
 

 

 

 2021  ביולי 18

 לכבוד: 

 _______ 

 

- טכנולוגיית מיניב( מורשה  צומת)באזור  4לחציית כביש   02/2021מכרז פומבי  הנדון: 
 בתוכו  GRPלשם הנחת שרוול פלדה והשחלת צינור   יקרוטאנלינגמ

 -  1מסמך הבהרות מס'  -

חברת   .1 במשרדי  שהתקבלו  ובקשות  שאלות  )להלן:    –שרונים  בעקבות  בע"מ  וביוב  מים  תשתיות 
 : החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן"( מתכבדת החברה"

 תשובה/הבהרה  שאלה/בקשה  מס"ד 

סף   1 את    –  2.2תנאי  לעדכן  נבקשכם 
תנאי הסף כך שהמציעים יוכלו להציג  

 גם ניסיון בעבודות מיקרוטאנלינג. 

 הבקשה מתקבלת.

 תנאי הסף יעודכן לנוסח הבא :

מתאריך   החל  בעצמו,  ביצע,    1.1.2017המציע 
( שלוש  של  3לפחות  בטכנולוגיה  עבודות   )

מיני  ו/או  )להלן    -מיקרוטנלינג  מיקרוטנלינג 
"( שהסתיימו,  מדויק  קידוח "  ולצורך תנאי הסף:

 ואשר עונות על הדרישות הבאות :

)א( כל אחד מהם בנפרד כלל קידוח מדויק  באורך  
   600, ובקוטר חיצוני  של  ברצףמטר לפחות     60של  

 מ"מ לפחות. 

))ב(   שתי  של   2לפחות  בטכנולוגיה  עבודות   )
שפורטו   והקוטרים  באורכים  מדויק"  "קידוח 

בוצעו מתחת לכבישים ארציים של  ,  בס"ק א' לעיל
ו/או נתיבי אילון ו/או    6נתיבי ישראל ו/או כביש  

 . ו/או חברת יפה נוף בע"מ  רכבת ישראל

כי  משמעו  לעיל    2.2בסעיף    "בעצמו" המונח  
עובדיהמציע   באמצעות  העבודה  את  ם  ביצע 

 אורגניים  
  , מעביד(  -ביחסי עובד אצלו  )אשר מועסקים    שלו

שלו ציוד  או  )צ  ובאמצעות  בבעלותו  שהנו  יוד 
 מושכר  או בליסינג( והמופעל על ידי עובדיו. 

הזמנים   2 מול    -לוח  האישור  תהליך 
ישראל   למרות  נתיבי  ארוך  הינו 

עם מספר  ן התאום של המתכנן, מנסיו

נת"י התהליך    פרויקטים לא קטן מול
ו חודשים  מספר  במידה  אורך  זאת 

  הבקשה אינה הצנרת תסופק ע"י המזמין ולפיכך  
ע   .רלוונטית ויהיה  במידה  כי  כוב  ימובהר 

צנרת   ע"י   מחו"ל    GRPבאספקת  שהוזמנה 

או   המזמין, תקופת העיכוב לא תחול על הקבלן  



 

הפעולות   כל  את  עשה  והמזמין 
א וקיבל  האישורים  הנדרשות  כל  ת 

 לפני פניית הקבלן.

בנוסף ע"פ דרישתכם יש לייבא צנרת  
מחו"ל לפרויקט מה אינו תלוי בקבלן  
ימיות   והובלות  מחו"ל  בייצור  אלא 

 .שאינם בשליטה של אף גורם 

את   לבצע  לא  להחליט  שרונים  רשאית  לחלופין 
 באמצעות הקבלן.    GRPהצינורהנחת  

 

 יוותרו ללא שינוי.   המכרזיתר תנאי  .2

 . המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .3

.  המכרזוהוראותיו גוברות על האמור מסמכי  המכרז הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי   .4
לסעיפי   תיקון  לכל  המכרז  כל  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או 

 גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.  המכרז הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 

 בכבוד רב,   אילנה ניצן, מנכ"לית           

 בע"מ   שרונים תשתיות מים וביוב       

 

 פו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע ויש לצר המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  מסמך זה על נספחיו מהווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נוכחות סיורי קבלנים:

 

 12:00שעה:  –  5.7.21תאריך 

 

 שם החברה 

 

 שם + משפחה 

 

 מייל 

 

 טלפון 

 tech.co.il-nir@dafar 054-2197017 ניר דלית  בע"מ דרך עפר 

 wael@slaman.co.il 050-7956156 ואיל סקר  סלמאן והבה ובניו בע"מ  

 eliron@itshaky.co.il 054-2478783 אלירון ממן  ע.ר יצחקי ובניו בע"מ 

     

 12:00שעה:  –  7.7.21תאריך 

 

 שם החברה 

 

 שם + משפחה 

 

 מייל 

 

 טלפון 

 yossid@doleholding.com 054-5546120 יוסף דולב  חי דולב החזקות בע"מ 
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