
 

 

 18.5.2022י"ז באייר תשפ"ב, 

 לכבוד

                  במכרז משתתפיםה

 באמצעות הדוא"ל

 

 

 שלום רב,

 

                                      )להלן: "המכרז"( לפינוי סחף והעמקת אפיק נחל הירקון 2022/5מס' מכרז 

 תשובות לשאלות הבהרה – 2הודעה לקבלנים מס' 

 

 למסור"( המזמינה)להלן: " הירקון נחל רשותתנאי המכרז, מתכבדת בזאת כאמור בעל פי סמכותה 
 למשתתפי המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מהווה תוספת שכבר נמסר למשתתפי ההליך,  מציעיםהבהמשך לפרוטוקול מפגש  הינומסמך זה 
  .למסמכי המכרז וחלק בלתי נפרד ממנו

ועל האמור  המקוריים סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרזבכל מקרה של 
 .בהודעות אשר קדמו לה

 .הצעתו ממסמכי כחלק החתום העתקה את לצרף וכן, זו הודעה על לחתום המציע על

 

 :להלן הבהרות המזמינה בקשר עם מסמכי המכרז ותשובותיה לפניות המציעים

מספר העמוד והסעיף  מס"ד
 במכרז

 הבהרה נושא/שאלה

למסמך א'  1.1סעיף  .1
)מידע והוראות 

 למשתתפים(
למסמך  2.1.9וסעיף 

 ב' )החוזה(

רוחב של בהעבודה כוללת העמקת אפיק הנחל ברצועה  אור העבודותית
לאורך הגדה השמאלית של הנחל בקטע  מטר 15-כ

במוצא הניקוז ) ירמיהו 'שבין גשר הברזל לחניון מול רח
  .(ירמיהו 'מול רחמתחת לחניון 

מצ"ב תרשים סכמתי של המקטע המיועד לביצוע 
 העבודה להתרשמות בלבד.

למסמך א'  1.1סעיף  
)מידע והוראות 

 למשתתפים(
למסמך  2.1.9וסעיף 

 ב' )החוזה(

האם העבודות 
כוללות גם עבודות 

 גן דניאל?עבתוך מ

 העבודות נשוא המכרז אינן כוללות גם את מעגן דניאל.
בעבודות במעגן דניאל רשאים קבלנים המעוניינים 

 .לפנות ישירות למנהל מרכז דניאל בכדי לקבל פרטים

למסמך ב'  7סעיף  .2
 )החוזה(

האם תאושר שפיכת 
החומר החפור 
 בתוואי הנחל?

לחוזה על המציע הזוכה להציג  7על פי הוראת סעיף 
שיטות ביצוע שונות וכן בפני המזמינה, בין היתר, 

ות לשיטות פינוי הבוץ והסחף, יעדי הסילוק, לרבות חלופ
 .פינוי לאתרים אחרים לאורך נחל הירקון

בפרט, המזמינה הנ"ל  7בכפוף להוראות החוזה וסעיף 
בקטע פינוי סחף לאתר חלופי בתוואי נחל הירקון פשר תא



 

 

, בכפוף שבין גשר רוקח )במורד מרכז דניאל( ולכוון הים
והכל, אך  .במקטע הנ"ל הנחלמדידה של קרקעית אפיק ל

ובהתאם לתוצאות מדידת  המזמינהרק על פי שיקולי 
 .הקרקעית של הנחל בקטע הנ"ל

 13 -ו 1.7סעיפים  .3
למסמך א' )מידע 

 והוראות למשתתפים(
למסמך ב'  7סעיף ו

 )החוזה(

הצעה כספית 
 ותמחור

המציעים רשאים להגיש הצעה כספית אחת בלבד, על 
 המכרז. לחוברת 2גבי טופס 

לחוזה  7כחלק מביצוע העבודות ועל פי הקבוע בסעיף 
המציע הזוכה יגיש לאישור המזמינה מספר חלופות 

 לביצוע העבודות.ברות ביצוע 

למסמך א'  1.4סעיף  .4
)מידע והוראות 

 למשתתפים(
  2.1.9 ,2.1.8וסעיפים 

 למסמך ב' )החוזה( 7-ו

האם קיים שטח 
התארגנות אשר 

יועמד לרשות 
 ?הקבלן

 שטחי ההתארגנותלהמציע הזוכה אחראי לדאוג 
מול הגורמים הרלוונטיים,  הנחוצים לביצוע העבודות

לרבות ולקבל את כל האישורים וההיתרים המתחייבים 
 לכך. 

חלופות לשטחי התארגנות יהוו חלק בלתי נפרד מתיק 
התכנון שעל המציע הזוכה להכין כחלק מביצוע 

 העבודות.

למסמך  8 -ו 7וסעיפים  .5
 ב' )החוזה(

מה קורה במקרה 
שיימצאו חומרים 

מזהמים אשר עלות 
הפינוי שלהם 

 ?גבוהה

לחוזה  7כחלק מביצוע העבודות ועל פי הקבוע בסעיף 
המציע הזוכה יגיש לאישור המזמינה חלופות גם לפינוי 

 קרקעות מזוהמות לאתרים מורשים.
המציע הזוכה יישא בכל  17.2על פי הקבוע בסעיף 

לרבות בגין פינוי בוץ והסחף לאתרי סילוק  התשלומים,
 .מורשים

  

 

ההבהרות והתיקונים שלעיל הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מהווים חלק מתנאיו 
על המציע לצרף מסמך זה ויחולו עליהן כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז. 

 .על ידו להצעתו, במסגרת כל מסמכי ההצעה מטעמו, כשהוא חתום

 

                                                                          

 רשם: אריק קודלר                                                                                           

 

 תפוצה:

 אילן רוזנבלום, מנכ"ל רשות נחל הירקון

   משתתפים במכרז

 

 _____. מיום 2מס'  מציעיםלאשר קבלת הודעה ל הננו

 : ________________________________המציע שם

 המציע:  _____________________________ חתימת

 

     מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע להצעה(. לצרף)יש 



 

 

 


