מכרז פומבי מס’ 03/2018

1/8/2018

שאלות ותשובות  -אספקה ,פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג .LED

בהמשך לפרסום המכרז שבנדון במ.א .עמק יזרעאל (להלן" :המכרז") ובעקבות שאלות אשר
הגיעו ממציעים פוטנציאליים במכרז ,מודיעה בזאת החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל
(להלן" :החכ"ל") על שינויים והבהרות ביחס למכרז כמפורט במסמך זה.
מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה
שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום
הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
חלק מן השאלות ע ברו עריכה על ידי עורך המכרז על מנת לפשטן (חלקן קוצרו וחלקן עברו
עריכה) וחלק מהשאלות אוחדו (במקרים בהם שאלה מסוימת חזרה על עצמה על ידי מספר
משתתפים).
התשובות המפורטות במסמך זה מהוות חלק ממסמכי המכרז ותנאיו ,ועל המציעים לצרף
את מסמך התשובות למסמכי ההצעה שלהם ,כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד.
פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

.1

סעיפים  - 4.2-4.16האם ניתן לגשת
למכרז בהסכם ו/או בישות אחת בה
שותפי ההסכם ו/או השותפים בישות
עומדים ביחד בתנאי הסף?

בקשה נדחית.

.2

סעיף  – 4.4נבקש לבטל את המילה
"התקנה".

בקשה מאושרת.

.3

סעיף  – 4.4להוסיף "המציע ו/או הקבלן בקשה נדחית.
מטעמו"
סעיף  – 4.5 -4.4האם ניתן להסתמך על ניתן להסתמך על חברת אם ,אחות או בת בלבד.
ניסיון של חברת אם ו/או חברה
קשורה למציע?

.4

.5

עמוד  ,6סעיף : 4.4
אבקש לאשר כי ניסיון המציע החל
משנת  2010לאספקת והתקנת גופי
תאורת רחוב יהיה  5מיליון במקום 10
מיליון,
בהתאמה לסיווג הקבלני הנדרש 160א'
.2

בקשה נדחית.

.6

השתתפנו בכנס ספקים כחברת תאורה
 XXXבע"מ הקיימת כ 4 -שנים
(יבואנית ,יצרנית וספקית של גופי
תאורה) וגם חברה קשורה שלנו
השתתפה בכנס רשומה  YYYבע"מ
(חברה קבלנית לחשמל ותאורה) ,אנו
למעשה זרוע ביצועית של חברת
YYYבתחום התאורה וקיימים שנים

אין שינוי בתנאי המכרז.

חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

רבות ,ואולם כישות משפטית נעשתה
הפרדה לפני  4שנים.
מבחינת איתנות פיננסית חברת YYY
עומדת בדרישות המכרז –
שאלתנו אם כן:
האם  YYYתוכל להגיש הצעה למכרז
הנדון.
.7

בתנאי המכרז מופיע כי נדרש סיווג
קבלני  160א 1-ובענף  270א ,2-האם
נדרש גם וגם או די ב 160 -א.1-
בסעיף  . 4.1בגלל מורכבות המפרט
הטכני וכמות המסמכים הגדולה שיש
לצרף ,ומכיוון שדרישתכם היא
שבמועד ההגשה כל המסמכים יצורפו,
על מנת לא לכבול את ידיה של וועדת
המכרזים שבסמכותה לדרוש (ולקבל)
הבהרות ו/או השלמות מסמכים ,ועל
מנת שתוצאות המכרז לא יגיעו באופן
מיידי לבקשת פסילת הזוכה בשל
טענות שוליות על מסמכים שוליים ,או
סתירות בין מסמכים ,נבקשכם
להחליף את המילים " בכל הדרישות"
ל "בדרישות" ואת המילים "כל
המסמכים" למילה "המסמכים".

.9

סעיף  4.16נבקשכם לשנות לכיתוב
"המציע או ייצרן גופי התאורה" כפי
שכתוב במפרט הטכני סעיף 08.1.110
בשורה 5

בקשה נדחית ,המציע בעל הסמכת ISO
לאספקת גופי תאורה ומוצרי חשמל ,כפי
שמוזכר במכרז.

 .10נבקשכם לשנות את השורה הראשונה
במפרט הטכני סעיף  08.1.110בשורה
הראשונה ל 3שנים ו/או אספקת 15
אלף פנסי רחוב לפחות (מ 5שנים
שכתוב היום) שכן הדבר סותר את
סעיפים  4.4ו  4.5.1בתנאי הסף.

סעיף  08.1.110אינו תנאי סף ,תנאי הסף הם
סעיף  4תנאים מקדימים להשתתפות במכרז
עמודים  5-7ותנאי סף טכניים מופיעים בעמודים
.40-42

 .11נראה לי שהתנאי של  5שנים מיותר,
שכן התנאי השני שדורש מחזור שנתי
של  3מיליון בשלוש שנים האחרונות,
בהכח מוביל למילוי תנאי  1לא? -
כאמור יש לשאול את היועץ המקצועי
מה המטרה של התנאי הראשון של 5
שנים.

ראה תשובה  10לעיל.

 .12אבקש לאשר כי ניסיון מצטבר של
אספקות והתקנות המציע משנת 2010
יהיה לפחות  5מיליון שח .הניסיון הוא
בהתאמה לסיווג הקבלני הנדרש
במכרז.

בקשה נדחית.

.8

אין שינוי בתנאי המכרז.
אין שינוי בתנאי המכרז ,לוועדת המכרזים יש
שיקול דעת להחליט איזה מסמך ניתן להשלים
ואיזה לא ,כמו כן הזכות שמורה לוועדת
המכרזים והחכ"ל לאשר הצעה אשר חסר בה עד
 3מסמכים בהתחייבות להשלמתן עד  90יום לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

 .13האם אפשרית השלמת מסמכים עד
150יום מזכיה ובתנאי שקיים CB
למשפחת המוצרים.

ראה תשובה  8לעיל.

.14

בקשה נדחית.

.15

.16

.17

עמוד  6סעיף  – 4.3הקבלן הרשום
נדרש להיות בסיווג 160א' 1ו  270א'2
– אנחנו מבקשים לאשר קבלן
בסיווגים 160א' 1ו 270א'1
נוסח הערבות המתאים הינו עמוד  64מסמך ה'.
עמוד  56סעיף  – 4נדרשת ערבות של
 ₪ 300000עד לתאריך  15.06.18בעמוד
תוקף הערבות הינו עד .15.12.18
מס'  3רשום שהערבות צריכה להיות
עד  15.12.18בבקשה עדכנו מה
התאריך הנכון.
הצעת המחיר תוגש בטופס הצעת המחיר
עמוד  -63למיטב הבנתי זה טופס
הצעת המחיר -נראה שחסר שם מקום המצורף למכרז במעטפה סגורה נפרדת.
למילוי הצעת המחיר -בבקשה לעדכן
טופס מתוקן .
אין שינוי בתנאי המכרז ,ועדת המכרזים
המציע נידרש להיות יצרן ,יבואן
מוסמכת לדרוש כל מסמך הדרוש להוכחת
מורשה ו/או משווק מורשה של גופי
עמידה בתנאי הסף של המכרז.
התאורה שהוא מציע במכרז זה .באם
המציע מציג עצמו כיבואן ו/או משווק
מורשה לצורך הוכחה זו אנו מבקשים
כי המציע יצרף בנוסף לנדרש בדפי
המרכז גם :אישור מת"י לשחרור
טובין מיובאים או הצהרת יבואן /
רשומון יבוא עם הנתונים :שם היבואן,
שם היצרן ,ארץ הייצור ,תאריך ,מספר
פרט מכס ,כמות .על הכמות להיות
לפחות  5000גופי תאורה.

 .18מתקין התאורה מטעם המציע הינו
קבלן רשום בענף  160א 1ובענף 270
סיווג א .2קבלן בענף  270תאורת
כבישים ורחובות בסיווג א' 2מוגבל עד
 ,₪ 3,155,000ומכיוון שהיקף מכרז זה
משמעותית מעל להיקף סיווג זה אנו
מבקשים כי במכרז זה הסיווג יהיה
 270א' 3ומעלה.

בקשה נדחית.

 .19בדפי המכרז רשום :המציע הינו בעל
הסמכת תקן  ISO 9001:2008לציוד
נשוא מסמך זה .אנו מבקשים לשנות
את הנוסח :המציע צריך להיות בעל
הסמכת תקן  ISO 9001:2008לשיווק,
מכירה ושירות של מערכות תאורה
ואביזרי חשמל.

ראה תשובה  9לעיל.

 .20בדפי המכרז רשום" :העבודות אמורות אין שינוי בתנאי המכרז ,יחד עם זאת יובהר כי
אין בכוונת המועצה/החכ"ל לבצע את הפרויקט
להיות ממומנות על ידי משרד הפנים
מבלי שיובטח מקור תקציבי.
ו/או ע"י גופים אחרים הרי שתשלום
התמורה למציע מותנה בהעברתה מאת
הגופים הממנים אל חשבון החכ"ל".
לא יתכן מצב בו המציע יבצע את
העבודה ולא יקבל את המגיע לו לפי
חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

תנאי מכרז זה מגלל סיבה שלא קשורה
למציע כגון אי העברת כספים ממשרד
הפנים ל -חכ"ל .אנו מבקשים שהחכ"ל
יאשר תחילת עבודה למציע רק לאחר
שהבטיח את קבלת הסכום ממשרד
הפנים ו/או כל גוף אחר או לחליפין
החכ"ל יאשר שבכל מקרה התשלום
למציע לא יחרוג מעל  30יום מעבר
לתנאי התשלום גם באם משרד הפנים
לא יעביר את הסכום לחכ"ל.

 .21יש לתקן :התחלת התקנות במקום 45
יום כפי שרשום לשנות ל  90יום
מהוצאת צו תחילת עבודה ולסיים את
ההתקנה רשום  90יום יש לשנות ל 150
יום.

תחילת ההתקנות ללא שינוי ,סיום ההתקנה עד
 150יום מיום קבלת צו התחלת העבודה.

 .22סעיף  15.6עמוד  76מבקשים למחוק
סעיף זה.

בקשה נדחית.

 .23באם יהיה איחור בתשלום מצד החכ"ל
אשר יעלה על  14יום אנו מבקשים
שחוב זה יישא רבית חח"ד.

בקשה נדחית.

 .24האם יש תב"ר לפרויקט זה .במידה
ויש תב"ר אנו מבקשים לדעת את
סכום התב"ר ומאיזה משרדים.

אין לחכ"ל תב"ר ,ייתכן והמועצה (שהיא
המשלמת לחכ"ל) תידרש לתב"ר אולם גובהו
יקבע רק לאחר סיום המכרז ,וקבלת החלטת כל
ישוב וישוב על השתתפותו בפרויקט.

 .25המציע ביצע והשלים בתקופת שמאז
 2010עבודות אספקה והתקנה של גופי
תאורת רחוב מסוג לד עבור מזמינים
ציבוריים ו/או ממשלתיים בישראל
בהיקף של לפחות  10מיליון  .₪אנא
אשרו שבסעיף זה ניתן להציג אספקה
ו/או אספקה והתקנה.

בקשה מאושרת.

 .26סעיף יב 12.6-עמוד  44אין באפשרותנו
להיות אחראים על רשת החשמל או
תקלות הנובעות מתשתית חשמלית
ליקוייה אבקש למחוק סעיף זה

בקשה מאושרת.

 .27סעיף  8.8.010נבקש להוריד את
האחריות לסעיף זה לתקופה של שנה

האחריות לנורות הלד בסעיף זה הינה לשנה
שלמה מיום מסירת העבודה.

 .28נודה לקבלת הבהרה כללית כי בכל
מקום במכרז שיש הפניה "לקבלן"
הכוונה היא "לספק" .לאורך המכרז
חל ככל הנראה בלבול במונחים בין
"ספק" "לקבלן".

אכן מדובר על ספק=קבלן ,אלא במקומות
שנדרש עבודות קבלניות.

 .29מסמך ה סעיף  7.1מתבקש להוסיף
בסיפא של הסעיף את המילים" :ולכל

בקשה נדחית.

חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

היותר עד לקבלת ערבות הביצוע" וכן
בנספח ה' סעיף  -7בסיפא להוסיף את
המילים" :ועד לקבלת ערבות הביצוע"
 .30עמוד  10סעיף  11.3מתבקש במקום
המילים" "מכל סיבה שהיא" תבאנה
המילים" :מסיבות שאינן תלויות
בהחכ"ל" .יש להבהיר ,שבכל מקרה
החכ"ל תשלם עבור כל גוף/ציוד
שהוזמן.

בקשה מאושרת.

 .31מבוקש להמציא את ערבות האחריות
במועד קבלת תעודת ההשלמה (ולא
בתוך  10ימים מיום חתימת ההסכם).

בקשה מאושרת.

 .32לאחר המילים" :יישא בכל נזק"
מתבקש להוסיף את המילים" :על פי
דין"

בקשה נדחית.

 .33נבקש למחוק את המילים" :הקבלן
יתחייב לרכוש את הציוד מהסוכן
המורשה בארץ .לא יתקבל רכש ישיר"
 .המכרז מיועד
ליבואני/ספקים/יצרנים.

אין שינוי סעיף זה ,למרות שמדובר במכרז
ספקים ישנו ציוד נוסף כמו אביזרי חשמל וכו'
שנדרש הספק או הקבלן לרכוש מסוכן מורשה.

 .34עמוד  44סעיף יא  -יש למחוק את
המילה " :אחריות הקבלן וספק
הציוד" ולכתוב במקומן "לאחריות
הספק בלבד".

בקשה נדחית.

 .35עמוד  47סגיף  7ג  -נבקש להוסיף בסוף
הסעיף "ובלבד שהמזמין הודיע למציע
על כל תביעה ו/או דרישה בהקדם
האפשרי לאחר היוודע לו על כך,
ויאפשר למציע להתגונן מפני התביעה
ו/או הדרישה .המזמין לא יגיע
להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך
ללא הסכמת המציע מראש ובכתב
ובאם המזמין ישלם בגין כך לתובע,
המציע ישלם למזמין את סכום הפיצוי
רק לגבי סכומים שעל המזמין לשאת
בהם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו.

בקשה נדחית.

 .36עמוד  45סעיף א'  -נבקש להבהיר ,כי
בכל מקרה הספק לא יהיה אחראי
לנזקים שייגרמו על ידי גורמים
חיצוניים שאינם קשורים לגופים או
לעבודות דוגמת שבר פיזי.

בקשה מאושרת.

 .37עמוד  70סעיף  - 6.5נבקש להוסיף
בסיפא הסעיף את המילים הבאות:
"הספק לא יהיה אחראי לנזקים
שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים

בקשה מאושרת.

חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

שאינם קשורים לגופים או לעבודות
דוגמת שבר פיזי".
 .38עמוד  70סעיף  8.2נבקש הודעה מראש
בת  14ימים.

בקשה מאושרת.

 .39עמוד  70סעיף  - 8.4לאחר המילים:
"...ובהתאם למחירים הנקובים
בהצעת הספק ".נבקש להוסיף את
המילים ":וכן תשלם החכ"ל לספק את
התמורה בגין רכיבים ו/או ציוד
שהוזמן עבור החכ"ל מראש"

ישולם בגין הרכיבים שהוזמנו ע"י החכ"ל בלבד

 .40עמוד  70סעיף  - 8.5מתבקש למחוק
את המילים" :החל בביצוע התקנת
הרכיבים בפועל" ובמקומן תאונה
המילים" :ביצע הזמנת רכש עבור
מכרז זה בפועל" .יובהר כי בכל הזמנת
עבודה הספק/הקבלן מתחייב ומזמין
את גופי התאורה.

בקשה מאושרת.

 .41עמוד  71סעיף  - 8.6לאחר המילים:
"...הנקובים בהצעת הספק" תתוספנה
המילים" :וכן תשלום עבור הזמנות
רכש שבוצעו בפועל לטובת מכרז זה"

בקשה מאושרת.

 .42עמוד  76סעיף  - 15.3נבקש התראה
מראש בת  7ימים בכתב.

בקשה מאושרת.

 .43עמוד  77סעיף  - 17.8יודגש כי ככל
שבוצעו עבודות כלשהן לגופי התאורה
שלא על ידי הספק או מי מטעמו
האחריות בגינם תפוג.

בקשה מאושרת.

 .44עמוד  77סעיף - 79מתבקש להוסיף כי
האמור בסעיף זה לא יחול במקרה של
נזקים שייגרמו על ידי גורמים
חיצוניים שאינם קשורים לגופים או
לעבודות דוגמת שבר פיזי".

בקשה מאושרת.

 .45עמוד  82סעיף  - 28.7נבקש להבהיר כי
אחריותו של ההספק תחול על גופי
תאורה שהתקנו על ידו.

האחריות תחל על כל הרכיבים אשר הותקנו ע"י
הזוכה.

 .46עמוד  83סעיף – 30.5

 .1אין שינוי במסמכי המכרז.

 .1נבקש להבהיר ,כי אחריותו של
הספק תהיה אחריות על פי דין.
 .2מתבקש להוסיף לאחר המילים:
"סכומי הוצאותיה" את המיליה:
"סבירים".

 .2בקשה נדחית.
 .3בקשה מאושרת.

 .3לאחר המילים... " :וזאת מיד לפי
דרישתה הראשונה" תתווספנה
חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

המילים" :ובלבד שחכ"ל הודיעה
לספק על כל תביעה ו/או דרישה
בהקדם האפשרי לאחר היוודע לה על
כך ,ואפשרה לספק להתגונן מפני
התביעה ו/או הדרישה .החכ"ל לא
הגיעה להסכמה או לפשרה עם התובע
בהליך ללא הסכמת הספק מראש
ובכתב ובאם החכ"ל תשלם בגין כך
לתובע ,הספק ישלם לחכ"ל את סכום
הפיצוי רק לגבי סכומים שעל החכ"ל
לשאת בהם על פי פסק דין שלא עוכב
ביצועו" .
 .47עמוד  83סעיף  - 30.6מתבקש למחוק
את המילים "עזבונו" ו "חליפיו"

בקשה נדחית.

 .48עמוד  84סעיף  - 33.1נבקש להבהיר ,כי
אחריותו של הספק תהיה אחריות על
פי דין.

אין שינוי במסמכי המכרז.

 .49עמוד  84סעיף  - 33.4מתבקש להוסיף
כי האמור בסעיף זה לא יחול במקרה
של נזקים שייגרמו על ידי גורמים
חיצוניים שאינם קשורים לגופים או
לעבודות דוגמת שבר פיזי".

ראה תשובה  37לעיל.

 .50עמוד  84סעיף  - 33.5יש להוסיף
בסיפא של הסעיף את המילים :ובלבד
שניתנה לספק התראה על האמור
בסעיף זה "

בקשה מאושרת.

 .51עמוד  85סעיף  - 35.2לאחר המילים:
"...בגין ההסכם מהספק ו/או חילוט
ערבות" תתווספנה המילים ":ובלבד
שהחכ"ל הודיעה לספק על כל תביעה
ו/או דרישה בהקדם האפשרי לאחר
היוודע לה על כך ,ואפשרה לספק
להתגונן מפני התביעה ו/או הדרישה.
החכ"ל לא הגיעה להסכמה או לפשרה
עם התובע בהליך ללא הסכמת הספק
מראש ובכתב ובאם החכ"ל תשלם בגין
כך לתובע ,הספק ישלם לחכ"ל את
סכום הפיצוי רק לגבי סכומים שעל
החכ"ל לשאת בהם על פי פסק דין שלא
עוכב ביצועו" .

בקשה נדחית.

 .52עמוד  - 99מתבקש להוסיף לכתב
האחריות את המילים הבאות  ":כתב
אחריות זה לא יחול במקרה של נזקים
שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים
שאינם קשורים לגופים או לעבודות
דוגמת שבר פיזי"".

ראה תשובה  37לעיל.

 .53בגלל מורכבות המכרז נבקש להאריך בקשה נדחית.
המועד לשאלות
חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

 .54בגלל שבאותו היום יוגשו מכרזים בקשה נדחית.
נוספים כדוגמת עמק מעיינות ,נבקש
לדחות מועד אחרון להגשת המכרז
בשבועיים
 .55נבקש לפרט כמות גופי התאורה על במיפוי שביצעה החכ"ל אותרו כ 1,800-גופי
עמודי חברת חשמל מתוך כל אחד תאורה על עמודי רשת חח"י.
מההספקים בטבלת ריכוז כמויות גופי
יש להדגיש כי יתכן שהכמות בפועל תהיה גדולה
תאורה מסמך ב'.
או קטנה מההיקף שאותר במסגרת המיפוי.
 .56נבקש לפרט מי ישלם עבור הניתוק כל התשלומים במידה וידרשו ע"י חברת החשמל
והחיבור לחברת חשמל במקרה יהיו באחריות הזוכה בלבד ,החכ"ל או מי
שמדובר בגופי תאורה המותקנים על מטעמה לא יישא בעלויות אלה ,באחריות המציע
לבדוק עלויות אלה ולגלם מחירם בהצעתו.
עמודי חברת חשמל
.57

.58

.59

.60

.61

.62

נבקש לפרט האם הזוכה נידרש להתקין ראה סעיף  08.02.040בכתב הכמויות.
קופסת חיבורים על עמוד חברת חשמל
או להחליף קופסת החיבורים הקיימת.
במקרה שכן ,נא לפרט מי נושא בעלות ?
באיזה סעיף של כתב הכמויות יש
להעמיס את העלות ?
בכתב הכמויות ישנם סעיפים לא ההנחה חלה על כל הסעיפים כולל סעיפים
לסיכום .כדוגמת סעיף "מערכת בקרה" המוגדרים "לא לסיכום".
תת פרק  :8.6.040נבקש לפרט האם
תחול הנחת המציע על סעיפים
המצויינים "לא לסיכום" ?
כתב כמויות סעיף " - 8.6.040עלות המחיר בסעיף זה הינו מחיר יחסי לכל העבודות
מחיר לגוף תאורה" – האם כוונתכם הנדרשות בפרק מערכת בקרה.
למחיר ליחידת קצה\בקר ? הרי המחיר
לגוף תאורה נמצא בסעיף אחר
עמוד  8סעיף  - 6.6בסעיף זה מצויין כי אין שינוי בתנאי המכרז ,יחד עם זאת יובהר כי
העבודות ממומנות על ידי משרד הפנים אין בכוונת המועצה/החכ"ל לבצע את הפרויקט
או גופים אחרים ,הרי התשלום למציע מבלי שיובטח מקור תקציבי.
מותנה בהעברת הכסף מהגופים
הממנים.
נבקש לדעת האם יכול להיווצר מצב בו
הזוכה ביצע עבודה והכסף לא יהיה
זמין מכיוון שעדיין לא הועבר מהגוף
המממן?
האם הראשות תוודא שהכסף ברשותה
קודם הוצאת צו התחלת עבודה ?
נא לפרט נושא זה.
עמוד  61סעיף  - 15במסמכי המכרז בקשה נדחית.
מצויין "על המציע לפרט בהצעתו את
ניסיונו בתכנון תאורה ."...
נבקש לאשר הגשת ניסיון מהנדס
פוטומטרי איתו יש למציע הסכם.
לחילופין לצרף ניסיון של מהנדס
פוטומטרי של יצרן גופי התאורה.
הרי לא לכל קבלן יש עובד שהינו
מהנדס פוטומטרי.
אמות המידה לבחירת הזוכה פורטו במסמכי
האם יש ניקוד נוסף בהתאם לחוק
המכרז.
המכרזים החלים על המועצות  -יש
לתת עדיפות לרכישת מוצרים מתוצרת
חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה
הארץ ,כל עוד מחיריהם אינם גבוהים
מ 15% -ממחירי מוצרים מקבילים
המיובאים מחו"ל.
 .63האם אפשר להגיש את מסמכי החומר
הטכני בעותק  1ולא ב 2העתקים
 .64אבקש לקבל את כמות /אחוז כמות
כגופים עם בידוד כפול
 .65אנא אישורכם כי צו תחילת עבודה
יינתן רק לאחר העברת הכספים מאת
הגופים הממנים אל חשבון החכ"ל .

תשובת/התייחסות המועצה

נדרש להגיש בשני עותקים
ראה תשובה  55לעיל.
אין שינוי בתנאי המכרז ,יחד עם זאת יובהר כי
אין בכוונת המועצה/החכ"ל לבצע את הפרויקט
מבלי שיובטח מקור תקציבי.

 .66מהם רמת התאורה הנדרשות בכל חתך בהתאם לדרישות תקן :13201
( ……)ME2/ME3a/ME3b
חתך ME2 – 1
חתך ME2– 2
חתך ME3A– 3
חתך ME3B– 4
 .67מאחר ומדובר מספר יישובים ויש
סיכון שסכום התמורה עבור כל ישוב
יהיה מפחות מ  ₪ 1,000,000אנא
אשרו הגשת חשבון ביניים בסכום של
₪ 300,000
 .68האם יש תוכנית מצב קיים

מאושר הגשת חשבון ביניים בסכום שלא יפחת
מ.₪ 500,000 -

החכ"ל ביצעה מיפוי תאורה ביישובי המועצה,
במסגרת המיפוי נאספו נתוני מיקום גאוגרפי,
גובה עמוד ,סוג זרוע והספק גוף תאורה.
הזוכה יקבל את בסיס הנתונים

 .69במידה ואין תוכניות מצב קיים  ,לא
יהיה ניתן להגיש תוכניות AS
 MAEDאנא בטלו סעיף זה

בקשה מאושרת ,לחילופין הזוכה יידרש לעדכן
את בסיס הנתונים (המוזכר בסעיף קודם) כך
שיהיה תואם את השינויים שבוצעו (החלפת גופי
תאורה ,תוספת רכיבים וכו').

 .70סעיף  - 8.3.34מה גובה העמוד שיהיה
מותקן גוף זה בעוצמה שכזו?
האם מדובר בהחלפה גוף קיים –
במידה וכן היכן הם מותקנים ומה
ההספק הקיים היום

במיפוי שערכה החכ"ל אותרו כ 400 -גופי תאורת
הצפה ,רובם במגרשי ספורט ,גובה העמודים
 14-10מ'.
יש להדגיש כי יתכן שהכמות בפועל תהיה גדולה
או קטנה מההיקף שאותר במסגרת המיפוי.

 – 16.2 .71נבקש לשנות "תחול על הספק"
תחול על החכ"ל

בקשה נדחית

 .72מסמך א'  – 7לא מצורף

יש לצרף מסמך מרו"ח.

 .73נכתב כי על המציע להיות בעל ניסיון
החל משנת  2010אולם בנספח א'3
מצוין פירוט ניסיון החל משנת – 2012
נא הבהרתכם

החל משנת .2010

חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה

..." .74תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים תתוקן הפניה למסמך א 2
זרים"...בנוסח מסמך י' – אך התצהיר
הינו מסמך א'.2
 .75קבלן משנה נדרש להגיש מסמכים
סעיפים .4.7-4.10

הכוונה לקבלן הינה גם הספק.

סעיף  4.7מתייחס למורשה חתימה
למכרז  ,וסעיף  4.10מתייחס להעסקת
עובדים זרים ותשלום שכר מינימום -
לכן יש לבטל את הדרישות של סעיפים
אלו מהקבלן.
 .76האם ניתן להגיש המפרט הטכני
בהעתק אחד?

בקשה נדחית.

 .77נבקש להעמיד את תקופת ההודעה
המוקדמת לפני קיצור ההתקשרות על
 30ימים

בקשה נדחית.

 .78נבקש להעמיד את חשבונות הביניים
על  500אלף .₪

ראה תשובה  67לעיל.

 .79עמוד  76סעיף  - 15.6הסעיף מנוגד
לחוק מוסר תשלומים ,נא הבהרתם כי
החשבונות ישולמו לא מאוחר יותר מן
המועדים הקבועים בחוק.

ראה תשובה  22לעיל.

 .80נבקש כי חילוט הערבות ייעשה לאחר
מתן התראה בכתב לספק  7ימים
מראש

בקשה נדחית.

 .81נבקש להוסיף את הסיפא הבא :
"מובהר כי זכות השיפוי תהא כפופה
לכך שהמועצה תודיע לספק על
התביעה ,תאפשר לו להתגונן ולא
תתפשר ללא קבלת אישור הספק
מראש".
 .82עמוד  84סעיף  - 33.1שורה רביעית
למחוק את המילה "בעקיפין".
 .83עמוד  85סעיף  - 36.1נא להוסיף בסוף
"מובהר כי איחור לצורך סעיף זה
משמעותו איחור העולה על  7ימים".

ראה תשובה  46לעיל.

 .84נבקש כי אחוז ההנחה ממחירון דקל
יעמוד על .15%
 .85יש לנו סיווג  270א , 1במכרז נדרש
סיווג  270א. 2
בנוסף קיימים סיווגים  160 :א270 , 4
א  .1האם ניתן להגיש עם נתונים אלה
את המכרז .
 .86הערה

בקשה נדחית
בקשה נדחית.

בקשה נדחית
אין שינוי במסמכי המכרז.

לצורך הוכחת עמידת הגופים המוצעים בתנאי
הסף המפורטים בעמודים  40-42נדרש המציע
לספק תעודות הבדיקה לגוף תאורת רחוב בלבד,
בעל תפוקה אורית שלפחות  14,300לומן ב 3,000

חתימת המשתתף.____________________________ :

פירוט השאלה

תשובת/התייחסות המועצה
קילווין בנצילות אורית  110לומן/וואט לפי דוח
 79LMממעבדה מוסמכת.

 .87הערה

נדרש המציע לספק את התעודות המוזכרות
בסעיפים  6,7,27,28,29,33 :בטבלה בעמודים
 40-42בגוון אור  3,000קילווין עם סטייה מותרת
.5%

 .88הערה

מציע אשר יתגלה בהצעתו יותר מ  6חוסרים
הצעתו תיפסל על הסף ולא יועבר לשלב השלמת
מסמכים במידה ויתקיים שלב השלמת מסמכים
בשיקול דעת החכ"ל או וועדת המכרזים.

 .89הערה

המציע נדרש להציע שלוש צורות שונות של גופים
דקורטיביים כדוגמת השרטוטים הבאים או
שווה צורה אחרת :

חתימת המשתתף.____________________________ :

