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מכרז פומבי דו שלבי מס'  – 189/2020שיקום מחצבת פארק המכתש באר שבע
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להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת המכרז בנדון.
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי המציעים
השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש את זהות השואל.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד מתוך כלל
השאלות הדומות שנשאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות משנות ו/או
מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז – יש לראות אותן כגוברות על הוראות המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם מפורטים במסמך
הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו ,בהתאם להוראת סעיף  9למסמכי
המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו.
הוראות המכרז אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.

מספר הסעיף
מס'
סידורי במכרז

השאלה/בקשת ההבהרה

תשובות
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חוברת ההזמנה האם ניתן לקבל את החוברת בקובץ וורד,
על מנת למלא את הטפסים בצורה ברורה?
להציע הצעות
סעיף  5למכרז מבקשים לדחות את מועד הגשת ההצעות
בשבועיים.
נבקשך לשלוח אלינו את כתב הכמויות
כתב הכמויות
בפורמט אקסל על מנת שנוכל לתמחר את
ההצעה.
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כתב הכמויות

האם את ההצעה יש לכתוב ידנית על גבי
חוברת כתב הכמויות ,או שניתן למלא את
ההצעה על גבי קובץ אקסל.
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מסמך ה'
רשימת תכניות

האם יש צורך להדפיס את כל התוכניות
או שניתן רק לחתום על מסמך ה?
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חומר טכני
להורדה
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חומר טכני
להורדה
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תשומת לב
לשינוי בחומרי
המכרז

האם נדרש להוריד ולצלם את כל המפרט
הטכני חוברת של  683דפים קובץ של 80
מ"ב .חלק מהחומר לא רלוונטי .כמו כן
נדרש לחתום על כל דף ?
מדוע נדרשים  2עותקים מהחומר .מדובר
בכמות גדולה של דפים בשום חברה לא
מבקשים זאת?
תשומת לב המשתתפים מופנית לעובדה
כי ,ביום  19.7.20הועלו לאתר האינטרנט
מסמכי המכרז על נספחיהם כשהם

כל החומרים מפורסמים באתר הקרן
לשיקום מחצבות בקבצי  PDFבלבד.
הבקשה נדחית .תנאי המכרז יישארו
ללא שינוי.
כתב הכמויות למילוי נשלח לכל מי
שישתתפו כנדרש בסיור המציעים
ונרשמו בראשית הסיור ובסיומו כנדרש
בסעיף  8.1למסמכי המכרז.
נדרש למלא ולהשלים את המחירים
בסעיפים המפורטים בקובץ האקסל
להדפיסו ולחתום עליו .בנוסף ,יש
לצרף דיסק און קי עם קובץ האקסל
המלא ולהכניסו למעטפה מס' .2
נדרש לחתום על כל התוכניות .ניתן
להדפיס את התוכניות ולחתום
בפורמט . A3
על המפרט הטכני ועל השרטוטים ניתן
לחתום בעותק מקור בלבד ,אין צורך
לעשות צילום נוסף .לגבי יתר מסמכי
המכרז נדרש לחתום בשני עותקים.
נא ראו תשובתינו לשאלה  6לעיל.
כל מציע יקפיד להגיש את הצעתו
בהתאם למסמכי המכרז שפורסמו
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אספקת מים
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פרוטוקול סיור
מציעים
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תקציב שילוט
בסעיפי המכרז
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הנחה כללית

ביום  19.7.2020באתר האינטרנט ולא
מעודכנים .הגרסה המעודכנת מיום
לפי גרסה קודמת לזה.
 19.7.2020היא המחייבת והיא בלבד.
בפרוטוקול סיור מציעים מיום  ,15/7/2020השימוש במים לאורך כל תקופת
הביצוע ולאורך כל תקופת האחזקה
נכתב כי :אחזקה לגינון והשקיה ל - 24
של  24חודש הינה באחריות ובמימון
חודשים הכוללת אספקת מים הינה ע"ח
הקבלן .נבקשכם להבהיר מה דין השימוש הקבלן המבצע.
ועלות המים בתקופת הבנייה ובתקופת
האחזקה של  24חודש.
פרוטוקול סיור מציעים הנמצא באתר
פרוטוקול סיור מציעים.
הוא המחייב .נדרש לחתום עליו ולצרפו
להצעה המוגשת.
המכרז מגדיר תקציב נתון של 500,000
מפרט השילוט.
ש"ח לתכנון וביצוע.
השילוט יבוצע בהתאם לתכנון עקרוני
שיועבר לזוכה ע"י העירייה .לא ניתן
להעניק הנחה על סעיף זה.
האם ניתן להעניק הנחה כללית על מחירי כל מציע יציין ביחס לכל אחד מסעיפי
כתבי הכמויות את המחיר הסופי
ההצעה?
המוצע על ידו ביחס לאותו הסעיף .ככל
שהמציע מעונין להעניק הנחה ,יכלול
את ההנחה בגוף הסעיף באופן שיציין
את המחיר המבוקש על ידו לאחר מתן
ההנחה .אין לתת הנחה כללית.
בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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