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ג' שבט תשפ"ב
לכבוד
המציעים המתמודדים במכרז 13-2021
בפרסום באתר האינטרנט של האיגוד

הנדון :מתן תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מציעים
מכרז מס' ( 13/2021עם הליך תחרותי נוסף) למתן שירותי ניקיון בחופי הכינרת
מפרץ אמנון ,כינר ,צאלון ,סוסיתא וצמח
הריני להשיב לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז ,כדלקמן:
 .1שאלה:
אנו מעוניינים להוציא את הערבויות של המכרזים אך לא מצויין לאיזה מדד יש להצמיד את הערבות.
אודה לתשובתך לפני התשובות על שאלות ההבהרה על מנת שלא נצטרך להוציא את הערבויות ברגע
האחרון .
תשובה:
מדד הבסיס בערבות ההצעה יהא מדד המחירים לצרכן ,כולל פירות וירקות ,המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות או במועד בו הוגשה
הצעת המציע בפועל ,לפי המוקדם.
 .2שאלה:
סעיף סף – טנדרים 4X4
אחד מתנאי הסף הוא קיומם של  4טנדרים  . 4X4אתם מאפשרים קיום רכב אחד ועוד התחייבות
לעוד  3רכבים אם נזכה במגרז .אתם עצמכם קושרים את המכרזים ומעשית הפרדתם טכנית במכרז
אחד גדול בין החופים .אתם גם כותבים שיש בסמכותכם לתת לזוכה במקום אחד חופים ממכרז אחר.
יש בכוונתנו לגשת ל 4המכרזים האם נדרשים לנו  12רכבים או ניתן להסתפק ב  4בלבד.
במידת הצורך ניתן יהא להתחייב לשכירת רכבים נוספים בהתאם לרכים.
למה לא ניתן להסתפק רק בהתחייבות לשימוש בטנדרים  4X4מבלי צורך בקיומו של אחד כזה מראש.
במציאות יש רכב  4X4אך לא טנדר ואתם כותבים טנדרים.
תשובה:
מועברת בזאת הבהרה לתנאי הסף  8.7עמ' מס'  4לחוברת המכרז:
בקשר עם הרכב הבודד בבעלות המציע (בעלות או ליסינג)  -נדרש רכב . 4X4
ככל שמציע מציע הצעות עבור כמה מכרזים  -הרכב הבודד כאמור יכול שיהיה אותו הרכב.
מסמך התחייבות חתומה לרכישת רכבים לפי דרישת ואיפיון המזמין  -תוגש יחד עם יתר המסמכים
אשר יוגשו ע"י המציע במסגרת הצעתו למכרז/ים.
 .3שאלה:
ערבות בנקאית .כאמור לעיל מדובר במכרז אחד גדול שפוצל למספר מכרזים בהתאם לחופים .להוציא
מהבנק  4ערבויות של  ₪ 150,000מדובר על  ₪ 600,000לפני שיש בטחון כל שהוא בזכייה במרכז .ואפילו
לא באחד .מדובר בעלות מאד יקרה מעבר לבטוחה .למה לא ניתן להסתפק בערבות אחת של ₪ 150,000
תשובה:
אין שינוי בתנאי המכרז.
המזמין בחר לפרסם  4מכרזי ניקיון נפרדים .בכל מכרז נדרש להגיש ערבות הצעה נפרדת ע"ס 150
אלש"ח כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז.

שאלה:
לחברתנו ישנם כ  45כלי רכב.
לחברה ישנם רכבים  4X4אך לא במודלים הנדרשים בסעיף  8.7למסמכי המכרזים .אבקש לתקן תנאי זה,
שהקבלן הזוכה יתחייב מראש על הזמנת רכבים מסוג דרישתכם בסעיף זה.
אודה להתייחסותכם.
תשובה:
ראה תשובה לשאלה מס' 2

בברכה,
דנה בכר
מנהלת אגף מינהלת
איגוד ערים כינרת

