
 

 

 2020דצמבר  08שלישי  יום
 

 עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק התעשייה, קרית גת )מזרח(  11/2020מכרז פומבי 
 ותשובות לשאלות הבהרה  2מסמך שינויים מס' 

 
 שינויים 

 
לתנאים הכלליים למכרז תימחק הפסקה הראשונה לסעיף ונוסח הסעיף יהא    7.2בסעיף   .א

 כלהלן: 

או   ונסיונו  "הקבלן  ושפרטיו  במכרז,  כזוכה  שיוכרז  ככל  שיעסיק,  משנה  קבלן 

יפורטו במסגרת הצעת המציע, הינו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי, אשר  

שני   של  ביצועם  את  ההצעות  להגשת  למועד  שקדמו  השנים  שבע  במהלך  סיים 

שיקום   עבודות  כלל  מהם  אחד  שכל  ציבוריים  גופים  עבור  לפחות  פרויקטים 

 קולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים ובנית מסלעות.א

)שביצע המציע או קבלן המשנה להסדרת    לפחות שני פרויקטיםל המציע להציג  ע

הנחל מטעמו( מהסוג של הסדרת נחלים הכוללים הנחת סלעים ומסלעות בדומה  

סופי   או  חלקי  חשבון  פי  על  הכספי  שהיקפם  זה,   במכרז  הנכללות  לעבודות 

₪ )לפני מע"מ( לפרויקט לפחות    3,000,000מאושר על ידי המזמין עמד על סך של  

לפ המלצות  להציג  מזמין  וכן  של  רצונו  לשביעות  בוצעו  הנ"ל  העבודות  יהן 

 העבודות. 

לביצוע   המשנה  קבלן  ניסיון  על  להסתמך  יבקש  שהמציע  ככל  ספק,  הסר  למען 

לעמוד   זה  לענין  שיוצע  המשנה  קבלן  על  יהא  לעיל,  כאמור  נחל  הסדרת  עבודות 

בסעיפים   המפורטות  הדרישות  ובכל  הסף  תנאי  לא  בכל  ההפניה  מקור  שגיאה! 

בסעיף    7.6  -ו  7.4,  7.3נמצא. המפורטים  המסמכים  גם  להצעה  ולצרף  להלן 

נמצא. לא  ההפניה  מקור  סעיפים  )למע  שגיאה!  המתייחסים  (  8.8-ו   8.7ט  להלן 

 . "לאותו קבלן משנה
לסעיף    7.5בסעיף   .ב בהפניה  קולמוס  טעות  נפלה  הכלליים  לסעיף    5לתנאים  . 9במקום 

 לתנאים הכלליים יהא כלהלן:  7.5הנוסח של סעיף 

 להלן".  9המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף    7.5"
 הכלליים למכרז יימחק. לתנאים  7.7סעיף  .ג
האחרון להגשת שאלות הבהרה.    19בסעיף   .ד במועד  טעות  נפלה  לתנאים הכלליים למכרז 

 . 17:00בשעה  9/12/2020המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד 

 תשובות לשאלות הבהרה 
 תשובת החברה  ת הבהרה שאל מס"ד 

של כתב   04.51.04.0040לפי סעיף מס'  .1
הכמויות: "סלעים טבעיים משכבה  

ע"פ בחירת   500/300/100עליונה בגודל  
המתכנן, המחיר כולל הנפה הצבה  

  51.04בשטח וקיבוע", ולפי סעיף מס' 
של מפרט מיוחד קבלן צריך, בין היתר,  

לספק סלעים מסוג אבן גיר משכבה  
קו  ( מתחומי ה 5*3*1עליונה במידות )

 הירוק. 

המקור לסלעים הינו בכל מחצבה או במקומות  
הרריים שבהם נעשה פיתוח. אין חובה שיהיו  

 מתחומי הקו הירוק. 



 

 

אנחנו מבקשים להפנות אותנו  
למקורות האפשריים של הסלעים  

 הנדרשים לפרוייקט. 
ריכוז הבהרות    – 1במסמך מס'  .2

  4ט בסעיף ר, ובפ2.12.2020מתאריך 
ים לעניין הניסיון  נשאלה ועדת המכרז

הקודם שעל המציע להציג על מנת  
להוכיח את עמידתו בתנאי הסף על פי  

לחוברת המכרז בכל הקשור   7.2סעיף 
לעבודות הרלוונטיות שעליו להציג,  

ובפרט השנים אליהם מתייחס הניסיון,  
 מס' פרויקטים וכד'. 

  5בתשובה לשאלה, נרשם "סיווג ג'
 מספיק". 

ה ברורה  התשובה כפי שניתנה אינ
 ולפיכך נודה על קבלת הבהרה כדלהלן: 

האם נדרש לצרף פרויקטים   .א
 בהיקף מסוים? 

מה מספר הפרויקטים שיש   .ב
 להציג? 

האם ישנה מגבלה לענין   .ג
התקופה לצרכי הצגת הניסיון  

 הנדרש? 

  7.2ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 
 לעיל. 
מתייחס לניסיון בעבודות שיקום   7.2סעיף 

אקולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים  
 . ובנית מסלעות

 
 

לחוברת המכרז(  4)עמ'  7.2בסעיף  .3
נדרש המציג להציג ניסיון קודם ומוכח  
בביצוע עבודות אשר כללו "עבודות עפר  

ופיתוח, מילוי מובא לגבישים, הידוק  
מבוקר ואינו מבוקר, ביסוס, מסלעות,  

 ניקוזים וכדו'". מתקני השהייה לנגר,  
נודה להבהרה באם כל אחד  

מהפרוייקטים אשר יצורפו להוכחת  
תנאי סף זה, עליו לכלול את כל 

העבודות אשר נמנו לעיל או לחילופין,  
מספיק לצרף פרויקטים בהם בוצע  

 חלק מהעבודות כאמור. 

  7.2ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 
 לעיל. 
ות שיקום  מתייחס לניסיון בעבוד 7.2סעיף 

אקולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים  
 . ובנית מסלעות

 

לחוברת המכרז,  5, עמ' 7.2בסעיף  .4
נדרש קבלן המשנה לעמוד בתנאי הסף  

בלבד. אולם, מצד  7.3-7.6שבסעיפים  
שני, נדרש קבלן המשנה לצרף את כל  

, אלא  8המסמכים המפורטים בסעיף 
שחלקם אינם רלוונטיים, כדוגמת  

)ערבות  8.7, 5. )סיווג ג' 8 סעיף
)הצעת משתתף(,  8.8בנקאית(, סעיף 

)חתימה על כל   8.19וסעיף   8.18סעיף 
מסמכי המכרז, פרוטוקול כנס מציעים  

 וקבלה על רכישת מסמכי המכרז(.

  7.2ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 
 לעיל. 

הפרויקטים של הסדרת   7.2לגבי סעיף  .5
טים של כל  פרויק 2נחלים דרשתם 

₪ האם  3,000,000פרוייקט ע"ס 
₪ של הסדרת   7,000,000של   1פרויקט 

 נחלים עונה על תנאי סף זה? 

 לא

בפרוייקט מסוג תכנון ביצוע   .6
(Designe-Build   שהושלם ונמסר אין )

  7.2ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 
 לעיל. 



 

 

חשבון סופי היות וכולל עבודות  
אחזקה למשך זמן של כשנתיים 

והחשבון הסופי יושלם כשתיגמר 
נודה אם תבהירו כי  תקופת האחזקה.  

לצורך הוכחת עמידה בדרישת הניסיון  
האמור, רשאי    7.2הקודם שבסעיף 

המציע להציג תעודת השלמה / גמר  
ידי מזמין העבודה, -חתומה על

וכיחה את השלמת הפרויקט המוצג  המ
 על ידו.

 7.2בתנאי סף להשתתפות במכרז סעיף  .7
בעל   הינו  המשנה  קבלן  או  "הקבלן 
אשר   ראשי  כקבלן  ומוכח  קודם  ניסיון 
שקדמו   השנים  שבע  במהלך  סיים 
למועד להגשת ההצעות את ביצועם של  

ל  פרוייקטים  גופים  שני  עבור  פחות 
עבודות   כלל  מהם  אחד  שכל  ציבוריים 
כולל   נחלים  והסדרת  אקולוגי  שיקום 

 הנחת סלעים ובנית מסלעות..."
  

על   להמליץ  יכולה  חברתכם  האם 
 קבלנים שביצעו עבודות מסוג זה? 

 

 לא.

אנו מבקשים לקבל דו"ח יועץ קרקע   .8
 .עבור המכרז הנ"ל

 החברה. דו"ח יועץ קרקע הועלה לאתר 

 נוסח ערבות המכרז  – 4מסמך מס'  .9
  

נרשם: תוקף ערבותנו זו   3בסעיף מס'  
  10.02.2020 יהיה עד ליום

 

תוקף ערבות המכרז הנדרשת הינה עד  
 )כולל( ולא כמו שנרשם בטעות.  10.02.2021

מס'  עמ'  
 סעיף 

  שאלת הבהרה 

נבקש למחוק את   36.20 50 .10
 הסעיף

 הבקשה לא מאושרת 

לאחר המילים  2 68 .11
"המתכננים והיועצים  

הקשורים בביצוע  
העבודות" נבקש  

להוסיף "למעט 
 אחריותם המקצועית" 

 הבקשה לא מאושרת 

נבקש להוסיף בסיפא  12 69 .12
כי "תגמולי הביטוח  

עד לסך של  
₪ ישולמו   500,000

ישירות לקבלן לצורך  
 הנזק"  קימום

 ₪ לכל אירוע  250,000יאושר עד  

נבקש להסיר את  25 71 .13
 הדרישה לשמירה 

 הבקשה לא מאושרת 

במקום "הפוליסות  28 71 .14
כוללות כיסוי..."  

 הבקשה לא מאושרת 



 

 

נבקש לכתוב  
"הפוליסה הקבלנית  

 כוללת כיסוי...." 
נבקש שסכום  1.2 71 .15

ההרחבה יעמוד על  
משווי   10%" 

 העבודות" 

 הבקשה לא מאושרת 

נבקש שסכום  1.3 72 .16
ההרחבה יעמוד על  

משווי   10%" 
 העבודות" 

 הבקשה לא מאושרת 

נבקש שסכום  1.5 72 .17
ההרחבה יעמוד על  

משווי   10%" 
 העבודות" 

 מאושרת הבקשה לא 

במקום "הפוליסה  1.9 72 .18
תכלול סעיף אחריות  
צולבת" נבקש לכתוב  

"פרק צד שלישי 
לביטוח העבודות  
הקבלניות יכלול 
 אחריות צולבת" 

 הבקשה לא מאושרת 

וגם  " במקום המילים  4 73 .19
או לקבלני משנה וגם 

  או לפועלים מטעמו" 
בגין " לכתובנבקש 

קבלני משנה ובגין 
 ".  הפועלים מטעמו

 הבקשה לא מאושרת 

נבקש להסיר את  4.3 74 .20
המילים "לעניין זה 

מורחב שם המבוטח  
לכלול את המזמינה 

בכפוף לסעיף  
 אחריות צולבת" 

 הבקשה לא מאושרת 

במקום המילים   5.2 74 .21
"המזמינה נכלל בשם  

המבוטח..." נבקש 
לכתוב "הביטוח 

מורחב לשפות את 
 המזמינה..."

 ה לא מאושרת הבקש

א נבקש להוסיף בסיפ 6.2 75 .22
"והכל בהתאם 

להרכבי השיפוי  
 כאמור במסמך זה"

 הבקשה לא מאושר 

 


