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הודעת עדכון מס'  - 2מכרז פומבי מס' 19/2020
לביצוע עבודות שדרוג ,שיפוצים ,תחזוקה ובנייה במבני ציבור ומוסדות חינוך בעיר פתח תקווה ,בהיקפים
קטנים ,עד לסך של ( ₪ 100,000ללא מע"מ) ,לכל עבודה
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הננו לרכז בטבלה שלהלן שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן:
סעיף
בהזמנה/בחוזה

השאלה/בקשה

סעיף  10להזמנה במידה ויהיו קבלנים באותם אחוזי הנחה ועומדים בתנאי
סף על פי מה נבחרים  5או יותר קבלנים
למכרז

תשובת החברה

כמובהר בהרחבה בסעיף 10
להזמנה למכרז ,ועדת המכרזים
תדרג את ההצעות הן על פי מחירי
ההצעות והן על פי איכות ההצעות,
כאשר משקלו של ציון האיכות הנו
 30%מן השקלול הכולל של
ההצעה .את איכות ההצעות תדרג
ועדה מקצועית בהתאם לפרמטרים
המפורטים בסעיף  10.3.2להזמנה
למכרז ,ובכלל זה ניסיון המציע,
המלצות של מזמיני עבודה קודמים
והתרשמות כללית ,הכל כמובהר
בהרחבה בסעיף הנ"ל.

האם ניתן לדחות את מועד ההגשה של המכרז?

לא יחול כל שינוי

סעיף  2.1ו2.2-
להזמנה למכרז

בכל הקשור לניסיון וההמלצות הנדרשים במסגרת סעיפים
 2.1ו 2.2-להזמנה למכרז ,האם ניתן שיהיו גם מגופים
ציבוריים ולא רק מרשויות מקומיות?

כן .הננו לאשר כי הניסיון הנדרש
בסעיף  2.1להזמנה וההמלצות
הנדרשות בסעיף  2.2להזמנה יהיו
מרשויות מקומיות ו/או מגופים
ציבוריים.

סעיף 14.3
לחוזה

סעיף  14.3לחוזה אינו ברור.

מובהר ,כי סעיף  14.3לחוזה יימחק
ואינו רלבנטי.

כמו כן ,רשום על גבי מעטפת המכרז כי יש
להדפיס את התכניות על מסמך  A3והבקשה
אינה ברורה כי אין תכניות.

מובהר ,כי אין תכניות למכרז זה
מאחר ומדובר במכרז מסגרת .ככל
שנרשמה ,בשגגה ,בקשה להדפסת
תכניות על גבי מעטפת המכרז ניתן
להתעלם מהבקשה.
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נספח  6לחוזה –
נספח ביטוח
ואישורי עריכת
הביטוחים

.2

מתי צריך להגיש את אישור עריכת הביטוחים?

כאמור בסעיף  11.2להזמנה למכרז,
את אישור עריכת הביטוחים,
חתום כדין על ידי המבטח ,יש
להמציא לחברה תוך  7ימים
ממועד קבלת הודעת הזכייה
במכרז (ככל שיקבל המשתתף
הודעה כאמור).

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

