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לכבוד,
משתתפי מכרז שובר לחץ (בריכת הויסות)
מט"ש שורק

מופץ בדוא"ל
א.ג.נ,.
מסמך תשובות  1לשאלות מציעים  -מכרז שובר לחץ

#

שאלות מציעים

1

בהתאם לסעיף  6.2נבקש להוכיח ניסיון בביצוע
עבודות הקמת מבני בטון המכילים מים
באמצעות השלמת בדיקות אטימות למתקנים
ללא התניית של השלמת החוזה בכללותו ע"י
הוכחת חשבון סופי.

2

ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת לאפשר הגשת
פרויקטים ,שהסתיימו החל משנת  .2013בענייננו,
הפרויקטים העונים על דרישות תנאי הסף הינם
ייחודיים ,באופן יחסי ,ובשנים האחרונות לא
בוצעו (לא כל שכן הושלמו) הרבה פרויקטים
העונים על דרישות הסעיף .לפיכך ,מבוקש לעדכן
את נוסח הסעיף כך" :אשר הסתיימו החל משנת
( 2015 2013כולל)";

3

מענה

סימוכין

מסמך הזמנה,
הבקשה מאושרת.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סעיף 6.2
זה (בלבד) ,על המציעים
להגיש אישור חתום ע"י
מנכ"ל או מהנדס ראשי
מטעם מזמין העבודה של
הפרויקט המוגש.
שאר התנאים והדרישות
ללא שינוי.
מסמך הזמנה,
הסעיף יעודכן כך:
סעיף 6.2
"המציע הינו בעל ניסיון
מוכח בביצוע עבודות
הקמת מבני בטון המכילים
מים ,ב 2-פרויקטים לפחות,
אשר הסתיימו בשנת 2011
(כולל) ואילך ,כאשר כל
אחד מן הפרויקטים כלל
את ביצוע כל העבודות
והתנאים שלהלן (למעט
סעיפים  2.5ו 2.6-יחדיו
אשר יכולים להיות חלק
מפרויקט אחר)":

שאר הסעיף ללא שינוי.
חלק מניסיוננו הוא מבנה מים מבטון משולב הבקשה נדחית.
פלדה .ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת
להבהיר ,כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי סעיף 6.2
המציעים רשאים להציג גם מבנה בטון משולב
פלדה.

מסמך הזמנה,
סעיף 6.2.2

4

למיטב ידיעתנו ,קיימים פרויקטים בודדים (אם הסעיף יעודכן כך:
בכלל) שבהם הוקמו מבני בטון העונים על כלל
דרישות הסף שבסעיף  ,6.2לרבות הדרישות "המציע הינו בעל ניסיון
שנקבעו בסעיף "( 6.2.5אספקת והתקנת ציוד מוכח בביצוע עבודות
אלקטרו-מכני בהיקף של  5מיליון  ₪לפחות") הקמת מבני בטון המכילים
ובסעיף "( 6.2.6ביצוע עבודות חשמל ובקרה מים ,ב 2-פרויקטים לפחות,
הכוללות הרצת מערכות הפרויקט") .יתרה מכך ,אשר הסתיימו בשנת 2011
נראה כי אין הצדקה להגביל הצגת ניסיון כנדרש (כולל) ואילך ,כאשר כל
בסעיפים  6.2.5ו 6.2.6-כאמור רק למבני בטון אחד מן הפרויקטים כלל
שבהם מתקיימים יתר הדרישות המצטברות את ביצוע כל העבודות
והתנאים שלהלן (למעט
שנקבעו בסעיף .6.2
דרישה שכזו מציבה רף מחמיר במיוחד ,ומדירה סעיפים  2.5ו 2.6-יחדיו
מהמכרז גם גופים שיש בידיהם ניסיון רב אשר יכולים להיות חלק
באספקה והתקנה של ציוד אלקטרו-מכני מפרויקט אחר)":
בהיקפים כספיים משמעותיים ,וכן בביצוע
מערכות שאר הסעיף ללא שינוי.
עבודות חשמל ובקרה הכוללות הרצת
הפרויקט.
על רקע זה ,ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת
לעדכן את הוראות סעיפים אלה ,כך שהמציעים
יהיו רשאים להציג את הניסיון הנדרש ,באופן
העומד בפני עצמו ,ואשר נצבר במסגרת פרויקטים
אחרים שביצע המציע ,ולאו דווקא במסגרת
פרויקט להקמת מבני בטון שבו מתקיימות
במצטבר יתר הדרישות שנקבעו בסעיף .6.2

5
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8
9

קובץ אקסל של
לצורך תמחור המכרז והגשת הצעה מיטבית
נשלח
הכמויות
אליכם ,נבקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט
המציעים שרכשו
בינארית או אקסל .
מסמכי המכרז.
בשרטוט מס'  916LO-11-10-00רשום מתקן נדרש להציע מנוף גשר
הרמה על עמוד לעומת זאת במפרט ובכתב כמויות
סעיף  04.69.02.0110רשום מנוף גשר נודה
לבדיקתכם .
סעיף " 04.69.02.0170אספקה והתקנת משאבת המשאבה תיכלל במערכת
נוטריינטים בהתאם למפרטים [ " ]P-10-40אין נטרול הריחות אשר יתוכנן
ע"י המציע .על המציע
מפרט טכני .
להעביר מפרט מתאים
מהספק לאישור עבור
נוטריינטים
משאבת
מתאימה.
זמן שהייה –  72שניות
נבקש הבהרה למערכת ניטרול ריחות  -מה
השהות למגע אויר עם המצעים .
דו כיווני
האם לחץ עבודה  mwc 12יכול להיות מקדימה
או מאחורה של הסגרים בנפרד או יכול להיות
שלחץ  mwc 12הוא בשני הצדדים בו זמנית ?

שם המציע_____________ :
חתימה______________ :
תאריך_______________ :

מסמך הזמנה,
סעיפים  6.2.5ו-
6.2.6

מפרט טכני ,כתב
כמויות
כתב כמויות

כתב כמויות
04.69.63.0010
כתב כמויות
04.69.02.0100

לתשומת לב המציעים ,עקב שינויים בתנאי הסף כמפורט לעיל ,החברה מפרסמת בשנית את קיום המכרז
ואת תנאי הסף המעודכנים .ניתן לעקוב אחרי הפרסום הנוסף בעיתונות ובאתר האינטרנט של מבט"י.
סיור קבלנים נוסף יתקיים בתאריך  12/8/21בשעה  11:00במשרדי מבט"י .השתתפות בסיור קבלנים זה
תהיה חובה ,למעט עבור מציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים הראשון אשר היה ביום .13/7/21
קיום הסיור הנוסף מותנה ברכישת מסמכי המכרז ע"י מציעים נוספים ,לכן מציעים אשר השתתפו בסיור
הראשון ובכוונתם להשתתף גם בסיור זה ,צריכים לוודא מראש במשרדי מבט"י כי סיור זה מתקיים.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום  17/8/21בשעה .16:00
מועד אחרון להגשת המכרז נדחה ליום  14/9/21בשעה .13:00
שאר כל תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

אנו מאשרים קבלת המסמך:
שם המציע_____________ :
חתימה______________ :
תאריך_______________ :

יש לשלוח מסמך חתום לדוא"לariel@jwpe.co.il :

