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 בס"ד

 ' סיון, תש"פי

 2020יוני,  2

 

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 א.נ.ג.

 

 ()עבודות תאורת חוץ ותאורת מונומנטים בירושלים 1/2020 מכרז פומביהנדון:  

 תשובות לשאלות הבהרה

 דחיית מועד ההגשה

 

 "המכרז"ו "ה"ההזמנ שבנדון )להלן: להצעת הצעות במסגרת המכרז ותלהזמנ 5.2בהתאם לסעיף 

( "המזמין"או  "החברה", להלן שאלות שהועברו לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: בהתאמה(

 ותשובותיה של החברה עליהן.

 

, לא יחייבו מציעיםמפגש הלמען הסר ספק, מובהר בזאת שוב, כי דברים שנאמרו בע"פ, לרבות במסגרת 

 את החברה, אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י הגורמים המוסמכים במסגרת המכרז.

 

 שאלה: .1

מה כוללת  .ט' למפרט הטכני המיוחד עוסק באחריות מורחבת לגופי התאורה.11סעיף 

 "האחריות המורחבת"?

 תשובה:

 .למפרט הטכני המיוחד )בעיקר בס"ק ח'( 11עיין בסעיף 

 

 שאלה: .2

נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל או בינארית, כדי לייעל, לפשט ולחסוך זמן במסגרת 

 תמחור הצעתנו.

 תשובה:

 .להזמנה( 8.4מצ"ב קובץ בינארית. ההגשה תתבצע בהתאם להוראות המכרז בלבד )ר' סעיף 

 

 שאלה: .3

הוסמך כמנהל  אשר" ,מנהל עבודהלהזמנה, על הקבלן להעסיק  2.5.4.2.2בהתאם לסעיף 

שנים בניהול  5לפחות בעל וותק של  חודשים, והוא 12, המועסק ע"י המציע לפחות עבודה כדין

. האם ניתן "עבודה במסגרת פרויקטים של עבודות בתחום הפיתוח, הסלילה ותאורת החוץ
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חודשים,  24-לעמוד בדרישת המכרז באמצעות מנהל עבודה, המועסק אצל הקבלן למעלה מ

 את אישור ההסמכה לפני כשנה?  ואשר קיבל

 תשובה:

התשובה שלילית. מדובר בדרישת ניסיון בתחום ניהול העבודה, וככל שהעובד המוצע לא 

 הועסק כמנהל עבודה בתקופת הניסיון הנדרשת, אין המציע עומד בתנאי סף זה.

 

 שאלה: .4

שנים לפחות בביצוע  5המציע הינו בעל ניסיון מוכח של "לתנאי הסף )ניסיון המציע(:  2.4סעיף 

הכוללים לפחות שלושה , תאורת כבישים ורחובות או תאורה מונומנטליתעבודות של 

האם גם  ."2017-2020בשנים לפחות כל אחד, שהושלמו  ₪מליון  3פרויקטים בסכום של 

עבודות אחזקת חשמל / תאורה בחוזה מסגרת רב שנתי, המורכב ממס' גדול של עבודות אחזקה 

 ב כ"פרויקט" לצורך הניסיון, כאמור?קטנות, נחש

 תשובה:

המכרז עוסק בפרויקטים של הקמת מערכות תאורה. בנסיבות אלה, הניסיון המדובר איננו 

רלוואנטי, הן מבחינת היקף הפרויקטים )כפי שהשואל מציין, מדובר ב"עבודות אחזקה 

קטנות"( והן מבחינת סוג הפרויקטים )"ביצוע עבודות של תאורת כבישים ורחובות או תאורה 

יא לפרויקטים לביצוע של תאורת כבישים ורחובות / תאורה הדרישה ה –מונומנטלית"( 

 מונומנטלית ולא באחזקה.

 

 שאלה: .5

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים "להזמנה:  2.2סעיף 

 160בענף  וגם)תאורת כבישים ורחובות(  270, בענף 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

 .ומעלה )בשני הענפים(" 3-)חשמלאות(, בסיווג כספי א

לא מידתי ביחס  3-א' 270הוא המרכיב העיקרי ונדרש בתנאי הסף. סיווג  3–א' 160סיווג  .א

 .2-א' 270-לפעילות בו, כפי שהוצג. מבקשים לעדכן את תנאי הסף ל

זאת. אבקש להוריד אף שהיקף העבודה אינו דורש  3-א' 160במכרז ישנה דרישה לקבלן  .ב

 .2-א'-ל 160סיווג 

 תשובה:

 התשובה לשתי הפניות היא שלילית. דרישות הסיווג בשני הענפים נשארות על כנן.

 

, לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה במקום ותלהזמנ 5.7סעיף להזכירכם, בהתאם להוראות 

, עבור גב' שרונה 02-6247137המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה בפקס' 

 .16:00בשעה  4.6.2020מזרחי, עד ליום 
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כמו גם את כל מסמכי הבהרות ושינויים להזמנה, יש להגיש מסמך זה,  5.8כמו כן, בהתאם לסעיף 

 ם ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע למכרז.מיחתושנשלחו ע"י החברה, 

 

דחות את מועד הגשת מפגש המציעים, החליטה החברה לב םבהתחשב בבקשותיהם של משתתפי

 "פ, תשסיוון כ"ט', אמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יוארך  עד ליום  .מכרזההצעות ל

 . 12:00(, עד השעה 20.20.621)

 

 

 

 בכבוד רב,                     

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        

 

 

 

 

 עו"ד ניסן כוחי, יועמ"ש העתק: 

 מנהל הפרויקט 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ 

 עבור גב' שרונה מזרחי

 6247137-02בפקס' 

 

 .2.6.2020תשובות לשאלות הבהרה מיום הננו לאשר קבלת מסמך 

 

 שם החותם: _______________

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________

 


