בס"ד

לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,
הודעת הבהרה מס'  - 2מכרז פומבי מס'  10/21לביצוע מאסף ביוב מזרחי וצפוי  -כביש ) 10פרסום מחדש(
מעה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבדון
מסמך/ספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק
וסעיף

פתיח מהלי-
הזמה להציע
הצעות

6 ,17

פתיח מהלי-
הזמה להציע
הצעות

מס' עמוד

וסח השאלה

תשובה

ספחים י"ג י"ד מעודכים מצורפים לחתימת המציעים עקב שגיאה שפלה בהם.
מאושר .כפי שמובהר במסמכי המכרז ,כחלק מההצעה
 13,15,129א אישורכם לחתימה בלבד על ספח כ"ה
על המציע לצרף את ההתחייבות החתומה בספח כ"ה
בשלב המכרז כפי שרשם בתאי הסף
בדבר הצגת והחזקת צוות הקבלן .בשלב הגשת ההצעות
ושהקבלן הזוכה יציג את כלל האסמכתאות
אין צורך לצרף את פרטי אשי הצוות עצמם או
עם זכייתו.
אסמכתאות לגביהם ,אלא רק את ההתחייבות האמורה.

8

17-18

) 8א(

17

האם קבלן המשה שיוצג בכל אחד מתאי
האיכות עליו להיות בעל הסיווגים הקבליים
הדרשים בתאי הסף ,קרי  200ג' 3ו 260ב'5
במצטבר.
מבוקש לקבוע בקריטריון האיכות שבסעיף
)8א( ,כי די בביצוע קו ביוב באורך של 1,000
מ' ,כפי שקבע בתאי הסף )במקום באורך של
 2,000מ' ,כפי שקבע בקריטריון האיכות(.

התשובה שלילית ,לא קיימת דרישה כזו.

הבקשה דחית .יחד עם זאת ,מצורף להלן וסח מעודכן
של תאי איכות 8א':
"הקבלן ביצע כקבלן ראשי )בעצמו או באמצעות קבלן
משה מטעמו( או כקבלן משה )בעצמו( ,החל משת
) 2016צו התחלת עבודה החל משת  ,(2016עבור תאגיד
מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או משרד הביוי
והשיכון ו/או מזמין ציבורי 1-2 ,עבודות של החת קו
ביוב פוליאתילן  PEבריתוך פים ו/או  GRPבקוטר
 1,200מ"מ ומעלה ובאורך מצטבר של  1,000מ"א צרת

)8ה()8 ,ו(

18

פתיח מהלי-
הזמה להציע
הצעות

6ב'

12

פתיח מהלי-
הזמה להציע
הצעות

6ד'

12

מבוקש להבהיר ולקבוע ,כי יתן להציג את
הסיון הדרוש בתאי האיכות הקבועים
בסעיף  ,8באמצעות התקשרות עם קבלן
משה בעל הסיון המתאים ,בוסח דומה
לסעיפים )8ה( ו)8-ו( למכרז הקודם שפורסם
בחודש אוגוסט  ": 2021לחילופין ,הקבלן
התקשר בחוזה עם קבלן משה ,אשר היו בעל
סיון מתאים כדרש בסעיף זה ,לביצוע
עבודות הדחיקה שוא מכרז זה"
מבוקש לעדכן את תאי סף 6ב' ,על בסיס
הטעות שהוא מצמצם את התחרות באופן
בלתי סביר וכן שהוא איו הולם את היקף
העבודות המבוצעות במכרז )טען כי בוגע
למבה  2שהוגדר כאופציואלי ,היקף העבודה
בקוטר  1200מ"מ אמד בכ 350-אש"ח ,מתוך
היקף העבודות במבה  2האמדות בכ52-
מלש"ח; ובוגע למבה  ,3שלא הוגדר
כאופציואלי ,היקף העבודות שבקוטר 1200
מ"מ – כ 6.6-מלש"ח ,מתוך אומדן של כ71-
מלש"ח למבה  3כולו(
לצורך עמידה בתאי הסף המופיע בסעיף )6ד(,
המציע יהיה רשאי להציג מחזור כספי של
חברה אם )להלן" :החברה האם"( ,ובלבד
שהחברה האם מחזיקה בבעלות מלאה )100%
הון המיות( של המציע.

מעבר למה שהוצג לצורך עמידה בתאי סף 6ב',
בגרביטציה אשר כללו עבודה במי תהום.
היקוד יתן למציע שיעמוד בדרישות תאי איכות זה
בעבודה אחת או לכל היותר בשתי עבודות ,כאשר עבור
כל  200מטר מלאים ייתו  6קודות ,ועד למקסימום של
 30קודות בסך הכל".
הבקשה דחית.

הבקשה דחית .תאי הסף דרש להוכחת מיומות
מקצועית של הקבלן ההכרחית לצורך ביצוע העבודות
שוא המכרז ,וקבע באפן עייי ,ראוי ,סביר ומידתי.
הטעות בדבר היקף העבודות שגויות אף הן מאחר
ואין מתיחסות לסעיף  00.01.1בפרק המוקדמות.

הבקשה דחית.

מסמך זה ,על ספחיו ,מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממו להצעתם
שם המציע_________________________ :
חתימת המציע_________________________ :
תאריך_________________________ :

נספח י"ג

מכרז פומבי מס'10/21
ביצוע מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -כביש 10
ניסיון מקצועי

אני הח"מ ,______________________ ,המציע או המצהיר בשם המציע ,מצהיר ומאשר בזאת כי
המציע ביצע כקבלן ראשי (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו) או כקבלן משנה (בעצמו) ,החל
משנת ( 2016צו התחלת עבודה החל משנת  ,)2016עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או
משרד הבינוי והשיכון ו/או מזמין ציבורי ,עבודות כדלקמן:
תנאי איכות 8א' 1-2 :עבודות של הנחת קו ביוב פוליאתילן  PEבריתוך פנים ו/או  GRPבקוטר 1,200
מ"מ ומעלה ובאורך מצטבר של  2,000מ"א צנרת ,בגרביטציה אשר כללו עבודה במי תהום.
יש למלא את הפרטים בטבלה הבאה 1-2 :עבודות.
שם הפרויקט ושם תיאור העבודה
המזמין
 כללי מיקום העבודה קוטר קו  /אורך שיטת ביצוע -סוג צנרת

תקופת ביצוע

-

שם ממליץ
תפקיד
טלפון

לשם הוכחת המפורט לעיל ,על המציע לצרף את כל המסמכים שלהלן לגבי הפרויקט:
 .1חשבון סופי בחתימת מזמין העבודה הכולל פירוט סעיפים וכמויות.
 .2כרטסת הנהלת חשבונות של המציע מאושרת ע"י רואה חשבון מטעמו הכוללת פירוט של שם
הפרויקט.
 .3לפחות פרטי ממליץ אחד כולל פרטי התקשרות (לציין בטבלה שלעיל).

יש למספר כל אסמכתא במספור עולה ולציין ''נספח י''ג''

__________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת המציע

נספח י"ד

מכרז פומבי מס'10/21
ביצוע מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -כביש 10
ניסיון מקצועי

אני הח"מ ,______________________ ,המציע או המצהיר בשם המציע ,מצהיר ומאשר בזאת כי
המציע ביצע כקבלן ראשי (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו) או כקבלן משנה (בעצמו) ,החל
משנת ( 2016צו התחלת עבודה החל משנת  ,)2016עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או
משרד הבינוי והשיכון ו/או מזמין ציבורי ,עבודות כדלקמן:
תנאי איכות 8ב' 1-3 :עבודות של הנחת קו ביוב בגרביטציה בקוטר של  630מ"מ ומעלה מסוג
פוליאתילן ו/או  ,GRPבאורך מצטבר של  8ק"מ ומעלה ובהיקף כספי מצטבר של  40מיליון  ₪לפחות
לא כולל מע"מ.
יש למלא את הפרטים בטבלה הבאה 1-3 :עבודות.
שם
הפרויקט
ושם
המזמין

תיאור העבודה
 כללי קוטר קו  /אורך -שיטת ביצוע

תקופת ביצוע

-

היקף כספי

-

שם ממליץ
תפקיד
טלפון

ולשם הוכחת המפורט לעיל ,לצרף את כל המסמכים שלהלן לגבי כל עבודה:
 -1חשבון סופי בחתימת מזמין העבודה בו מפורטים כלל סעיפי העבודות שבוצעו.
 -2כרטסת הנהלת חשבונות של המציע מאושרת ע"י רואה חשבון מטעמו .הכרטסת תכלול פרוט של
שם הפרויקט.
- 3לפחות פרטי ממליץ אחד כולל פרטי התקשרות (לציין בטבלה שלעיל)
יש למספר כל אסמכתא במספור עולה ולציין ''נספח י"ד".

_______________________
שם מלא ,חתימה וחותמת המציע

