הודעת עדכון מס'  - 3מכרז פומבי מס' 15/2020
לאספקה והתקנת מתקני משחק ,כושר ,הצללות ומצעים בולמי נפילה וכן ביצוע עבודות תיקונים ואחזקה במוסדות
חינוך וברחבי העיר
בהמשך לשאלות הבהרה של המשתתפים ,הננו לעדכן את המשתתפים ,כדלקמן:
.1

להלן שאלות ו/או בקשות שהועלו על ידי משתתפי המכרז ותשובות החברה:
מס' סעיף
במסמכי
המכרז

שאלה

תשובה

ס'  6לעמוד
הראשון
בהזמנה

נבקש דחייה של המועד האחרון להגשת
ההצעות

המועד האחרון להגשת ההצעות
נדחה ליום ה' ,ה , 24.9.20-בשעה
.12:00

ס' 2.5.1
להזמנה

נבקשכם לשקול בשנית את תנאי סף
ולהשוות אותו לתנאי הסף הנקוב במשכ"ל
או לכל הפחות לחתוך את הדרישה בחצי.

לא יחול שינוי בתנאי הסף.

ס' 2.7.2
להזמנה

עבודות להקמת הצללה והתקנה דורשות
עבודות מסגרות להכנת הקונסטרוקציה
(ראו מפרט טכני שלכם) והן מתפרה
לגזירה ותפירת הבד .עבודות אלו הינן
עבודות ייצור הנחוצות ברישיון עסק.
לפיכך ,מבוקש לשנות את הרישא לסעיף
המתיר להמציא אישור לפטור מרישיון
עסק לעבודות ייצור ולחייב משתתף
בהמצאת רישיון עסק.

לא יחול כל שינוי בסעיף.

ס' 2.7.3
להזמנה

נדרש כי ברשות המשתתף יהיו מכונות
תפירה או מתפרה לצורך ביצוע עבודות
הצללה .האם הכוונה "ברשות" היא
לבעלות על מתפרה המלמדת על קיומו של
עסק להצללות?

כן .הכוונה "ברשות" הנה לבעלות
על מתפרה המלמדת על קיומו של
עסק להצללות.
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ס' 2.8.3
להזמנה

מבוקש לשנות את התנאי הרשום בסעיף
לכך שהחברה צריכה להיות בעלת היתר
להתקנת מתקני פעילות גופנית באתרים
נטולי השגחה מטעם מכון התקנים
הישראלי לפי ת"י  1497או בתוך תהליך
לקבלת ההיתר הנ"ל .בכל מקרה על
החברה להוכיח כי ביצעה ב 5-השנים
האחרונות לכל הפחות  5פרויקטים בעלי
תקציב מתקני כושר מינימלי של 350,000
 ,₪כל אחד.

סעיף  2.8.3יעודכן ,כדלקמן:
"בעל היתר להתקנת מתקני
פעילות גופנית באתרים נטולי
השגחה מטעם מכון התקנים
הישראלי לפי דרישות ת״י  1497או
בתוך תהליך לקבלת ההיתר הנ"ל,
בכפוף להמצאת מכתב ממכון
התקנים המעיד על כך או אישור
הצעת מחיר של מכון התקנים".
מעבר לכך לא יחול כל שינוי
בסעיף.

סעיף 3.3
להזמנה

נבקש הבהרה לגבי ההנחה המינימלית
והמקסימלית המתבקשת

מובהר ,כי על כל משתתף להציע
מקדם הנחה לפרק הרלבנטי אליו
הוא מגיש הצעה .למשל ,בפרק א'
(מתקני משחקים) המקדם
המינימלי הנו  0.9500והמשמעות
היא שההנחה
המרבית/המקסימלית שניתן
להציע לפרק זה היא בשיעור של
 .5%מציע שיציע הצעה מעבר
לאחוז האמור הצעתו תיפסל!

סעיף 4.1
להזמנה

מהו תוקף ערבות המכרז

31.12.2020

סעיף 4.1
להזמנה

אם ניגשים לפרק אחד ראוי לציין שערבות
על סך  200אלף ש"ח זה המון לעומת מי
שניגש לכמה פרקים יחד
האם ניתן להוריד את סכום הערבות לפרק
אחד ל 50 -אלף ש"ח?

לא יחול שינוי בסעיף.

ס' 4.7.1
להזמנה

עקב הסגר לא ניתן להגיש המלצות של
רשויות המקומית אנו מבקשים כי לאחר
פרסום התוצאות תינתן לנו אפשרות של
חודש ימים להשלים את המלצות

מובהר ,כי במקום המלצות
כתובות ניתן לציין :שם הרשות
הממליצה ,שם ומשפחה של
הממליץ ,תפקידו ברשות ומספר
טלפון נייד של הממליץ.
חובה לפרט את האמור במסמכי
ההגשה ,במידה ואין המלצות
בכתב.
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סעיפים ,1.2
 2.2ו3.2-
לפרק "מהות
ההתקשרות"
בחוזה

בסעיף הנ"ל נרשם ,בין היתר:
"והזכיין שיציע את המחיר הזול
ביותר ייבחר לביצוע העבודה"

האם סכום ערבות הביצוע שנקבע
ס' ט' לפרק
בחוזה הנו קבוע ,החל מהשקל
"מהות
ההתקשרות" הראשון?
בחוזה וס' 74
לחוזה

הננו לעדכן כי במקום המילים:
"והזכיין שיציע את המחיר הזול
ביותר ייבחר לביצוע העבודה"
יירשם" :והזכיין שיציע את אחוז
ההנחה הנוספת הגבוה ביותר
ייבחר לביצוע העבודה".
כן .סכום ערבות הביצוע הנקוב
בנוגע לכל פרק הנו קבוע ולא יחול
בו כל שינוי.

סעיף 69.5
לחוזה

נדרשת ערבות משלימה בגובה
 .10%נבקש להפחית את גובה
הערבות המשלימה.

לא יחול שינוי בסעיף זה.

נספח 9
בחוזה

הבנק מסרב לחתום על נוסח
אישור הבנק המצורף

לא יחול שינוי בסעיף .מובהר ,כי
החברה תהא רשאית שלא לפסול

מסמך א'– 3
מחירון
המכרז

האם יש צורך לצרף בהגשת המכרז את כל
המחירון או לצרף רק את הפרק הרלבנטי
לנו?

יש צורך לצרף ולהגיש את כל
המחירון.

מסמך א'– 3
מחירון
המכרז

בעמוד  - 9יש להחליף בין סעיפים

לא יחול כל שינוי.

מציע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
אם יחולו שינויים ,ביוזמת הבנק,
בנוסח מכתב הבנק כאמור בנספח
.9

מסמך א'– 3
מחירון
המכרז

 9.002.0005ל . 9.002.0006

אין במכרז זה סעיף הנוגע להתקנת דשא
סינתטי המתאים לאי תנועה  ,חיפוי כללי,
נוי ולפיכך אין כלל סעיפים הקשורים
להכנת שטח ,אספקה ופיזור תשתית
המתאימה לדשא המשויך לסעיף 2
 ,תיחום שטח ההתקנה.

קיים בפרק .8

-4-

מסמך א'-4
מפרט טכני -
הצללות

האם יש צורך לצרף תעודת בדיקה של תו
תקן ( 748תקן אוסטרלי ?)4174ׂAS

נבקש לשנות את זמן האספקה למוצרים
מסמך א'-4
מפרט טכני – תוצרת חוץ ל 75-ימים.
1.1

.2

אין צורך.

לא יחול כל שינוי .יובהר כי מדובר
ב 45-ימי עבודה.

מובהר ,כי שיקול הדעת הבלעדי באשר לקיומו  -או ,אי קיומו  -של תנאי כלשהוא של המכרז ,לרבות כל
תנאי שבמפרטים ,ו/או בקשר למשמעותו של קיומו  -או ,אי קיומו  -של תנאי כאמור ,תהא של החברה ושל
יועציה בלבד ולא תישמע כל טענה כנגד כל החלטה של החברה בעניין זה משום מציע .עם הגשת הצעתו
במכרז ,מצהיר בזה כל מציע ,על הסכמתו המלאה והגמורה לכל תנאי המכרז ,בכלל ,ולעניין זה בפרט.

.3

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו
במסגרת הצעתו.
בכבוד רב,
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

