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 לכבוד
 19/165משתתפי מכרז 

 
 19/165הנדון : מכרז/חוזה מס' 

 לקווי הדלק CIPSביצוע סקרי 
 

 מצ"ב שאלות ותשובות שנשאלו ע"י מספר מציעים: .1

 

 בכתב הכמויות סעיף י"א מבקש אפשרות למחיר נפרד לכל מקטע.  :שאלה

 ניתן לתמחר אותו בנפרד. לאמכיון שמדובר בסעיף אופציה  :תשובה

 

 עלויות ביצוע סקר בקטע עירוני ובקטע חקלאי שונות. מבקש שיהיה סעיף בכתב שאלה:

 צאהכמויות לקטע בעיר ולקטע חקלאי ואו שתגדירו מראש כמה ק"מ בכל קו נמ

 בקטע עירוני על מנת שנוכל לתמחר את הקו.

 אין הפרדה בין עירוני ובין עירוני.  :תשובה

 

 : באחריות מי לשלם לפיקוח משטרה והסדרת תנועה עגלות חץ?שאלה

ימים של כל גורם  5 -ימי פיקוח של גורם ע"ח הקבלן. עגלות חץ ע"ח הקבלן. מעבר ל 5: עד תשובה

 התשלום ע"ח תש"ן.

 

 מ"מ)? 8ם נדרש לבצע תיקון אספלט באזור המדידה בכבישים (מבוצע קידוח : האשאלה

 האם המחיר כלול בהצעה?

 : כן. באחריות הקבלן.תשובה

 

 : האם ניתן לתאם עם סייר של תש"ן סיור לאורך כך הקווים לצורך תימחור העבודה?שאלה

 . טרם הגשת ההצעות סיורניתן לבצע : לא תשובה

 

 ת ומי מספק את האינטרפטורים למיישרי קצא"א? (האם קצא"א: מי מתקין פיזישאלה

 תאפשר לנו להתקין אינטרפטורים על המיישרים שלה?).

קצא"א יותקנו מיישרי : תיאום מול קצא"א באחריות הקבלן בסיוע תש"ן. אינטרפטורים על תשובה

 מקרה לגופו).בתיאום איתם או ע"י הקבלן או ע"י שימוש באינטרפטורים קיימים של קצא"א (כל 
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 נדרש לצורך הדוח? CIPSהאם ניתן לקבל מסקרים קודמים של תש"ן דוגמה של גרף  שאלה:

המידע הנדרש לגבי הדוחות מפורט בסעיף ז' במפרט. דוגמאות במידת הצורך ימסרו לקבלן  תשובה:

 הזוכה.

 
 האם יש צורך להגיש ערבות להצעת המחיר?: שאלה

 .: לאתשובה

 

 יהיו קטעים חקלאיים שלא ניתן לבצע אלא רק(לביצוע נראה בלתי אפשרי  הלו"ז: שאלה

 )לאחר סיום עונת גידול, קבלת היתרים....

 יום. 120 -ל מוארך הלו"ז למדידותלבקשת המציעים : תשובה

 

 האם ישנם קווים בשטחי אש של הצבא? במידה וכן מי מתאם מול הצבא?: שאלה

ויתברר כי כל כ לחברה, הקווים הנבדקים אינם עוברים בשטחי אש. יחד עם זאת, : ככל הידועתשובה

 באחריות הקבלן בסיוע תש"ן.הרי הם תיאומים נדרשים 

 

 רק ויסות ללא(במפרט הטכני.  -1מבקש להוסיף סעיף בכתב הכמויות עבור סעיף ב : שאלה

 .)סקר

 : אין סעיף נפרד ולא יוסף.תשובה

 

 וע יש לנתק ויסותים?במפרט הטכני מד: שאלה

 : ניתוקים יבוצעו ככל שהדבר נדרש לצורך הסקר.תשובה

 

 האם ישנה הגדרה לרמת ניקוי ופינוי התוואי או שההגדרה היא רמת הניקוי הנדרש: שאלה

 ?CIPSלצורך ביצוע סקר ה 

 : ניקוי לצורך ביצוע הסקר בלבד.תשובה

 

את  או שעל הקבלן לספק ולהתקיןהאם ישנם אינטרפטורים מובנים במיישרי תש"ן : שאלה

 האינטרפטורים

 בעצמו?

אינטרפטורים : ככלל קיימים אינטרפטורים על מרבית מיישרי תש"ן אך במקומות בהם לא קיימים תשובה

 .על הקבלן לספק אינטרפטורים בעצמו לא מתאימים לסקרשהם או 

 

http://www.pei.co.il/
mailto:liat@pei.co.il


       
    

                 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

 

 www.pei.co.ilאתר החברה  I 0246120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות  
 liat@pei.co.ilדוא"ל  I 9528139-09:פקס I9528139-09 :טלפון

 המגנזיום בסיום הסקר? במפרט הטכני האם יש לחבר את אנודות -2עיף ה : סשאלה

האם  הבלעדיתערוך החברה הערכת מצב, ותחליט על פי שיקול דעתה  : עם קבלת הנתוניםתשובה

 .לחבר את אנודות המגנזיום

 

 ?OFFאו  ONסעיף ו במפרט הטכני לוודא ב : שאלה

 .off: ב תשובה

 

 או שניהם? OFFאו  ONהאם פוטנציאל  5-סעיף ז : שאלה

ויוחלט (במידה  הקבלן יידרש לבדוק את שני המצבים.אינטרפטורים על קווים : ככל שהותקנו תשובה
 ).onאז כמובן שרק ב  להתקין איטרפטורים שלא

 

אבקש לשלוח תוואי הקווים הנסקרים על צילום אווירי או על תוכניות עם רקע צילום אווירי או  שאלה:

 עת מחיר.טופוגרפי וזאת במטרה ללמוד את התוואי קווים לצורך מתן הצ

 תכנית/ צילום. מצ"ב  תשובה:

 

: מפורט במחיר בסעיף /סעיפים בכתב CIPSשל כתב כמויות במפרט ביצוע סקרי  יאסעיף  שאלה:

אין עמודה למילוי מחירים עבור קווים  שאלה:   י.כמויות יהיה לפי המחירים בכתב כמויות בסעיף 

ק"מ, או מחיר נמוך  1עבור ממוצע ק"מ ? האם זה מחיר  1באופציה, מה מחיר שיהיה בפועל עבור 

 י.?ביותר, או גבוהה ביותר אשר נרשום בסעיפים של כתב כמויות בסעיף 

 : תשובה

 ., וייקבע עפ"י המחיר הממוצע בסעיף י'המחיר יהיה אחיד

 

 פות :הבהרות נוס
כפי  8.5ולא  40, נפלה טעות סופר. אורך הקו הוא  10במפרט הטכני בסעיף יא' בכתב הכמויות סעיף 

 שנכתב.

 40 12אשל "-פלוגות                
       

 https://drive.google.com/tashan tazaמצ"ב קישור להורדת התצ"א : 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 ליאת שרון
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 מח' רכש והתקשרויותס' מנהל  
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