
 

 

 9.5.2022ח' באייר תשפ"ב,   

 

                                      נחל הירקון לפינוי סחף והעמקת אפיק 5/2022מכרז 

 קבלנים סיור פרוטוקול - 1הודעה לקבלנים מס' 

 

נחל  אפיק והעמקת סחף לפינוי – 5/2022מכרז להתקיים סיור קבלנים  26.4.2022 בתאריך
 "ל.הנ בסיור שנמסרו הדברים עיקרי יובאו להלן .הירקון

למסור למשתתפי  הירקון נחל רשותתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת  פיעל פי סמכותה ל
 המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת, כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז וחלק בלתי נפרד ממנו. בכל 
 בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.מקרה של סתירה, גובר האמור 

 בסיכום במפורש נכתבו הם אם אלא, הסיור במהלך שנאמרו לדבריםכן מובהר, כי אין תוקף  כמו
 . זה

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

                                                                                                                : בסיור נוכחים
, נחל הירקון רשות אקולוג - רז יונתןמנכ"ל רשות נחל הירקון,  –רוזנבלום  אילןהירקון:  נחלרשות 

 .נחל הירקון רשותמנכ"ל  עוזר -אריק קודלר 

, עיראקי טר–.א.מ פרויקטים ימיים, תעבורה אחזקות, י. שומרוני, מרתפרויקטים,  ראדמי: קבלנים
                                                                                                               , מעגן עבודות ימיות, בר שירותי ים, נגב אקולוגיה, טייפון קבלנים. אוליצקי, פלגי מים, גמאל

 : קבלניםהסיור ב שנאמרו הדברים עיקרי להלן

קיבלו הסבר על מהות העבודה המבוקשת וניתן דגש על פרטי הגשת ההצעה  המשתתפים .1
 כמפורט במסמכים. 

 
לשאלות שעלו במהלך הסיור לעניין חישוב התמורה, הרשות מבקשת להבהיר כי  בתשובה .2

הצעות המחיר יוגשו  ".פאושלית" תמורה תהיה והתמורה המכרז בהוראותלא יהיה שינוי 
 .)טופס הצעת המחיר( 1 טופסעל גבי 

  
 באחריות הינם ,שיידרשו התיאומים יתר וכל תנועה הסדרי, התארגנות שטח כי ובהרה .3

 .  כך בגיןולא תשולם לו כל תמורה נוספת  המציע הזוכה
 

עוד הובהר, כי במסגרת העבודות וכחלק בלתי נפרד מהתאום ההנדסי הנדרש לביצוען,  .4
לתאם את ביצוע העבודות עם בעלי המתקנים ו/או המבנים ו/או  מציע הזוכהיידרש ה

תשתיות ו/או שעל גדות הנחל בסביבת האתר וככל שהנדרש אף להעתיק באופן זמני או 
מציע קבוע מבנים ו/או תשתיות ו/או מתקנים כאמור, הכל על אחריותו ועל חשבונו של ה

 .ומבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי הזוכה

 

 :כדלקמן, המכרז מועדי את מעדכנת הרשות .5



 

 

 תאריך שעה הפעילות 

 12:00בשעה 15.5.2022 ביום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 בשעה 22.5.2022 ביום מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז

 22.8.2022 תוקף ההצעה

 22.8.2022 תוקף ערבות המכרז

         
 

 עד  river.org.il-arik@yarkon לכתובת דוא"לניתן להפנות נוספות  והבהרותשאלות  .6
  .דלעיל הנקוב מועדל 

 

האפשרות להטלת מגבלות על הפעילות במשק, כחלק מהתמודדות עם התפשטות נגיף  לאור
 הקורונה, ואי הוודאות הקיימת בהקשר זה, מומלץ לא להמתין למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 במסגרתהבהרה,  לשאלות בכתב נחל הירקון ותרש התייחסות רק, המכרזבמסמכי  כמובהר
             .   אותה מתחייבות מטעמה שיימסרו בהודעות/או ו הסיור פרוטוקול

                                                                                      

 רשם: אריק קודלר                                                                                                     

   תתפיםמש :תפוצה

 .9.5.2022 מיום מציעיםלאשר קבלת הודעה ל הננו

 : ________________________________המציע שם

 המציע:  _____________________________ חתימת

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

mailto:arik@yarkon-river.org.il

