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מכרז פומבי מס'  :1/2021שירותי ניהול ופיקוח שדרוג מערך הבוצה וקו
טיפול ביולוגי 5
במכון טיהור שפכים שורק (להלן" :המט"ש")
שאלות המציעים  +תשובות

שאלה
1

האם ניתן להגיש עבור התפקידים
מנהל פרויקט ראשי ומנהל פרויקט
את אותו מהנדס לשניהם?

תשובה
אין מניעה לאפשר לאותו אדם לשמש בשני התפקידים.
המציע יצטרך להבהיר כי המועמד לתפקיד יהיה מסוגל
לבצע את העבודה במלוא היקפה ולבצע את כל המטלות
הנדרשות בשני התפקידים.

2

מבקשים הבהרה של סעיף
 :4.9.16הספק יבצע הזמנות ציוד
מהארץ ומחו"ל
וכן סעיף  " 4.9.29הזמנת ציוד
אלקטרומכני"

כוונת שני הסעיפים :במסגרת הפרויקט יש צורך בהזמנת
ציוד מהארץ ומחו"ל .מנהל הפרויקט יטפל בתיאום עם
הנהלת החברה בהזמנת הציוד ויפקח על הגעת הציוד,
התאמתו להזמנה וכדומה.

3

עבור סעיף  : 4.9.19תיעוד מהלך
הביצוע ע"י צילומים– האם על
חשבון הספק ?

מנהל הפרויקט או המפקח יתעדו בצילומים בצורה סבירה
במסגרת תפקידם ,כמקובל .ככל שיהיה רצון מצד החברה
בתיעוד מלא שהוא מעבר לתפקידו של מנהל הפרויקט ,הדבר
ייעשה ע"י גורם חיצוני ועל חשבון החברה.

4

לא קיימים תנאי סף בהיבט של
ניסיון בהקמת מט"שים

לתשומת ליבכם :סעיף  .4.1.3במסמך ההזמנה דורש ניסיון
מוכח בניהול הקמת מט"שים ,וסעיף  4.1.4מגדיר גודל
מינימלי של מט"ש שיוכר לעניין ניסיון :לפחות  50,000מק"י
לניסיון בניהול הקמת מט"ש או לפחות  80,000מק"י לאחר
השדרוג ,בניהול שדרוג מט"ש.

5

תנאי סף למנהל הפרויקט הראשי
(סעיף  4.1בהזמנה) :לא נקבע בתנאי
הסף את התקופה הרצויה בה למציע
או למנה"פ ניסיון בהקמת מט"שים
(סע'  4.1.4בהזמנה)

התקופה הרצויה לעניין סעיף  4.1.4בהזמנה :בין השנים
.2020-2000

6

תנאי סף למנהל הפרויקט הראשי
(סעיף  4.1בהזמנה) :נקבע בתנאי
הסף משך הזמן הנדרש לניסיון
בפרויקטי תשתית (- )2000-2020

משך הזמן בו יוכר הניסיון להקמת המט"שים הוא זהה
למשך של פרויקטי תשתיות2020-2000 :
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ללא התייחסות לניסיון בהקמת
מט"ש.
7

נדרש להגיש :אסמכתאות רשמיות המעידות על רישומו של
דרישות סף למנהלי הפרויקט – לא
ניתן להבין ממסמכי המכרז מה נדרש המנהל כמהנדס ,קורות חיים בתוכם התייחסות אם ישנה
לפרויקטים שניהל בשפה האנגלית ,או עדות אחרת לשליטה
להגיש במסגרת ההצעה.
באנגלית .ופרטים על פרויקטים שנוהלו ע"י המועמד כנדרש
בתנאי הסף .ר' סעיף .4

8

נדרש להגיש :אסמכתאות רשמיות המעידות על רישומם של
דרישת סף לצוות פיקוח צמוד – לא
ניתן להבין ממסמכי המכרז מה נדרש עובדי צוות הפיקוח כמהנדסים או הנדסאים ורישומם
בפנקס המתאים .קורות חיים בתוכם התייחסות אם ישנה
להגיש במסגרת ההצעה.
לפרויקטים שהשתתפו בהם ונוהלו בשפה האנגלית ,או עדות
אחרת לשליטה באנגלית .ופרטים על פרויקטים שפוקחו ע"י
המועמד כנדרש בתנאי הסף .ר' סעיף .4

9

לא ניתן להגיש תוספת לאחוז שכ"ט הבסיסי שנקבע ,אולם,
הצעת המחיר – לא ניתן להבין
אחוז שכר הטרחה הבסיסי יעמוד על  3.2%ועליו תינתן
ממסמכי המכרז האם ניתן להגיש
תוספת לאחוז שכ"ט הבסיסי שנקבע ההנחה .מצ"ב נספח  10מתוקן להגשת הצעת מחיר.
יובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם
(.)3%
המציעים במכרז כולם או חלקם.
עליכם להגיש את הצעתכם על נספח  10מתוקן המצ"ב.
קריטריונים לבחירת הזוכה – מסמכי הקריטריונים לבחירת הזוכה מפורטים במסמך ההזמנה
בסעיף .10
המכרז אינם קובעים קריטריונים
ברורים לבחירת ההצעה
המיטבית (סעיף  10ב') .צריך לקבוע
קריטריונים ברורים ,לרבות קביעת
משקל מרכיב האיכות ומרכיב המחיר

10

11

מועד אחרון להגשה

בשל חופשת הפסח הקרובה ,המועד האחרון להגשת הצעות
יידחה עד ליום ג'  13.4.2021בשעה  13:00לתיבת המכרזים
במשרדו של מנהל תחום המכרזים – רו"ח אריאל פרידמן
במשרדי ההנהלה במט"ש שורק.
בכבוד רב,
רו"ח אריאל פרידמן
מנהל תחום מכרזים והתקשרויות
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