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מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 01/2022
לביצוע עבודות גיזום והרמת נוף ,כריתת עצים ,ריסוס והדברת עשביה וטיפול במינים פולשים
ברחבי אגן ההיקוות של הכינרת
הודעה מס'  - 1סיכום מפגש מציעים

 .1ביום ראשון  06.03.2022בשעה  11:00התקיים מפגש מציעים .המפגש התקיים במשרדי רשות ניקוז כינרת.
במפגש השתתפו עשרה קבלנים ,מהנדס אגף ניקוז ונחלים-אושרי ילוז ,גיא קולר -מפקח רשות הניקוז ,פנחס
גרין -יו"ר ועדת המכרזים .אושרה מימון-צימבליסטה-מזכירת אגף ניקוז ומחלים .ההשתתפות במפגש אינה
חובה ואינה מהווה תנאי סף להגשת ההצעות .יחד עם זאת ,מציע שיבקש סיור בשטחי העבודה יוכל לעשות זאת
בתאום מראש בטל' .04-6978636
 .2במפגש הנ"ל נמסר למציעים מידע כללי בקשר לעבודות הנדרשות ובקשר למסמכי המכרז ואופן הגשת
ההצעות .מטרת המפגש היתה להבהיר בתמצית את מהות המכרז ,תנאי הסף והתנאים האחרים הנדרשים,
אופן שיקלול ההצעות וכדו' ,כדי למנוע טעויות בהגשת ההצעות אשר עלולות לגרום לפסילת הצעות .מסמכי
המכרז מפרטים ,בין היתר ,את סוגי העבודות ,המפרטים הטכניים לביצוען ,התנאים להגשת הצעה במסגרת
המכרז ,אופן הגשת ההצעה ועוד -יש לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז.
 .3הובהר כי בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,מדובר במכרז שמטרתו לבחור קבלן או מספר קבלנים ,לפי שיקול
דעת ועדת המכרזים ,על בסיס מדדי איכות ההצעות והצעות המחיר (כאשר משקל האיכות –  30נקודות,
ומשקל המחיר 70 -נקודות)  ,כמפורט במסמכי המכרז .רשות ניקוז כינרת תוכל להפעיל את הזוכה או הזוכים
במכרז לעבודות גיזום וכריתת עצים וכו' בכל תחומי רשות הניקוז על בסיס מכרז זה .הובהרה למציעים
האפשרות לקיום הליך תחרותי נוסף ,בהתאם לשיקולה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 .4הודגש למציעים שנדרשת מהם הקפדה בעניין העמידה בתנאי הסף ,כגון :חתימה כנדרש על כל מסמכי המכרז,
צרוף ערבות בנקאית בנוסח שבטופס  3בהיקף של  20אלש"ח לתקופה ,24.03.22-24.06.22 :חתימה על נספח
הבטיחות ,ניסיון המציע בתקופה המוגדרת במסמכי המכרז תוך צירוף אסמכתאות להוכחת הניסיון ,מילוי
שאלון המלצות ע"ג טופס מס'  14וטופס מס'  10ועמידה בתנאי הנוסף של חתימת חב' הביטוח על אישור קיום
הביטוחים ועוד – הכל כמפורט במסמכי המכרז .כמו כן ,הובהר כי גם לצורך קביעת הציונים למדדי האיכות יש
להציג אסמכתאות מלאות כנדרש במסמכי המכרז .אי צרוף אסמכתאות או צירוף אסמכתאות חלקיות בתנאי
הסף עלול לגרום לפסילת ההצעה .אי צרוף אסמכתאות או צירוף אסמכתאות חלקיות עבור מדדי האיכות עלול
לפגוע במתן הציון לאותם מדדים.
 .5הובהר למציעים תנאי הסף שבסעיף - 5.4חובת הוכחת אמצעים .כמו כן הובהר למציעים סעיף  8.1.1שבמסמך
א' למסמכי המכרז בעניין השימוש במחירון "דקל" בניכוי הנחה כללית ואחידה בשעור  18%לעבודות נוספות
שאינן נכללות בהצעה הכספית.
 .6הודגש כי המציע/ים הזוכה/ים יחויב/ו בדמי טיפול בסך  10%מההיקף הכספי של העבודות כולל מע"מ כמפורט
במסמכי המכרז .על המציעים להביא זאת בחשבון בעת הכנת ההצעה.
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 .7המכרז הוא דו -שלבי ובשלב הראשון תדורגנה ההצעות בהתאם לציון המשוקלל למדדי האיכות .הוסבר אופן
הגשת ההצעה בשתי מעטפות משנה שיוכנסו למעטפה אחת .את הצעת המחיר יש למלא במסמך ד' המצורף
כמסמך נפרד ולא בחוברת עצמה ולהכניסו ,כאמור במעטפה נפרדת כמתואר במסמכי המכרז.
 .8המועדים הבאים בלו"ז המכרז :יום חמישי  10.03.2022שעה  – 12:00מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה .יום
חמישי  24.03.2022שעה  -12:00מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי רשות ניקוז כינרת.
 .9יש למלא כנדרש את כל הטפסים (מס'  )1-15שבעמודים  27-50בחוברת המכרז.
 .10מודגש התנאי הנוסף המוזכר במסמכי המכרז בעניין המצאת אישור ביטוחי בנוסח המצורף כנספח  1לחוזה על
כל חלקיו ,כשהוא חתום ע"י המציע וע"י חברת הביטוח (ולא ע"י סוכן ביטוח) כמסמך לצורכי התמודדות במכרז
וכמפורט במסמכי המכרז.
 .11במענה לשאלות שנשאלו ע"י הקבלנים במהלך המפגש ,מובהר בזאת כדלקמן:
א .תנאי הסף הקשור לניסיונו של המציע (סעיף  5.3במסמכי המכרז) מתייחס לניסיונו של המציע עצמו כקבלן
ראשי.
ב .החתימה על כל עמוד ממסמכי ההצעה תעשה כמפורט בסעיף  4.4.7שבמסמך א' במסמכי המכרז .החתימה
על החוזה (מסמך ה') מהווה הסכמה לכל תנאיו והסכמה לחתום עליו אם יוכרז המציע כזוכה במכרז .אין
בחתימה זו כדי להעיד שנכרת הסכם מחייב עם רשות הניקוז ,כל עוד לא הוכרז המציע כזוכה במכרז וגם
אם זכה ,עדיין לא יהא בהסכם ההתקשרות החתום על ידו משום הסכם המחייב את הרשות כל עוד לא
חתמה הרשות על החוזה.
 .12העבודות תבוצענה בהתאם ללוח הזמנים וסדרי העדיפויות שייקבעו על ידי המזמין .על המציעים לקחת בחשבון
בהצעתם כי רשות הניקוז רשאית לקבוע ביצוע עבודות במקביל במספר אתרים או ע"פ סדר שיקבע בהתאם
לצרכיה.
 .13נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .יש לשלוח את המסמך ,כשהוא חתום למשרדי
רשות ניקוז כינרת לפקס  04-6978654או למייל  oshrac@kineret.org.ilתוך  24שעות ממועד קבלתו ולוודא
בטלפון  04-6978636שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם .הודעה זו מהווה חלק ממסמכי
המכרז.
בברכה,
פנחס גרין
יו"ר ועד ת המכרזים

אישור קבלה

אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס' -1סיכום מפגש המציעים למכרז מס'
 . 01/2022הנני מסכים לתוכנו ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן
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__________________
תאריך

