 16דצמבר 2020
א' טבת תשפ"א

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 03/2020
למתן שירותי תכנון וייעוץ הנדסי עבור רשות ניקוז כינרת בתחום מפעלי ניקוז,
תשתיות ניקוז ,שימור קרקע ,שיקום נחלים ופתוח שטחים פתוחים
הודעה מס'  1למציעים
תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים
להלן תשובות והבהרות לשאלות שנשאלו ע"י המציעים עד ליום  16.12.20שעה .12:00
 .1שאלה:
האם מדובר במתן שירותי ייעוץ במתכונת של שעות עבודה חודשיות או גם בשכר טרחה של
תכנון וייעוץ על בסיס אחוזים מהיקף הפרוייקט המתוכנן?
תשובה:
המכרז כולל מתן שירותי ייעוץ הנדסי שוטף בסכום חודשי קבוע (ריטיינר) וגם עבודות תכנון
בתעריף המבוסס על אחוזים מהיקף הפרוייקטים המתוכננים ,כמפורט במסמכי המכרז
לרבות סעיף ( 5התמורה) ,מסמך ב' (מפרט העבודות) ונספח ה' 4-לחוזה.
 .2שאלה:
האם היכולות של המתכנן המפורטות בסעיף  2.5ג' במסמכי המכרז צריכות לענות על כל
הפרמטרים במצטבר? מה הכוונה במונח "חקלאות" בסעיף זה?
תשובה:
הקריטריונים והתנאים המפורטים בסעיף  2.5בכלל ובסעיף  2.5ג' בפרט הם קריטריונים
ותנאים מצטברים .במונח "חקלאות" בסעיף  2.5ג' הכוונה לתכנון בתחום "שימור הקרקע"
שמתייחס בעיקרו לשטחים חקלאיים.
 .3שאלה:
מה הכוונה "ניהול והובלת צוותי תכנון" בסעיף  2.5ג'? האם המציע הוא המתכנן הראשי
והוא מפעיל יועצים נוספים ככל שנדרש בהתקשרות בינו לבינם ?

תשובה:
נדרש מהמציע ניסיון בניהול והובלת צוותי תכנון ככל שנדרש לצורך תכנון עבודה ,בין אם הם
חלק מצוות עובדי משרדו של המציע ובין אם הם יועצים חיצוניים למשרד ושירותיהם נשכרו
על ידו או ע"י המזמין לטובת תכנון העבודה.
 .4שאלה:
מה הכוונה יכולת וניסיון מוכח בגיוס משאבים במרחב הציבורי?
תשובה:
הכוונה שלמציע יש ניסיון ויכולות בהצגת עבודות ופרוייקטים בפני גורמים רלבנטיים שונים
לצורך גיוס משאבים לטובת בצוע העבודות או הפרוייקטים.
 .5שאלה:
האם יש לחתום על כל עמוד בחוברת המכרז?
תשובה:
כן .יש לחתום על כל עמוד בחוברת המכרז ועל כל המסמכים המצורפים בהתאם לאמור
בסעיף  20.10במסמכי המכרז.
 .6שאלה:
מבוקשת הבהרה בענין סעיף ( 4.1הגשת ההצעות) -האם נדרש לצרף שני עותקים של ההצעה
הכספית בנוסח המופיע במסמך ג' בנוסף לחוברת המכרז או שיש למלא את מסמך ג' בחוברת
ולהוסיף עוד עותק בנפרד? האם גם את כל המסמכים הנדרשים במסגרת סעיפים  2.1-2.5יש
לצרף בשני עותקים?
תשובה:
ניתן למלא את ההצעה הכספית בגוף החוברת במסמך ג' ולצרף עותק אחד נוסף .את כל
המסמכים הנדרשים במסגרת סעיפים  2.1-2.5שבמסמכי המכרז יש לצרף בעותק אחד בלבד.
 .7שאלה:
במסמך ד' טופס  3סעיף ( 2תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות) חסר מקום לחתימת
המצהיר.

תשובה:
חתימת המצהיר בטופס הנ"ל נשמטה בטעות (טעות סופר) .מצורף להודעה זו טופס מתוקן.
יש לחתום על הטופס המתוקן המצורף ולהגישו עם חוברת המכרז.
 .8שאלה:
האם ניתן לרשום ,בשלב זה של הגשת ההצעות ,ע"ג האישור לקיום ביטוחים "לצרכי המכרז
בלבד"?
תשובה:
על המציע לצרף להצעתו את האישור לקיום ביטוחים המצורף למסמכי המכרז (כנספח ה',1-
ה' ,2-ה' 3-לחוזה על כל חלקיו) כשהוא חתום ע"י המציע וע"י חב' ביטוח .אישור זה הוא
אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת להוציא אישור כזה ,כמופיע במסמכי המכרז,
במידה וזכה המציע במכרז .המסמך צריך להיות חתום ע"י חברת הביטוח (לא יתקבלו
אישורים חתומים ע"י סוכני ביטוח) .מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא ,בשלב זה .ניתן
לרשום בשלב זה כי האישור ניתן "לצורכי המכרז" .מציע שיזכה במכרז יחוייב בהמצאת
אישור זה (ללא שינויים) כתנאי לחתימת הסכם עמו.
 .9שאלה:
התעריף לתכנון מפעלי ניקוז ,שיקום נחלים ,שימור קרקע ,פיתוח שטחים פתוחים ועוד,
מחושב בהתאם לנספח ה'  4לחוזה – תעריף משרד החקלאות לשכר תכנון מפעלי ניקוז,
שימור קרקע ואחרים .ע"פ מפרט העבודות שבמסמך ב' נכללת במסגרת זו גם הכנת תוכנית
פרסום של מפעל ניקוז .כשנקבע תעריף משרד החקלאות בזמנו ,הוא כלל תכנון עבודות
הנדסה נטו .הדרישות החדשות של הועדה המחוזית לתוכניות פרסום/מפעל ניקוז של נחלים
כוללות גם נספח סטטוטורי ,נספח נופי ונספח אקולוגי .כל אלו לא נדרשו בעבר .האם
כוונתכם שיש לכלול את כל היועצים הנדרשים כיום ,בעלות שכר התכנון של התכנון המפורט
לפי תעריפי משרד החקלאות ?
תשובה:
תעריף משרד החקלאות לשכר תכנון מפעלי ניקוז ,שימור קרקע ואחרים (נספח ה' 4-לחוזה)
הוכן אומנם לפני שנים רבות וכלל הוצאות להכנת עותקים לשיפוט ,השתתפות בישיבות

ודיונים עם מוסדות שונים לתיאום ולאישור התוכנית ככל הנדרש ,הכנת תוכנית פרסום,
נסיעות וכדו' .כמו כן כולל התעריף חלוקת התשלום בהתאם לשלבי התכנון ותחשיב שכר
התכנון ל"מבנים חוזרים" בתוכנית .תעריף זה משמש את רשות הניקוז לקביעת שכר טרחה
לעבודות תכנון של פרוייקטים מתחומים שונים ,ובכלל זה גם מפעלי ניקוז ,בהתאם למפרט
העבודות שבמסמך ב' סעיף  .2הכנת תוכניות פרסום למפעלי ניקוז ,כנדרש כיום ,וליווי
התוכנית עד לאישורה הסופי כלולים בתעריף.
 .10שאלה:
מה המדיניות במקרה ושירותי הייעוץ ההנדסי השוטף הניתנים בריטיינר עולים על היקף של
 100ש"ע חודשיות?
תשובה:
התמורה עבור שירותים אלה משולמת בסכום חודשי קבוע (ריטיינר) שאינו משתנה .הערכת
שעות העבודה שבמסמך ב' סעיף  1מבוססת על ניסיון של מספר שנים והיא הערכה חודשית
ממוצעת .דהיינו ,יתכנו חודשים עם פחות ש"ע וייתכנו חודשים עם יותר .אבל ,התשלום כנ"ל
נשאר קבוע.
 .11שאלה:
האם התמורה עבור שירותי התכנון המשולמת כאחוזים מהיקף הפרוייקטים כוללת שכר
יועצים (כגון :אדריכל נוף ,אקולוג) או עלות מטלות כגון :אישור מפעל ניקוז ,היתרי בניה,
סקרים ותצ"אות גם בפרוייקטים בהיקפים קטנים?
תשובה:
תעריף משרד החקלאות שבנספח ה' 4-לחוזה במסמכי המכרז כולל את כל האמור במפרט
העבודות שבמסמך ב' סעיף  .2מקרים חריגים מאוד ,ע"פ קביעת המזמין ובהתאם לשיקול
דעתו בלבד ,יבחנו לגופם.
 .12שאלה:
באיזו מסגרת התקשרות תשולם התמורה עבור הכנת "קולות קוראים" של גורמים שונים?
תשובה:
במסגרת ההתקשרות של מכרז זה כמפורט במסמך ה' (החוזה) ובהתאם לניתוח מחיר שכר
הטרחה בדומה למתואר בסעיף  5במסמך ב' שבמסמכי המכרז.

 .13שאלה:
לאור פרק הזמן הקצר בין שלב מתן תשובות לשאלות לבין המועד האחרון להגשת ההצעות,
מבוקש להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות.
תשובה:
אין אפשרות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות .המועד האחרון להגשת ההצעות
הוא :יום רביעי  23.12.2020שעה  12:00כמפורט במסמכי המכרז.

 .14נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בתחתית ההודעה .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'  1למכרז מס'
 .03/2020הנני מסכים לתוכנה ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם המציע

__________________
חתימת המציע

__________________
תאריך

 .2תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות – מכרז 03/2020
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות ניקוז כנרת
(להלן" :הגוף") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות על המציע נדרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח , 1998-ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998-הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם___________________ :
חתימה________________ :
תאריך_________________ :
אישור
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון
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____________________
חתימה

