
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 ד' אייר תש"ף

 2020אפריל  28
            לכבוד

 03/20 המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,

 ועבודות נוספות בעין בוקק ומישור רותםלפיתוח וסלילה  03/20מכרז פומבי מס'  הנדון:

 3מסמך הבהרות  -בהסכם מסגרת

  אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון. מענה לשאלת הבהרה שהתקבלה להלן 

 הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש 

 המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 
 

 שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

1.  

תנאי סף 

עמ'  6.2

+ מסמך 3

 15ד' עמ' 

מדובר על עבודות  - 6.2תנאי סף 
לפחות לכל ₪ מיליון  8נוספות של 

 שנים. 3העבודות יחד במהלך 
עבודות נוספות  -15מסמך ד' עמ'  

לפחות לכל ₪ מיליון  9של 
 ?מהו ההיקף הנכון העבודות יחד.

)לא כולל ₪ מיליון  8היקף של 

 מע"מ( לפחות לכל העבודות יחד

 15מסמך ד' עמוד ב. שנים 3במהלך 

 טעות סופר. נפלה 

2.   

 2אחוזי הנחה צריכים לתת עבור 
פרויקטים שבמכרז: דקלים תחתון 

מישור רותם וגם בנוסף על ן 
 מחירון הדקל?

 טפסים  של הנחות?  3מגישים 
 

הן עבור  אחידיש להציע אחוז הנחה 

פרויקט שיקום כבישים במישור 

 . קלרותם והן עבור מחירון ד

למכרז יתוקן  13סעיף הרישא ל

 מן: כדלק

על המציע לרשום במסמך ההצעה "

את שיעור ( מסמך ג') הכספית

לכתב  הן ידוההנחה המוצע על 

לעבודות הפיתוח הן והכמויות 

הנוספות על פי מחירון דקל 

במהדורתו העדכנית להוצאת 

 ".הזמנת העבודה

לתשומת לב המציעים כי נגרעו 

עבודות הפיתוח בחניון דקלים 

 . 2תחתון כאמור במסמך הבהרות 

3.  

 20סע' 

הכרזה 

על 

 :הבהרה מטעם המועצה
נניח כי : ןדוגמא לחישוב החציו

הצעת המחיר החציונית שתחושב 
 10מההצעות שיתקבלו תהיה 

-, הצעות שחורגות ביותר ממלש"ח

  לחישוב החציון מתוקנת דוגמא

נניח כי הצעת המחיר החציונית :

ות שיתקבלו תהיה שתחושב מההצע



 

 

 

 

 
 

 שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

  הזכייה

 10עמ' 

 10-)לחיוב או לשלילה( מ 10%
ייפסלו. כלומר, כל הצעה מלש"ח 

  9-או מתחת למלש"ח  11שמעל 
 תיפסל. מלש"ח

הצעות שחורגות ביותר מלש"ח,  10

 10-)לחיוב או לשלילה( מ 7%-מ

 מלש"ח ייפסלו. כלומר, כל הצעה

-ש"ח או מתחת ל 10,700,000 מעל 

 תיפסל. ₪  9,300,000

 
 . 12:00בשעה  03.05.20המועד האחרון להגשת הצעות,  •
 

 :דגשים להגשת המכרז
 

תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 דיגיטלית )דיסק און קי(.

כשהוא חתום  (' לחוזהונספח טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, בלבד  על ידי המציעבשוליו 

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

סמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. יש לצרף את המסמך הזה כשהוא חתום ע"י מ .3

 .המציע

ה כ ר ב  ,ב
 יערית הרוש

 רכזת מכרזים
                           


