 15בנובמבר2022 ,

מסמך תשובות לשאלות הבהרה
במכרז פומבי דו-שלבי מספר  06/2022לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים
בפריסה ארצית באמצעות קבלן מסגרת
עמוד
במכרז

הסעיף /נספח
במכרז אליו
מתייחסת
השאלה

5

6.3.3

1

2

5

נוסח השאלה

למציע סיווג ג ( 200 3כוכבית יש רק ל ג2
 ) 200לגבי ה ג 3הכוכבית ברישום וטרם
התקבל).
למציע סיווג ג( 100 1אך בבניה מבצעים
עבודות בהיקף של ג.)5
האם אפשרי מבחינתכם שנגיש לאזור
צפון?
מיקום משרדים בצפון במושב בית הלל.
בניירת מכרז כתבתם ג 200 3כוכבית.

6.3.1.3
אני מבקש הסבר מדוע הסיווג עבור מחוז
מרכז הוא (ג )1-נמוך מהצפון (ג?)3-
זאת כאשר ההיקפים בשנים האחרונות
בכל המחוזות נעו סביב ה ₪ 15,000,000
לשנה וערבויות המכרז והביצוע זהות
(למעט מחוז ערבה בו ערבות הביצוע
נמוכה יותר).

3

תשובת המזמין
לא יחול שינוי בתנאי הסף – על המציע
במרחב הצפון להיות קבלן מוכר בסיווג
ג )200(3לפחות.
אולם מובהר ,בכל הנוגע לדרישת ההכרה
(סעיף  - )6.3.3ככל שמציע היה קבלן מוכר
בשנה החולפת והגיש בקשה לחידוש
ההכרה וטרם קיבל את האישור – הוא
רשאי להגיש הצעה במכרז ולצרף לה את
האישור הקודם וכן את הבקשה שהוגשה
לחידוש .ככל שמציע זה יזכה – לא ניתן
יהיה לממש את ההתקשרות עמו עד
לקבלת אישור ההכרה כאמור.
היקפי העבודות במרחב מרכז עומדים על
סכומים שאינם מצריכים ככלל קבלן בעל
סיווג גבוהה מ-ג' .)200(1בכל מקרה ,אין
מניעה שקבלן בעל סיווג גבוה יותר יגיש
הצעה למרחב זה.
יובהר ,כי קבלן בעל סיווג ג' )200(1יכול
לבצע עבודות עד סכום של  4,853מיליון
ש"ח לכל פרוייקט ולא כהיקף שנתי ולכן,
אין קשר לכמה עבודות ולאיזה היקפים
הגיעו החטיבה/המרחב בשנים האחרונות.

במרחב מרכז בוצעו מספר עבודות בפיתוח
תשתיות ,למשל:
 פיתוח תשתיות וחיבור מבנים
יבילים לתשתיות בהיקף של כ-
 415אלש"ח.
 פיתוח מגרשים ותשתיות בהיקף
האם אפשר לקבל מידע על אופי העבודות
של כ 1,388,000 -מיליון ש"ח.
תכולתן והיקפן שבוצעו במחוז מרכז בשנה
החולפת ?
 סלילת כבישים ,פיתוח מדרכות
ותשתיות (חשמל ,מים וביוב)
בהיקף של כ 1,307,000-מיליון .₪
עבודות התשתיות כוללת בד"כ עבודות
עפר ,מים וביוב ,חשמל ,תאורה ,כבישים
וכו'.

נספח ה' -
אישור רואה
חשבון

באישור רואה חשבון למכרז אנו צריכים
לתת נתונים כספיים עבור  3שנים,2019 :
2021 ,2020
אך לצורך זה באישור יש רק  2סעיפים –
 2.1ו.2.2-
האם רואה חשבון יכול להכניס לאישור
סעיף  2.3עבור שנה שלישים שלגביה צריך
לדווח?

4

5

23

נספח ה' –
אישור רו"ח

אין לנו עדיין דוחות מבוקרים לשנת 2021
 האם ניתן לתת את האישור לפי הנוסחכפי שהוא ורק לציין שאין עדיין דוחות
מבוקרים ל 2021-אך יש הכנסות מעל 10
מיליון בין השנים  2019-2021ולצרף מאזן
בוחן או כל מסמך אחר שיידרש?

6

19

נספח ב' –
ערבות מכרז

המלל הרשום הינו "עשרת אלפים שקלים
חדשים" במקום .₪ 100,000
האם יש לשנות זאת ידנית או לחלופין
לקבל נוסח מעודכן לנספח ב' ?

7

52 ,36

סעיף 20
לחוזה
ההתקשרות
+נספח י'

8

2

9

23

נא ראו נוסח מעודכן של הנספח (הוספת
סעיף )2.3

מציע שאין לו דוח מבוקר לשנת 2021
רשאי להגיש לגבי אותה שנה "דוח מיוחד"
מאת רואה החשבון בדבר נאותותם
ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את
הדוח .אולם ,אם לדעתו של רואה החשבון
השלמת הביקורת  /הסקירה עלולה להביא
לשינוי בנתונים שבהצהרת הלקוח ,עליהם
מבוסס הדוח המיוחד – על רואה החשבון
לציין את נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.
נא ראו נוסח מעודכן של הנספח (תיקון
תיאור מילולי של גובה הערבות)

ראו נוסח מעודכן של הסעיף וכן נוסח מעודכן של נספח י' – "אישור קיום ביטוחים"

2

ראו תוספת בעניין מרחב הפעילות המתייחס לעבודות – "מובהר ,כי ייתכן גם ביצוע
פרוייקטים במסגרת מועצות אחרות ,לרבות בערים ,בכפוף להחלטות ממשלה ולתכנית
העבודה של החטיבה".

הצמדה
והתייקרויות

מובהר ,כי לא תהיה הצמדה ,כמפורט בסעיף  6לנספח הצעת המחיר וסעיף  4.15להסכם
הפרטני ,זאת חרף סעיף  62לחוזה מדף .3210
כפי שצוין בסעיף  2.1להסכם הכללי – "ככל שלא נאמר אחרת בהסכם זה ,יחולו על
ההתקשרות בין הספק למזמין הוראות חוזה מדף מספר  ,3210בנוסף לקבוע בהסכם זה.
במקום בו נאמר או הוגדר אחרת בהסכם זה – יחול הקבוע בהסכם זה במקום הוראות
חוזה מדף מספר ".3210

מובהר ,כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ויש להגישו יחד עם ההצעה ,כשהוא חתום בכל
עמוד בראשי-תיבות ובחותמת המציע.

