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13.5.2021 
 כבוד,ל

 מציעים פוטנציאליים
 א.ג.נ.,

לקבלת שירות של ביצוע עבודות לתיקון שבר ,אחזקה ותיקונים  216/21מכרז פומבי דו שלבי מס' הנדון : 

 "(המכרזלהלן: "ת הבהרה )מענה לשאל  -במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו

 שלום רב,
 

בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת  0102להלן מענה חברת מי אביבים  .1
 שבנדון : המכרז

 

 מענה החברה פירוט השאלה עמוד /נספח מס'
בכל ראש פרק, רשומה הערה כי תיקון אספלט בגודל מתחת  כללי  .1

מ"ר כלול במחיר הסעיף שבוצע, כלומר רוב העבודות  9 -ל
ת פתיחת כביש בהיקף גדול( )עבודות אחזקה שלא מצריכו

המחיר שלהם יכלול את תיקון האספלט. הערה זו הופכת 
המחירים לנמוכים מאוד. אנחנו מבקשים לבטל הערה זו, כך 

 שישולם בנפרד על תיקון האספלט החל מהמטר הראשון.

 הבקשה נדחית.

 03.01פרק   .2
 מגופים

החלפת מגופים: במידה והסעיפים בפרק הנ"ל כוללים גם 
קה של חומרים ואבזרים, המחירים מאוד נמוכים, אספ

 50% -ואפילו הפסדיים במיוחד לאחר עליית החומר בכ
 מתחילת השנה, נא לשקול תיקון מחירים בפרק.

תינתן יתוקנו כך ש 03.01כל המחירים בפרק ל
שייחתם עם הקבלן בהסכם  10% של תוספת
 הזוכה.

 04.50פרק   .3
 אספלטים

", 3/4+1/2תיקון אספלט בגודל  :55+50סעיפים קטנים מס' 
 המחירים מאוד נמוכים

 .הבקשה נדחית

 05.01פרק   .4
כוח אדם + 

 עב' כלים

 בפרק כוח אדם וכלים לפי שעה, חסר בסעיפים הבאים:
 רתך עוזר .1

 מיני מחפרון .2

 בובקט .3

 מחפרון .4

 בייגר גלגלים .5

 הבקשה נדחית.

סעיף   .5
03.01.80-95  

בריצוף או תיקון שקיעה: הסעיפים של תיקון שקיעה 
אספלט נמדדים לפי עומק השקיעה, לא מובן שיטת 

 ההתחשבנות כי צריך להיות לפי שטח במ"ר 

 הבקשה נדחית

סעיף   .6
04.01.05  

 הבקשה נדחית. התקנת שוחה על קו קיים: המחירים מאוד נמוכים

סעיף   .7
04.01.15 

דבר  ניקוי ועיבוד שוחה: הסעיף אחיד לכל קטרי השוחות,
 שאינו הגיוני, ומה גם המחירים נמוכים

 הבקשה נדחית

-אנחנו מבקשים להוסיף הערה בכתב הכמויות על תוספת כ עב לילה  .8
 % מהעבודות עבור ביצוע העבודות בשעות הלילה.

לכתב  00.01.0005קיימת תוספת, ראו סעיף 
 .הכמויות

 
תחת בכל ראש פרק, רשומה הערה כי תיקון אספלט בגודל מ כללי  .9

מ"ר כלול במחיר הסעיף שבוצע, כלומר רוב העבודות  9 -ל
)עבודות אחזקה שלא מצריכות פתיחת כביש בהיקף גדול( 
המחיר שלהם יכלול את תיקון האספלט. הערה זו הופכת 
המחירים לנמוכים מאוד. אנחנו מבקשים לבטל הערה זו, כך 

 שישולם בנפרד על תיקון האספלט החל מהמטר הראשון.

 1שובה בסעיף ראה ת

 המכרז אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי  .2

 וההסכם.

 נשמח להשתתפותכם. .3

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 מכרזהעתק: תיק 


