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 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .1

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

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .3
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א. אישורי משטרה 
נהוג לבקש מן הרשות 

 41)מתייחס גם לעמוד 
  (4יף עס

לאיזה סעיפי דקל ב. 
 ההתייחסות במכרז?

 

וע"ח אחריות ב -אישורי משטרה 

 עם הקבלן.תיאום ב -הרשות 

רות הצה -מסמך ב'  1  .2
 צעת המציעהו

 תרישיונו ,אלו אגרות 30
יכולים  ואישורים

להיות? "חיבור 
רור לא ב - והתקנה"
 .סייחלמה מת

כוונה ה -אגרות, רישיונות ואישורים 

הינה לרכבים, ציוד, מכשירים 

המשמשים את הקבלן לביצוע 

 העבודות.

נטי למכרז רלוולא  -חיבור והתקנה 

 זה.

הצהרת   .3
 המציע

רות הצה -מסמך ב' 
 צעת המציעהו

למה הכוונה  31
 ב"תחזוקה"

לרכבים ולציוד  תחזוקההכוונה ל

 .המשמשים את הקבלן 

עבודות שיוזמנו ע"י הכוונה הינה ל לא מפורטות העבודות 33 נספח א' 2.2  .4

, בהתאם לצרכי לעת צה מעתהמוע

 המועצה. 

רישיון והיתר אשר באחריות כל  שיונות והיתריםיר  .5

יבוצע ע"י  - המועצה לקבל / להנפיק

באחריות הקבלן לפנות  המועצה.

 למועצה לקבלת ההיתר/רישיון.

לא מופיע  'סעיף ט 42 טכנימפרט  -נספח ב'  ט'  .6
 51.082בסעיף 

 מבוטל. -סעיף ט' 

מי אחראי על ניקיון  44 טכנימפרט  -נספח ב'  3.3  .7
? והאם נציג חהשט

מטעמכם יהיה נוכח 
 בזמן ביצוע העבודה?

ע"י מפוח/מטאטא ידני ניקיון השטח 

 הקבלן. וע"ח באחריות  -

ניקיון באמצעות מכונת 

באחריות  -טיאוט/מטאטא מכני 

המועצה, תיאום לביצוע העבודות 

 באחריות הקבלן. 



 

   
 

ככל ונדרש בהתאם לאופי העבודות 

טרם תחילת העבודות ואישורן 

 יהיה נוכח. המועצה נציג -וסיומן 

באחריות מי תיקון  44 טכנימפרט  -נספח ב'  ו'  .8
 בורות וסדקים

באחריות  -תיקון בורות וסדקים 

 המועצה.

וני צבע על מחיקת סימ 45 טכנימפרט  -נספח ב'  3.4.6  .9
 ידי מקרצפת

אלו יתומחרו עבודות  -במידה ויידרש 

הקבלן הזוכה ויוספו מול בנפרד 

 כחלק בלתי נפרד מתכולת ההסכם.

עגלות אבטחה  47 טכנימפרט  -נספח ב'  3.7.2  .10
 יתמחרו בנפרד.

בנפרד אלו יתומחרו  -במידה ויידרש 

הקבלן הזוכה ויוספו כחלק בלתי מול 

 נפרד מתכולת ההסכם.

התקנת התקני  47 טכנימפרט  -נספח ב'  3.8  .11
בטיחות אינה חלק 
מתכולת המכרז 
שמהותו צביעת 
כבישים, אבני שפה, 

 סימונים וכו'.

חלק אינה  -התקנת התקני בטיחות 

 מתכולת המכרז.

 כי  הבהירנבקש ל 48 טכנימפרט  -נספח ב'  3.9.7  .12
שלטים  מחסומים,

נשוא  אינםותמרורים 
 המכרז.

 ההבהרה מקובלת

13.  8,9,10,
11,12 

 נספח בטיחות כללי

51 

לו אינם סעיפים א
רלוונטיים לנושא 

 המכרז

מדובר בנספח בטיחות כללי ולא 

 -ספציפי לעבודה מסוג מסוים. על כן 

הקבלן למילוי הוראות ידאג 

הבטיחות הרלוונטיות לתחום 

 עבודתו.

14.  14 
16 

52 

עדכון למועדי המכרז ותוקף ערבות   .15
 ההצעה

 לו"ז מעודכן למכרז:

והבהרות: עד ליום ב' מועד אחרון להגשת שאלות 

 .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 

 
 __________________________ :חתימה וחותמת המציע


