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17.1.2017 
 מכתב תשובות והבהרות -1

 
 לכבוד: משתתפי המכרז

 
 א.ג.נ.,

 
 לביצוע עבודות מסגרות שונות 10/2016מסגרת מכרז  הנדון:

 וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות 
 

יב לשאלות הבהרה שהועברו לתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת אחוזות החוף להש 3בהתאם לאמור בסעיף 
 לידיה, כדלקמן:

 

בהתאם להיקף הזמנות בסך ₪,  50,000-"נודה על בחינתכם לשנות את גובה ערבות המכרז ל: שאלה .1
 שטרם סופקו על ידי הזוכה"₪  2,000,000

 להלן. 3גובה ערבות המכרז לא ישתנה. ראה תשובתנו בסעיף  :תשובה

 

לחוק חובת המכרזים, נודה על בחינתכם לבטל את דרישת  25"לאור כניסתו לתוקף של תיקון : שאלה .2
 התשלום בגין מסמכי המכרז."

בהתאם להנחיות משרד הפנים, דיני המכרזים המחייבים את אחוזות החוף הם הבקשה נדחית.  :תשובה
בתקנות  חוק חובת מכרזים.אלה הקבועים ב, ולא 1987-, תשמ"חאלה המוסדרים בתקנות העיריות )מכרזים(

עיריות )מכרזים( לא נקבעו הגבלות על תשלום בגין רכישת מסמכי מכרז, בדומה לאלה שנקבעו בחוק חובת ה
 מכרזים.

 

 "האם אפשר לקבל אומדן/תחזית להיקף כספי/כמותי לצריכה שנתית? שאלה: .3

פרויקטים חריגים להם נדרשה החברה בעקבות שיתוף במידע, החברה מודיעה בזאת כי  מבחינת תשובה:
ההיקף הכספי של ההתקשרות , 2016לדצמבר  2014במהלך התקופה שבין מאי במהלך השנתיים האחרונות, 

 ₪. מיליון  5.6-כלהזמנת שירותי מסגרות עמד על 

בהיות ההתקשרות נשוא המכרז מטלות שיוצאו לזוכה במכרז, מעת ולעת ועל פי צרכי החברה, ההיקף 
הכספי הנ"ל מובא לצורך ידיעה בלבד, ואינו מהווה הערכה או אומדן כלשהו ביחס להיקף העבודות שיוזמנו 

ינה מתחייבת להזמין מהזוכה במכרז עבודות ושירותים בהיקף כספי כלשהו, ולא מהזוכה במכרז. החברה א
 תשמע כל טענה ממשתתף במכרז אשר במסגרת הצעתו התבסס על ההיקף הכספי הנ"ל.
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ו. )א( לתקנות חובת 17"האם הליך בחירת זוכה כפי שמפורט במכרז זה, תואמת את תקנה : שאלה .4
 המכרזים"?

 2לתנאי המכרז. ראו תשובתנו לשאלה  12-ו 1הליך בחירת הזוכה במכרז הינו כמוגדר בסעיפים  תשובה:
 בעניין תחולת חוק חובת המכרזים.

 

כוללים ביצוע מסגרות בשטח או אספקה בלבד? למעט עמדת  19.02, 19.01האם כל הסעיפים בפרק "שאלה:  .5
 ן התייחסות לנושא.הסעיפים אי תשלום שבו כתוב ביצוע עד גמר מושלם, בשאר

כוללים ביצוע מסגרות  ,לכתב הכמויות 19.02-ו 19.01בסעיפים  יםהעבודות המפורטהחומרים ו תשובה:
  .ועבודות ביטון בשטח

 

 מדוע לא נרשם סעיף שעת מסגר ושעת רתך לעבודות תחזוקה?" שאלה: .6

 .לכתב הכמויות 19.02.0230סעיף המחיר השעתי נקוב ב תשובה:

 

 ה?"אפשרות לקיים כנס ספקים שבו אפשר יהיה לשאול שאלות בצורה ישירהאם יש ": שאלה .7

 לא יתקיים כנס ספקים. תשובה:

 

האם אפשר לקבל מיקומים של סככות לעמדות חופים, סככה לעמדה אחת, סככה לשתי עמדות, סככה  שאלה: .8
 לשלוש עמדות?

סככה לעמדה  :ד(ר: סככה לעמדה משולשת+סככה לעמדה כפולה. חוף שרתון )הנפחוף תל ברוך תשובה:
 יחידה

 

  .מהא חתוילהצעה במכרז כשה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפ וז הודעה

 

  , מנכ"לשרלי בן סימון                        

 אחוזות החוף בע"מ                                                     

 הננו מאשרים קבלת מכתב זה.
 

 _________________          שם החברה: 
 

 שם החותם ותפקיד:   _________________
 

 _________________           תאריך:
 


