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 05/2020במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה 

 

במיכרז מוזכרת ערבות אך לא ברור האם המציעים נידרשים להפיקה בהגשת המיכרז או לאחר  .1

 .נבקש לשלוח את נוסח הערבות הנידרשת. נבקש להבהיר –הזכייה )ערבות ביצוע ( 

 הבהרה:

אינם צרכים לצרף ערבות משתתף להצעתם, והזוכה במכרז לא יידרש לצרף ערבות המציעים 

 ביצוע. המציעים יתעלמו מכל מקום בו מפורטת ערבות. 

 

 21בעמוד  2-אנספח ל 6סעיף ולמסמכי המכרז,  3להוראות ותנאים כלליים בעמוד  2.5סעיף  .2

 הממשלה וגופים ממשלתיים.יום לתשלום אינו מקובל היום במשרדי  150 – למסמכי המכרז

 יום. 45אבקש לשנות לשוטף +

 הבקשה נדחית.

 .2017-הוראות אלו תואמות את חוק מוסר תשלומים, תשע"ז

 

קיימת בעיה לקבל אישורים  – למסמכי המכרז 5להוראות ותנאים כלליים בעמוד  5.7.3סעיף  .3

להוציא אישורים ליועצים ולקבלנים מגופים גדולים, יש איסור למנהלי הפרויקטים בגופים אלו  

לכן אבקש  "ל או מנכ"ל וזה לא רלוונטי למכרזים.כואישור מסוג זה צריך לעבור אישורי סמנ

 .לנכונות הדבריםלהמיר באשור של המציע 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 על"למסמכי המכרז, יבוא:  5להוראות ותנאים כלליים בעמוד  5.7.3במקום האמור בסעיף 

רשימה המפרטת עבודות ייעוץ שביצע עבור תצהיר מאומת ע"י עו"ד ובו בפועל להגיש  היועץ

לפי סעיף זה   צהרותכל התכניות המומיליון ₪.    3פרוייקטים שהיקף כל אחד מהם הוא לפחות  

 ".יהיו תכניות שבוצעו או נמצאות בשלב היישום

 .מבוטל –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כללים בעמוד  6.1.1.4סעיף 

 .מבוטל –למסמכי המכרז  24בעמוד  4-נספח א

 

בסך   2017-2019לשנים    מצוין כי נידרש הצהרת רואה החשבון  6.1.1.10בסעיף  במיכרז  .4

 –ש"ח   500,000על סך   2018-2020( יש ציון של שנים  11-אך הטופס המצורף )א  ש"ח 200,000

 נבקש הבהרה ואם יש צורך טופס מילוי מתוקן 
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חשבון על מחזור כספי כנספח  למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישור רואה

אישור רואה חשבון על מחוזר  – 11-הנ"ל במקום נספח א 1. המציעים יעשו שימוש בנספח 1

 למסמכי המכרז. 33כספי שבעמוד

 

האם ניתן להגיש את המכרז במייל. או דרך אתרים המתמחים בהגשות -עקב מחלת הקורונה  .5

 .באינטרנט

 הבקשה נדחית.

 ההצעות באמצעים אלקטרוניים.אין אפשרות להגשת 

 

 .נבקש לאפשר פתיחת ההצעות ע"י זום .6

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 ;10:30בשעה  23.07.2020הן לפתיחת תיבת המכרזים ביום  ZOOM-יפורסם קישור ל

 .11:00בשעה  27.07.2020והן לפתיחת תיבת המכרזים והצעות המחיר ביום 

 הפרסומים באתר.על המציעים לעקוב אחרי 

מובהר בזאת, כי ניתן גם להגיע למשרדי האשכול לפתיחות תיבת המכרזים, כל עוד עומדים 

 בהוראות הדין.

 

במיכרז מוזכר כי ייתכן שפתיחת התיבות תתבצע ע"י תוכנת הויעוד זום בהתאם למצב הקורונה  .7

 נבקש לאפשר פתיחת תיבות ע"י זום ללא קשר להנחיות מצב הקורונה –

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 6תשובה ראו 

 

 ?ZOOMהאישי ב ןהריאיוהאם אפשר לבצע את  -עקב מחלת הקורונה  .8

 הבקשה נדחית.

 

הגעה לפיקוח לאתר בודד ולא פיקוח לאתר, לדוגמה במידה ויקראו פי מחיר צריך להיות לה .9

 . נא לשנות בהתאם – פעמים לאתר התשלום יהיה מתחת לשכר המינימום 10לפיקוח 

 הבקשה נדחית.

 

 הם אכן הסכומים הנכונים? 1.3ו  1.1האם הסכומים הרשומים ב  .10

 הרצ"ב.  14במסמך זה פורסמו מחירים מעודכנים. התייחסות בסעיף 

 

 האם ההגדרה של המילה אתר הינה מקום בודד בתוך זירה כך שבכל יישוב יש מספר אתרים? .11

 כן. 
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 ( מצופה להיות בחינם ו/או בפחות משעתיים ?1אתר )כמוגדר בנספח בעלות הכנת תיק אפיון  .12

 האם יש טעות סופר וכוונתכם הייתה לעלות שעה לא כולל מע"מ? 

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 14ראו תשובה 

 

( מצופה להיות בחינם ו/או בפחות 1עלות ליווי ופיקוח על עבודות החברה )כמוגדר בנספח ב .13

 האם יש טעות סופר וכוונתכם הייתה לעלות שעה לא כולל מע"מ?  משעתיים ?

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 14ראו תשובה 

 

 9עד  1שקלים לאתר, הנכם דורשים לקבל את כל המפורט בסעיפים  500ע"פ המחיר המרבי של  .14

ת"מ, תשתיות, תוכנית ביקור, בחינה, נת"ב, נ, ) הכולל: 76עמוד  1-מתוך ההסכם, נספח ב

אבטחה, תכנון מפורט, אפיון טכני לכלל המערכות והתשתיות , פתרונות תקשורת, פתרונות 

(, לדעתנו ולאור ניסיוננו, לתהליך זה הכולל את כל ,כתב כמויות ואומדןPDRסייבר, הכנת 

לאתר, שעות עבודה לאתר מבלי להתחשב בשעות נסיעה בין אתר  7-9דרישותיכם, נדרשות כ 

 .לשקול שוב את המחיר שאינו ריאלי מחיר זה אינו משקף את הנדרש, נבקשכם

. המציעים יעשו 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצעת המחיר כנספח 

 .22-20נוסח הצעת המחיר שבעמודים  2-הנ"ל במקום נספח א 2שימוש בנספח 

 

עד  15שקלים לאתר, הנכם דורשים לקבל את כל המפורט בסעיפים  300ע"פ המחיר המרבי של  .15

סיור, אישור סקר, הכנת צו, פיקוח עליון, בדיקת , ) הכולל:  77עמוד    1-מתוך ההסכם, נספח ב  29

(, לדעתנו ולאור ניסיוננו, לתהליך זה הכולל את כל קבלה, אישור חן, אישור גמר, פרוטוקול.....

שעות עבודה לאתר מבלי להתחשב בשעות נסיעה בין אתר לאתר,  6-8ישותיכם, נדרשות כ דר

 .מחיר זה אינו משקף את הנדרש, נבקשכם לשקול שוב את המחיר שאינו ריאלי

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 14ראו תשובה 

 

אור ניסיוננו, לא ניתן אתרים, לדעתנו ול 150אבני דרך, פרק זמן המבוקש הינו שלוש שבועות ל  .16

 סיורים והכנת כל הנדרש בשלוש שבועות, נבקש את בדיקתכם. 150לבצע 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 14ראו תשובה 

 

לאור העובדה כי לצורך פרסום מכרז נדרשים נספחים שאינם באחריות היועץ )משפטיים,  .17

הדרישה: היועץ יעביר את המפרט הטכני וכתבי ביטוחיים, ערבויות וכד'( נבקש לשנות את 

 הכמויות תוך שלושה שבועות מסיום אבן דרך ראשונה.

 הבקשה נדחית.
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 16.07.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 11-אספח נ

 05/2020 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

_____________ 

 

 

 

 ואישור על העסקת עובדים 1720-1920 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 2019-2017הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה  כםלבקשתכם וכרואי החשבון של

 ₪ 200,000במצטבר בשנים הנ"ל הינו לפחות , , לא כולל מע"מכםשבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של

 .הנובע מתכנון מוקד ומערך מצלמות אבטחה

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת             

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 16.07.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 2-מסמך א

 הצעת מחיר 

 05/2020 מכרז פומביל
 

 לתכנון מוקד ומערך מצלמות אבטחה 

 מ "אשכול גליל מערבי בע ברשויות

 
 

 

 העבודות נשוא מכרז פומבי מבוקשת התמורה להלן:ביצוע עבור  .1

 

מחיר )מחיר מוצע עבור אפיון אתר בודד: ________ ₪   –תיק אפיון אתר  .1.1

  (.₪ 650מרבי 

 

מחיר )מחיר מוצע: _________ ₪  –יעוץ טכני בהכנת המכרז )לא משפטי(  .1.2

  (.₪ 20,000מרבי 

 

מחיר מוצע עבור אתר בודד:  –ליווי ופיקוח על עבודות החברה הזוכה  .1.3

 (. ₪ 450מחיר מרבי )__________ ₪ 

 

מחיר מוצע:  –תכנון מוקד שליטה ובקרה, ותכנון תוכנית ההפעלה  .1.4

 (.₪ 30,000מחיר מרבי )_________ ₪  

 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .2
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 :זמנים לוחותאבני דרך לתשלום ו .3

 

 פרק הזמן המבוקש תוצר אבן דרך

סיום מיפוי כמויות עבור כלל 

העבודות הנדרשות בכלל 

 רשויות האשכול

בניית תיק עבודות לכל אתר 

הכולל סימון תא שטח, מפרט 

העבודות הנדרשות וסוג 

 החומרה.

ממועד הוראה על  ימים 45

 התחלת עבודות ע"י המנהל

עריכת מכרז לביצוע וסיוע 

לבחירת  בוועדת המכרזים

 הקבלן הזוכה

בחירת קבלן זוכה על ידי וועדת 

 המכרזים

פרסום מכרז שלושה שבועות 

 מסיום אבן דרך ראשונה 

סיום ביצוע העבודה באתר  סיום עבודות הפיקוח 

וקבלת חשבונית חיוב מהקבלן 

 המבצע

לכל המאוחר עד אוקטובר 

2020 . 

 

 

 .הצדדיםהתשלום יתבצע בהתאם למחיר שהוצע והוסכם בין  .4

 

המציע הזוכה יחתום על כל מסמך שיידרש, לרבות לכל גורם מממן, כפי שיתבקש על ידי  .5

 .האשכול לצורך ביצוע ההתקשרות

 

חשבון. יחד עם זאת, מכיוון    מכרזיום מתום החודש בו יגיש הזוכה ב  45כל תשלום ישולם   .6

שהמשרד להגנת הסביבה מממן את מלוא מהתמורה לזוכה מובהר בזאת, כי האשכול 

ימי עסקים מיום קבלת  10-רשאי לדחות את התשלום המתקבל מהגורם המממן ליועץ ב

 .ימים מיום קבלתו ע"י האשכול 150-החשבון, ובלבד שהחשבון ישולם לא יאוחר מ

 

 

 

 _____________________________________תאריך: _______

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________
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   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 


