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 בס"ד

 ' כסלו, תשפ"בי

 2021נובמבר,  14

 

 לכבוד

 משתתפי מפגש המציעים

 

 א.נ.ג.

 

משחקים ומשטחי שעשוע ולתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני  - 5/2021מכרז הנדון: 

 )להלן: "המכרז"( הנציב בתחום מטע הזיתים בירושליםבטיחות )גומי( בטיילת ארמון 

 תשובות לשאלות הבהרה

 הודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות למכרז

 

, להלן ("ה"ההזמנ שבנדון )להלן: להצעת הצעות במסגרת המכרז הלהזמנ 5.3-ו 5.2 פיםבהתאם לסעי

 ותשובותיה של החברה עליהן.( "החברה"שאלות שהועברו לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: 

 

, לא יחייבו מציעיםלמען הסר ספק, מובהר בזאת שוב, כי דברים שנאמרו בע"פ, לרבות במסגרת מפגש ה

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

 

 שאלה: .1

"...כולל אישור תיק מוצר קיים של  –)אופן הצגת ההצעות(  1.4.2.3, סעיף מסמך א' )ההזמנה(

 מכון התקנים )חובה(".

עבור הגן, בהתאם מתוכנן ומעוצב ספציפית  אבכוונתנו להציע מתקן ייחודי עבור גן זה, שהו

למאפייניו ואילוציו, ואשר טרם הוצב בארץ. לאור זאת, האם ניתן להציג, בשלב זה, אישור 

ת לספק תיק מוצר ואישור מכון התקנים במועד קונסטרוקטור עבור המתקן, תוך מתן התחייבו

 התקנת הגן?

 תשובה:

ניתן להציג בשלב ההצעות אישור קונסטרוקטור למתקן שטרם בוצע בארץ, בצירוף התחייבות 

להספקת תיק מוצר ואישור מכון התקנים בהתאם לתנאים שנקבעו במסמכי המכרז )לרבות 

 .עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו(

 

 שאלה: .2

 צורך לרכוש את המכרז כתנאי להגשת ההצעה במסגרתו?האם יש 

 תשובה:

 .להזמנה( 3.1ת )סעיף התשובה שלילי
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 שאלה: .3

"צירוף רשימת פרויקטים של הקמת מתקנים, כאמור,  – 2.3.4מסמך א' )ההזמנה(, סעיף 

 לפרויקט(". ₪ 250,000שבוצעו על ידו במהלך התקופה האמורה לעיל )בהיקף של לפחות 

ביצעה מאות פרויקטים בהיקף האמור בשנים האחרונות. מהי הכמות הנדרשת חברתנו 

 לצירוף?

 תשובה:

פרויקטים נבחרים, בהתאם לשיקול  5בסעיף זה של תנאי הסף ניתן לספק רשימה של לפחות 

דעתו של המציע )תואמים, ככל שניתן, למתקנים שבכוונת המציע להציע במסגרת מכרז זה(, 

 .בהיקף המצוין בסעיף

( יש להתייחס לפרויקטים 6)ובטופס  4תשומת ליבם של המציעים מופנה לכך, שבטופס 

 רישא(. 2.3בהיקף הכספי המצוין בדרישת הניסיון )סעיף 

 

 שאלה: .4

"כל המסמכים הדרושים להוכחת  –)כללי הגשת ההצעות(  8.5.5.1מסמך א' )ההזמנה(, סעיף 

 תנאי הסף יוגשו בקלסר".

המסמכים הדרושים בכריכה במקום בקלסר, תוך שימוש בחוצצים על אנו מבקשים להגיש את 

 פי הנדרש, על מנת למנוע מקרה, שדפים יפלו מהקלסר ולא יימצאו.

 תשובה:

 ניתן להגיש את המסמכים גם בהתאם למבוקש.

 

 שאלה: .5

 לגבי הכיסויים: –)ביטוח(  1מסמך ב' )הסכם ההתקשרות(, נספח ד'

הקוד מתייחס לגינון, גיזום וצמחיה, עיסוק זה אינו  – 017בטבלה מצוין קוד העיסוק  .א

 מכוסה בפוליסות הקיימות כיום עבור חברתנו, מאחר שאיננו קבלני פיתוח.

לא מצוין בטבלה אחוז / סכום הכיסוי הנדרש. האם חברת הביטוח תוכל למלא את הטבלה  .ב

 בשלב האישור, בהתאם לכיסוי הקיים בפוליסת החברה?

 תשובה:

 . אין צורך לחתום על נספח הביטוח עתה תמענה לשאלה זו ניתנן בימים הקרובים, לע

 

 שאלה: .6

עברית "מסמכים שאינם בעברית יוגשו בצירוף תרגום ל – 8.5.7מסמך א' )ההזמנה(, סעיף 

 מאושר ע"י נוטריון".

המפרטים הטכניים, קבצים מתוך תיקי מוצר וכיו"ב הינם מסמכים בשפה האנגלית שהתקבלו 

מאת החברות היצרניות. משכך אין באפשרותנו להגישם בעברית. מבקש הבהרה, כי ההנחה 

 בדבר תרגום נוטריוני לעברית אינה מתייחסת למסמכים הטכניים הללו.

 תשובה:

להזמנה )תרגום נוטריוני של מסמכים שאינם בעברית( איננה  8.5.7דרישה הנקובה בסעיף ה

 בשפה האנגלית, כמצוין ע"י השואל.שניתנו מתייחסת למסמכים טכניים 
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 שאלה: .7

"יצרף המציע להצעתו פרוטוקול/ים של המפגש/ים ו/או  – 8.5.7מסמך א' )ההזמנה(, סעיף 

 סיור/י המציעים".

 טוקול מפגש המציעים. נודה לקבלתו.טרם התקבל פרו

 תשובה:

  .נשלח במקביל למשלוח מסמך זהפרוטוקול מפגש המציעים 

 

 שאלה: .8

 לצורך תכנון השטח בהקדם האפשרי. DWGנודה לקבלת קובץ 

 תשובה:

 תשומת לב המציעים מופנית לכך, שכאמור .הקובץ המבוקש נשלח במקביל למשלוח מסמך זה

  להזמנה, התכנון המפורט יתבצע רק בשלב השני )שלב המיון המתקדם(. 1.4.2בסעיף 

 

 שאלה: .9

קשה ועד בלתי אפשרי להחתים את הלקוחות בכל  –( 2.3.2)סעיף  6מסמך א' )ההזמנה(, טופס 

 פעם מחדש. 

נודה לאישורכם להגשת אישור לקוחות בנוסח דומה ולאו דווקא הנוסח המצורף למסמכי 

 המכרז.

 תשובה:

. ככל שבידי המציע 6כפי שנאמר בסעיף האישור צריך לכלול את הפרטים, "כמפורט" בטופס 

אישור הכולל את הפרטים האמורים, הוא רשאי להציגו לצורך הדגמת הדרישה )כל שחסרים 

 פרטים באישור, ניתן להשלים אותם, בחתימת מזמין העבודה או נציגו(.

 

 שאלה: .10

האם יש לצרף את הערבות הבנקאית  –)הערבות הבנקאית(  2.6.1מסמך א' )ההזמנה(, סעיף 

 כבר בהגשת ההצעות בשלב א' )המיון המוקדם(?

 תשובה:

 .התשובה חיובית )הערבות הבנקאית תצורף להצעת המציע כבר בשלב זה(

 

 :שאלה .11

 י' להסכם ההתקשרות( לא צורף. ח נספח האחזקה )נספ            

 תשובה:            

 בימים הקרובים.  תינתןחסות לנושא האחזקה יהתי            

 

יידחה המועד האחרון להגשת ההצעות , ת ההבהרהבהתחשב בעיכוב במשלוח התשובות לשאלו

 בדיוק.  12:00( בשעה 22.11.21תשפ"ב ) , ' כסלוחיבמכרז עד ליום ב', 

 ביתר הוראות המכרז אין שינוי.
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ה במקום לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימיש , הלהזמנ 5.7סעיף להזכירכם, בהתאם להוראות 

עבור  ,sharona@pami.co.il בדוא"ל המיועד לכך להלן ולשלוח את המסמך החתום למשרדי החברה 

 .10:00בשעה  ,(16.11.2021ב כסלו , תשפ"ב )י" , ג' גב' שרונה מזרחי, עד ליום

 

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.מיחתוע"י החברה, ו/או שיישלחו שנשלחו 

 

 

 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' 

 

 .14.11.2021תשובות לשאלות הבהרה מיום הננו לאשר קבלת מסמך 

 

 שם החותם: _______________

 

 שם המשתתף: _____________    תאריך: _________    חתימה: _______________

mailto:sharona@pami.co.il

