
 

   
 

לצביעת סימונים הנדסיים )צביעת דרכים/כבישים( בתחומי  - 2021/52מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 
 כרכור -המועצה המקומית פרדס חנה 

  
 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .1

 ".אין שינוי במסמכי המכרזבמסגרת המענה יש להתייחס אליהן כ"שאלות שלא נענו  .2

 בטבלה להלן. 4שימת לב המציעים לעדכון מועדי המכרז ותוקף ערבות ההצעה, כמפורט בסעיף  .3

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .4

מס' 
 שאלה

מס' 
פירוט השאלה/בקשה  'עמ מס' מסמך/נספח סעיף

 תשובה להבהרה

1.  5.2 
 תנאי סף

מציע אשר יש לו ניסיון 

קודם ומוכח במהלך 

שלוש שנים מתוך חמש 

שנים אחרונות שקדמו 

-2016להגשת ההצעה )

, לא חובה ברצף(, 2020

בביצוע עבודות סימון 

 2כבישים בלפחות 

רשויות מקומיות או 

ברשות אחת  -לחלופין 

ובנוסף כקבלן ביצוע 

 -עבור נתיבי ישראל 

המועצה הלאומית 

ה לתשתיות תחבור

"נתיבי בע"מ )להלן: 

או "נתיבי  ישראל"

איילון" או "חוצה 

 (. ישראל"

 
מובהר כי אין דרישה 

רשויות  2-לעבודה ב 

ספציפיות לאורך כל 

התקופה המוגדרת 

לעיל, אלא לעבודה 

 5שנים מתוך  3במהלך 

השנים האחרונות  

( בביצוע 2016-2020)

העבודות ברשויות 

המקומיות ו/או 

רט בנתיבי ישראל כמפו

 לעיל.

האם רשות כמו נתיבי  5
איילון וחוצה ישראל 
ייחשבו כמו נתיבי 

 ישראל?

ניסיון מנתיבי איילון ו/או חוצה 
ישראל ייחשבו כניסיון שו"ע לנתיבי 

 ישראל.
 

 יעודכן כדלקמן: 5.2תנאי הסף 
 
מציע אשר יש לו ניסיון קודם ומוכח "

במהלך שלוש שנים מתוך חמש שנים 

אחרונות שקדמו להגשת ההצעה 

, לא חובה ברצף(, בביצוע 2016-2020)

 2עבודות סימון כבישים בלפחות 

ברשות  -רשויות מקומיות או לחלופין 

אחת ובנוסף כקבלן ביצוע עבור נתיבי 

המועצה הלאומית לתשתיות  -ישראל 

או נתיבי איילון ו/או ו/ תחבורה בע"מ

 "נתיבי ישראל")להלן:  חוצה ישראל

או "נתיבי איילון" או "חוצה 

 (. ישראל"

 2-מובהר כי אין דרישה לעבודה ב 

רשויות ספציפיות לאורך כל התקופה 

המוגדרת לעיל, אלא לעבודה במהלך 

השנים האחרונות   5שנים מתוך  3

( בביצוע העבודות 2016-2020)

ברשויות המקומיות ו/או בנתיבי 

ו/או נתיבי איילון ו/או חוצה ישראל 

 כמפורט לעיל. ישראל

את פרטי כל צעה המציע יצרף לה

הרשויות שביצע עבורן את העבודות 

לפי הפירוט הבא: שם הרשות )רשות 

ו/או נתיבי  מקומית ו/או נתיבי ישראל

(, פרטי איילון ו/או חוצה ישראל

הממונה על הקבלן ברשות )שמו 



 

   
 

המציע ייצרף להצעה 

את פרטי כל הרשויות 

שביצע עבורן את 

העבודות לפי הפירוט 

הבא: שם הרשות 

)רשות מקומית ו/או 

נתיבי ישראל(, פרטי 

הממונה על הקבלן 

ברשות )שמו ותפקידו(, 

מספר טלפון ליצירת 

קשר עם הממונה על 

הקבלן, המועדים 

שבוצעו העבודות 

באותה הרשות 

 והיקפן.

 

ותפקידו(, מספר טלפון ליצירת קשר 

עם הממונה על הקבלן, המועדים 

שבוצעו העבודות באותה הרשות 

 והיקפן.

 

נבקש לדעת אומדן  אומדן כמויות למכרז  .2
 כמויות להצעת המחירה

רצ"ב למענה אומדן כמויות 
. יובהר כי )רשימה חלקית( שנתי

סוגי העבודות והכמויות בטבלה 
בלבד ואינן  אינדוקטיביותהינן 

מהוות התחייבות להיקף 
הזמנות ו/או ביצוע עבודות 

 בהיקף כלשהוא.

החורף אין ידוע בתקופת  כללי -מפרט טכני   .3
עדיפות לצבוע את 
הכבישים. ממתי 
מתחילים את העבודות 
הצביעה במסגרת 

 ההסכם?

הצביעה תבוצע לרוב בחודשים 
מרץ/אפריל ובחודש אוגוסט, לפני 

 פתיחת שנת הלימודים.

עדכון למועדי המכרז ותוקף ערבות   .4
 ההצעה

 לו"ז מעודכן למכרז:

 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות: עד ליום ב'

 .12:00עד השעה  26.10.2021

עד  08.11.21מועד אחרון להגשת ההצעות: עד ליום ב' 

 .12:00השעה 

 .08.02.2022תוקף ערבות הצעה: עד לתאריך 
 

 בברכה,
 נבואייל 

 
 םמכרזי מנהל מחלקת 

 



 

   
 

 )רשימה חלקית(אומדן כמויות 
 

 
 
 

  
 

 __________________________ :חתימה וחותמת המציע

 

 

 שנתית )הערכה בלבד( כמות יחידה אור עבודהית מספר

 20,000 מ"א לבן/צהוב ס"מ 15/12פס  1

 2,000 אמ" ס"מ 20פס  2

 4,000 מ"א ס"מ 30פס  3

 10,000 מ"ר צביעת מעברי חציה/שטחים 4

 10 יח'  סימון מילה האט/עצור 5

 400 מ"א צביעת אבני שפה בכל גוון 6

 20 יח' צביעת חץ בודד 6

 20 יח' צביעת חץ כפול 7

 20 יח' T16 סימון 8

 12 יח' חידוש -נשק וסע  9

 15 יח' חניית נכה צבועה מלא בצבע כחול ולבן עם לוגו 10


