ב' אייר תשפ"ב
 03מאי 2022

לכבוד
מציעים המשתתפים במכרז
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  5/2022עבודות להקמת משרדי מחלקות חינוך ,רווחה והשירות
הפסיכולוגי החינוכי של המועצה המקומית אבן יהודה -תשובות לשאלות והבהרות
 .1כללי
 .1.1בהתאם להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות ,הבהרות ושינויים.
 .1.2כל התשובות ,ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי
המכרז מלכתחילה.
 .1.3יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
 .1.4אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי
מטעם המועצה ו/או ועדת המכרזים של המועצה ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא.
השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם
כמפורט במכתב זה בלבד ,ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם המועצה ,אם וככל שיצאו.
 .1.5בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת
הגשת ההצעה.
 .2להלן טבלת התשובות ,ההבהרות והשינויים-
מס"ד

סעיף
במכרז/
מסמך

נוסח השאלה

התייחסות המועצה

1

4.2.2.2
למסמך
א1 -

אנו קבלנים בסיווג ג'1
ועומדים כמעט בכל תנאי
הסף שהצבתם ,אולם קיימת
סתירה מסוימת בסעיף
 4.2.2.2ההיקף הכספי של כל
אחד מהפרויקטים עומד על
לפחות  5מיליון  - ₪קבלן
בסיווג ג' 1יכול לעשות
עבודה עד  4.5מיליון .₪
ונתון זה השתנה בשנת 2021

מדובר בבקשה לשינוי בתנאי סף
של המכרז .הבקשה נדחית.

___________________
חתימת המציע  +חותמת

מס"ד

סעיף
במכרז/
מסמך

נוסח השאלה

2

4.3.3
למסמך
א1 -

נתתם אופציה או לתאגיד או השאלה לא ברורה דיה .בהתאם
להוראות סעיף  4.1למכרז ,רשאי
לשותפות .שותפות
שמקיימת עוסק מורשה לא להשתתף במכרז מציע שהינו יחיד
או תאגיד רשום בישראל.
מנהלת דוחות כספיים
שאלת העוסק מורשה אינה
מבוקרים ולכן אין לנו
אפשרות להתייחס לסעיף זה רלוונטית לתנאי זה .שותפות
רשאית להשתתף במכרז רק אם
ולא לאזהרת עסק חי או
הינה רשומה ברשם השותפויות.
הערת עסק חי -מנהל
כך או אחרת ,כל מציע -יחיד או
החשבונות שלנו יוכל
תאגיד רשום חייב להיות עוסק
להתייחס ולתת דוח
מורשה.
שמתאים לעוסק מורשה
לעניין הוראות סעיף  -4.3.3מקום
בשותפות
בו המציע הינו תאגיד ,כל אחד
מבעלי מניותיו/שותפיו חייב לקיים
את התנאים הנקובים בסעיף.
בנוסף ,ורק כאשר מדובר בחברה
נדרש כי בדו״חות הכספיים שלה
לא תיכלל אזהרת עסק חי או הערת
עסק חי.
לאור האמור ,נוסח הסעיף נותר
ללא שינוי.

3

-

4

האם קיים מפרט של
אגרונום?
בנושא העתקת עצים צריך
לדעת איזה עצים מעתיקים
ולאן

התייחסות המועצה

קיים נספח סקר עצים שבוצע ע"י
אגרונום ,אשר מצורף בזאת.
עפ"י תכנית ועפ"י סקר עצים
המצ"ב .מיקום ההעתקה עפ"י
דרישות המועצה בתחום הרשות
ו/או עפ"י הנחיות אדריכל
הפרויקט .במסמכי המכרז מופיע 5
עצים לכריתה במקום  6עצים.
בנוסף ישנם  5עצים להעתקה אשר
צריכים להיות כלולים במחיר
העבודה הפאושאלית של מבנה מס'
 2עבודות פיתוח.
___________________
חתימת המציע  +חותמת

נוסח השאלה

התייחסות המועצה

מס"ד

סעיף
במכרז/
מסמך

5

-

נושא הגינון לא מופיע בכתב
הכמויות .כיצד להתייחס
לעניין?

אין גינון .בשלב זה יבוצעו תשתיות
שרוולים לערוגות העצים שנמצאים
במתחם בין מבנה רווחה למבנה
חינוך ומילוי אדמה גננית בלבד .לא
כולל העצים אלא אם האדריכל
יחליט שהעצים להעתקה יועברו
לאזור זה.

6

-

בכדי לתכנן את הרצפה צריך דו"ח יועץ קרקע מצורף למסמכי
דו"ח יועץ קרקע בכדי לדעת המכרז.
איזה ביסוס יהיה למבנה

7

-

עמודה התאורה שנמצאים
בכתב הכמויות נכתב עליהם
לא לסיכום – זה לא נכלל
בהצעה?

עמודי התאורה והגופים אינם
נכללים בשלב זה בהצעה .מבצעים
הכנות בלבד של צנרת וכבילה עפ"י
תכניות ומפרט טכני כולל ביסוס
לעמוד.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל המשתתפים במכרז להגישה ,ביחד עם יתר
מסמכי המכרז ,כשהיא חתומה על ידם.
למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
אלי גטר
מנכ״ל המועצה

___________________
חתימת המציע  +חותמת

