
 

 ים-מי בת והביוב תאגיד המים
  

 9/16מכרז מס' 
 410לבניה והקמה של תחנת שאיבה לביוב בשכונה ב.י 

 

 ושינוייםהבהרות  מסמך
 

)להלן:   410לבניה והקמה של תחנת שאיבה לביוב בשכונה ב.י  9/16בהמשך להליכי מכרז פומבי מס' 
מי  והביוב תאגיד המיםבזאת  רז מודיעכובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים במ"( המכרז"

 כפי שיפורט להלן.על שינויים והבהרות ביחס למכרז  ים -בת
 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל 
להנחת ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או  ,פה אם ניתנה

 השואל.
 

יש  במסמך זה כל שאלה שנשלחה ואשר לא בוצע שינוי בגינה ו/או לא ניתנה לה התייחסות פרטנית
 .או שהתשובה לה מופיעה במסמכי המכרז לראותה כנדחתה על ידי התאגיד

 
 

 כללי .1
 

 בשניעל אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז. את ההצעות למכרז יש להגיש  – הבהרה כללית 1.1
או עותק מקור נוסף(. אין צורך להגיש את הערבות  מצולם+ עותק  מקור)עותק עותקים 

 .הבנקאית למכרז פעמיים
 

לאתר האינטרנט של התאגיד  2.7.15דוח הקרקע מיום קובץ  הועלה ,לבקשת חלק מהמשתתפים 1.2
 .yam.co.il-bat-www.mei שכתובתו:

 

מובהר כי בשלב זה התאגיד אינו  –של פריטים ש"ע  מראשהתקבלו שאלות הנוגעות לאישור  1.3
בשלב ביצוע על ידי התאגיד. למשתתף לא  ריטים ש"ע יאושרומאשר או פוסל פריטים ש"ע. פ

תהא כל טענה או תביעה ביחס לאי אישור מוצר ש"ע והסמכות להחלטה בדבר היותו של מוצר 
 ש"ע היא של התאגיד באופן בלעדי. 

 
לאתר האינטרנט  SKNקובץ כתב הכמויות בפורמט  הועלה ,לבקשת חלק מהמשתתפים 1.4

כי אין צורך לצרף את הקובץ . מובהר yam.co.il-bat-www.mei של התאגיד שכתובתו:
הממוחשב וכי כתב הכמויות המודפס בחוברת המכרז הוא זה המחייב את המשתתף 

 והתאגיד.
  

 

 כתב כמויות .2
 

מתוצרת  WAPדחסן מסוג על אף האמור במפרט הטכני, ביחס  -  44עמוד  57.1.030פריט  2.1
HUBER  הרמה הבורגית בנוסף קוטר מערכת ה מ"מ. 200מ"מ במקום  273יהא בקוטר הנ"ל

  מ"מ.  350מ"מ למעטפת החיצונית וקוטר הספירלה יהא   450יהא 

 

כפועל  - ₪ 950,000ובמקומו יירשם: מחיר היחידה בפריט זה יימחק   - 45עמוד  130.57.1פריט  2.2
 .₪ 950,000יוצא גם בעמודת סה"כ יירשם 

 

ט אינו מסופק על ידי התקבלה שאלה בדבר ולפיה לכאורה הפרי  - 47עמוד   57.1.330פריט   2.3
 ש.ו.ש פחטר. מבדיקה שביצע התאגיד עולה כי האמור בשאלה אינו נכון וכי הפריט קיים.

 

http://www.mei-bat-yam.co.il/
http://www.mei-bat-yam.co.il/


 2 חתימה וחותמת המשתתף: _______________

 
מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל 

 עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 
 
 

        ______________________ 
 ים -תאגיד המים והביוב מי בת        

 
 חתימה וחותמת המשתתף:_____________


