ו' תמוז תשפ"ב
 05יולי 2022

מכרז פומבי מספר  - 283/2022ייצור ,אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר
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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מספר הסעיף
במכרז/בחוזה/ב
מפרט

השאלה/בקשת ההבהרה
(מציעים)

.1

האם ניתן לדעת מה אומדן המחירים
למכרז זה ?

.2

מה השינויים בין מכרז זה לקודם שבוטל ?
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עמוד  39-40סעיף
8

דוגמאות  -ע"פ המכרז נדרש דגם לכל סוג
שלט ,סה"כ  9דגמים כולל ביסוס .האם
דרישה זו אכן בתוקף? אם לא ,נא לפרט מה
נדרש.
ביסוסים  -הביסוס הנדרש ע"פ תכנית
המהנדס גדול בהרבה מהמקובל ויעלה
למזמין כסף רב.
 לשלטים  G,B,AC,AB,AAנדרש בטוןבמשקל  1000קילו לשלט  +משקל האדמה
שמעל היציקה.

תשובה/הבהרה
(הקרן לשיקום מחצבות)
לא .האומדן נערך בהתאם
להוראות תקנות חובת
המכרזים והוא אינו מיועד
לפרסום.
מכרז זה מחליף את המכרז
הקודם .המציע נדרש
להתייחס להוראות מכרז זה
בלבד ,ללא קשר להוראות
המכרז שבוטל.
יש לעמוד בכל דרישות
המכרז והמפרט כלשונן .אין
שינוי בתנאי המכרז.
אין שינוי מתנאי המכרז
ומדרישות המפרט הכלול בו.
חובה על הזוכה במכרז
לפעול על פי ההוראות
וההנחיות המפורטות
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ערבות מכרז
נמצאת באתר
במכרז תחת
המסמך של
המכרז .בעמ' 44
מתחילה הכותרת
של המסמך
והמסמך עצמו
נמצא בעמוד .45
נספח ו'.

בשלט  Cשגובהו  78ס"מ נדרש בטוןבמשקל  640קילו לשלט  +משקל האדמה
שמעל היציקה.
 לשלטים  E,Dנדרש בטון במשקל 360קילו לשלט  +משקל האדמה שמעל
היציקה.
האם עלי לפעול ע"פ תכניות המהנדס
המצורפות או שעלי לפעול ע"פ תכניות
המהנדס שאני אפעיל?
באתר לא מצאתי את נוסח הערבות
הנדרשת להגשת המכרז
אודה לכם באם תשלחו לנו
את הנוסח.

במכרז .אין שינוי בתנאי
המכרז והמפרט הכלול בו.

נוסח ערבות המכרז נמצא
בנספח ו' למסמכי המכרז
עמודים .44-45

האם העמוד בדגמים  AA+ABצורני?

כן .יש לעמוד בדרישות
המפרט כלשונן.

.8

נספח ג' כתב
כמויות

יש אי התאמה בכתב הכמויות בין הטבלה
וקובץ התכניות.
אודה לעדכון מה הנכון.

המציע נדרש להגיש את
הצעתו על ידי מילוי כתב
הכמויות.
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16.2.1

הבהרה –

הנוסח המלא של סעיף
המעטפה תכיל
16.2.1:
את כל המסמכים שהגשתם
נדרשת במכרז זה .והיא
תכלול את כל המסמכים
כולל הצעת המחיר כמפורט
בסעיף  16.3להלן ,במקור
ועוד עותק נוסף.

.7

מה הכוונה בסעיף שגיאה ?
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כתב ערבות

האם ניתן לבטל את ערבות הביצוע
ולהעביר צ'ק ביטחון במקום ?

לא .יש למלא את תנאי הסף
במלואם וכנדרש.
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תוכניות

האם יש צורך לחתום גם על התוכניות
(החוברת אשר מונה  93עמודים) ?

חיובי  ,נדרשת חתימה על כל
חומר המכרז כולל כל
התוכניות בהתאם לדרישות
המכרז עצמו.

בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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