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 2020מאי  17

 2020-030 סימוכין :
 

 לכבוד:

 עמנואל - 203משתתפי מכרז: הקמת גן קק"ל שצ"פ 

 

 101/20מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' : הנדון

 בעת הגשת ההצעה על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו. 

 

 :1שאלה מס' 

 שלום רב,

מעיון ראשוני במסמכי המכרז, עולה כי קיימת דרישת סף בנוסח הבא: "המציע הוא קבלן רשום  .1
 200ראשי  כחוק בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות כבישים תשתית ופיתוח, ענף

. תנאי זה הוא תנאי סף לקבלת ההצעה לצורך בדיקתה על ידי ועדת 1ובעל סיווג קבלני מינימלי ג 
 הצעתו תיפסל באופן אוטומטי". ,המכרזים. מציע שלא יעמוד בתנאי זה

 

 גדול מאוד מהמכרז מתייחס למתקני משחק.עוד ניתן לראות כי חלק  .2
 

ענף  –המציע הוא קבלן רשום כחוק בפנקס הקבלנים  נודה מאוד לשינוי תנאי הסף באופן הבא: .3
 .על כל חלקיו 1498בהיתר מכון התקנים ; המחזיק 100-ג או 200-ראשי ג

 

 :1מס' תשובה לשאלה 

 

 שלום,

מכיוון שזה ידרוש דחייה של המכרז הנוכחי, , סף של המכרזהבנוגע לשאלתך אין אפשרות לשנות את תנאי 
  על כל חלקיו."  1498כנ"ל לדרישה עבור " המחזיק בהיתר מכון התקנים  וכן פרסום וסיור פעם נוספת.
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 :2מס' +תשובה שאלה 

 בעת הגשת ההצעה על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו. 

 101/20מכרז מספר 

 נואל.בישוב עמ 203נושא: ביצוע עבודות עפר, פיתוח ומתקנים להקמת גן קק"ל בשצ"פ 

 

 תשובה פירוט השאלה הסעיף המופיע במכרז
 

, 1( במסמך 1, סעיף א)3עמוד 
 הוראות למשתתפים. 

נרשם כי  1תחת סעיף  א   3בעמוד 
על הקבלן המציע לדעת כי  "

ייתכן וייתוספו פרטים ו/או 
עדכונים ו/או הבהרות טכניות 

תחילת העבודה ובמהלכה.  לפני
יש לקחת בחשבון שבגין 

הנ"ל לא תשולם כל  העדכונים
 ".לקבלן תוספת

מהות המכרז כי התמחור מבוסס 
על המידע הקיים. כל שינוי 
במידע דורש שינוי תמחור. נא 
להשמיט את המשפט או לתקן 

 שכל שינוי יגרור שינוי כספי

( 1סעיף א) 3המשפט בעמוד 
 יתוקן כדלקמן: 

 
"ידוע לקבלן כי בכל הנוגע 
לשינויים בעבודה יחולו 

לחוזה  15סעיף הוראות 
למסמכי  2המצ"ב כמסמך 

 המכרז. 
  

, 1( במסמך 2, סעיף ב)3עמוד 
 הוראות למשתתפים. 

, 1( במסמך 1, סעיף ג)5עמוד 
 הוראות למשתתפים. 

אשר  1נספח ד' למסמך 
 כותרתו, ערבות מכרז

ב. תנאי תחת פרק  3בעמוד 
( תנאי סף)השתתפות במכרז 

כי ערבות לקיום ההצעה  2בסעיף 
מגובה  10%בסך של  תהיה

ההצעה, כאשר תוקף הערבות 
הנ"ל יהיה לתקופה של חצי שנה 

 5בעמוד .מיום יציאת המכרז
תחת סעיף ג "ערבות בנקאית" 

כי על המציע  1רשמתם בסעיף 
לצרף להצעתו ערבות בנקאית 
אוטונומית צמודה למדד 

 5המחירים לצרכן על סך של 
אחוז מסכום ההצעה בנוסח 

למסמכי המכרז המצורף נספח ד' 
שתעמוד  (להלן ״ערבות מכרז)

בתוקף חצי שנה מיום הוצאת 
 המכרז(

נספח ד' נוסח ערבות  - 35עמוד 
נרשם כי סכום הערבות  –המכרז 

 מסכום ההצעה. 5%הינו 
לאור הסתירות נדרשות 

 ההבהרות הבאות:
מהו האחוז של הערבות לקיום  

 10%המכרז מסך ההצעה?
האם סך הערבות יחושב 
מההצעה לפני מע"מ או כולל 

 מע"מ? 
לאור העובדה כי מועד הוצאת 
המכרז אינו יודע למציעים אנו 

 2קיימת סתירה בין 
 הסעיפים. 

גובה ערבות המכרז  -
בהתאם לנוסח 
הקבוע בנספח ד' 
יעמוד על סך של 

מגובה ההצעה  10%
 של המציע. 

סך ערבות המכרז  -
ייגזר מגובה ההצעה 

 כולל מע"מ. 
תוקף ערבות המכרז  -

חודשים  6יעמוד על 
ממועד הוצאת 
עריכת סיור 

 הקבלנים. 
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מבקשים לקבל תאריך תוקף 
 ערבות.

 
אשר  1נספח ד'  למסמך 

 כותרתו, ערבות המכרז
נספח ד' נוסח ערבות  - 35עמוד 

הבנק דורש שיהיה  –המכרז 
 רשום חודש מדד הערבות.

 

י נספח ד' יתוקן כך שיירשם כ
מדד הבסיס יהיה מדד חודש 

 . 2020אפריל 

, 1( במסמך 6, סעיף ב)4עמוד 
 הוראות למשתתפים. 

נספח י'  אשר כותרתו, הוכחת 
 . 1ניסיון למסמך 

 

למציע מחזור כספי  דרשתם כי "
שנתי בהיקף שלא יפחת ממיליון 

 בכל אחת משלוש ₪ ( 1,000,000 )
 "2019,  2018,  2017 -השנים

"הוכחת ניסיון" נתבקש בנספח י 
 המציע למלא בין השאר כי "

 היו( במצטבר) 2016-2018בשנים 
למציע הכנסות מביצוע עבודות 
בניה, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי 

כקבלן משנה, בסך שאינו  ו/או
 ..."נמוך מ

מתקיימת סתירה בין תנאי הסף 
לטעמנו  –לבין הנדרש בתצהיר 

יש לתקן את התצהיר על מנת 
 בתנאי הסף : שיתמוך

האם המחזור הנדרש הוא לשנים 
 2017-2019או לשנים  2016-2018

 ? 
מחזור האם  -מהו סכום המחזור 

כספי שנתי בהיקף שלא יפחת 
לשנה   ( ₪  1,000,000ממיליון ) 

( במצטבר) 2016-2018בשנים או 
 מבניה. למציע הכנסות היו

 

ההצהרה בנספח י' תתוקן 
 כדלקמן: 

 
_ ת.ז. אני הח"מ ______

_______ מורשה מטעם 
המציע ליתן הצהרה זו בשם 

 המציע כדלקמן: 
 

 2019, 2018, 2017בשנים  
היה למציע מחזור כספי 

 ₪ 1,000,000שנתי בסך של  
( בכל שנה מבין ₪)מיליון 

 השנים הללו.  

, 1( במסמך 7, סעיף ב)4עמוד 
 הוראות למשתפים. 

נספח ו' אשר כותרתו, הצהרה 
ין הרשעות ואישור לעני

 . 1קודמות למסמך 
  

ב. תנאי תחת פרק  4בעמוד 
( תנאי סף)השתתפות במכרז 

המציע, דרשתם כי  " 7בסעיף 
 -ובמקרה שהמציע הוא תאגיד 

התאגיד, מנהל התאגיד ובעל 
בעל שליטה )בתאגיד  שליטה

כהגדרת המונח ״בעל שליטה״ 
לפקודת מס ()ג( 1)ט() 3בסעיף 
לא הורשעו בפלילים  ( הכנסה

 בעבירה מסוג פשע או בעבירה
 שיש עימה קלון.

 1.2בסעיף  39נספח ו' בעמוד 
סותר את דרישת תנאי סף 
שהצבתם. לאור העובדה כי 
התצהיר הוא התומך בתנאי סף 
יש להתאים את נוסח התצהיר 
לתנאי הסף כך שבמקום סעיף 

הקיים בתצהיר  יש לנסחו  1.2
ים באופן הבא על מנת שיתא

 לתנאי הסף :
השנים האחרונות  10במהלך 

שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ 

יתוקן  4( בעמוד 7סעיף ב)
 כדלקמן: 

 
המציע ובמקרה שהמציע 

התאגיד, מנהל -הוא תאגיד
התאגיד ובעל השליטה 

בעל שליטה בתאגיד )
כהגדרת המונח ״בעל 

()ג( 1)ט() 3שליטה״ בסעיף 
לא  -(לפקודת מס הכנסה

השנים  10הורשעו במהלך 
האחרונות שקדמו למועד 
פרסום המכרז, בעבירה 
פלילית מסוג פשע או בעבירה 

 שיש עמה קלון. 
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מסוג  לא הורשע בעבירה פלילית
 שיש עימה קלון פשע או בעבירה

לא מתנהלים נגדו הליכים 
 פליליים בקשר עם עבירה פלילית

שיש עימה  מסוג פשע או בעבירה
קלון ולמיטב ידיעתנו לא 

כנגדנו חקירה בקשר עם  מתנהלת
מסוג פשע או  פלילית עבירה

 שיש עימה קלון בעבירה
נספח ב' אשר כותרתו, כתב 

, 20, עמוד 1ההצעה למסמך 
 . 6.3סעיף 

 

תחת נספח ב טופס  20בעמוד 
  6.3הצעת המחיר רשמתם בסעיף 

 על הקבלן לציין שיעור הנחה "
ת לגבי אומדן המועצה או כולל

הנחה ייחודית מותאמת לכל אחד 
בהתאם ) הכמויות  מסעיפי כתב

לפיה הוא יבצע את  ( 6.2לסעיף 
כל העבודה . ההנחה המקסימלית 

 .50%היא  המאושרת למכרז זה
לעניין ההגשה אנו מבקשים את 

 ההבהרות הבאות :
ככל והמציע יבקש לתת הנחה על 

למלא כל סעיף בנפרד היכן עליו 
 זאת ?

האם בחלק מהסעיפים ניתן 
למלא תוספת ובלבד שסך ההצעה 

 המשוקללת תהיה הנחה.

 להלן תבוא הבהרה:
 

לגבי השאלה  -
הראשונה, שיעור 
ההנחה יירשם על 
ידי המציע סמוך 
למחיר כל יחידה 
ויחידה בכתב 

 הכמויות. 
לגבי השאלה  -

השנייה, התשובה 
 היא כן. 

, 1( במסמך 3, סעיף ד)5עמוד 
 הוראות למשתתפים. 

רשמתם  3תחת סעיף ד  5בעמוד 
 אחד כל גבי על לחתום יש כי "...

 עם המחיר הצעת טופס מעמודי
 מורשי וחתימת המציע חותמת

 " .המציע מטעם החתימה
נבקש לאשר, כי בתחתית 
העמודים של מסמכי המכרז, די 
יהיה בחתימה באמצעות ראשי 

ורשי החתימה, מתיבות של 
כאשר המסמכים בהם נדרשת 

דוגמת הצעת חתימה מלאה, כ
אלו  –תצהירים וכו' מחיר, 

 יחתמו בחתימה מלאה. 
 

 להלן תובא הבהרה: 
 

סעיף ו במסמך הוראות 
 המשתתפים קובע כי 

בכתב יד על ידי יש לחתום "
מורשי החתימה של המציע 

 ,בצירוף חותמת המציע
על גבי כל אחד ממסמכי 
ההצעה לרבות על כל עמוד 

 המופיע במסמכים
המצורפים וכן, על גבי 
התכניות המצורפות ולדאוג 

 להחזיר את כל חומר הצעה
נשוא מכרז זה חתום ובתוך 

 ".מעטפה סגורה
לאור האמור לעיל, מציע 

נדרש לחתום שהינו תאגיד 
באמצעות מורשי החתימה 
של התאגיד ובצירוף חותמת 
התאגיד על כל אחד ממסמכי 

על  1ההצעה לרבות מסמך 
נספחיו )הוראות 

 2למשתתפים(, מסמך 
)מפרט  3)החוזה( ומסמך 

 טכני מיוחד(. 
המסמכים  נבקש הבהרה 

 2-היחידים שנדרשים להגיש ב
 להלן תובא הבהרה: 
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עותקים הם נספח ב' ונספח ג'? 
 ועותק מצולם?עותק מקור 

 

 1ג למסמך -נספחים ב ו 
)הוראות למשתתפים( יוגשו 

עותקים. יתר מסמכי  2-ב
 המכרז יוגשו בעותק אחד. 

 
 
 
 
 
 

נבקש לדעתם האם תערך פתיחה 
 –פומבית של המעטפות ובאם כן 

 ? מה תאריכה
 

בשעה  21.5.2020-ביום ה
, בלשכת ראש המועצה 12:00

תערך פתיחה פומבית של 
המעטפות אשר הוגשו לתיבת 

 המכרזים. 
 
 

, הוראות 1( במסמך 6סעיף ב)
 למשתתפים. 

נדרש המציע להוכיח  6סעיף ב' 
מחזור כספי בהיקף מעל מיליון 

, נבקש 2017-2019בין השנים  ₪
לקבל הבהרה איך להוכיח את 

 הנ"ל? הדרישה
 

 להלן תובא הבהרה: 
על ידי הגשת אישור רו"ח 
להיותו של המציע בעל 

 ₪מחזור כספי של מיליון 
בכל אחת מהשנים 

2017,2018,2019 . 
נספח ב' אשר כותרתו, כתב 

)הוראות  1ההצעה לטופס 
סעיף  20למשתתפים(, עמוד 

6.2 . 

תחת נספח ב טופס  20בעמוד 
 6.2הצעת המחיר רשמתם בסעיף 

ומדן המועצה מופיע בכל אחד א "
מהסעיפים שבכתב הכמויות 

ע"פ בדיקות שערכנו,  "להלן.
המחירים המוצגים בכתבי 

לא לוקחים בחשבון הכמויות 
עלויות חומרים, בתוספת עבודה, 
מימון, תקורות ורווח קבלני 

וחלקם אף לא מכסים  ,סביר
 ותוגמאמצ"ב ד –עלות החומר 

לסעיפים שאינם מכסים עלות 
 :חומר

קיר תומך מאבן  40.7.010סעיף 
שכבות...... המחיר הינו מחיר 
הפסדי גדול שאינו מכסה את 
העלויות ובמיוחד בשים לב לדרכי 
הגישה המוגבלות של הפרויקט 
ולכך שלא ניתן לתת תוספת 
לסעיף, וגם לנוכח זאת שאתם 
יכולים להגדיל את הכמויות 
כראות עיניכם נבקש לתקן 

המהווה  למ"ק ₪ 850למחיר של 
מחיר שכולל בתוכו את כל 
העלויות וכן תקורות אתר ורווח 

 . קבלני סביר
מתקני משחק  40.8.010סעיף 

מחיר המחיר הינו מחיר הפסדי 
שאינו מכסה את העלויות 
ובמיוחד בשים לב לדרכי הגישה 
המוגבלות של הפרויקט ולכך 
שלא ניתן לתת תוספת לסעיף, 

 600,000נבקש לתקן למחיר של 
מהווה מחיר שכולל בתוכו ה ₪

 להלן תובא התייחסות: 
 

כתבי הכמויות הוכן על ידי 
מפקח הפרויקט מטעם 
המועצה כאשר המחירים 
הינם סבירים בהחלט ובכל 
מקרה, בסיור קבלנים שנערך 

הובהר כי  03/05/2020ביום 
המחירים המופיעים בכתב 

ות אינם לפי מחירון הכמוי
 דקל. 
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את כל העלויות וכן תקורות אתר 
 .ורווח קבלני סביר

 
נבקש שתאשרו כי בכל מקום שבו  

ניתן לספק מוצר שווה ערך אין 
לכם התחייבות כלפי ספק 
כלשהוא לאספקת המוצר ו/או 

בדגש על התחייבות לספק  השרות
כן, נבקש -. כמו מתקני המשחק

הבהרה כי אין מגבלה מראש על 
ספק כזה או אחר לאספקת 

גילוי  המוצר ו/או השרות )מתן
אין  התחייבות כלפי ספק  נאות(.

מסויים, יהיה ניתן לבצע שווה 
ערך בכפוף להחלטת המועצה, 
קק"ל והמפרט הטכני המופיע 

 במכרז.
 
 

 להלן תובא התייחסות: 
 

לגבי סוגיית הספק,  -
אין למועצה שום 
התחייבות כלפי 
ספק מסוים כאשר 
אספקת מוצר שווה 
ערך תאושר במידת 
הצורך בכפוף 

ור  מראש של לאיש
מפקח הפרויקט 
ובכפוף להוראות 

 מסמכי המכרז.
כמו כן, אין מגבלה  -

ספציפית על ספק 
כזה או אחר ובכפוף 
לאישור מראש של 
מפקח הפרויקט 
ובכפוף להוראות 

 מסמכי המכרז 
, הוראות 1סעיף ה במסמך 

 למשתתפים. 
לוחות הזמנים שנקבתם לביצוע 

 3תחת סעיף א  3בעמוד העבודות 
: 

נבקש שתאשרו שלוחות הזמנים 
לוקחים בחשבון גם מועדי 
אספקת סחורה וגם את ביצוע 

 .העבודות
נבקש לדעת כיצד התייחסתם 
לפרמטרים שאינם בשליטת 

 .הקבלן שיבצע )אישורים מצד ג(

 להלן תובא התייחסות: 
 

לוחות הזמנים של  -
הפרויקט נקבעו על 
ידי מפקח הפרויקט 
לאחר בחינה 
מקצועית של טיב 
והיקף הפרויקט. 
נושא אספקת 
סחורה נוגע 
להתנהלות הפנימית 

 של המציע הזוכה. 
צו התחלת עבודה  -

יינתן רק לאחר 
קבלת ההיתרים 

והאישורים 
הנדרשים. כל מניעה 
אשר מקורה בצד ג' 
ואשר מונעת את 
הוצאת צו התחלת 
העבודה תטופל על 

 ידי המועצה. 
 

כי כל תכניות  שתאשרונבקש  
למסירה הביצוע אכן מוכנות 

 לזוכה.
נבקש שתאשרו כי ביצעתם 
סופרפוזיציה בין התכניות 

 שהוצגו במסמכי המכרז. השונות

התכניות הקיימות במכרז 
 הינם לביצוע. 
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נבקש שתאשרו כי לכל הפרטים 
מופיעים בתכניות הגשתם ה

 .תכנית פרט ומפרטים מלאים
 

למסמכי המכרז  2מסמך 
 .93, עמוד 17וזה(, סעיף )הח

 התמורהתחת פרק  93בעמוד 
התמורה קבעתם כי " 17בסעיף 

 הכספית בגין העבודות: התמורה
לקבלן תשולם לפי כתב הכמויות 

 "כמפורט בחוזה
בסתירה  17.7בסעיף  94בעמוד 

רשמתם כי  17לרישא של סעיף 
 התשלום יהיה לפי אבני דרך.

במקום בו יש כתב כמויות 
שלום יהיה לפי המדידה והת

סעיפי כתב כמויות ולא לפי אבני 
דרך משכך אנו מבקשים שתבטלו 

שאינו  17.7את הוראות סעיף 
מתיישב תחשיבית ולוגית את סוג 
המכרז )תמחור כתב כמויות( 
יהיה ניתן לקבלן להגיש חשבון 
לפי האבני דרך המצוינים בסעיף 

17.7 , 
החשבון יתבסס על הכמויות 

הכמויות  שבוצעו בהתאם לכתב
 ועל פי מדידה מאושרת.

 

 להלן תובא התייחסות: 
 

אין סתירה בין העובדה כי 
התמורה לה זכאי המציע 
הזוכה הינה על בסיס כתב 
כמויות לבין העובדה 
שהתשלומים בפועל יהיו 
בהתאם לאבני הדרך 

 17.7המפורטים בסעיף 
לחוזה. כל חשבון לתשלום 
יהיה מבוסס על הכמויות 

על פי תעריפי שבוצעו בפועל 
כתב הכמויות ובהתאם 

 למדידה מאושרת. 

נספח יא )אישור קיום 
)הוראות  1ביטוחים( למסמך 

 למשתתפים(. 

במסמכי המכרז דרשתם כי 
הזוכה יהיה מחוייב להציג אישור 
קיום ביטוחי כמופיע בנספח יא 

 .51בעמוד 
של רשות  2019-1-6חוזר ביטוח 

שוק ההון )"הפיקוח"(, ביטוח 
וחסכון קבע נוסח אישור ביטוח 

, 01/12/2019אחיד בתוקף מיום 
החל ממועד זה, החוזר אוסר על 
מבטחים לחתום על אישורי 
עריכת ביטוח בנוסח שונה מזה 

 שאושר ע"י הפיקוח. 
אנו מחויבים להנפיק אישור 

ר, ביטוח בנוסח המכותב בחוז
נבקש להתאים את האישור 
הקיום ביטוחי שדרשתם בהתאם 

 לאמור לעיל.
 

 להלן תובא התייחסות: 
 

האישור על קיום הביטוחים 
המצורף כנספח י"א עומד 
בקנה אחד עם הוראות חוזר 

 .2019-1-6ביטוח  

 

 


