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המועצה המקומית באר יעקב (להלן – המועצה) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת
המועצה לשאלה ,כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה.
תשובת המועצה לשאלת ההבהרה ,מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו ,ככל שצורפו ,מתווספים
לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
א .שאלות הבהרה:
מס'

שאלה

1

בתנאי סף  : 2.2האם המציע קבלן שבצע
בעצמו את העבודה כקבלן ראשי חתום
על הסכם מול המזמין ??
זהות המזמין  :זהות המזמין אינה
ברורה  ,האם זה תאגיד מים או מועצה
או גוף פרטי ?? לדעתנו זה צריך להיות
עבור תאגידי מים ומועצה כי מכרז הנ"ל
הוא עבור מועצה .
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סטטוס בקשה לנתיבי ישראל  :לא
הוגדר ולא נרשם סטטוס הפניה ??
האם התוכניות עברו אישור הנדסי ??
במפגש מציעים הראשון ציין שהקבלן
יוציא ערבות וביטוחים ותשלומים
בהתאם  ,זאת אומרת שאין מה לטפל
אלה רק להשלים מסמכים ? נא לפרט
בנוסף  :נתיבי ישראל אינם עובדים מול
קבלנים אלה רק מול מזמני עבודה
ומנהלי פרויקטים
תכנון הסדרי תנועה  :האם יש תכנון
הסדרי תנועה ראשוני ? לפי מה הוקצב
התקציב ? האם ההסדרי תנועה נכללו
בבקשה של נתיבי ישראל ?
לא הוגדר אופן תשלום הסדרי תנועה ?
זה לפי חשבונית מס  ?? 12%+רשום גם
לפי מחירון אך לא הוגדר איזה מחירון
?? אז לפי מחירון או חשבונית ?

3

תשובה
תנאי הסף שבסעיף  2.2דורש כי המציע ביצע
בעצמו.
תנאי הסף ברור ,אינו מגדיר כ"גוף" תאגידי מים
ו/או מועצות בלבד ומשכך ,אינו מצריך הבהרה
(בהיותו מאפשר הצגת פרויקטים שבוצעו גם
שלא עבור תאגידי מים ו/או רשומ"ק).
למען הסר ספק ,תנאי הסף יישאר ללא שינוי.
בזמן תכנון התקבלה התייחסות חיובית של אגף
תנועה נתיבי ישראל .לקראת פרסום מכרז
הוגשה בקשה לקבלת היתר לביצוע .טרם
התקבלה תשובת נת"י .
בכל הקשור לעבודה מול נת"י – הטיפול בקבלת
היתר לביצוע יהיה משותף של מנה"פ והקבלן
הזוכה .כל תכנון הסדרי תנועה ( אם יתבקש ע"י
נת"י ) יחול על הקבלן ויבוצע על חשבונו
במסגרת הקצב.
אין תכנון הסדרי תנועה ראשוני.
קיימת אי התאמה בין כתב כמויות למפרט .יש
להתייחס לסעיפים רלוונטיים כדלקמן:
סעיף כ"כ  – 61.01.0020התייחסות
א.
סעיף מפרט 61.01.0010
התשלום כנגד חשבונית ספק בתוספת 12%
תקורת קבלן ראשי.
סעיף כ"כ  – 61.02.0015התייחסות סעיף מפרט
62.02.0010
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מס"ד
7

סעיף הקצב בדרך כלל לא חל עליו הנחה התשלום עבור הסדרי תנועה בפועל יבוצע על
בסיס מחירון נת"י מעודכן אחרון .תשלום עבור
המשתתף במכרז  ,במכרז כן חלה וזה
תכנון יבוצע כעל בסיס חשבונית ספק בתוספת
משפיע על ההצעה ? נא להתייחס
תקורת קבלן ראשי 12%-
סעיף  – 61.02.25התייחסות סעיף מפרט
61.02.0020
התשלום על בסיס מחירון משכ"ל פת, 25/2018/
עבודות שלא קיימות במחירון זה יש לתמחר
בהתאם לתנאי חוזה.
הנחת מכרז חלה גם על סעיפי הקצבים
ב.
סעיף  : 57.01.01575יש טעות בין הכמות יש לחשב בהתאם לנוסחה לתמחור לפי סעיף
 57.01.1575מחירון משכ"ל פת:25/2018/
לבין המחיר של הקידוח – יש לתקן .
בנוסף המחיר נמוך והמחיר המקובל זה תוספת אורך(במטר)  Xקוטר(באינצ'ים) –
לדוגמה – צינור בקוטר  - "30לכל מ"א מעל
 1300ש"י למ"א
אורך  80מטר התוספת היא  1מטר = "X 30
30ש"ח  /למ"א
סעיף  – 57.01.1565מחיר סעיף הקידוח מחיר לפי מחירון משכ"ל פת4,066 – 25/2018/
נמוך  ,נדרש הרבה עבודות כדי לבצע את ש"ח למ"א ( כפי שכתוב בכ"כ)
הקידוח אשר כולל בתוכו כל הנדרש ,
מחיר מינימום ₪ 6000
יש לחשב בהתאם לנוסחה לתמחור לפי סעיף
כתב כמויות –  57.01.1575 - 5תוספת
 57.01.1575מחירון משכ"ל פת:25/2018/
למחיר קידוח אופקי בכל קוטר עבור
מטר נוסף מעל  80מ  -לפי כתב כמויות – תוספת אורך(במטר)  Xקוטר(באינצ'ים) –
לדוגמה – צינור בקוטר  - "30לכל מ"א מעל
כמות  650מ"א
אורך  80מטר התוספת היא  1מטר = "X 30
לפי סעיף  - 57.01.1565קידוח אופקי
30ש"ח  /למ"א
בקרקע והכנסת שרוול פלדה בקוטר "
 30"-32ובכל עומק שהוא .המחיר כולל
חפירת בורות ,אספקת השרוול ,בצוע
הקידוח ,השחלת צינור  ,אדנים ,סנדלים
וכו' .כמו כן כולל המחיר את בצוע כל
התיאומים הדרושים , .כמות  100 -מ"א.
לא סביר שאורך קידוח  100מ"א
ותוספת  650מ"א  .האם לא נפלה כאן
טעות ?
אנו מבקשים הבהרה לכמות בסעיף
57.01.1575
עמוד

סעיף ותת סעיף

 2.2לתנאים
6
לחוברת להשתתפות
המכרז

במכרז

שאלה

תשובה

בהתאם לסעיף  2.2לתנאי את תנאי הסף ניתן להוכיח
הכלליים ,כחלק מתנאי הסף ,על באמצעות הצגת פרויקטים
המשתתף במכרז לעמוד בתנאי שהסתיימו וכן באמצעות
פרוייקטים שעדיין בביצוע,
הבא:
" היו למשתתף בשנים  2017-אולם על משתתפי המכרז
( 2018במצטבר) ,הכנסות מביצוע לשים לב כי על אישור רו"ח
עבודות בתחום הנחת והחלפת
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קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום כאמור בסעיף זה להתייחס
מערכות ביוב ו/או מים ו/או לשנים  2017-2018בלבד.
תיעול ,שבוצעו על ידו ,בסך
שטינו נמוך מ₪ 20,000,000 -
(כולל מע"מ) כשלפחות עבודה
אחת בהיקף של לא פחות מ-
".₪ 10,000,000
מתנאי זה לא ברור באם הדרישה
הינה לעבודות אשר בוצעו
אשר
פרויקטים
במסגרת
הסתיימו או באם ניתן להוכיח
תנאי זה גם במסגרת עבודות
אשר בוצעו במסגרת פרויקטים
עדיין פעילים.
מתבקשת הבהרת המזמין
בעניין.
8
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עמ'  '23סעיפים  2ו3 -
לחוברת לתצהיר משתתף
המכרז לפי סעיף 2ב'
לחוק עסקאות
גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-

 2הסעיפים כאמור סותרים אחד מובהר כמבוקש
את השני .בד"כ במכרזים ,מזמין
מציין על גבי המסמך כי יש
למחוק את הסעיף שאינו
רלוונטי ,אולם אין הדבר מצוין
במסמך זה.
המזמין מתבקש להבהיר כי יש
לפעול למחיקת הסעיף שאינו
רלוונטי מבין שניה הסעיפים.

עמ' ,12

סעיף 9.6

נדרש הקבלן הזוכה ,עם

כאמור במסמכי המכרז -

 68ו-
 93עד
97
חוברת
המכרז

להצהרת
המשתתף ,סעיף
 50.13לחוזה
ההתקשרות

החתימה על הסכם ההתקשרות,
להמציא למזמין את מסמך
אישור קיום הביטוחים בנוסח
המצורף כנספח ים ה' 1ו-ה'2
להסכם ההתקשרות .הקבלן פנה

ביטוח עבודות קבלניות
יערך ע"י משכ"ל ויקוזז
מהקבלן הזוכה במכרז.
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לחברת הביטוח המבטחת אותו
על מנת לקבל את אישורה על
המסמך כאמור והובהר לו ע"י
חב' הביטוח ,כי חברות הביטוח
אינן רשאיות יותר לחתום על
אישור קיום ביטוחים בנוסח
המצורף לחוברת המכרז ,באשר
הוא אינו תואם את הנחיות
הממונה על שוק ההון ביטוח
וחסכון במשרד האוצר (להלן:
"המפקח על הביטוח").
בהתאם להנחיות המפקח על
הביטוח ,החל מתאריך ,1.12.19
חברות הביטוח לא תהיינה
רשאיות יותר לחתום על אישור
קיום ביטוחים כדוגמת הנוסח
המצורף למכרז ,אלא שתהיינה
רשאיות להנפיק אישורי ביטוח
סטנדרטיים בלבד ובהתאם
לפורמט אשר אושר על ידי
המפקח על הביטוח.
בשים לב לכך שנספחים ה' 1ו-ה'
 2אינם עומדים בקנה אחד עם
דרישות המפקח על הביטוח
ולפיכך אינם רלוונטיים יותר
שכן חברות הביטוח אינן
רשאיות לחתום עליו ,נדרשת
הבהרת המזמין בעניין כמו
קבלת נוסח עדכני במתכונת
החדשה ואשר תואם את
דרישות המפקח על הביטוח.
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מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת

בכבוד רב,
עו"ד חותה מתי
מנכ"ל המועצה
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