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ותשתיות
מסמך הבהרות מס' 1
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.4
.5

.6
.7

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.

בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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מס'
סידורי

השאלה/בקשת ההבהרה

תשובה

.1

האם הקבלן מחוייב לגדר את כל אזורי העבודה
בגדר איסכורית בגובה  2מ' ,או שמדובר בגידור
שטח הריכוז בלבד (עמ'  31בחוברת המכרז)?

.2

מודגש בגוף המכרז (עמ'  )54 ,43 ,34 ,31גידור
תוואי העבודה בגדר תקנית אשר כלולה במחירי
היחידה של הצעת הקבלן .אבקש להבהיר באיזה
סוג גדר מדובר והאם מחובת הקבלן לגדר את כל
שטח העבודה (בחישוב גס כ 8,000-מטר גדר).
האם נלקח בחשבון ע"י המזמין כי בכדי לגדר שטח
עצום זה מדובר בעלות גידור משמעותיות בפרט
להיקף המכרז האמור ,איך בדיוק זה כלול במחירי
היחידה? בפרט שהודגש בסיור כי הצעת מחיר
אשר תהיה גבוה ב 10%מהאומדן צפויה להיפסל!!!
האם באומדן המכרז התייחסתם לעלויות אלו או
שיצאתם מנקודת הנחה שעלות זו אמורה להיות על
חשבון הקבלן?
האם המזמין באמת מצפה שהקבלן ישמש גם
כקבלן ביצוע וגם כזרוע ביצוע של משטרת ישראל
להשלטת סדר ומיגור הפשיעה באזור שטח
הפרויקט?

הקבלן מחויב לגדר את שטח אתר
התארגנות/הריכוז .בנוסף מחויב
הקבלן לעשות גידור בטיחותי על פי
הנחיות ממונה הבטיחות של הקבלן
ובהתאם לחוקי הבטיחות.
הקבלן מחויב לגדר את שטח אתר
התארגנות/הריכוז .בנוסף מחויב
הקבלן לעשות גידור בטיחותי על פי
הנחיות ממונה הבטיחות של הקבלן
ובהתאם לחוקי הבטיחות.
עלות הגידור חלה על חשבון הקבלן.
ראה גם תשובתנו לעיל.
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המזמין מצפה להשלמת העבודה
בלוח הזמנים שנקבע בחוזה .טרום
הוצאת המכרז נערכו פגישות תיאום
עם המועצה ועם נציגי הישוב.
הקבלן מבין ומסכים כי במהלך ביצוע
השירותים עפ"י ההסכם ,תתכנה
הפרעות ו/או הטרדות מצד תושבים
או מצד עוברים ושבים .במקרה של
כל הפרעה מכל סוג ,על הקבלן
להודיע למפקח וכן להגיש תלונה
כתובה במשטרה כנגד הגורם המפריע
ולדאוג להמשך רציף של העבודה.
מבלי לסייג את האמור לעיל ,על
הקבלן להבטיח את המשך העבודה
בכל דרך שהיא.
האם מראש במכרז זה מוגדר ע"י מזמין העבודה כי המכרז הוא מכרז פומבי ,על כל
תנאי הכרחי לזכייה במכרז האמור על הקבלן המשתמע מכך.
להיות תושב הישוב הסמוך בלבד?
אבקש לקבל את הבהרת המזמין באופן מפורט ככל על הקבלן לקחת בחשבון כי יתגלו
הניתן לתרחיש בו עלולים "גורמים עברייניים" הפרעות ומטרדים מכל סוג בתוואי
למנוע את עבודתו הסדירה של הקבלן בפרויקט ,עבודתו שאינם ידועים בשלב זה.
האם עיקובים מהסוג האמור בלוחות הזמנים בהתאם לנ"ל המזמין שומר לעצמו
בפרויקט יחולו על הקבלן? האם במידה והקבלן את הזכות להורות לקבלן לעבוד
יידרש לשכור חברת שמירה עם שומרים חמושים באזורים שונים .במידה ויהיו
ו/או שירותים של שוטרים בשכר לצורך אבטחת הפרעות כל שהן ,הקבלן מתחייב
שלום עובדי הקבלן ו/או שלמות ציוד העבודה להגיש תלונה במשטרה או לכל גורם
ובמידת הצורך אף יילוו באופן יומיומי את ביצוע מתאים אחר ולעבוד בליווי אבטחה
העבודות ,האם עלויות אבטחה אדירות מסוג זה לפי הצורך.
יהיו על חשבון הקבלן וכלולים במחירי היחידה
במתואר במפרט?
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