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    ("המכרז")ביצוע עבודות שיפוץ וחיזוק מבנים ברחבי העיר קרית ים   - 5/2021מכרז פומבי מס' 
  דפים)  2(סה"כ 

  תשובות לשאלות הבהרה 1הודעה מס' 
 כללי  .1

 במסמכי המכרז. אלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם  .1.1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.  .1.2

  השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) .1.3
 על ידי החברה במסגרת המכרז.

 שינויים  .2

 למעבר לשינויים במסמכי המכרז והמפרט, יש לשים לב כי: .2.1

 חלה טעות טכנית. הגדרת עבודות הינה:  5.3בתנאי הסף המפורט בסעיף   .2.1.1

 " ביצוע עבודות שיפוץ וחיזוק מבנים"

 שונה:  5.3כמו כן, תנאי הסף בסעיף  .2.1.2

(קרי, סך היקף העבודות   2019-2015בכל אחת מהשנים  "בממוצע"  ₪ בתוספת מע"מ (מיליון וחצי ₪ + מע"מ)    1,500,000ביצוע עבודות בהיקף של  "
 ₪)."  7,500,000, הינו 2015-2019המצרפי המינימאלי בשנים  

 לוח זמנים  .3

 .04/04/2021, נדחה. ניתן לרכוש את המסמכי המכרז עד לתאריך המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז .3.1

 שאר המועדים המצוינים במכרז נותרו ללא שינוי.  .3.2

 . הכנס לא היה חובה, ומציעים שלא נכחו בו יכולים להגיש הצעות.21/03/2021הקבלנים, שהתקיים  כנסרצ"ב פרוטוקול  .4

 .המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו, כשהם חתומים בכל עמודעל המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל  .5



  

2 
 

  אצל החברה: האחרון לשאלת שאלות הבהרהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד  .6

    

  התשובה   השאלה   פירוט הסעיף   סעיף   עמ'    מס'  

נראה כי הגדרת ניסיון מחייבת ניסיון   ניסיון  5.3  7 . 1
  בקרית ים.

  דפוס ביחס להגדרת העבודות.ישנה טעות 

  רצ"ב נוסף הסעיף המתוקן:

  ניסיון 

  מציע שהינו בעל ניסיון מוכח בביצוע העבודות נשוא המכרז. 

  ניסיון מוכח לצורך סעיף זה: 

  ; ביצוע עבודות שיפוץ וחיזוק מבנים -עבודות 

₪ בתוספת מע"מ (מיליון וחצי ₪ + מע"מ)  1,500,000ביצוע עבודות בהיקף של 
(קרי, סך היקף העבודות המצרפי המינימאלי  2019-2015בכל אחת מהשנים "בממוצע" 

  ₪).  7,500,000, הינו  2015-2019בשנים 

 –נספח ז'   59 . 2
מפרט  

  טכני

על ביצוע העבודות נושא המכרז יחולו הוראות "המפרט הכללי לעבודות בנייה | הספר    הרלוונטי לא מצליחים לבחור במפרט   הפנייה למפרט הטכני
  הכחול". 

הפרקים הרלוונטיים הינם בהתאם למהות העבודה הפרטנית שתבוצע, ויכול שביחס  
  לעבודות מסוימות יחולו מספר פרקים רלוונטיים. 

  רצ"ב שוב הקישור לאתר המפרט:

https://mifratclali.mod.gov.il /  

  

 


