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 י"ז אב תשע"ט
 2019אוגוסט  18

 
 1מסמך הבהרות מס' 

 
אזור תעשיה ותעסוקה ל תכנון כבישים גאומטריה ותנועה – 201952/מכרז מס' 

 1056מבוא גלבוע תמ"ל 
 
 

 להלן מס' הבהרות בקשר עם המכרז שבנדון:

מופיעה באתר העירייה ולשלם ההצעת המחיר על גבי חוברת המכרז  ניתן להגיש את .1

 טלפונית במחלקת הגבייה. יש לצרף את הקבלה למסמכי המכרז.

אין חובה להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוחים בעת הגשת המכרז. רק לאחר  .2

 זכיה במכרז יהיה צריך להחתים את חברת הביטוח.

 לצרף אישור מורשי חתימה חתום ומאושר ע"י עורך דין.יש  – 16.8סעיף  .3

מובהר כי יש לתכנן את כל מערך הכבישים כפי שמופיע בתמ"ל, בין אם צוין מפורשות ובין  .4

 אם לא.

 להלן מענה לשאלות שהועלו ע"י מציעים:

 , לרבות מעבר המסילה. 60ומחלף עם כביש  71כביש " .1

 ת הסטטוטורית.הקיים הינו בתוואי שונה מהתכני 71כביש 

 הינו מעבר לגבולות התכנית הנידונה. (באם קיים ומתוכנן)השוני בתוואי 

 –וגישרון" כדי לבצע את ההתחברות יש  71בתנאי ההצעה רשום : "...התחברות לכביש 

 לפחות עד הגבול המזרחי 71למעשה לבצע את המחלף המתוכנן, לרבות שינוי תוואי כביש 

 של קיבוץ מרחביה.

 ."הבהרות מה אמור לכלול התכנון בקטע זהנבקש 

לצורך  ,אם יידרש ,71יש לתכנן מחלף כולל שינוי תוואי כביש מובהר בזאת כי  -תשובה 

 יתוקן בחוברת המכרז. – הצעה נפרדת לסעיף זה . יש להגישחיבור לכביש

 3 –אמור להיות מתוכנן עד רחוב הבנים אורך של כ  4 –לפי תנאי ההצעה כביש  4כביש  .2

 לרבות כל הצמתים לאורכו.ק"מ 

 מ' ? 600לחילופין, האם יתכן שהכוונה הינה להגיע עד רחוב ירושלים, מרחק של 

 .הישן( 65עד רחוב הבנים כפי שכתוב בהצעה )כביש  4יש לתכנן את כביש 

 .אינו מופיע בתנאי ההצעה, אולם לדעתנו הוא חיוני להשלמת מערך הכבישים 13כביש מס'  .3

 ,פרויקט יש לתכנןבהישן(. לצורך תכנון הכבישים  60 )כביש מדובר בכביש קיים - תשובה

 ככל שיידרשו שינויים והתאמות.
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 אינה מוזכרת וגם היא חיונית להשלמת מערך 13לכביש  15הכיכר הגדולה בין כביש  .4

 .הכבישים

ינו וצבנוסף הכבישים ו כליש לתכנן את נרשם כי  הכיכר נכללת בהצעת המחיר. -תשובה 

 ספציפיים. גם מספרי כבישים

לכביש  15הגדולה בין כביש דרומית לכיכר ), 931לכל אורכו מגיע עד מגרש  15כביש מס'  .5

 ?(13ם כביש )ע רק עד הכיכר , או(13

 .931עד מגרש  -לכל אורכו  15יש לתכנן את כביש  - תשובה

נושא ניקוז, מדידות, תכנון קונסטרוקציה לגשרים, אדריכלות נוף, תאורה ושאר המערכות  .6

 .. נבקש להבהיר שאינן כלולות בהצעה (ורטובות יבשות) –

 נכון, כל הנ"ל לא כלול בהצעה לתכנון כבישים. - תשובה

 בהעדר תכנית בינוי מפורט, אין מפלסים למגרשים ועל כן גובה הכביש יקבע את מפלסי .7

 .הכניסה למגרש

 .לא. המפלסים ייקבעו בהתאם לצורך - תשובה

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 מיטל ג'יבלי
 מ"מ מנהל מינהלת

 הסכם הגג

 

 


