 12מאי2022 ,
אל:
משתתפי המכרז
ג.א.נ,.
הנדון :מכרז פומבי (מקוון)  292/2021לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" מחלף בייט,
ירושלים
מכתב הבהרה מס' 1
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ("מוריה") מתכבדת בזאת להודיע על שינוי המועדים ועל
שינוי תנאי סף במסגרת המכרז שבנדון ,כדלקמן:
 .1הגשת שאלות הבהרה :עד ליום  26.5.2022לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים ,באמצעות
הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת.
 .2הגשת הצעות :עד ליום  16.6.2022לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים .ההצעות תוגשנה
באמצעות המערכת הממוכנת בלבד ,למעט ערבות המכרז אשר יש להגישה עד המועד האמור
לתיבת המכרזים שבמשרדי מוריה (קומה .)3
 .3נשאלנו :נבקש לשנות את הדרישה בתנאי הסף  7.2לעניין סיווג ג'( 5בלתי מוגבל) בענף 300
(ענף ראשי גשרים) ,באופן שיידרש סיווג ג' 4בענף זה בלבד.
תשובה :הבקשה להפחתת הסיווג הנדרש בענף ( 300ענף ראשי גשרים) נדחית .יחד עם זאת,
בתנאי סף  ,7.2בהתייחס לרישום בענף ( 300ענף ראשי גשרים) סיווג ג'( 5בלתי מוגבל) ,ניתן
יהיה להציג עמידה בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה .בהתאם ,להלן נוסחו העדכני
והמחייב של סעיף :7.2
"7.2

המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות,
תשכ"ט ,1969-בענף ( 100ענף ראשי בניה) סיווג ג'( 5בלתי מוגבל) ,וכן  -בענף 300
(ענף ראשי גשרים) ,סיווג ג'( 5בלתי מוגבל).
 להוכחת עמידתו בתנאי זה :על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת רישוםתקפה המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים ,בסיווג האמור.
לחלופין ,ככל שאין למציע סיווג כנדרש בענף ( 300ענף ראשי גשרים) ,רשאי
המציע להציג קבלן משנה מטעמו אשר יש לו סיווג כנדרש לעיל .במצב דברים זה,
על המציע לצרף בקשר עם קבלן המשנה האמור את המסמכים שלהלן:
א .העתק תעודת התאגדות.
ב.

תעודת רישום תקפה בסיווג הנדרש.

ג.

מסמך התחייבות למתן שירותים ,בנוסח המצורף כנספח 1ב למסמכי
ההזמנה".
1

לאור השינוי בתנאי סף  7.2לעיל ,מצורף להבהרה זו נוסח נספח 1ב ,אשר יהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,ואשר על המציע למלא ולצרף להצעתו.
 .4נשאלנו :נבקש כי המציע יוכל להציג ניסיון בביצוע עבודות הבניה כנדרש בתנאי הסף 7.3
באמצעות ניסיון של חברות שהתמזגו לתוך המציע ,בהליך מיזוג שהושלם עד למועד הגשת
ההצעות ,וכן באמצעות ניסיון של חברת בת המצויה בשליטתו המלאה (.)100%
תשובה :הבקשה מתקבלת .בתנאי סף  ,7.3יתאפשר למציע להציג ניסיון בביצוע "עבודות
בניה" כנדרש בסעיף ,באמצעות הצגת ניסיון של חברות שהתמזגו לתוך המציע במסגרת הליך
מיזוג אשר הושלם לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,וכן בהסתמך על ניסיונה של חברה בת
המצויה בשליטתו המלאה של המציע ( .)100%בהתאם ,יתווסף לסעיף  7.3החלק הבא:
"מובהר ,כי באפשרות המציע להציג ניסיון בביצוע "עבודות בניה" כנדרש בסעיף
זה ,באמצעות הצגת ניסיון של חברות שהתמזגו לתוך המציע במסגרת הליך מיזוג
אשר הושלם לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,וכן בהסתמך על ניסיונה של
חברה בת המצויה בשליטתו המלאה של המציע (.)100%
ככל שהמציע מעונין להציג ניסיון בביצוע "עבודות בניה" באמצעות חברה
שתמזגה לתוך המציע או באמצעות חברה בת המצויה בשליטתו המלאה כאמור
לעיל ,על המציע לצרף להצעתו ,בנוסף למסמכים הנדרשים במסגרת סעיף זה
לעיל ,את המסמכים שלהלן:
א .במקרה בו מבקש המציע להציג ניסיון של חברה שהתמזגה לתוך המציע -
מסמכים המלמדים ,להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ,על השלמת הליך
המיזוג בטרם המועד האחרון להגשת הצעות.
ב.

במקרה בו מבקש המציע להציג ניסיון של חברה בת המצויה בשליטתו
המלאה  -תעודת התאגדות של חברת הבת ,וכן מסמכים המלמדים,
להנחת דעתו של מנהל הפרויקט ,על שליטתו המלאה של המציע בחברת
הבת".

 .5נשאלנו :התבקשנו להעלות לעמוד המכרז באתר האינטרנט את מסמך כתב הכמויות בפורמט
אקסל.
תשובה :הבקשה מתקבלת .כתב הכמויות בפורמט אקסל יועלה ללשונית המכרז במערכת
המכרז הממוכנת .מובהר ,כי כתב הכמויות בפורמט אקסל נועד לשימוש פנימי בלבד של
המשתתפים ,כאשר מסמך ה PDF-בלבד ישמש לצורך הגשת הצעתם במכרז.
מובהר כי כמפורט במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
המשתתפים להגישו ,במצורף להצעתם ,כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז ,וזאת ביחד
עם הגשת יתר מסמכי המכרז.
חתימת המציע_________________ :
בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
2

נספח 1ב  -נוסח התחייבות בהתאם לתנאי סף 7.2
[יש למלא על ידי המציע וקבלן המשנה המוצע]
לכבוד
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
אני הח"מ ,____________ ,נושא ת.ז ,__________ .בעל תפקיד _________ אצל המציע
______________________ (להלן" :המציע");
וכן:
אני הח"מ ,____________ ,נושא ת.ז ,__________ .בעל תפקיד _________ אצל קבלן
המשנה ______________________ (להלן" :קבלן המשנה");
מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי המזמין ,ביחד ולחוד ,כדלקמן:

.1

קבלן המשנה הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות,
תשכ"ט ,1969-בענף  300בסיווג ג'( 5בלתי מוגבל).

.2

הצדדים הח"מ מתחייבים כי קבלן המשנה ישמש כקבלן משנה מטעם המציע לביצוע
עבודות הגשרים הכלולות במכרז.

.3

ידוע למציע ולקבלן המשנה ,כי התחייבות זו הנה התחייבות יסודית ,המהווה תנאי סף
במכרז.
ולראיה באנו על החתום:

חתימה וחותמת המציע

חתימה וחותמת קבלן המשנה
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תאריך

