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  2011במר�  15
  א"התשע 'באדר ב' ט

    102�11/מז: סימוכי�
  
 

  1' מס קוב� שאלות ותשובות
  
 

  לכבוד
  י המכרזמשתתפ
  מבלי לפגוע בזכויות                    

  
  ,.נ.ג.א

  
  

לביצוע עבודות לתכנו� ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרי� במתח� גני  1/2001' מסמכרז   :הנדו�

  יפו�שרונה בעיר תל אביב

   
  :כדלקמ�, פנות אליכ" בעניי� שבנדו�הננו ל

 :כדלקמ�, משתתפי�כמה ת הבהרה מטע� ובמשרדינו התקבלו שאל .1

מצאנו לנכו� לפנות אליכ"  27.2.2011לאחר עיו� מעמיק בפרטי המכרז שפורס" בתארי$ "... .1.1
  . ולהפנות את תשומת ליבכ" לתנאי הס) אשר חורגי" מהמקובל בתחו" זה באר�

 . ח ה" מעטי""ש 2,000,000י" באר� בסכו" העולה על מספר המוזיאוני" הנבנ .1

    , א" בכלל, כ$ שמעטות, ברוב הפרויקטי" עבודות העיצוב וההקמה מתחלקי" בי� חברות שונות
   החברות שברזומה שלה� שלושה פרויקטי" בסדר גודל כזה הכוללי" את כל הפרמטרי" ג" יחד 

 .ובתקופה כה קצרה

הינה גבוהה בצורה חריגה מהמקובל לפרויקט בסדר גודל  ח"ש 300,000ערבות מכרז בס$  .2
 "... .י המציע"מהסכו" המוגש ע 5%הערבות המקובלת הינה עד , מניסיוננו .שפורס"

מליו� שקלי"  2הופתענו לגלות כי תנאי הס) המגדירי" הצגת שלושה פרויקטי" בהיק) של  "... .1.2
  ".... כל אחד הינ" גבוהי" ביחס למכרז זה ולתחו" פרויקט זה

החברות נדרשות לשי" ערבות  מדוע  :סעי) הערבות  � שאלתנו היא בנושא תנאי הס) למכרז "... .1.3
מעול" בשו" תחרות שהיתה ). מהיק) הפרויקט 15%מדובר על ( כל כ$ גבוהה בעת הגשת המכרז 

  "..... כומי" כאלה ועוד בשלב הגשת הצעותבתחו" מרכזי המבקרי" לא נדרשנו לשי" ערבות בס

מניסיוננו במכרזי" מסוג זה לרוב מקובל להציב תנאי ס) של פרוייקט אחד או שניי" אשר ..". .1.4
אנו חושבי" ג" שלא יהיה נכו� להגביל את ניסיו� . אות" נית� ג" להציג לחברי הועדה בסיור

העבר של החברה א$ ורק לפרוייקטי מורשת מאחר ורוב מרכזי המבקרי" שמוקמי" באר� ה" 
הייתי ממלי� ג" להתחשב בפרוייקטי" אשר נמצאי" כעת בתהלי$ של  .תשל חברות מסחריו

המדד החשוב ביותר להתרשמות מחברה הוא . תכנו� וביצוע ולא רק בפרוייקטי" שנמסרו כבר
שיחה ישירה ע" הלקוחות לה" הפיקה מרכזי מבקרי" וע" לקוחות אשר נמצאי" כעת בתהלי$ 

 . ...".של עבודה ע" החברה

 5.2  שסעי)  נדהמנו לגלות  .את תנאי המכרז לשלב א במרכז המבקרי" שרונה בעיו� קראנו " .1.5
ניסיו� מוכח בביצוע שלושה פרויקטי" של תכנו� והקמת תצוגות למרכז "דורש כתנאי ס) 

אשר היק) כל אחד מה" לא , בתחו" המורשת או ההיסטוריה, בישראל, מבקרי" או מוזיאו�
  ..." .תנאי הס)" חומרת"  שתשקלו מחדש אתמבקש  אני ... ". 2,000,000 � יפחת מ
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  :להל� תשובת אחוזות החו" .2

בדבר ניסיו� קוד" ובדבר ערבות בנקאית להבטחת , תנאי הס) במכרזלאחר בחינה מחודשת של  .2.1

  :כמפורט להל�, החליטה ועדת המכרזי" לערו$ בה" שינויי", לאור פניות המשתתפי", הצעה

 .. 150,000טחת הצעה לס$ של להפחית את גובה הערבות הבנקאית להב .2.1.1

, לשנות את הניסיו� הקוד" הנדרש כ$ שהמציע יידרש להציג שני פרויקטי" בלבד .2.1.2

מ והשני בהיק) של "לא כולל מע, ).שני מיליו� (.  2,000,000האחד בהיק) של 

 .מ"לא כולל מע, ח"ש 500,000

וכ� לא יהיה  הקמהלהצגת פרויקטי" הכוללי" ג" תכנו� וג" לא יהיה שינוי בדרישה  .2.1.3

 .במהל$ חמש השני" האחרונות הסתיימהשינוי בדרישה כי הקמת" של הפרויקטי" 

 :יבוצעו במכרז התיקוני� הבאי�, לאור האמור .2.2

: ישונה כ$, תנאי הס) בדבר ערבות בנקאית להבטחת ההצעה, לתנאי המכרז 7.1סעי)  .2.2.1

קלי" מאה וחמישי" אל) ש(.  150,000 לשס$ המציע המציא ערבות המכרז ב" 

 ".על פי הוראות תנאי המכרז) חדשי"

המציע הנו בעל ניסיו� : "ישונה כ$, תנאי הס) בדבר ניסיו�, לתנאי המכרז 7.2סעי)  .2.2.2

, מוכח בביצוע שני פרויקטי" של תכנו� והקמת תצוגות למרכז מבקרי" או מוזיאו�

 �מה" לא יפחת מ אחדאשר היק) , בתחו" המורשת או ההיסטוריה, בישראל

 �לא יפחת מ השנימ והיק) "לא כולל מע, )שני מיליו� שקלי" חדשי"(.  2,000,000

מ ואשר הקמת" הסתיימה "לא כולל מע, )חמש מאות אל) שקלי" חדשי"( 500,000

 .במהל$ חמש השני" האחרונות

כל אשר , פרויקטי� שנילמע� הסר ספק מודגש כי הדרישה הנה להצגת : הבהרה

  ."ועומד בתנאי הס" דלעיל הג� תכנו� וג� הקמכולל  אחד מה�

2.3. � :התאריכי� הרלוונטיי� למכרז יעודכנו כדלקמ

 סיור קבלני� .2.3.1

מקו"  11:30: בשעה 28.3.11 שנייער$ ביו" , סיור קבלני" באזור ביצוע העבודות

הננו . תל אביב 14רחוב אלברט מנדלר , 123מבנה , בסמו$ למרכז המבקרי": המפגש

  .חובהלהזכירכ� כי ההשתתפות בסיור הקבלני� הנה 

 המועד האחרו� לשאלות הבהרה .2.3.2

לראש מנהלת גני , החברהלמשרדי בלבד שאלות הבהרה לגבי המכרז נית� לשלוח בכתב 

ל "או בדוא 03 – 6099055בפקסימיליה , מר גדי רויטמ�, שרונה

ahuzot.co.ilmichrazim@ שנייו" מעד ולא יאוחר  חברהמסרנה ליובלבד שה� ת 

  .16:00: בשעה 11.4.11



- 3   -  

 

              www.ahuzot.co.il 

 

 

03-7610333'  פקס  03-7610300'  טל  67017יפו   –אביב -לת 6ץ "גרשון ש' רח  

e-mail: ahuzot@ahuzot.co.il 

 

  מועד הגשת ההצעות .2.3.3

רביעי  יו�יש להגיש עד , במכרזהכוללת את כל המפורט , את המעטפה החיצונית

ולמסור את המעטפה במסירה ) "היו� הקובע" :להל�( 11:00בשעה  04.05.2011

גרשו� ש� ' ברח, החברהמשרדי תיבת המכרזי" המצויה בב, כח�אישית או על ידי בא

 .בקומה רביעית, תל אביב 6) גגה(

 הערבות הבנקאית .2.3.4

ערבות המכרז תעמוד בתוק) החל מלא יאוחר מיו" הגשת ההצעה על ידי המציע ועד 

  .4.8.11יו" ל

 מר�בגי� חודש  2011שנת  אפריללחודש  15שפורס" ביו" סכו" הערבות יוצמד למדד 

  .2011ת שנ

 תוקפה של ההצעה .2.3.5

ללא , ותחייב את מגישה, מרכיביה ונספחיה, על כל פרטיה, כל הצעה תעמוד בתוקפה

 .4.8.11עד ליו" , זכות חזרה

במקרה  4.11.11החברה תהא רשאית להארי$ את תוקפ� של ההצעות עד ליו" 

יאריכו המציעי" את תוקפה של , שהחברה תארי$ את תוקפ� של ההצעות כאמור

  .ות המכרז בהתא"ערב

 .לתנאי המכרז' בנספח , ב למכתב זה נוסח מעודכ� של הערבות הבנקאית"מצ .2.4

 :בתאריכי� הבאי� סגורי�משרדי החברה יהיו , לתשומת לבכ� .3

 .לרגל השתלמות �24.3.11  23.3.11בימי"  .3.1

 .בשל חופשה מרוכזת לרגל חג הפסח 25.4.11עד יו"  18.4.11מיו"  .3.2

 .וה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרזזה מהו קוב� שאלות ותשובות .4

 
  

  ,בכבוד רב
  
  
  ל"מנכ, רוני איכר

  מ"אחוזות החו" בע

  7610333�03מ באמצעות פקס "אחוזות החו) בע: אל

  .הננו מאשרי" קבלת מכתב זה
  

  _________________           : ש" החברה
  

  _________________:   ש" החות" ותפקיד
  

  _________________             :תארי$
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1/2011מכרז   
לתנאי המכרז' נספח ב  

 נוסח ערבות בנקאית למכרז
  

  לכבוד

  מ"בע אחוזות החו" 

  6גרשו� ' רח

  תל אביב

  

�  ' __________ערבות מס: הנדו

  

באופ� אנו ערבי" כלפיכ" ") המבקש: "להל�( ______________________________________לבקשת  .1

סכו� ": להל�) (אל) שקלי" חדשי" מאה וחמישי"(.  150,000 לוק כל סכו" עד לס$ שללסיבלתי חוזר 

בקשר המבקש שתדרשו מאת , להל� 2אשר יהא צמוד בהתא" לתנאי ההצמדה המפורטי" בסעי) , )"הערבות

לתכנו� ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרי" בגני שרונה בעיר תל ביצוע עבודות ל 1/2011' ע" מכרז מס

  .יפו�באבי

לעיל יהיה צמוד למדד המחירי" הכללי לצרכ� כאשר המדד הבסיסי הוא  1סכו" הערבות האמור בסעי)  .2

: להל�) (נקודות____ דהיינו ( 2011שנת  מר�בגי� חודש  2011שנת  אפריללחודש  15המדד שפורס" ביו" 

המדד ": להל�(ת זו א" המדד שיפורס" לאחרונה לפני יו" ביצוע התשלו" לפי ערבו). "המדד הבסיסי"

נשל" לכ" את סכו" הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור , יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי) "החדש

לא , א" יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמו$ הימנו. עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי

  .יחול כל שינוי בסכו" הערבות

ימי עסקי" מיו"  5תו$ ל "של" את סכו" הערבות הנל, ובלתי חוזרבאופ� מוחלט , בזאתאנו מתחייבי"  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו" הערבות האמור מבלי להטיל עליכ" לנמק דרישתכ"  ,קבלת דרישתכ"

 .מאת המבקש

טלקס או מברק , אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, דרישה בכתב כאמור בערבות זו .4

  .לא תיחשב כדרישה בהתא" לערבות זוודרישה כזו 

  .ועד בכלל 04.08.2011ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו"  .5

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6

  

  _____________________חתימה    _________________________תארי$

 

  


