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ח' אלול ,תשע"ז
 30אוגוסט2017 ,
סימוכין481969 :
לכבוד,
משתתפי מכרז מס'  4/2017לביצוע עבודות סלילה ,פיתוח והתקנת תשתיות
כאן
א.ג.נ,
הנדון :מסמך הבהרות מס'  1למכרז מס'  4/2017לביצוע עבודות סלילה ,פיתוח והתקנת תשתיות
המועצה המקומית מזכרת בתיה (להלן" :המועצה") מתכבדת ליתן תשובות והבהרות ביחס לשאלות הבהרה
שהתקבלו בעניין המכרז שבנדון כדלקמן:
פרק א' – כללי
 .1מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרף להצעתם מסמך זה
כשהוא חתום על ידם.
.2

הוראות מסמך הבהרות זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה .כל תיקון לסעיפי ההצעה
ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים
שבמסמכי ההצעה והחוזה ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

.3

מסמך זה על נספחיו השונים ופרוטוקולים נוספים באם יהיו ,יצורפו כחלק ממסמכי החוזה
שייחתם עם המציע הזוכה.

פרק ב' – מענה לשאלות הבהרה
שאלה  /הבהרה
מס"ד מס' סעיף
במכרז
.1

(1א) – תנאי
סף בדבר
סיווג קבלני

מענה המועצה

" ראשית ,סעיף א' מתיר לקבלן הנושא רישיון מקובל.
ג 3להשתתף במכרז .מתן אפשרות זו אינה
תואמת בקנה אחד עם סדר ,היות וקבלן בעל לאור אי התאמה בין ההיקף הכספי של
סיווג זה מוגבל לסכום עד ל  14,800מיליון  ₪העבודות מושא המכרז ,לבין ההיקף
הכספי שנקבע בסעיף זה ,תנאי יתוקן
בלבד".
כך שיתאם להוראות הדין לרבות חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט 1969-וכל התקנות
מכוחו ,כך שהסיווג הקבלני הנדרש
הינו "/200ג ."5/להלן נוסחו המלא,
המעודכן והמחייב של תנאי סף זה:
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מס"ד

מענה המועצה

מס' סעיף
במכרז

שאלה  /הבהרה

(1ג) – תנאי

"שנית ,סעיף ג' מציג דרישה של מחזור שנתי מקובל.
בהיקף של  20מיליון  ₪בשלושת השנים
האחרונות .גם סעיף זה אינו הוגן היות וישנם להלן נוסחו המלא ,המעודכן והמחייב
מקרים בהם כספי הקבלן מעוכבים אף של תנאי סף זה:
בסכומים גדולים כמו אלה ,ומספיקה שנה אחת "המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח
בביצוע כלל עבודות הפיתוח והתקנת
מתוך ה 3על מנת שהוא ייפסל"
התשתיות נשוא מכרז זה ברשויות

"המשתתף ,ביום הגשת הצעתו ,הינו
קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם
לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות התשכ"ט 1161 -ותקנותיו)
בעל סיווג קבלני רשום /200ג ,5/מוכר
לעבודות בניה עבור הממשלה (קבלן
עם כוכבית)".
.2

סף בדבר
ניסיון מוכח
בביצוע
עבודות

מקומיות ו/או במשרדים ממשלתיים
ו/או בגופים אחרים בהיקף כספי של
 30מיליון ( ₪כולל מע"מ) ,במצטבר,
במהלך השנים ( 2014-2016כאשר
ההיקף הכספי לשנת  2016מבוסס על
מאזני בוחן ולא מאזן מבוקר) .לעניין
סעיף זה ייחשב משתתף כבעל ניסיון
גם אם הניסיון הנדרש כמפורט בסעיף
הנ"ל קיים בידי מנהלו הכללי של
החברה או בעל שליטה בה".
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פרק ג'  -הערות ודגשים
 .1נוכח השינויים והעדכונים שפורטו לעיל ,תקיים המועצה מפגש מציעים נוסף אשר ייערך ביום
_ _5.01.17בשעה__ __10:00ב -שד' אליהו  4מזכרת בתיה (להלן" :מפגש המציעים הנוסף").
.1

מפגש המציעים הנוסף מתקיים בנוסף למפגש המציעים שהתקיים ביום ( 15.08.17להלן" :מפגש
המציעים הקודם") ואינו גורע או מוסיף לתוכנו של מפגש המציעים הקודם.

.2

משתתף שהשתתף במפגש המציעים הקודם אינו חייב להשתתף במפגש המציעים הנוסף .לצורך
עמידה בתנאי הסף במכרז די בהשתתפות באחד ממפגשי המציעים מבין השניים.

.3

בשים לב לאמור ,נדחה המועד הסופי להגשת ההצעות למכרז שבנדון ליום__17.01.017
עד השעה _ _12:00וכן יוארך המועד האחרון לשאלות הבהרה עד ליום _10.01.17
בשעה _.12:00
את מסמכי המכרז ,הודעת העדכון וכן את נוסח ההודעה שתפורסם בעיתונות ניתן למצוא באתר
האינטרנט של המועצה בכתובת :
http://mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=282

פרק ד  -הערות מנהלתיות
 .1הנכם נדרשים להקפיד על מועד ההגשה המעודכן וכן על כל הוראות מסמכי המכרז.
.2

יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז.

בברכה,
ירון טמיר
מזכיר המועצה
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