
 

 

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה 
מסגרת לפיתוח ואחזקות מדרכות, כבישים, ניקוזים, וואדיות, איי תנועה,  במכרז 

 שבילים, ריהוט רחוב, מבנים ותמרור בפארק התעשייה קרית גת 
 
 

 תשובת עורך המכרז  שאלה  עמוד סעיף מס"ד
1. 3.1 

לתנאים 
 הכלליים

כי  .4 לאשר,  נבקש 
של   העמודים  בתחתית 
יהיה   די  המכרז,  מסמכי 
באמצעות   בחתימה 
מורשי   של  תיבות  ראשי 
כאשר  החתימה, 
נדרשת  בהם  המסמכים 
כמו   מלאה,  חתימה 
הצהרות,  למשל 

וכדומה     -תצהירים 
מלאה  בחתימה  יחתמו 
של   החתימה  מורשי  של 

 המציע.

שבמקומות   -מאושר   ובלבד 
חתימת   נדרשת   התאגידשבהם 

של   חותמת  ליד תתווסף  התאגיד 
 .חתימות מורשי החתימה

האם    .2 לדעתם  נבקש 
תערך פתיחה פומבית של  

מה   –המעטפות ובאם כן  
 תאריכה?

תיבת   של  פומבית  פתיחה  תתבצע 
שיפורסם  במועד  המכרזים 
את  רכשו  אשר  למשתתפים 
לפרטי  ובהתאם  המכרז  מסמכי 

 .ההתקשרות שימסרו לחברה
3. 14.5 

לנוסח 
 ההסכם

הבהרה   .36 לקבל  אבקש 
האם עבודה דחופה כולל  
ו/או   שבוע  בסוף  עבודה 
נבקש   וכן,  במידה  לילה, 

  1000כי תוספת   בשיעור  
 ₪ הינה לעובד לש"ע. 

עבודה  כוללת  דחופה"  "עבודה 
ולילה   התוספת 24/7בסופ"ש   .

הקריאה   1,000תהיה   עבור   ₪
אכן  והקבלן  במידה  ורק  עצמה 

העבודה   את  דחוף  ביצע  באופן 
 כנדרש וללא כל תוספות אחרות.

4. 7.1 
לכתב 
 ההצעה

ונפסקה   .21 שהחלה  עבודה 
תלויות   שאינן  מסיבות 
גורם  המבצע  בקבלן 
עלויות   בגין  להפסד 
זמן  חומר,  שיריון 
שכר   תשלום  התארגנות, 
עובדים וכו' משכך נבקש  
שנפסקה   עבודה  בגין  כי 
כאמור ישולם פיצוי בגין  

שיוגש   מחיר  ע"י  ניתוח 
 הקבלן.

מסיבות  תיפסק  והעבודה  במידה 
הקבלן  לקבלן,  קשורות  שאינן 
עד   שביצע  העבודה  על  יפוצה 
הפסקת  הוראת  ניתנה  בו  השלב 
שהזמין  החומרים  ובגין  העבודה 
והגיעו לאתר בזמן הנתון בו קיבל 
הפסקת העבודה.  על  ההודעה  את 
עקב  תופסק  והעבודה  במידה 
שאינו  ביצוע  ו/או  כושל  ביצוע 

יעות רצון המפקח, לא תינתן  לשב
בגין  תמורה  שום  לקבלן 

 ההפסקה.
     
     
     
     



 

 

     
     

 תשובת עורך המכרז  שאלה  עמוד סעיף מס"ד
5. 14.3 

לנוסח 
 ההסכם

כיוון שמדובר במכרז   .35
מסגרת המכיל בתוכו  

עבודות רבות בתחומים  
שונים, נבקש לאשר כי  

במקרה שיאושר עבודה  
עם קבלן משנה בתחום  

מסוים )דוגמאת חשמל(  
תשולם התמורה עפ"י  
מחירון דקל פרק רווח  

קבלן ראשי )העסקת  
 קבלני משנה(.  

תוספת   שום  לקבלן  תינתן  לא 
 רווח קבלן ראשי. 

מה     .6 הבהרה  לקבל  נבקש 
הצפוי  הכספי  היקף 

 לשנה / תקציב עבודות? 

 2023-2022תקציב עבודות לשנים  
כ על  )כולל  מלש"ח    31  -עומד 

בהערכה מע"מ(   מדובר  ואולם 
לחייב   כדי  זו  בהערכה  ואין  בלבד 
ו/או  עבודות  להזמין  החברה  את 
בכל   או  הנ"ל  בהיקף  שירותים 

 .חלק ממנו
לקבל     .7 מה  נבקש  הבהרה 

לעבודות   הכספי  ההיקף 
 ? 2021שבוצעו בשנת 

דומות   עבודות  של  הכספי  ההיקף 
מלש"ח   2.6 -עמד על כ 2021בשנת 

מע"מ( כולל  בידי   )לא  )אין 
זה, החברה בשלב  נתונים   , 

סופיים( יודגש   .מבוקרים  ואולם 
העבודות  והיקף  בסכום  שאין 

על   2021בשנת   שבוצעו ללמד  כדי 
שיוזמנו העבודות  ככל היקף   ,

 .שיוזמנו, במסגרת המכרז דנן
קיום     .8 אישור  נספח 

  , צורף  לא  ביטוחים 
נספח   את  לצרף  נבקש 
עריכת   אישור   ( הביטוח 
ולאפשר     ) ביטוחים 
הבהרה   שאלות  לשאול 
ימים  מספר  למשך 

 נוספים. 

לא צורף "אישור קיום ביטוחים" 
את  מחייב  לא  הוא  שכן 
הפקת  שחובת  גם  מה  המבטחים. 
המבטחים  על  מוטלת  האישור 

הבי על  הפיקוח  הנחיות  טוח. ע"פ 
מפורטות  הביטוח  דרישות  כל 

 . בנספח הבטוח

ד' נספח  .9
, ביטוח
 4סעיף 

מקצועית   .52  –אחריות 
קבלני   את  למחוק  נבקש 

  המשנה.

 לא מאושרת.  הבקשה

 ד' נספח .10
ביטוח 
סעיף 

6.2 

סעיף   .53 את  לשנות  נבקש 
הביטוח   6.2 בנספח 

גם את אחריות   ולהחריג 
 המוצר.

 לא מאושרת.  הבקשה

 


