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 17/2020מכרז מס'  - אשכול רשויות נגב מערבי

 והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, משטחי גזם ומרכזי מחזור  אספקתל

 1' מס -ות  הבהרמסמך 

   – 1שאלה מס' 

האם ניתן לחלק את הערבות עבור כל פרק בנפרד כך שלכל פרק תהיה    -  4סעיף    4מסמך א עמוד  

 ש"ח ?    000,100ערבות קטנה  יותר מ 

  1תשובה מס' 

 ככתוב במכרז.  

 

   2שאלה מס' 

מפעל מתכת אשר מספק מסתורי פחים לרשויות רבות מעולם לא  אנו    -     5.6סעיף    11עמוד  תנאי סף  

נבקש   סיווג קבלני  לא  נדרש מאתנו  ה אשר  ופרק  ב  פרק  לאלו המגישים את  זה  סף  תנאי  לבטל 

 מצריכים תשתיות ? 

 2תשובה מס' 

 מקובל.  

 

   3שאלה מס' 

  – 1סעיף ה  29הצעת מחיר עמ'  

 האם המחיר הינו למטר רץ או למטר מרובע ?  .1

 האם יש למסתורים דלתות ?  .2

 האם יש למסתורים גגות ?  .3

 במידה ויש כיצד זה יתומחר ? .4

  3תשובה מס' 

 

 מטר(  2)גובה  . המדובר במטר רץטעות סופר.  .1

 לא .2

 לא .3

 במידה ויהיה צורך במקרים מסוימים, הנ"ל יהיה באמצעות הצעת מחיר והזמנת עבודה  .4

   4שאלה מס' 

  – 2סעיף ה  29הצעת מחיר עמ'  
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 .האם המחיר עבור הפלטה הוא למ"ר או ליחידה ? 1

 .אם המחיר ליחדה מה גודלה ? 2

 4מס' תשובה 

 מטר(   2)גובה למטר רץ.  .1

 המחיר למטר רץ   .2

 

   5שאלה מס' 

האם המחיר הינו עבור פרוק והרכבה של מסתור שלם או המחיר הינו    -   4סעיף ו  30הצעת מחיר עמ'  

 מחיר למ"ר במידה והכוונה ליחידה שלמה המחיר אינו סביר.

  5תשובה מס' 

המחיר הינו לפירוק והרכבה של מסתור לעגלות אשפה. אין המדובר בפירוק והרכבה של מרכזי  

 המחזור.  

  

   6שאלה מס' 

בחיתוך לייזר של לוגיים ניתן לקבל רק גוון אחד של צבע ע"י רקע    -  )ח(  4.3סע'    53מפרט טכני עמ'  

הרשות ושל המשרד להגנת  "ג הדופן שלט  מתכת מודפס של אחורי האם ניתן במקום זה להתקין ע 

 הסביבה ? 

  6תשובה מס' 

 ראה נספח טכני. המדובר בחיתוך לייזר, ללא צבע.  

 

   7שאלה מס' 

החומר הפנימי דליק    לא מומלץ לחפות ע"י אלוקובונד   ומניסיוננ   - )א(  4.6סע'    55מפרט טכני עמ'  

 מומלץ לחפות עם פח מודפס ?

 7תשובה מס' 

, יש לצרף מפרט טכני מלא. אין באמור כדי לבטל את רצון  ניתן להגיש הצעה גם לחלופת פח מודפס

 האשכול לקבל הצעת מחיר הכוללת אלוקבונד.  

 

 8שאלה מס' 

לא מובן הפרט האם אלו הקושרות בין העמודים אשר להם יחוברו    - )ד(  4.6סע'    55מפרט טכני עמ'  

 פח האיסכורית + האלוקובנד האם ניתן לקבל שרטוט ? 
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 8תשובה מס' 

 כן, המדובר בקושרות בין העמודים.  

 

 9שאלה מס' 

לא מובן הפרט האם ניתן לקבל שרטוט  אם הכוונה גם איסכורית    -  )ו(  4.6סע'    55מפרט טכני עמ'  

 וגם אלוקבונד יתכן שכדאי פח אלומיניום מודפס ? 

 9תשובה מס' 

 כאמור, ניתן להציע הצעה שהינה איסכורית + פח ולא רק הצעה הכוללת אלקובונד+ איסכורית.  

 

 10שאלה מס' 

לא ברור מדוע נדרשת ערבות כפולה. אם מוציאים ערבות לאשכול    -  9.2סע'    37ערבות ביצוע עמ'  

 מדוע נדרשת ערבות נוספת בגין כל ההזמנה? 

 10תשובה מס' 

מיליון ₪ לצורך ביצוע הפרויקטים. אין המדובר בעלות גבוהה.    2  -לרשות האשכול עומדים למעלה מ

הערבות הקבועה נדרשת לצורך שמירת כל האמור במסמכי המכרז לאורך זמן. הערבות הנוספת  

 מהזמנת העבודה שעלולה להיות גדולה או קטנה ואין המדובר בעלות מספקת.   10%הינה רק 

 

 11שאלה מס' 

עיף זה נדרש סעיף "אחריות צולבת" אני מבקש לשנות את הסעיף  בס  -  12.24.1סע'    43ביטוח עמ'  

 לכך שאישור קיום הביטוחים המצורף למכרז ייחתם על ידי חברת הביטוח ללא סעיף זה.

 11תשובה מס' 

 לא מאושר. כאמור במכרז 

 

 12שאלה מס' 

התקנת פריט שלא    3נבקש לשנות את מנגנון הפיצויים לדוגמא בסעיף    -  18סע'    46פיצויים עמ'  

₪ האם לא די בכך שתתוקן הטעות . מדוע    1000נס של  קבמקום שנקבע ע"י המנהל פרוק מידי ו

סרוב של זכיין  -₪10, כמו כן נבקש להבהיר את הקנס בסעיף 1000צריך להשליך על הספק קנס של 

 לבצע עבודה שהתבקשה בגינה הצעת מחיר מהאשכול. 

 12תשובה מס' 
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₪, יש להבין כי כל שינוי כזה דורש מהאשכול    ₪1000 במקום    500מקובל חלקית. הקנס יעמוד על  

 תיאומים רבים ופיקוח מקצועי שיש לו עלויות ולכן, רק תיקון הטעות אינו מספק.  

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה  

 להצעתו.

 ! המציעיםבהצלחה לכל 


