
 

 

   

   

 2022ינואר   31שני  יום:תאריך
 כ"ט/שבט/תשפ"ב                         משתתפי המכרז 

 באר יעקב  עיריית
 

 שלום רב,  

  4313מכרז להקמת מתקני ספורט לאורך דופ צפונית כביש   1/22מכרז פומבי : הנדון
 בצמתים ניר צבי, נעמי שמר, יוענה וז'בוטינסקי

 4מסמך הבהרות 

לשאלה,    עירייה( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת העירייהה   –באר יעקב )להלן    עיריית
נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובת ה  על ידי משתתפי המכרז  עירייה  כפי שהופנו אליה 

לשאלת ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז  
 ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א
 

 תוצאה תשובה שאלה  מס'

המכרז הינו מכרז מורכב וכולל בתוכו מידע רב משכך ולטובת   .1
עמידה על דרישותיכם לוח הזמנים הנקוב להגשה ולשאלות  
הבהרה אינו מספק ומשכך אנו נבקש לדחות את מועד הגשת 

 המכרז והשאלות 

מועד ההגשה  
ידחה ליום  

21.2.22  
ההגשה  

באותה שעה  
 ובאותו מקום. 

התקבל. מועד 
   נדחה.ההגשה 

לצורך עמידה בתנאי הסף העוסק בניסיון נדרש המציע להציג    .2
וכושר בעלות של   ספורט  העבודה שכללה הקמה של מתקני 

 ₪    3,000,000לפחות 
מיליון כוללים עבודות    3נבקש לאשר כי    –כולל עבודות פיתוח  

 מתקנים + פיתוח. 
 

מצורף למכרז  
אומדן עם  

סעיפים  
המפרטים את  

 .התכולה

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

מגדיר ניסיון באמצעות עבודה    2.3תנאי הסף הקבוע בסעיף    .3
מגדיר ניסיון   1.4מיליון ₪. בעוד תצהיר נספח ב' סעיף    3בסך  

 מיליון ₪. 15בביצוע עבודה אחת בהיקף כספי של לפחות 
 נבקש לקבל הבהרה מה הניסיון הנדרש 

היקף הניסיון  
הנדרש הוא  

  3בסך של 
 מיליון ש"ח. 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.

מסמכי    .4 על  לחתום  מהרשויות  בחלק  שקיים  סירוב  לאור 
הרשות   של  משפטית  בקרה  עברו  שלא  חיצוניים  המלצה 

מבקשים הממליצה   בנוסח    אנו  המלצות  הגשת  להתיר 
שמקובל על הרשות הממליצה כשבצמוד להמלצה יוגשו פרטי  
ליצור  יוכל  מטעמכם  שמי  מנת  על  הממליצים  ההתקשרות 

 עימם קשר. 

 . הבקשה התקבלה מאושר.
 

יש שינוי בתנאי  
המכרז כמפורט  

 בשאלה. 

אין צורך    . נספח יא אישור רו"ח חסר, נבקש לצרפו  .5
באישור זה  

מדובר בטעות.  
אישור מחזור  

כספי אינו  
חלק מתנאי  

הסף ואינו  
מופיע כתנאי  

 סף במכרז.

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז.



 

 

די   .6 המכרז,  מסמכי  של  העמודים  בתחתית  כי  לאשר,  נבקש 
יהיה בחתימה באמצעות ראשי תיבות של מורשי החתימה,  
למשל  כמו  מלאה,  חתימה  נדרשת  בהם  המסמכים  כאשר 

וכדומה   תצהירים  של   -הצהרות,  מלאה  בחתימה  יחתמו 
 מורשי החתימה של המציע.  

 

יש למלא את  
כל טפסי  

ההצעה  
בהתאם  

להוראות  
 המכרז.

 נדחה.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז

נרשם שהסדרי תנועה לכביש    –הסדרי תנועה    .7   4313במפרט 
ודרישות   תנועה  הסדרי  תוכנית  ללא  הקבלן,  חשבון  על  הם 
אשר  )הוצאה  זה  סעיף  לתמחר  באפשרותנו  אין  המשטרה 
פי   על  כן  כמו  ויותר(  שקלים  אלפי  לעשרות  להגיע  יכולה 
הכמויות   לכתב  המחירים  נלקחו  שממנו  משהב"ש  מחירון 

בור הסדרי תנועה ,בנוסף אין אפשרות על פי  משלמים בנפרד ע
שהסדרי   נבקש  לפיכך  המכרז,  לסעיפי  תוספת  לתת  המכרז 

 תנועה יהיו בתשלום. 

עקרונית  
ביצוע העבודה  

הינו בתחומי  
מדרכות  

קיימות. על  
המציע לקחת  

בחשבון כי  
במידה ולצורך  

גישת כלי  
דרש  יעבודה י

הסדר תנועתי,  
הנ"ל יהא ע"ח  

המציע.  
במסגרת  

ת ההצעה  הגש
על המציע  

חובת לימוד  
תנאי המכרז  
ותנאי השטח  
 נשוא המכרז. 

 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז

מעקות  .8 דגם -   02/03/01.51.009.0138   סעיפי  הגנה  מעקה 
חברת  של  של מעקות  ,המחרים  פרט/גובה  הוגדר  לא  אורלי 

 . ₪ למטר למאות שקלים  250אורלי יכולים לנוע בין 

מדובר במעקה  
הולכה  

סטנדרטי ולכן  
לא רלוונטי  

 גובה או סוג. 

 
 

 נדחה.
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז

טל    01/02/03.99.002.0909סעיפים    .9 דגם  ומתכת  עץ  אשפתון 
  1,650המחיר נמוך ממחיר החומר נבקש לשנות מחיר ל     ים

 . ש"ח ליח'

המחיר  
  1644באומדן  

₪. פער זניח.  
אין שינוי  
 בתימחור. 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 המכרז
שאנטי המחיר  ספסל גן דגם    –  01/02/03.99.002.0911סעיפים    .10

 ש"ח ליח'  7,500נמוך והינו הפסדי נבקש לשנות מחיר ל 
המחיר  

  6,642באומדן  
₪ והוא  

מבוסס על  
קטלוג יצרן  

בתוספת רווח  
קבלני. הקבלן  

יקח בחשבון  
מתן % הנחה  

 בהתאם.
 

 . נדחה
 

אין שינוי בתנאי  
ו/או הוראות  

 - המכרז

דרישתכם בכתב כמויות למתקני כושר הידראוליים שונים   .11
 דרגות קושי משתנות.  16בעלי 

עיון במתקנים ההידראוליים אשר מתבקשים כשווי  לאחר 
 דרגות קושי משתנות.  8ערך, מוצגים מתקנים אלו עם 

 . הבקשה התקבלה מאושר.
 
ש שינוי בתנאי  י

המכרז כמפורט  
 בשאלה. 



 

 

עם   הידראולי  מתקן  אכן  האם  קושי   8שאלתינו:  דרגות 
 משתנות מתקבל? 

 

 בכבוד רב,                                        

 רו"ח דני אורן            

 העירייה מנכ"ל                                                                  

 

שאין לו התייחסות משמעו, כי  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא  והנספחים לו  מסמך זה  
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. 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת        שם המציע          תאריך           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לכבוד

 עיריית באר יעקב 

 ג.א.נ., 

 הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית 

( וכרואה החשבון של  המציע –לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ )להלן 
 המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע למכרז, כדלקמן:

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. .1
עומד    ביצוע עבודות מבני ציבור הנובע מפעילותו בתחום ,  2020-2018של המציע בשנים    המצטבר המחזור הכספי   .2

מיליון ₪ )במילים: חמישים  מיליון שקלים    50,000,000  -על סך שלא יפחת מממוצע הכנסות בכל השנים של 
 חדשים()לא כולל מע"מ(.  

 הצהרתו של המציע הינה באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי. .3
 ביקורת מקובלים. ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני  .4
מכל   .5 אחרים,  למסמכים  ובהתאם  המציע  של  החשבונות  לספרי  בהתאם  נאות  באופן  משקף  האישור  לדעתי, 

 הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו 
 

   ________                    ____________________________  
תאריך    )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(               


