
 

 2019, בנובמבר 4                                                                                                          
 ,לכבוד

 9120/8 פומבי מס'  משתתפי מכרז
 

 ,דיםבאדון/גברת נכ
 

   קרקעי במתחם הסיטי בגבעתיים-תתלהקמה הופעלה של חניון  9201/8מכרז פומבי מס'  הנדון:
   5 תשובות הבהרה מס'

 .מטעם המשתתפים במכרז, להלן הבהרות מטעם העירייה הבמענה לשאלות ההבהר

יודגש כי לא יתקבלו שאלות הבהרה . 12:00בשעה  19/11/2019ראשית, המועד להגשת ההצעות נדחה ליום 

 נוספות וכי מועד ההגשה ללא שינוי.

סעיף/מראה  
 מקום/אחר

 תשובת הבהרה הערהשאלה/

1.  

תכנית 
קונסטרוקציה 

 – 00קומה  –
 תבניות שצ"פ

ע"פ תכנית קונסטרוקציה  4האם קירוי כביש 
 כלול בתכולת העבודה של המציע ? 

 

 

 

 

 

 

 כן
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סעיף/מראה  
 מקום/אחר

 תשובת הבהרה הערהשאלה/

 

2.  

תכנית 
 –אדריכלות 

תכנית העמדה 
גבולות גזרה  –

 למכרז

ישנה לכאורה תענה בחיוב,  1מס' במידה ושאלה 
המופיע בתכנית גבולות עבודה על פי סתירה 
בקש לקבל תכנית גבולות עבודה . נלמכרז

כל השטחים של סימון  הכוללתמעודכנת למכרז, 
 והמפלסים שכלולים בתכולת העבודה של המציע.

 

 

 

 

 

 

 

 3+4כביש  של המלא הקירויבתחום 
יבוצעו כל  –ומעל פני הכביש

המערכות, אדריכלות, קונסטרוקציה 
 ומעברמפורט בתוכניות כושילוט 

 .העבודה גבולות של המסומן לתחום

עבודות אספלט  -במפלס הכביש
 גבולותרק בתחום  יבוצעואיטום 

העבודה המסומנים והנ"ל כולל בין 
השאר  תשתיות תת"ק כמופיע 

 בתכניות.

 

 להבהרת כללית קיצהס מצורפת
 הנושא

 

3.  

תכנית 
 –אדריכלות 

תכנית העמדה 
גבולות גזרה  –

 למכרז

כלול  בחלק המסומן בירוק, ,4האם ביצוע כביש 
    בתכולת העבודה של המציע?

 

 3+4כביש  של המלא הקירויבתחום 
יבוצעו כל  –ומעל פני הכביש

המערכות, אדריכלות, קונסטרוקציה 
מפורט בתוכניות ומעבר כושילוט 

 לתחום המסומן של גבולות העבודה.

עבודות אספלט  -במפלס הכביש
 גבולותרק בתחום  יבוצעואיטום 

העבודה המסומנים והנ"ל כולל בין 
השאר  תשתיות תת"ק כמופיע 

 בתכניות.

 להבהרת כללית סקיצה מצורפת
 הנושא

( במכרז)זוכה  היזם כי בזאת מודגש
 אחרים לקבלנים גישה יאפשר

 .3 וכביש 4 כביש להשלמת
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סעיף/מראה  
 מקום/אחר

 תשובת הבהרה הערהשאלה/

 

4.  

תכנית 
 –אדריכלות 

תכנית העמדה 
גבולות גזרה  –

 למכרז

ישנה לכאורה תענה בחיוב,  3מס' במידה ושאלה 
המופיע בתכנית גבולות עבודה  על פיסתירה 

בקש לקבל תכנית גבולות עבודה מעודכנת . נלמכרז
כלולים הכל החללים של סימון  הכוללתלמכרז, 

 בתכולת העבודה של המציע.

 להבהרות בהתאם לפעול יש
 לתכניות ובהתאם לעיל המפורטות

 .המכרז

5.  

תכנית 
 –אדריכלות 

תכנית העמדה 
גבולות גזרה  –

 למכרז

בחלק המסומן בסגול, כלול  3ביצוע כביש האם 
  בתכולת העבודה של המציע? 

 

 

 לא

6.  

תכנית 
 –אדריכלות 

תכנית העמדה 
גבולות גזרה  –

 למכרז

ישנה לכאורה תענה בחיוב ,  5מס' במידה ושאלה 
. סתירה לפי המופיע בתכנית גבולות עבודה למכרז

בקש לקבל תכנית גבולות עבודה מעודכנת למכרז, נ
כלולים בתכולת הכל החללים של סימון הכוללת 

 העבודה של המציע .

 שלילית. 5התשובה לשאלה 

7.  

מצגת לסיור 
קבלנים 
19.08.19 – 

 6סעיף  4עמוד 

במסגרת המצגת שנשלחה למשתתפים בסיור 
לא  4 -ו 3כבישים כי צוין במפורש  ,המציעים

מתשובות  .מהווים חלק מתכולת העבדה במכרז
עולה במשתמע כי חלק   שפורסמולשאלות ההבהרה  

. נודה ליישוב מהכבישים נמצאים בתכולת העבודה
 הסתירה ולדיוק הנתונים.

כמפורט לעיל ובהתאם לתכניות 
 המכרז.

כמו כן הודגש שהמצגת אינה מחייבת. 
תכניות המכרז וההבהרות במסמכי 

 אלות ותשובות הם הקובעים.ש

 כללי  .8
לאור היקפי הביצוע הגדולים ועלויות הביצוע 

הצעה  להגישישנה מניעה האם  ,הגבוהות הצפויות
     בסכום אפס ₪? 

אין מניעה להגיש, אולם אם ההצעה 
לא תהיה תואמת את האומדן 
שהניחה העירייה בתיבת המכרזים 

 היא מן הסתם לא תתקבל.

9.  

למועד להגשת ההצעות  לבקש ארכה נוספתנבקש  כללי
ובהתאם, למועד להגשת שאלות ההבהרה וזאת 
לאור שאלות ההבהרה הרבות וניתוח התשובות 

  שניתנו להן.

מאושרת הארכה אחרונה לתאריך 
 .12:00בשעה  19.11.2019
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סעיף/מראה  
 מקום/אחר

 תשובת הבהרה הערהשאלה/

10.  

 בניה לשלם אגרות נדרש במכרז הזוכה האם כללי
 בתעריף האם כן אם פיתוח או דמי הקמה? והיטלי

 ?מלא

הזוכה במכרז אינו צריך לשאת 
בתשלום אגרות בניה, היטלי פיתוח 

 100בעמ'  71.1ו/או דמי הקמה ר' ס' 
 למסמכי המכרז.

11.  

חוזה החכירה 
 164ע"מ  –

 8.4סעיף 

 לחניון ולמבני משותפות מערכות איזה בגין
 חודשי תשלום ישלם הזוכה מעליו שייבנו הציבור

 המערכות לפירוט נודה ₪?  10,000 של בסך

 .ל"הנ התשלום שבגינן מבוצע

  העירייה  אותן קיימות למערכות  הכוונה

  משרתות  חלקן אשר ומתחזקת הקימה

  חירום  גנרטור,  היתר   בין.  החניון   את  גם

מערכת גילוי אש   . 1100KVA בהספק

ועשן, מערכות טמ"ס, מערכת בקרה,  

 מערכת תאורה וכדומה. 

12.  

חוברת 
ע"מ  -המכרז

 5.2.1סעיף  16

 היא נודה לאישורכם הפורמלי כי ההפנייה בסעיף

 . 4א ולא לנספח3 א לנספח

 מאושר.

13.  

חוברת המכרז 
 19ע"מ  –

 7.11.6סעיף 

 כדין ממרשם המתנהל אישור לצרף יש כי צוין

 האם .המציע של ומעמדו המשפטי שמו על המעיד

 כפי ,החברות מרשם מעודכן ח"לדו הכוונה היא

 ?המכרז ד לחוברת בנספח שצוין

 כן.

 כללי  .14

 חוזה החכירה ונוסח ההקמה חוזה נוסח האם
 בשולי חתומים צריכים להיות להצעה לצרף שיש

 חתימה זה בשלב נדרשת ולא ,עמוד בלבד כל

במקומות  ל"הנ החוזים של החתימותבעמוד 

 ?לחתימת הצדדים המיועדים

מעבר לחתימה על כל עמוד ועמוד, יש 
לחתום חתימה מלאה בעמוד 

 החתימות של החוזים הנ"ל.

15.  

חוברת 
עמ'  -המכרז

 4.3סעיף  14

תוקף ערבות בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה, 

נוכח דחיית  – 30.01.2020המכרז תהא עד ליום 

המועד האחרון להגשת הצעות, נודה לקבלת 

 האם תוקף הערבות נשאר בעינו. הבהרה 

תוקף מועד הערבות הבנקאית אינו 
 משתנה.

16.  

חוברת 
עמ'  -המכרז

 5.1.3סעיף  15

תנאי סף הינו היות המשתתף עוסק מורשה, ולשם 

הוכחת תנאי זה יש להגיש אישור עוסק מורשה. 

הדרישה להגשת אישור כאמור אינה יחד עם זאת, 

ו/או ברשימת  1מופיעה בטבלה בנספח א'

 -(18לחוברת המכרז )עמ'  7.11המסמכים בסעיף 

 נודה לקבלת הבהרה האם יש להגיש אישור כאמור.

יש לצרף אישור רשות המסים להיות 
 המשתתף עוסק מורשה.

17.  

חוברת 
ע"מ  -המכרז

, 7.8סעיף  18
7.11  

צוין כי כל משתתף נדרש לצרף להצעתו  7.8בסעיף 

במכרז את כל מסמכי המכרז, ובכלל זה את 

הנספחים והצרופות, לאחר שמולאו בהם כל 

הפרטים הנדרשים למילוי וכשהם חתומים על ידי 

מורשי החתימה המוסמכים מטעם המשתתף, 

יש לחתום על כל מסמכי המכרז 
לרבות נספחיו והתשובות לשאלות 
ההבהרה שנשלחו. אין חובה לחתום 
על הערבות הבנקית, די בצירוף ערבות 

 בנקאית כשרה. 
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סעיף/מראה  
 מקום/אחר

 תשובת הבהרה הערהשאלה/

ומאומתים כדין )ככל שנדרש(, בשולי כל דף 

 ובמקומות המיועדים לכך.

פותח במילים: "מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   7.11ס'  

 המשתתף במכרז יצרף את המסמכים הבאים...".

האם הדרישה היא להגשה של כל חוברת המכרז 

עמודים סה"כ( כאשר כל עמוד חתום  224)

בשוליים, ובנוסף לכך, הגשת כל אחד מהנספחים 

, בנפרד, כשהוא חתום גם 7.11המפורטים בסעיף 

במקומות המיועדים לכך, או לחילופין,   בשוליו וגם

עמודים סה"כ(  224הגשה של כל חוברת המכרז )

כאשר כל עמוד חתום בשוליו + חתום במקום 

המיועד לכך )ככל שקיים מקום כאמור בנספח 

 הספציפי(.

השאלה מתחדדת נוכח קיומה של ערבות בנקאית 

)נספח ב'( אשר נוכח היותה חתומה ע"י הבנק היא 

שת להיות מוגשת "בנפרד" ולא רק כחלק ודאי נדר

 מסט חוברת המכרז.

 

 
 .חתום על ידם על המציעים לצרף להצעתם, ככל שתוגש, העתק של מסמך זה

 
 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

 
 בכבוד רב ובברכה,

 
 איתן בראש, עו"ד

 
 אישור

 
מסמך "( מאשר כי קבלתי את המשתתףאני הח"מ __________________________________ )להלן: "

, הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי 8/2019תשובות ההבהרה במסגרת מכרז 
 מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 

 חתימה:__________________________    שם המשתתף: _____________________ 


