 10ינואר 2019

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 04/2018

לביצוע עבודות מזדמנות של בניה ,פיתוח ותשתיות ,תחזוקה ,פיתוח ושיקום
תשתיות ניקוז בתחומי רשות ניקוז כנרת
הודעה מס'  2למציעים :תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים
להלן תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י המציעים עד ליום  9.1.19שעה .12:00
 .1שאלה:
כיצד לוקחים בחשבון במכרז את השינויים שהיו בתקנות לרישום קבלנים שנכנסו לתוקף
ב?19.11.18
תשובה:
הודעת הבהרה אשר פורסמה ביום  24.12.18 -בנוגע לסיווג הקבלני הנדרש כתנאי סף להגשת
הצעות במכרז נותנת מענה לשאלה .סיווג  200ג'( 3 -ענף ראשי כבישים ,תשתיות ,פתוח( כולל
בתוכו גם את ענף המשנה ( 260ביוב ,ניקוז ומים) במקום  400הקודם ,ע"פ התקנות החדשות
לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות שנכנסו לתוקף ב – .19.11.18
 .2שאלה:
האם אפשר לקבל את "מחירון רשות ניקוז כינרת" בקובץ אקסל?
תשובה:
אין אפשרות לקבל את המחירון בקובץ אקסל .יש להגיש במסגרת הגשת ההצעות ,את חוברת
המחירון שצורפה בנפרד למסמכי המכרז ובהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.
 .3שאלה:
אם קבלן משנה מטעם המציע עבד עם רשויות ניקוז ,האם אפשר להחשיב זאת כחלק מניסיון
המציע עצמו?
תשובה:
כדי לקבל ניקוד מתאים במרכיבי איכות ההצעה בגין עבודה עם רשויות ניקוז ו/או בעבודות
ניקוז ונחלים ,על המציע עצמו ,כקבלן ראשי ,להיות זה שעבד בעבודות הנ"ל.
 .4שאלה:
האם אישור ביטוח חתום ע"י חברת ביטוח ,כנדרש במסמכי המכרז ,תקף גם במקרה שהוא
נשלח בפקס או בדוא"ל?
תשובה:
כן.

 .5שאלה:
האם ניתן להגיש דפי סיכום חשבונות ביצוע המאושרים ע"י הלקוחות כאסמכתא לפירוט
העבודות המצביעות על ניסיון המציע מבלי להגיש את החשבון כולו (כל כתב הכמויות) שיכול
להיות מורכב ממספר רב של עמודים?
תשובה:
על המציע לצרף להצעה חשבונות סופיים או חלקיים המאושרים ע"י הלקוחות כאסמכתא
לפירוט העבודות (טופס  )5המצביעות על ניסיונו של המציע בעבודות נשוא המכרז .החשבונות
יכללו עבודות שבוצעו ע"י המציע עבור לקוחות שונים והם מסוג העבודות נשוא מכרז זה .יש
לצרף חשבון מלא ממנו ניתן ללמוד על מרכיבי העבודה ולסמן את הסעיפים הרלבנטיים
המוכיחים את העמידה בדרישות המפורטות .אם ניתן ללמוד על מרכיבי העבודה והיקפם
מדפי סיכום החשבונות כשהם מאושרים ע"י הלקוחות ,אפשר לצרף רק את דפי סיכום
החשבון .עניין זה נתון לשיקולה הבלעדי של ועד המכרזים.
 .6שאלה:
מה גובה סכומי העבודות שאותם יש לבטח ואילו סכומים נדרש לרשום בנספח הביטוחי שיש
להגיש במכרז כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח?
תשובה:
היקפי העבודות המשוערים (מינימום ומקסימום) מצוינים הן במסמכי המכרז והן במסגרת
אישור עריכת הביטוחים הנספח למסמכי המכרז (ראו לעניין זה גם את "טבלת סכומי ביטוח
וגבולות אחריות לעבודות קבלניות" המצורפת לחוברת המכרז בצמוד לנוסח אישור קיום
הביטוחים) .בשלב הגשת ההצעות למכרז המציעים/חברות הביטוח אינם נדרשים למלא
ב"אישור קיום ביטוחים" את הסכומים/גבולות האחריות ,אלא להציג אישור עקרוני מטעם
חברת הביטוח לנוסח אישור קיום הביטוחים.
 .7שאלה:
קיים הבדל בין טבלת אמות המידה שעמ'  21בחוברת המכרז לבין טבלת אמות המידה שבעמ'
 51באמת המידה שבסעיף ח' בטבלה .מהו הנוסח הנכון?
תשובה:
קיים אמנם שוני בנוסח בסעיף ח' שבטבלת אמות המידה בין הטבלה שבעמ'  21לבין הטבלה
שבע'  .51זו טעות סופר.
הנוסח הנכון הוא זה שבטבלת אמות המידה שבעמ'  51והוא צריך להיות זהה בשתי
הטבלאות:
" ח .למציע ניסיון בעבודה עם רשויות ניקוז ו/או בעבודות ניקוז ונחלים במהלך חמש השנים
שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,בהיקף מצטבר של לפחות  500אלש"ח בשנה אחת (לפחות)
מתוך חמש השנים הנ"ל".
יש לתקן את סעיף ח' בטבלת אמות המידה שבעמוד  21ע"פ הנוסח הנ"ל.

 .8נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בתחתית הודעה זו .יש לשלוח את המסמך,
כשהוא חתום למשרדי רשות ניקוז כינרת לפקס  ,04-6752820תוך  24שעות ממועד קבלתו
ולוודא בטלפון  04-8591917שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם.
הודעה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז.

בברכה,

אושרי ילוז
מהנדס אגף ניקוז ונחלים

אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס'  2למכרז מס' .4/18
הנני מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן

__________________
תאריך

