הנדון :מענה לשאלות הבהרה מכרז מספר  9/2021למתן שירותי אספקה ,הצבה ושדרוג
של כלי אצירה לעיריית קריית גת
המסמך או
מס"ד הנספח אליו
מתייחסת
ההבהרה עמוד
טופס  3עמ' 16
1

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה
נוסח המלצה הנספח הינו עבור יעוץ
בתחום האשפה ,נבקש לעדכן את
הטופס שיתאים לעבודות נושא המכרז,
נבקש לקבל טופס מעודכן בהקדם.
נבקש למחוק את הסעיף ,היות ולא
ייתכן שהזוכה ייתן לרשות מחיר טוב,
יגייס עובדים ,ירכוש חומרי גלם ,ישלם
עבור ביטוח ,יעמיד ערבות בנקאית
וכיוצ"ב וגורמים חיצונים אשר לא
ישתתפו במכרז יקבלו את כל העובדה או
חלק מהעבודה נושא המכרז.
היות ומחיר המקסימום ()₪ 6,900
שממנו אנו נדרשים לתת הנחה ,לא
משקף את עלויות החדות במחירי חומרי
הגלם ,הובלה הימית ,הובלה יבשתית
וכיוצ"ב שהיו בשנה האחרונה ועדין
ממשיכות ,נבקש לאפשר לתת תוספת
למחיר האומדן ,לחלופין נבקש לתקן את
מחיר המקסימום ל  ₪ 9,500לא כולל
מע"מ
היות ואנחנו בעיצומה של תקופה של
חוסר וודאות במחירי חומרי הגלם נבקש
כי תוקף הצעה יהיה  60יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעות
נבקש להוריד את ערבות הביצוע לסך של
 5%מהתמורה השנתית כפי שנהוג
במכרזים בתחום

2

חלק ב'
הוראות
למשתתפים

סעיף  9פרק
עיקרי
התקשרות
עמ' 7

3

חלק ב'
הוראות
למשתתפים

סעיף .12ג
פרק עיקרי
התקשרות
עמ' 7

5

חלק ב'
הוראות
למשתתפים

6

חלק ב'
הוראות
למשתתפים

7

חלק ג' טופס
הצעת
המשתתף

8

חלק ג' טופס
הצעת
המשתתף
חלק ד' הסכם

סעיף .12ח
פרק עיקרי
התקשרות
עמ' 8
סעיף .29ג
פרק עיקרי
התקשרות
עמ' 11
סעיף .3ג עמ' היות ומחיר המקסימום ()₪ 6,900
שממנו אנו נדרשים לתת הנחה ,לא
12
משקף את עלויות החדות במחירי חומרי
הגלם ,הובלה הימית ,הובלה יבשתית
וכיוצ"ב שהיו בשנה האחרונה ועדין
ממשיכות ,נבקש לאפשר לתת תוספת
למחיר האומדן ,לחלופין נבקש לתקן את
מחיר המקסימום ל  ₪ 9,500לא כולל
מע"מ
נבקש להבהיר כי נדרש לצרף ערבות
סעיף  5עמ'
מכרז בנוסח טופס 10
12

9

סעיף .13א
עמ' 32

נבקש שתקופת הבדק תחל מיום הצבת
המכלים ,לא ייתכן שהמכלים יוצבו
יעשה בהם שימוש ורק לאחר כ 4
חודשים תתחיל להיספר תקופת הבדק

הבהרה
טופס מעודכן
מצ"ב.
לא מקובל ,בקשה
זו נדחית.

לא מקובל ,בקשה
זו נדחית.

לא מקובל ,בקשה
זו נדחית.
לא מקובל ,בקשה
זו נדחית.
ראה מענה לשאלה
.3

מקובל.
נוסח סעיף 13א
מתוקן –
"תקופת הבדק
פירושה12 :
חודשים מהצבת
כלי האצירה או
ממועד מתן שירות
מוכרז אחר שיינתן
על ידי הזוכה ,לפי
העניין "

המסמך או
מס"ד הנספח אליו
מתייחסת
ההבהרה עמוד
חלק ד' הסכם סעיף .20א
10
עמ' 35

פרק וסעיף
רלבנטיים

11

נספח ג' מפרט
טכני

סעיף ח1.
עמ' 44

12

עיקרי
ההתקשרות -
עמוד 7

סעיף 9

נוסח השאלה

הבהרה

נבקש להוריד את ערבות הביצוע לסך של לא מקובל.
הבקשה נדחית.
 5%מהתמורה השנתית כפי שנהג
ראה מענה לשאלה
במכרזים בתחום
 6לעיל
לא מקובל ,בקשה
נבקש להוריד את תקופת האחריות ל 5
זו נדחית.
שנים ,היות ומחיר האומדן לא משקף
אחריות ל  10שנים לחלופין נבקש לעלות
את המחיר באופן משמעותי.
ראה מענה לשאלה
העירייה טוענת שתהיה רשאית להעביר
 .2העירייה תפעל
את העבודה מכל סיבה שהיא לנותני
בהקשר זה בכפוף
שירות אחרים-אבקש לתקן שהעירייה
תהיה רשאית לעשות זאת רק אם מדובר להוראות הדין.
בשירות אשר אינו קשור למכרז זה או
במידה והעבודה שבוצעה על ידי הקבלן
הזוכה אינה לשביעות רצונה .אחרת מה
מטרתו של המכרז?

13

חלק ג'  -טופס
הצעת
המשתתף –
עמוד 12

סעיף  3ג

המחיר לפריטים במכרז נמוך מאוד
אבקש לתקן:
שרוול לכלי אצירה טמוני קרקע₪ 9000-
לא כולל מע"מ
כלי אצירה עילי₪ 8700-
מחירים אלה הינם מחירי בסיס בכל
מכרז כולל במשכ"ל ובטח שבמכרזים
כגון זה שבו לא ניתן לתת תוספת.
לחילופין אבקש לאפשר תוספת של עד
 30%למחירים.

לא מקובל,
הבקשה נדחית.

14

חלק ד' –
הסכם ,עמוד
32

סעיף  13א

אבקש לתקן שמניין הבדק יחל מקבלת
אישור מסירה ולא ממועד קבלת
התשלום .כך מקובל בכל המכרזים לציין
את המועד הקובע .מה עוד שמניסיוננו
עם רשויות אחרות הינו שמועד התשלום
מתעכב לתקופות ממושכות .כמו כן
בתקופה שמאישור המסירה ועד
לתשלום בפועל יכולים להיגרם נזקים
לכלי האצירה והאחריות תוטל על
הקבלן למרות שאין זה אשמתו.
בנוסף אבקש לציין שנזקי וונדליזם
ותפעול לא נכון של המפעיל יתוקנו
בתשלום.

ראה מענה לשאלה
מס' .9

ביחס לנזקי
וונדליזם ותפעול,
מקובל.

15

חלק ד' –
הסכם ,עמוד
32

סעיף  13ב

אבקש להדגיש שבתקופת האחריות
התיקונים בתשלום.

לא מקובל,
הבקשה נדחית.

הבהרות מטעם העירייה:
 .1ראה מצ"ב נוסח מעודכן לטופס ;3
 .2אופן הגשת ההצעה  -עמ'  8בסעיף  ;13במסגרת המסמכים הנוספים ,יצרף המשתתף את כלל
ההבהרות שפורסמו באתר העירוני למכרז שבכותרת;
 .3המציעים מתבקשים להגיש נספח הבהרות זה ,חתום במצורף להצעתם;
 .4למותר להבהיר כי פרט לאמור לעיל ,לא חלו שינויים בהוראות מסמכי המכרז.

תאריך_______________:

חתימה_____________________:

טופס  – 3נוסח מכתב המלצה
מכרז פומבי מס' 09/2021

למתן שירותי אספקה הצבה ושדרוג של כלי אצירה לעיריית קריית גת
אל :עיריית קריית גת
הננו ,שם הרשות המקומית  /התאגיד העירוני /איגוד ערים הממליצה________________:
מס' טלפון של הממליץ (חובה)____________________ :
שם הגורם הממליץ ותפקידו (חובה)______________________ :
הננו מאשרים בזה כי המשתתף/ת____________________ ,ת.ז /ח.פ_________________ .
מספק/סיפק לנו שירותי הצבה ושדרוג של כלי אצירה בשנים_________________ :
השירותים סופקו (סמן את הרלוונטי כאשר ציון  10משקף שביעות רצון מלאה ואף מעבר):
איכות העבודה
עמידה בלו"ז

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

הננו מאשרים כי אין  /יש למשתתף/ת תביעות תלויות ועומדות מולנו.
הערות נוספות בנוגע לאיכות אספקת השירותים:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תאריך__________________:

חתימה וחותמת של הגורם הממליץ ________________________ :

