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מכרז פומבי מספר  – 268/2022שיקום מחצבת ניצנה
מסמך הבהרות מס' 1
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 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.
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.
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(מציעים)

תשובה/הבהרה
(הקרן לשיקום מחצבות)

נוסח תנאי הסף הקובע הוא הנוסח
בנוגע לתנאי סף למכרז:
ישנה סתירה בתנאי הסף בנושא הכלול בסעיף  12.5למסמכי המכרז
ולפיו :נדרש כי המציע ביצע והשלים
הצגת ניסיון קודם בין הרשום
במהלך  48החודשים שקדמו למועד
בעמ'  12בחוברת המכרז סעיף
הקובע ,לפחות  2פרויקטים של עבודות
 15.4לרשום בעמ'  26בחוברת
עפר ,תשתית ופיתוח בהיקף של 1
המכרז סעיף .10
מלש"ח כל אחד או לחלופין פרויקט אחד
נא הבהירו תקופת הניסיון (48
חודשים או  60חודשים) והיקף של עבודות עפר ,תשתיות ופיתוח בהיקף
של  1.5מלש"ח.
כספי לפרויקט ( 2מיליון ש"ח
הסכומים כוללים מע"מ .האמור בטופס
או  2פרוייקטים של  1מיליון
הגשת הצעה שגוי ויש לעדכנו בהתאם
כ"א או פרוייקט  1של 1.5
לאמור לעיל.
מיליון כולל מע"מ).
התשובה שלילית .המדובר בתנאי סף ויש
האם במידה ומצרפים המלצה
להקפיד על הוכחות בהתאם למפורט
ממזמין העבודה או מהפיקוח
בגוף מסמכי המכרז .אין שינוי בדרישות
המפרטת את אופי העבודה,
המכרז.
תקופת ביצוע והיקפה הכספי
זה יכול להוות תחליף להצגת
חשבון סופי והעתק נאמן
למקור של צ.ה.ע?
בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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