תאריך:יום ראשון ב' אדר תשפ"א
14/02/2021

משתתפי המכרז
המועצה המקומית באר יעקב
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי  02/21הקמת תחנת שאיבה חדשה למי ביוב בניר צבי
מסמך הבהרות 1
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

תשובה

תוצאה

1

אנא שלחו את קובץ כתב הכמויות
בפורמט בינארית או אקסל.

לא יועמד לרשות הקבלנים האומדן
בפורמט בינארית או אקסל.

2

כמי שעתידים לתת הצעה מיטבית
ולאור העובדה שהמכרז הינו מכרז
מורכב שכולל בתוכו מידע רב ולאור
העובדה כי הוא דורש השוואה בין
מסמכי המכרז לטובת עמידה על
דרישותיכם לוח הזמנים הנקוב
להגשה אינו מספק ומשכך אנו נבקש
לדחות את מועד הגשת המכרז ליום
08/03/2021

לא יהיה שינוי במועד הגשת הצעות
הקבלנים.

3

נבקש לדעתם האם תערך פתיחה
פומבית של המעטפות ובאם כן – מה
תאריכה ?

פתיחת הצעות הקבלנים על ידי
וועדת המכרזים של מ.מ באר יעקב
פומבית .מועד הפתיחה יועלה לאתר
המועצה.

אין שינוי
בתנאי ו/או
מסמכי
המכרז.

4

בתנאי סף מתבקש סיווג  100ג3-

בהתאם לתנאי המכרז רק קבלנים
בעלי רישום בענף ראשי (בניה) 100
וסיווג כספי ג  3 -וכן רישום בענף
ראשי (מערכות אלקטרומכניות
בתחנת שאיבה בלא מבנה)  500וכן
סיווג כספי ב' 2 -יכולים להשתתף
במכרז.

נדחה.

אנו חברה בעלת ניסיון רב בתחום
התחנות שאיבה והסיווג שלנו הינו ב5
בלתי מוגבל עם כוכבית .אך בסיווג
 100ג.1-
אנו מבקשים לאפשר לנו להגיש קבלן
משנה בסיווג  100ג. 3-

נדחה.
אין שינוי
בתנאי ו/או
מסמכי
המכרז.
נדחה.
אין שינוי
בתנאי ו/או
מסמכי
המכרז.

אין שינוי
בתנאי ו/או
מסמכי
המכרז.

יש לציין כי חברתנו ביצעה עבודות
בתחום התחנות שאיבה בהיקפים
גדולים להלן חלק מהעבודות שבוצעו.
•
•
•
•
•
•

תנאי הסף משקפים את העבודות
נשוא המכרז ,מורכבתם ועמדת
היועצים המקצועיים .

פלג הגליל מט"ש צפת ע"ס
של כ₪ 15,000,000 -
מט"ש הרצליה ע"ס של
₪ 6,245,134
הבאר השלישית ת"ש תמר
ע"ס של כ₪ 7,000,000-
ת"ש טירת הכרמל ע"ס של כ-
₪ 11,000,000
ת"ש מעיינות אתא
₪ 19,000,000
ת"ש קידמת ביאליק ע"ס של
כ₪ 23,000,000-

כמו כן ,נכון להיום חברתנו מבצעת
עוד מס' רב של עבודות בתחנות
שאיבה.
6

האם צפוי דחייה בהגשת המכרז?

נדחה.

לא.

אין שינוי
בתנאי ו/ואו
מסמכי
המכרז
בכבוד רב,
רו"ח דני אורן
מנכ"ל המועצה
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל נושא שאין לו התייחסות משמעו ,כי ההבהרה ו/או
ההסתייגות נדחית .אי התייחסות משמע דחייה .על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו
כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
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