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מכרז פומבי דו שלבי מספר 258/2021
לרכישת שירותי בקרה ,ניהול ופיקוח צמוד על פרוייקט שיקום מחצבת הבזלת בית אלפא
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להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו במסגרת המכרז שבנדון.
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 ממסמכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות
משנות ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי ההליך – 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.
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
במכרז/בחוזה
( 5הגדרות),8 ,
( 7 ,13.4נספח ב)

נושא

השאלה/בקשת ההבהרה
(מתכננים)

תשובה/הבהרה
(הקרן לשיקום מחצבות)

חובה להציג שלושה
על פי מסמכי המכרז והסעיפים
שצוינו ,יש להעמיד  3פונקציות .אנשים נפרדים
מפקח ראשי ,מפקח חליף ומנהל הממלאים כל אחד
משלושת התפקידים
הפיקוח הבכיר.
הנדרשים במכרז וזו
האם המפקח הראשי (שהנו
מנכ"ל ובעלי המציע במקרה זה) ,הכוונה .המציע יכול
לשמש כמנהל הפיקוח
יכול לשמש גם כמנהל הפיקוח
הבכיר .תשומת הלב
הבכיר ,כמובן בהנחה שהוא
עומד בתנאי הסף הנדרשים לשני מופנית לכך שתיבדק
התפקידים או שמא יש לאייש כל הפניות והזמינות של כל
אחד מבעלי התפקידים
תפקיד בעובד בנפרד?
המוצעים ,לבצע את
התפקיד באופן מלא.
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פרק ג' תנאי
הסף
סעיף 8.2

נבקש לאפשר למפקח בכיר בעל
ניסיון של מעל  40שנה ,בין היתר
בפרויקטים של משרד הבטחון
בתחומי המנהור והחציבה ,בעל
תעודת הנדסאי לעמוד בתנאי
הסף.

פרק ג' תנאי
הסף
סעיף 8.2

נבקש לאפשר למפקח חליף בעל
ניסיון של מעל  10שנה ,בעל
תעודת הנדסאי לעמוד בתנאי
הסף.
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פרק ג' תנאי
הסף
סעיף 8.3

נבקש לאפשר למפקח בכיר בעל
ניסיון של מעל  40שנה ,בין היתר
בפרויקטים של משרד הבטחון
בתחומי המנהור והחציבה,
הרשום במאגר ההנדסאים
לעמוד בתנאי הסף.

הבקשה נדחית ,אין שינוי
בתנאי המכרז.
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פרק ג' תנאי
הסף
סעיף 8.3

נבקש לאפשר למפקח חליף בעל
ניסיון של מעל  10שנה ,הרשום
במאגר ההנדסאים לעמוד בתנאי
הסף.

הבקשה נדחית ,אין שינוי
בתנאי המכרז.
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8

האם ניתן להגיש לתפקיד
המפקח הראשי ו/או המפקח
החליף מהנדס בעל תואר ראשון
הרשום בענפים אחרים כמו:
מכונות ,חומרים וכו' בעלי אותו
ניסיון הנדרש ע"פ תנאי הסף

הבקשה נדחית ,אין שינוי
בתנאי המכרז.

.7

אישור קיום
ביטוחים –
אחריות
מקצועית

מבקשים לשנות את גבולות
האחריות המקצועית ל-
.₪ 4,000,000

הבקשה מתקבלת .ניתן
לקבל אישור קיום
ביטוחים – אחריות
מקצועית – בסכום של
.₪ 4,000,000

.2

.3

הבקשה נדחית ,אין שינוי
בתנאי המכרז.

הבקשה נדחית ,אין שינוי
בתנאי המכרז.

בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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