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נא לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה ,כשהוא חתום
לאישור קבלתו והבנת תוכנו
פרוטוקול כנס הספקים שהתקיים בתאריך  01/10/4102בעניין מכרז 4/4102
אספקה והתקנת מיכל סולר עבור המרכז לבריאות הנפש בשער מנשה
משתתפים:
מר יוסי רביד ,יועץ מקצועי – א .ויינשטין -י.רביד ניהול פרוייקטים בע"מ
מר יוסי אולשניצקי ,מרכז שירותים טכניים ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
גב' ציונה תמיר – מנהלת כספים ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
עו"ד מאיה דינר – יועצת משפטית ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
נושאים שהובהרו במהלך הכנס:
.1

מובהרים נושאי האדמיניסטרציה ,נוסח המכרז מופיע באתר בית החולים וניתן להוריד את המסמכים ללא
תשלום.

.2

המועד האחרון לשאלות הבהרה  ,21.5.12המועד האחרון להגשת הצעות  ,11.1.12כפי שמפורט במסמכי
המכרז.

.3

שאלות יתקבלו בכתב בלבד ולפי הפרוצדורה המפורטת בסעיף  5למסמכי המכרז .תשובות תהיינה בכתב
ותופצנה לכל המציעים ללא זיהוי השואל.

.2

יש לצרף למסמכי ההגשה את אישור ההשתתפות בכנס הספקים.

.5

תנאי הסף הם מהותיים ,מובהר שמי שלא עומד בתנאי הסף הצעתו תיפסל ולכן מי שכבר יודע שאינו עומד
בתנאי כלשהו עדיף שיימנע מהגשת הצעה.

.1

טבלת עזר – מומלץ להסתייע בטבלת העזר לבדיקה שכל המסמכים הנדרשים צורפו להצעה .תיקון טעות
סופר :טבלת העזר מופיעה בעמ'  23למסמכי המכרז.

.7

נוסח אישור ביטוחים :הנוסח שיידרש מהזוכה הוא הנוסח המצורף במדויק ,ללא כל שינוי או הערות .מומלץ
לבדוק ,לפני הגשת הצעה ,מול המבטח של המציע שאין מניעה לבצע ביטוח כנדרש אם יוכרז כזוכה .מובהר
שמדובר בדרישה שלא תהיה בה כל גמישות.

.8

נוסח ערבות הביצוע שתידרש מהזוכה ,הוא נוסח מחייב ואין לסטות ממנו.
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.9

הוראות הבטיחות בעבודה מחייבות ,הזוכה יקבל הדרכת בטיחות אצל מהנדס המרכז ויתחייב לבצע את
העבודה על פי הנהלים.

.11

הוראות הקב"ט מחייבות לעניין ביטחון .מותרת כניסת עובדים בעלי ת.ז .כחולה בלבד ולאחר אישור קב"ט.

.11

יש חשיבות לאחר ביצוע העבודה להחזרת מצב השטח לקדמותו .אישור מנהל חצר יידרש לשם אישור גמר
ביצוע העבודה ושחרור התשלום.

.12

מובהר כי קיים מיכל סולר כעת בשטח שגודלו מחצית מהמיכל המבוקש לפרויקט ,הוא ינותק לאחר ביצוע
המעקף.

.13

לאור אופיו של בית החולים ,מדובר במרכז לבריאות הנפש ,תידרש הקפדה יתירה על הפרדת תחום העבודה
וגידורו .אסור ליצור קשר עם מטופלים ,אסור להסתובב בשטח ולאחר סיום העבודה יש לעזוב את המקום.

.12

יבוצע דיווח שוטף לתמ"ת במהלך ביצוע הפרויקט.

.15

תכניות המכרז משמשות כתכניות עבודה לביצוע – למעט מיקום מיכל הסולר ,עקב עדכון הנחיות
תכנון/בטיחות יש לעדכן את מרחק המיכל מחדר הטרפו ל 15 -מ' – בכל מקרה המיקום יתואם עם המפקח
בזמן ביצוע העבודה בשטח.

.11

לא מדובר בעבודה פאושלית ,אלא בעבודה לפי כמויות.

.17

נדרשת נוכחות קבועה של מנהל עבודה בזמן הביצוע.

.18

הפרויקט כולל ביצוע בטונדות עיגון .אם המזמין יוותר על זה ,יבוצע תמחור והמחיר יופחת בהתאם.

.19

מוסברים תנאי הסף אחד אחד .מובהר כי לאור העובדה שנדרשות עבודות בניה אך העבודה עצמה אינה
מסווגת ,נדרש מהנדס ביצוע .הדרישה לעבודה קודמת עבור חברת דלק מטרתה לוודא שיש ניסיון עבר
בתנאים של ביקורת מחמירה .בקשת הקבלנים להקלה בנושא זה תישקל.

.21

מהלך התקנת הטמנת המיכל יצולם בוידאו לצורך מסירתו כהוכחת עדות למשרד התמ"ת – באחריות הקבלן.

.21

תכולת העבודה אינה כוללת ביצוע עבודות ו/או טיפול במיכל הקיים למעט ניתוקים ו/או התאמות המפורטות
במסמכי המכרז.

.22

במענה לשאלות משתתפים:
.22.1

תכניות – לבקשת המשתתפים תשלחנה בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,לכל משתתפי הכנס.
המשתתפים יידרשו לאשר קבלת התכניות בחוזר.

.22.2

אין צורך להגיש אישור ביטוחים חתום על ידי המבטח ,הדבר יידרש מהזוכה .התחייבות המציע היא
לספק אישור בנוסח זה חתום על ידי המבטח עם זכייתו .כעת יש רק לבדוק מול המבטח שאין בעיה
למסור אישור כזה במדויק (המסמך כלול במסמכי המכרז.

.22.3

.23

לא נדרשים אישורי חפירה ככל הידוע במועד זה .יתכנו מקרים בלתי צפויים בשטח .בקרבת תשתיות
תת קרקעיות יידרש הקבלן לבצע חפירות "גישוש" ועבודת חפירה זהירה .יש להודיע למפקח ולנציג
בית החולים על מועד החפירה ולקבל אישור טרם התחלתה.

התקיים סיור באתר העבודה.
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במהלך הסיור הובהר:

.22

.22.1

הוגדרו איזורי הגידור שידרשו מהקבלן – לחפירת הצנרת ידרש גידור "זמני" בתנאי
שהחפירה תכוסה בסוף היום .איזור הטמנת המיכל דורש גידור קבוע עד גמר העבודה כולל
שער/דלת כניסה.

.22.2

תכולת העבודה והצעת המחיר של הקבלן תכלול את כל האמור בכל מסמכי המכרז יחד
(תכניות כתב כמויות ומפרט טכני) אין חובה שלכל המסומן בתכנית ו/או האמור במפרט יהיה
סעיף בכתב הכמויות.

.22.3

עבודה חריגה – הינה עבודה שאין לה ביטוי ו/או סעיף דומה באחד ממסמכי המכרז –
התמחור יבוצע בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

שינויים/תיקונים לתנאי המכרז:
תינתן הקלה בתנאי סף לעניין הדרישה ל"ניסיון קבלני של ביצוע עבודות כדוגמת פרויקט זה שבוצע עבור אחת או
יותר מחברות הדלק".
מציע שעומד בכל יתר תנאי הסף ,יהא רשאי להתקשר עם קבלן משנה שעומד בתנאי סף זה ,וזאת מבלי לגרוע
לכל דבר וענין מאחריותו ו/או התחייבויותיו כלפי המזמין כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ,ובכפוף
להתחייבותו כי יתקשר עם קבלן משנה זה לביצוע הפרויקט.
מציע המבקש לנצל אפשרות זו ,יגיש את הטופס המצורף ,במקום נספח יא' אשר צורף למסמכי המכרז.

מענה לשאלות הבהרה שנתקבלו אצל המזמין לאחר מועד כנס המציעים ועד למועד זה:
מס"ד

סעיף

שאלה
אבקש לדעת האם נדרשת ערבות
מכרז למכרז זה

1

תשובה
לא.
כמפורט במסמכי המכרז ,וכפי
שהוסבר בכנס ,ערבויות יידרשו
מהזוכה בלבד.

2

7א

מאחר ואנו מתקינים מזה שנים רבות
מיכלים לגנרטורים ,חדרי הסקה

לאור העלאת הנושא בכנס המציעים,
ולאחר שיקול דעת מחודש על ידי
היועץ לוועדת המכרזים הוחלט להקל
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ומשאבות כיבוי ,אנו למעשה מתחרים בתנאי סף זה ,ראה פרוטוקול הכנס
עם חברות הדלק ולא עובדים עבורם .לעיל.
אנו מבקשים למחוק סעיף זה מאחר יובהר ויודגש ,כפי שנאמר בכנס
המציעים ,תנאי הסף המקצועיים
והסעיף מגביל את ההשתתפות
נקבעו על ידי יועץ מקצועי לוועדת
במכרז בנסיבות שאינן רלוונטיות.
המכרזים .שיקול הדעת בקביעת תנאי
באותו סעיף א דרישה לאישורי
סף מקצועיים מסור למזמין.
הסמכה וניסיון קבלני בין השנים
 ,2118-2112לדעתנו מעידים על ניסיון
ומקצועיות.

לא תעלה על הדעת בקשה להתאים
מידותיו של המכרז למצבו המסחרי או
נתוניו הפרטיים של מציע כלשהו.
הובהר ונאמר בכנס (ראה סעיף 5
לפרוטוקול לעיל) כי מציע שאינו עומד
בתנאי הסף הצעתו תיפסל ואין טעם
בהגשתה מראש .מציע המגיש הצעה
בידיעה שאינו עומד בתנאי הסף עושה
זאת על דעת עצמו בלבד ולא תהיה לו
כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין
בכל דבר וענין הנובע מכך.

נא לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה ,כשהוא חתום
לאישור קבלתו ,הבנת תוכנו והסכמה לתנאיו כחלק ממסמכי המכרז.
אני הח"מ__________________ מאשר בחתימתי ,קבלת העתק מסמך זה ,ומצהיר כי מובן
לי כי הנתונים הנכללים בו מהווים שינוי ו/או תיקון ו/או הבהרה לתנאי המכרז כחלק בלתי
נפרד ממנו ואני מתחייב לקיים תנאים אלה במלואם.
תאריך____________ חתימה ____________

יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה.
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נספח יא' – למציע המסתייע בקבלן משנה
תצהיר פירוט ביצוע עבודה כדוגמת פרויקט זה עבור חברת דלק על ידי קבלן משנה
*במקום למלא את סעיף  - 3ניתן לצרף אישור מחברת הדלק המזמינה הכולל את כל הפרטים המבוקשים בטבלה.
גם במקרה כזה יש למלא את יתר הסעיפים.
אני הח"מ _____________ת.ז_________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1אני משמש כמנכ"ל _________________(להלן" :המציע") ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.
 .2אני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע במכרז  2/2112עבור המרכז לברה"ן שער מנשה ,ומתחייב כי המציע יתקשר עם
קבלן המשנה ___________ח.פ/ת.ז( _________________.להלן" :קבלן המשנה") לביצוע הפרויקט נשוא מכרז זה,
מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות המציע כלפי המזמין לכל דבר וענין כמפורט במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.
 .3להלן פירוט פרויקט כדוגמת פרויקט זה שביצע קבלן המשנה עבור חברת דלק כנדרש בסעיף  7א .לתנאי המכרז:

סודר שם חברת
הדלק מזמינת
העבודה

מועד סיום
ביצוע העבודה
עבור חברת
הדלק
המזמינה

תיאור העבודה שבוצעה

הערות

 .2אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
אימות חתימה

____________
חתימת המצהיר
אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז
מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם על תצהירו לעיל.
____________
חתימה  +חותמת
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