 17מאי 2018
ג' בסיוון תשע"ח

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 10/18
שלום רב,
הנדון :תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 10/18
להקמת משחקיה ג'ימבורי בלוד
להלן סיכום סיור מציעים והתייחסות העירייה לשאלות שהתקבלו:
 .1סיכום סיור מציעים

סיור מציעים שהינו רשות התקיים ביום  16.05.2018בשעה .12:00
השתתפו :מאיר אליהו  -מנהל אגף הספורט ,שירן ג'רבי – מנהלת מח' פרויקטים לשכת ראש העיר
קובי אנג'ל – מנהל מח' נכסים ,זבולון – אב בית ,אהובה פישר עו"ד – מנ' מח' מכרזים.
נציגי ספקים :חגי – חברת פעלטון ,אורי ורדי – חברת אורי ורדי ,דב שוורץ – חברת חן ארז.
עיקרי הנושאים שנאמרו בסיור:
א .כל שאלה  /בקשה וכיוצ"ב יש להעביר בכתב למחלקת המכרזים ,באמצעות המייל ,עד
למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,על פי התנאים המפורטים במכרז.
ב .יש תוקף מחייב רק לתשובות  /הבהרות שיופצו בכתב ע"י העירייה בקשר למכרז .אין
משמעות לתשובות  /הבהרות שנמסרו בעל פה.
ג .יש להקפיד להגיש את ההצעה על פי כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ,בכלל כך,
לצרף את כל המסמכים והאסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף ,לצרף ערבות מכרז
בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב' 1למכרז ,לצרף את התכנון על פי כל הדרישות המפורטות
במכרז ולצרף את כל הנדרש לצורך ניקוד ההצעות.
ד .בחירת הזוכה נעשית על פי שקלול הצעות המחיר עם פרמטרים של איכות ההצעה ,כפי
שמפורט במסמכי המכרז .יש חשיבות להקפיד לצרף את כל האסמכתאות הנדרשות ,לצורך
קבלת הניקוד.
ה .מבלי להתחייב ,העירייה מתכוונת לשפץ את המבנה ,הצפי כי השיפוץ יכלול מיזוג ,תאורה,
עבודות חשמל ,צבע וכו' .השיפוץ תלוי תקציב ויבוצע על פי שיקולי העירייה.
ו .לבקשת המשתתפים ,תיבדק האפשרות לרכז את כל נקודות החשמל במסגרת השיפוץ
למקום אחד.
ז .לשאלת המשתתפים מובהר כי אין דרישה לקיומו של פתח יציאה נוסף באתר.
 .2הבהרות ותשובות לשאלות מציעים:
שאלות  /בקשות
סעיף  1.3עמוד  +( 5סעיף 7ב' עמוד )35
.1
מבקשים לשנות את תנאי התשלום כלהלן:
 30%עם החתימה על הסכם הביצוע
 60%בגמר ההקמה
 10%פרוס למס' שנות האחריות

התייחסות העירייה
אין שינוי בסעיף.

עמוד  1מתוך 3
חתימת המציע_________________ :

שאלות  /בקשות

התייחסות העירייה

סעיף  1.15עמוד  +( 7סעיף ז עמוד )34
.2
מכיוון ותכנון משחקייה דורש תכנון לייצור ,אישור התכנון
על ידי מכון התקנים ,ייצור והתקנה התהליך אורך יותר מ-
 60ימים קלנדריים.
מבקשים לשנות ל 60 -ימי עבודה – לאחר קבלת כל
האישורים הנדרשים ובתנאי שהסתיימו כל השיפוצים
במקום והוא מוכן להתקנת המשחקייה.
לא ניתן להיכנס לעבודות התקנה בזמן שיש עבודות של
קבלנים נוספים בשטח
סעיף  1.16עמוד 7
.3
הדרישה בסעיף למינימום  3שנות אחריות כתנאי סף אינה
ריאלית.
מבקשים לשנות את הסעיף למינימום שנה וכל ספק ייתן
את מספר שנות האחריות המוסכם עליו.
סעיף  1.17עמוד 7
.4
אחריות אינה יכולה לכלול נזק מכוון .האחריות הינה על
נזקים בגין כשלי ייצור ו/או התקנה ואינה כוללת הובלות
במידת הצורך.
ביטול סעיף זה הינו תנאי להשתתפותנו במכרז.

מקובל כי זמן הביצוע יעודכן ל 60-ימי
עבודה .כמו כן מובהר כי לא יצא צו התחלת
עבודה לספק ,לפני סיום השיפוצים באתר.

סעיף  1.17עמוד 7
.5
מבקשים להפריד את סעיף האחזקה מעלות המשחקייה
כפי שנעשה במכרזים מסוג זה ברשויות אחרות.
סעיף  14.2עמוד  +( 12סעיף  9.1עמוד )34
.6
מבקשים להוסיף בכל המקומות שמופיעות המילים "מכון
התקנים" את התוספת הבאה " -או לחילופין מעבדה
מוסמכת לתקן ."1498
מסמך ב'  11עמוד 29
.7
יש לשנות את המסמך לסכום מינימום למחזור שנתי ולא
לסכום מדויק כנהוג במכרזים מסוג זה.
חברת  XXXהינה חברה פרטית ואינה מפרסמת את היקף
עסקיה.

אין שינוי בסעיף.
על המציעים לתמחר את האחריות הנדרשת
במסגרת הצעתם
מקובל כי האחריות לא תחול במקרה של
נזק בזדון שנעשה בכוונה תחילה על מנת
להרוס ולקלקל (כגון הצתה מכוונת ,שבר
בכוונה וכו') .מובהר כי כל הפגמים,
הליקויים וכו' שייווצרו תוך כדי ו/או
בעקבות השימוש במתקנים ,כלולים
באחריות ע"ח הספק ,ויתוקנו על פי דרישות
המכרז ללא תמורה נוספת .מובהר כי
המתקנים והמוצרים מיועדים לשימוש
קשיח ואינטנסיבי ע"י ילדים ,לפיכך הם
צריכים להיות עמידים לאורך זמן ,חזקים
ואנטי ונדליים ,עם אחריות הספק לכך.
אין שינוי בסעיפים.
בכל הקשור לביצוע בדיקות לפי תקן 1498
בלבד ,ניתן להוסיף את המילים "או
לחילופין מעבדה מורשית ע"י מכון
התקנים".
לא מקובל.
יחד עם זאת מובהר כי ניתן להגיש אישור
רו"ח הכולל את המחזור הכספי הכולל את
 3השנים ( )2015-2017ביחד .אין חובה
לציין את המחזור הכספי בכל שנה בנפרד.
מובהר כי מדובר בניקוד איכות שיינתן
למציעים לפי היקף המחזור הכספי של כל
מציע .מציע המעוניין לקבל את ניקוד
האיכות בפרמטר זה יידרש לצרף אישור
רו"ח המעיד על ההיקף המחזור הכספי
שלו ,כנדרש בתנאי המכרז .מציע שלא יצרף
אישור רו"ח המעיד על המחזור הכספי

עמוד  2מתוך 3
חתימת המציע_________________ :

התייחסות העירייה

שאלות  /בקשות

סעיף 10ד' עמוד 36
.8
הדרישה לתיקון הליקויים תוך  3ימים קלנדריים אינה
ריאלית .במידה והתיקון דורש פירוק אלמנט ותיקונו
במפעל הביצוע יארך.
מבקשים לשנות לביקור באתר הלקוח תוך  5ימי עסקים
וסילוק ליקויים תוך  10ימי עסקים
סעיף  15עמוד – 37
.9
סעיף זה דרקוני ואינו מקובל.
כמובן שעל הספק לעשות הכל ולעמוד במועדים הנדרשים
במכרז זה ולשביעות רצון הלקוח.

סעיף  17ה' עמוד 38
.10
לא מקובל להציג תלושי שכר של עובדים .התלוש הינו
קניינו האישי של העובד.
החתימה על סעיפים א' – ד' מחייבת באותה מידה.
סעיף  19עמוד  +( 38נספח ד' 5עמוד )44
.11
חברת  XXXאינה מוכרזת כמפעל חיוני ועל כן לא נוכל
להתחייב לתת מענה בשעת חירום לא במהלך בניית
המשחקייה ולא במהלך שנות אחריות.
סעיף  23עמוד 39
.12
לאור האמור בסעיפים  11 +10למסמך השגות זה ,סעיפים
 19 ,17בעמוד  38ונספח ד'  5אינם יכולים להוות תנאי
יסודי ועיקרי לחוזה זה.
נספח ד'  7עמוד 47
.13
לוח ניכויים זה אינו רלוונטי למכרז זה.
סעיף  1.17מה הכוונה בסעיף זה ?
.14
"לרבות תיקון של כל הנזקים ,פגמים ,ליקויים ,קלקולים,
שברים ,קרעים וכיוצ"ב שיגרמו מכל סיבה שהיא (לרבות
נזק מכוון")
•
•
•

לשנים הנדרשות ,לא יקבל ניקוד בפרמטר
זה.
ביקור ותיקון באתר הלקוח ,ככל שהתיקון
ניתן לביצוע באתר יתבצע תוך  3ימי עבודה.
במקרה שהתיקון דורש פירוק ותיקון
במפעל ,המוצר יתוקן ,יוחזר ויחובר חזרה
באתר ,תוך  7ימי עבודה.
אין שינוי בסעיף .יחד עם זאת יובהר כי
מימוש סעיף הקנסות יעשה לאחר מתן
התראה לספק וכלל שההפרה לא תתוקן.
במקרה שמדובר בהפרה חוזרת שלא
תוקנה ,תהא למנהל סמכות להחליט על
מימוש הקנסות.
בס"ק ה' נפלה טעות סופר ,המילה "לקנוס"
תחליף את המילה "לקנות".
הבקשה מאושרת.

אין שינוי בסעיפים

אין שינוי בסעיפים

אין שינוי בסעיפים
ראה מענה לשאלה  4לעיל

מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו.
על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם ,במסגרת כל מסמכי ההצעה.
אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של
השואל ,או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.
בברכה,
עיריית לוד

עמוד  3מתוך 3
חתימת המציע_________________ :

