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 1/22מכרז מס' 
עבודות עפר, מערכות רטובות קירות תמך וסלילה חלקית פריצת דרכים, 

 בשכונת הכלניות, ק. אתא

 
 בשכונת גבעת הכלניות, ק. אתא 1/22מכרז מספר  -תשובות לשאלות קבלנים הנדון: 

 כללי .1

לחתום בכל עמוד, ולהגיש יחד עם יש להדפיס, למלא בהתאם לצורך,  -את המסמך הזה, יחד עם כל הנספחים המצורפים לו  1.1
 ., היות והוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזשאר מסמכי המכרז

 להלן הבהרות ותשובות לשאלות שעלו: .2

 האם צריך להדפיס את כל התכניות מהדיסק?: שאלה .2.1

 ולצרפן כחלק בלתי נפרד מהחומר המוגש למכרז בהצעתו. 3Aעל הקבלן להדפיס את כל התכניות בגודל : תשובה

 

להוכחת הניסיון בשני פרויקטים  ההיקף הדרושלהוריד את להגדיל את התקופה להוכחת ניסיון, וגם מבקשים : שאלה .2.2
 ?שונים

 כפי שמופיע במסמכי המכרז, כלומר:  יישארהוכחת הניסיון הקבלני : תשובה

במהותם ביצע בפועל לפחות שני פרויקטים דומים 2022 עד מרץ  2019מרץ על המציע להראות כי בין 
 -מנשוא המכרז ובנוסף כי עבור כל אחד מהם, שולמה בפועל תמורה בהיקף כספי שלא יפחת  לפרויקט

65,000,000 .₪ 

המציע סיים פרויקטים שכללו עבודות בטון  2018-2021שבוצעו בין השנים פרק הזמן של ארבע שנים בנוסף, ב
 .לפחות במצטבר ₪15,000,000 של  לרבות קירות תמך ו/או קירות קרקע משוריינת בהיקף מזויין

 

 אפשרות לדחות את מועד להגשת הצעות? לבחוןנבקש : שאלה .2.3

מהמועד המתוכנן  בלבד ימים בשלושהדחייה להגשת ההצעות  מאושרתבעקבות בקשות רבות מצד קבלנים,  :תשובה
במחלקת גזברות  12:00עד השעה  01/05/22  ראשוןהמועד האחרון להגשה הינו ביום להגשת המכרז. כלומר, 

 מובהר, כי כל יתר התנאים האחרים לא ישתנו. .בעיריית ק. אתא

 

חברתנו השתתפה בסיור הקבלנים, רכשה את חומר המכרז ואנו מעוניינים לגשת למכרז עם חברה אחרת )שלא : שאלה .2.2
 האם ניתן? השתתפה בסיור קבלנים( במיזם משותף.

כה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת. כמו כן, המציע היה על פי תנאי הסף של המכרז, ההצעה צרי: תשובה
בכל תנאי הסף המוגדרים בחוברת  לבדה ככל שהישות המשפטית המציעה עומדת צריך להשתתף בסיור הקבלנים.

)בעלים/שותף( בישות המשפטית החברה שהשתתפה בסיור הקבלנים הייתה גם נציגתה בסיור והיא צד ככל שהמכרז ו
 .אין מניעה –המציעה 
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 לעומת זאתבחוברת המכרז. על פי האמור במודעת הפרסום נדרש להגיש את הערבות על פי נוסח נספח ז' : שאלה .2.5
מבקשים לקבל הבהרה האם במעמד הגשת המכרז מצוין כי נדרש לצרף המחאה.  16בטופס הצעת הקבלן סעיף 

 מגישים ערבות בנקאית בנוסח נספח ז' או המחאה?

 ובהתאם לאמור במודעת הפרסום בסעיף ה', להלן הסעיף:  תהיה על פי נוסח נספח ז'הערבות למכרז : תשובה

 

רק להגיש ערבות  אלאבטופס הצעת הקבלן  16למען הסר ספק, אין צורך להתייחס להמחאה המצוינת בסעיף  
 על פי נספח ז' כאמור. 

  

מפעילות שוטפת  חיובי מזומנים: מבוקש ממוצע משוקללתזרים  1.2בתנאי הסף סעיף  5בחוברת המכרז עמוד : שאלה .2.6
 .2018-2021בשנים 

 .2021אין דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  .א

 איך עושים שקלול? –לא מצוין מה המשקולות  .ב

 מבקשים הבהרות בנידון?

 : תשובה

ממאזן הבוחן  (2021) , ישתמש בנתונים לשנה זו2021לשנת  יםמבוקר ותדו"ח מובהר כי קבלן שטרם השלים .א
חייב להיות התייחסות לדו"חות  2018-2020מובהר כי בין השנים  אשר יהיה חתום ע"י רואה חשבון.

 מבוקרים.
 

 על המציע לצרף להצעתו תצהיר: המקוריים המכרזשלא צורף במסמכי  –ת' 1מצורף נספח  הבהרה בנושא:
 למסמך זה. 'ת1בהתאם לנוסח המצורף כנספח  רו"ח

ממוצע רגיל עם שקלול זהה לכל השנים, תוך הצגת כל הנתונים המגבים את אופן החישוב לשיקול מדובר על  .ב
 .המוגשים לה דעת הוועדה לבחינת הנתונים

 

 .31/12/21 שלהון עצמי: נדרש לפי דו"חות מבוקרים  1.5בתנאי הסף סעיף  5בחוברת המכרז עמוד : שאלה .2.2

 לא קיימים דו"חות כאלו. .א

 להון עצמי פנוי.לא מצורפת הגדרה  .ב

 מבקשים הבהרות בנידון?

 : תשובה

ממאזן הבוחן אשר יהיה  (2021) , ישתמש בנתונים לשנה זו2021לשנת  יםמבוקר ותדו"ח קבלן שטרם השלים .א
 חתום ע"י רואה חשבון.

בהתאם למאזן המבוקר של  החברההתחייבויותיה של על  תזרים מזומנים עודףיהא  – "פנוי הון עצמי" .ב
 החברה.
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 לקבל את ההצעה הזולה ביותר כאשר עומדים בכל תנאי הסף הדרושים? מחויבתהאם העירייה : שאלה .2.8

 כך: 15בחוברת המכרז תחת "הצעת הקבלן" נאמר במפורש בסעיף  91. בעמוד לא: תשובה

 

 המכרזישקול המזמין את כל יתר הפרמטרים המונחים בפניו כפי שנדרשו במסמכי  בכל תנאי הסף,מעבר לעמידה 
  המציע המיטבי. , ובהתאם לכך ולאחר שקלול מלוא הנתונים יבחר אתלרבות ההנחה לאומדן

 

חודשים...",  12נכתב שהערבות "תוארך מאליה מדי פעם לתקופה נוספת של נספח ז'  –בנוסח הערבות למכרז : שאלה .2.9
  .בטעות חודש הוכנסה 12 -הארכת הערבות כל פעם לל המשפטנראה כי הכנסת 

נדרש להכניס כחלק  שלאהמילים בצבע אדום וקו אמצעי של מצ"ב נספח ז' עם סימון  .מקובלתהערת הקבלן : תשובה
 .מנוסח הערבות

 

 האם ניתן להקל בתנאי הסף?: שאלה .2.10

a.1. לא ניתן להקל בתנאי הסף.: תשובה 

 

b.  למסמך זה: פיםצורמ, 2.9-ו 2.6 בסעיפים לעיל וזכרלמבהתאם 

b.1.  החשבון הצהרת רואה  – 'ת1נספח 

b.2.  'דוגמא לנוסח ערבות למכרז מתוקן. –נספח ז 

c.  על המציע להגיש את הצעתו למכרז, בתוספת מסמך זה וכל חומר נוסף שנשלח כאשר הם חתומים על ידי הקבלן לרבות
 מסמך זה, כתב כמויות, גיליונות פרטים, מסמכי מכרז מתוקנים וכו'.

 

 
  

 
 העתק:

 שרכשו את חומרי המכרזעל פי רשימת הקבלנים  -קבלנים 
 יועמ"ש, ק. אתא –איילה סגל 

 מהנדס העיר ק. אתא –שמעון דניאל 
 ס. מהנדס העיר ק. אתא –זיוה בן חמו 

 מהנדס התאגיד, מעיינות אתא –שגיא נקיבלי 
 מנכ"ל החברה הכלכלית ק. אתא –אורן בן עמרה 
 נציג חברת הבקרה, שבח הנדסה –שמעון אוחנה 

 כאן -ליאור 
 


