 1מארס 2021
י"ז באדר תשפ"א
לכבוד
משתתפי מכרז 02/2021
שלום רב,
ה דון :מכרז פומבי מס'  02/2021לביצוע בדיקות מעבדה – הסכם מסגרת
מוגשות לכם בזאת תשובות הבהרה ביחס למכרז שב דון.
שאלה

הסעיף
והעמ'
הרלוו טיים
במכרז
בסעיף  3הושמטו אותיות .ראו וסח מעודכן מצ"ב.
ערבות
ב קאית
למכרז
מהן סוגי העבודות החברה עוסקת בעבודות ה דסיות שו ות בתחום
כללי
הבי וי והתשתיות.
והיקף כספי משוער?

ת אים
כלליים:
סעיף 6.1
מסמך 1
הצעת
משתתף
ת אים
כלליים:
סעיף 12.1

ת אים
כלליים:
סעיף 12.5
מפרט טכ י
סעיף
4.3.10

תשובה  /הבהרה

החברה רשאית להזמין שירותים על פי הצורך ועל פי
תקציבי החברה ,על כן המכרז אי ו כולל התחייבות
כספית מי ימאלית  /מרבית.
האם יתן לשלם את כן .יש ליצור קשר עם מזכירות החברה .073-3388451
דמי המכרז בכרטיס יש לבצע את התשלום לפ י מועד הגשת ההצעות ולצרף
אשראי  /העברה להצעה קבלה בגין התשלום.
ב קאית?
את הבקשה דחתה.
לפצל
בקש
המחירון כך ש וכל המשתתפים דרשים להציע ה חה אחידה ביחס לכל
להגיש ה חה באופן הפרקים הכלולים במחירון.
פרד בהתייחס לכל
פרק ופרק.
" 12.1המציע הזוכה במכרז יידרש להעסיק עובדים,
ראו עדכון וסח
להחזיק כלים מיוחדים לצורך ביצוע קידוחי יסיון
הסעיף.
העבודות כלים להכשרת דרכי גישה ל קודות בו יידרש
לבצע קידוחי יסיון ,להתקשר עם מעבדה מוסמכת
לביצוע בדיקות הקרקע ולשם לביצוע העבודות שוא
המכרז ובכמות ה דרשת לביצוען והכל במסגרת לוח
הזמ ים שיקבע על ידי המזמין .מובהר ומודגש כי
העבודות יעשו בהתאם לת אי השטח ,מזג האוויר ולפי
ה חיות החברה".
יובהר כי המעבדה תהיה אחראית להוצאת היתרי
בקש להבהיר את
חפירה  /קידוח  /עבודה לצורך ביצוע העבודות.
הסעיף
ואולם ,המעבדה אי ה דרשת לשאת באגרות ו/או
בתשלומי רשויות ,ככל שיהיו ,במסגרת הוצאת היתרי
חפירה  /עבודה.
במידה והעבודה תתבצע בלילה ,דהיי ו משעה 20:00
בקש להבהיר ולתקן
בערב עד  06:00בבוקר ,תשולם תוספת של  50%למחיר
את הסעיף
קדיחת יחידת הליבה בלבד.

יודגש כי תשלום תוספת עבור עבודות לילה ,בגין יתר
רכיבי השירותים הכלולים במחירון ,יהיה בהתאם
לאמור במפרט הטכ י.
היה והדבר לא אמר במפרט הטכ י המשמעות היא כי
לא תשולם תוספת בגין עבודות לילה ביחס לאותו
מרכיב.
בהיר כי באחריותו המלאה של הספק לבצע את כל
הפעולות הכרוכות בקבלת אישורי צד שלישי על
חשבו ו ,אלא אם קבע מפורשות אחרת )ראו למשל
במחירון  :פרק ג' סעיף תמחור קבלת אישורי חפירה
מרשויות ובעלי תשתיות(.

מפרט טכ י
סעיף
4.3.12

בקש לקבוע כי ייקבע
תמחור פרד לקבלת
אישורים ממשטרת
ישראל ,שירותי
אבטחת ת ועה וכו'.

מחירון

במחירון פרק א' החל הכוו ה היא כמובן למחירי היחידה ולא לכמות.
משורה  308ועד שורה
 348המחירים מופיעים
בעמודה  Fתחת כותרת
"כמות" ולא בעמודה
 Gתחת כותרת "מחיר
יחידה".

ת אים
כלליים

האם יש צורך להחזיר אין חובה להחזיר את הדיסק או קי.
את הדיסק און קי?
האם צריך להדפיס את על המציע לחתום על המחירון ולצרפו להצעתו כחלק
המחירון מהדיסק און בלתי פרד ממסמכי המכרז.
על
ולחתום
קי
המסמך?

עם זאת ,יובהר כי היה וכחלק מת אי האישור של הצד
השלישי הספק יידרש להציב שוטרים ,אמצעי אבטחה
וכדומה לצורך מתן שירותיו ,הרי שהמזמין ישא
בעלות זו כ גד חשבו ית מס שיציג לו הספק.

בברכה,
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ

א י ______________ ציג מוסמך מטעם חברת _______________ ,מאשר כי קראתי
והב תי את מסמך תשובות ההבהרה וא י מצרף אותו להצעתי.
___________________
חתימה

וסח של ערבות

להבטחת קיום הצעת המשתתף )ערבות מכרז(
ב ק:
ס יף:
כתובת הס יף :
מיקוד:
טלפון:
תאריך:
לכבוד
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
אור יהודה
אג" ,
ה דון :ערבות מס'_________________:
 .1על פי בקשת _____________________ח.פ) ______.להלן" :המבקש"( א ו ערבים
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של) ₪ 15,000 :במילים :חמישה עשר אלף
שקלים חדשים( )להלן" :סכום הערבות"( בקשר עם מכרז  2/2021לביצוע בדיקות מעבדה
בפרויקטים ה דסיים ,במתכו ת של הסכם מסגרת ,ברחבי העיר אור יהודה.
 .2לפי דרישתכם הראשו ה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על
ידי ו לפי כתובת ו המפורטת לעיל ,א ו שלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי להוכיח ו/או ל מק את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 .3סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר ,בת אי ההצמדה
שלהלן:
"המדד היסודי" :לע יין ערבות זו יהא המדד של חודש  12/2020שהתפרסם ביום:
.15.01.2021
"המדד החדש" :לע יין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרו ה והקודם לקבלת
ערבות זו.
דרישתכם על פי
 .4הפרשי ההצמדה לע יין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
 .5אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה
למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם
המדד החדש יהיה מוך מהמדד היסודי ,שלם לכם את הסכום ה קוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה.
 .6תוקף ערבות ו זו יהיה עד ליום  ,01.05.2021וכל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להימסר ל ו
בכתב לפי כתובת ו לא יאוחר מהמועד ה "ל.
 .7ערבות זו אי ה ית ת להעברה או להסבה והיא בבחי ת התחייבות בלתי מות ית ובלתי
חוזרת.

בכבוד רב,
___________________

