תאריך 03.11.2020

לכבוד
משתתפי המכרז
א.ג ,נ,.
הנדון :הודעה מס'  - 1מכרז פומבי מס' 02/2020
מכרז מסגרת לשיקום ,חידוש ופיתוח רשת מים וביוב
.1

מצ"ב להודעה זו כנספח א' תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו.

.2

הודעה זו ונספח א' המצורף אליה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון ,ועל
המשתתפים במכרז להגישם ,ביחד עם יתר מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידם.

.3

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  11.11.2020שעה 12:00

בכבוד רב,

רנן יעקבי ,מהנדס התאגיד

תשובות לשאלות הבהרה
שאלה

תשובה

האם במכרז זה יתקיים מפגש מציעים

לא

מאידך:

א .נראה כי הניסיון קודם שעל מסמכי מכרז יתוקנו באופן הבא:
המציע להציג לפי סעיפים  2.3ו-
 2.4לתנאי הסף הינו ניסיון יובהר ויודגש כי לא תותר העסקת קבלני משנה
לעבודות שביצע כקבלן ראשי בביצוע העבודות הראשיות במכרז זה.
בלבד וכי לא תותר העסקת קבלני
משנה כפי שנרשם למשל בתצהיר הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיתנו שירותים
המציע טופס מספר  , 5אך מאידך בביצוע העבודות הראשיות במסגרת מכרז זה
נראה מקריאת יתר מסמכי הינם עובדים המועסקים בהעסקה ישירה על
המכרז ובהם מסמכי החוזה ידי הקבלן.
ונספח הבטיחות כי הנכם מתירים
הפרת סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם.
שימוש בקבלני משנה.
ב .להלן ההפניות לסעיפים בהם
ישנה התייחסות לקבלני משנה :
 טופס  -5תצהיר – בסעיף 5נרשם כי " :לא יועסקו על ידי
המשתתף לצורך ביצוע
העבודות נשוא פניה זו
עובדים זרים ,למעט מומחי
חוץ וזאת בין במישרין ובין
בעקיפין בין אם על ידי
המשתתף ובין באמצעות
קבלן כוח אדם ,קבלן משנה
או כל גורם אחר עמו
התקשר" – מסעיף זה ניתן
להסיק איסור על שימוש
בקבלני משנה .
-

-

-

סעיף  27לחוזה נרשם -
"הקבלן ימלא כל דרישה
מטעם המפקח בדבר הרחקתו
מאתר העבודה של כל אדם
המועסק על ידו בביצוע
קבלן
לרבות
העבודה,
משנה".....
סעיף  43.13לחוזה – ".........
לרבות עבודות אשר יבוצעו על
ידי קבלן משנה "......
סעיף  41.4לחוזה – "
 ............הקבלן בגין ו/או
וקבלני
קבלנים
כלפי
משנה".....
נספח ו מבחן בטיחות סעיף
" - 6.1למציע יהיה נוהל
עבודה מול קבלני משנה
ושלוחיהם"..............

 .1לאור הר"מ נבקש הבהרה האם תותר
התקשרות עם קבלני משנה לצורך
ביצוע העבודות נשוא מכרז זה .
חברתנו תשמח להשתתף במכרז ועומדת בכל אין שינוי בתנאי הסף.
הקריטריונים למעט סיווג ב' .4
תנאי הסף נקבעו בשים לב להיקף הפרויקטים
מבוקש להוריד את סיווג הקבלני לסיווג קבלני הצפויים ובהתאם לדרישות הוראות הדין.
ב' .3

בסעיף  2.3א' לתנאי הסף להשתתפות במכרז סעיף  2.3קובע כדלקמן:
נקבע כי על המציע להיות "בעל ניסיון קודם
א .מציע בעל ניסיון קודם מוכח כקבלן
ראשי בביצוע עבודות שיקום ו/או פיתוח
מוכח כקבלן ראשי בביצוע עבודות שיקום ו/או
ו/או שדרוג של רשת מים עירונית ורשת
שדרוג של רשת מים עירונית ורשת ביוב
ביוב עירונית ,עבור תאגידי/י מים וביוב*,
בכל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
עירונית..
האם נפלה טעות בניסוח סעיף זה? האם הכוונה
ב .המחזור הכספי המצטבר של המציע
היא לניסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות
מביצוע העבודות הנקובות בסעיף
שיקום ו/או שדרוג של רשת מים עירונית ו/או
2.3א לעיל בכל אחת משלוש השנים
 2018 ,2017ו 2019-הנו לפחות  2מיליון
רשת ביוב עירונית עבור תאגידי המים והביוב
( ₪לא כולל מע"מ) בשנה.
כפי שמנוסח בסעיף  2.4לתנאי הסף?
הדרישה בסעיף זה הינה לניסיון כאמור בתנאי
הסף במים ובביוב.
יחד עם זאת ,יובהר כדלקמן:
א .אין הכרח שהניסיון במים ובביוב כאמור
יהא באותו תאגיד מים וביוב.
לדוגמא:
יתקבל ניסיון כעומד בתנאי הסף של מציע
שביצע עבודות שיקום ו/או פיתוח ו/או שדרוג
של רשת מים עירונית בתאגיד מים וביוב א'
ועבודות שיקום ו/או פיתוח ו/או שדרוג של
רשת ביוב עירונית בתאגיד מים וביוב ב'.
ב .אין הכרח שהניסיון הנדרש בכל אחת מן
השנים  2018 ,2017ו –  2019יהא באותו תאגיד
מים וביוב .דהיינו ,יתקבל גם ניסיון במספר
תאגידים במצטבר.

