מכרז  :15/2017אחזקת מערכות הידרו-מכאניות במתקני ביוב וניקוז
מקבץ הבהרות 28.06.2017 -
מסמך/סעיף

שאלה/בקשה

תשובה/הבהרה

תנאים מיוחדים3.4/

מי נושא בעלות הספקת שקיות למיכלי
אשפה?

העלות חלה על הקבלן.

תנאים מיוחדים4/

מי נושא בעלות ביצוע הדרכות בטיחות,
עזרה ראשונה וכיו"ב?

העלות חלה על הקבלן.

תנאים מיוחדים5.2/

מערכת איכון לרכבי הקבלן

כלי הרכב של הקבלן ,המשמשים את צוותי
העבודה ,יהיו מצוידים במערכת איכון מקוון כגון

תנאים מיוחדים12/

לגבי עבודות ריתוך :מהו היקף העבודה?
האם המזמין יהיה רשאי לדרוש ביצוע
החלפת צנרת לתחנה שלמה?

כל עבודות ריתוך צנרת ייעשו על-ידי המזמין ועל
חשבונו.

תנאים מיוחדים15/

לגבי עבודות הצנרת השונות :מהו היקף
העבודות? כיצד משולמות לקבלן?

כל עבודות תיקון שבר בצנרת ,החלפת צנרת והנחת
צנרת חדשה יבוצעו על-ידי המזמין ועל חשבונו.
יתר העבודות הכרוכות באחזקת צנרת ומפורטות
בסעיף זה או בכל סעיף אחר יהיו באחריות הקבלן
ועל חשבונו.

מפרט טכני1.2.1/

מי נושא בעלויות רכב שטיפה וצוות
לניקוי תא שיקוע אבנים?

הקבלן יידרש להציב רכב שטיפה )"ביובית"( בנפח
 8מ"ק ,כולל צוות ,שלוש פעמים בחודש ,למשך יום
עבודה מלא ,לביצוע עבודות הדורשות רכב זה.
תינתן לקבלן התראה של שני ימי עבודה לפחות או
על בסיס תוכנית עבודה קבועה .על המציע לתמחר
עלויות אלה בהצעתו.

מפרט טכני1.2.2/

ניקוי תא שיקוע :מי נושא בעלות ניקוי
באמצעות טרקטור?

עבודה באמצעות טרקטור  +מכולה )רמס"ע(
תידרש אחת לשלושה חודשים במתקן אחד .על
המציע לתמחר עלויות אלה בהצעתו.

מפרט טכני1.2.5/

ניקוי תאי שאיבה :מי נושא בעלויות של
רכבי שטיפה וצוותים?

ר' הבהרה לסעיף  :1.2.1העבודה תבוצע במסגרת
שלושה ימי עבודה בחודש הכוללים הפעלת רכב
שטיפה.

כללי

הקבלן יפעל בהתאם להנחיית גורמי הביטחון
ישנם מקרים בהם עבודה בתחומי
הפעילות של חברת הגיחון דורשת תיאום המוסמכים וכן קב"ט המזמין ,בפרט לגבי כניסה
לאזורים בעלי רגישות ביטחונית .במידה והקבלן
ו/או ליווי ביטחוני .מי נושא בעלויות?
סבור כי הוא זקוק לאבטחה אזרחית לצורך
עבודותיו יחולו עלויות האבטחה על הקבלן בלבד.
במידה ומשטרת ישראל מתנה כניסת הקבלן לאתר

"איתוראן" ,והקבלן ייתן הרשאה למזמין לצפות
בנתוני האיכון בכל עת.

מסוים בליווי משטרתי בשכר ,יחולו עלויות שכר
השוטרים על המזמין .בכל מקרה יהיה הקבלן
אחראי לתיאומים מול כל הגורמים הנדרשים.

