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לכבוד
משתתפי מכרז 6/2021
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי משותף מס'  6/2021לביצוע עבודות פיתוח שלב א' בתמ"ל  1046בעיר אור יהודה
מסמך הבהרות מס' 1
 .1מוגשות לכם בזאת תשובות הבהרה ביחס למכרז שבנדון.
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הסעיף והעמ'
הרלוונטיים
במכרז
תנאי סף – סעיף
4.1.2
עמ'  7לחוברת
המכרז

2

תנאי סף -סעיף
 4.2וכן סעיף
.4.5
עמ' 9 , 8 -7
לחוברת המכרז.
תנאי הסף –
סעיף 4.4
עמ' 9 -8
לחוברת המכרז.

4

תנאי הסף –

3

סעיפים – 4.4.1
.4.4.3
עמ' 9- 8
לחוברת המכרז.

שאלה
קבלן המחזיק
ברישיון בענף
 200מוסמך
לבצע את
העבודות
הכלולות בענפי
המשנה לרבות
בענף – 260
האם ניתן
להשמיט
דרישה זו
ולהותיר את
הדרישה
לרישיון בענף
 200בלבד?
קיימת כפילות
בין סעיף  4.2ל-
4.5
נבקש להבהיר
שהדרישה
המפורטת
בסעיף 4.4
יכולה
להתקיים אצל
קבלן המשנה
עמו יש למציע
התקשרות
חוזית (תקפה /
מותנית) מלבד
המציע עצמו.
לגבי ההיקפים
שרשומים
בניסיון
לעבודות המים
והביוב ,חלק
מהעבודות
שנדרשות פה
הן עבודות
ייחודיות ,שלא
מבוצעות באופן
מאוד נפוץ.

תשובה  /הבהרה
הבקשה התקבלה.
תנאי הסף יעודכנו כך שהמציע יהיה
כזה שמחזיק ברישיון קבלן בענף 200
בלבד.
ראו עדכון מלא בחוברת המכרז.

סעיף  4.2מבוטל .סעיף  4.5הוא
הקובע.

בקשת ההבהרה התקבלה.
דרישת הניסיון המפורטת בסעיף 4.4
יכולה להתקיים אצל המציע עצמו או
אצל קבלן משנה מטעמו עמו יש
למציע התקשרות חוזית תקפה /
מותנית וזאת במועד הגשת ההצעה.
למותר לציין ,כי קבלן המשנה המוצע
הוא הקבלן שיהא מחויב בביצוע
העבודות הרלוונטיות  -מים וביוב
הכלולות במכרז.
ראו עדכון מלא בחוברת המכרז.
הבקשה נדחית.
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האם אפשר
להרחיב קצת
את היריעה
לגבי הניסיון
הדרוש
בעבודות המים
והביוב ,לצורך
העניין ,ביצוע
עבודות ניקוז
וקווי מאסף
בהיקפים
כספיים ,ולנתק
את הדרישה
לגבי סוג
הצינור ,וכו'.
נוכח שינוי תנאי הסף לעניין רישיון
קבלן ,החברה תפרסם את המכרז
בשנית ,ייערך כנס מציעים נוסף
ומועד הגשת ההצעה יידחה בהתאם.

5

קבלן שהשתתף בכנס שנערך ביום
 17.3.21אינו נדרש להשתתף בכנס
הנוסף.
ראו עדכון פרטים בחוברת המכרז
המעודכנת.

בברכה,
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ

תאגיד מי שיקמה בע"מ

אני ______________ נציג מוסמך מטעם חברת _______________ ,מאשר כי קראתי והבנתי את מסמך תשובות
ההבהרה ואני מצרף אותו להצעתי.
___________________
חתימה

