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2015נובמבר,  23           

 י"א כסלו, תשע"ו                       

 19/2015 פומבי לכבוד: מציעים במכרז

 

 מ.ל.ב            

 מענה לשאלות מציעים הנדון:

 לרכישה, התקנה ומתן שירותי אחריות למעלוןבמכרז פומבי 

 

 התבקש כי, המציע נדרש להשגת היתר בניה טרם תחילת העבודות. 1.13סעיף שאלה:  .1

ספק נדרש לברר עלות היטלים ואגרות בנייה לשם בניית הפיר והמעלית. על כן, לאחר עיון במסמכי ה

 הקצר אודה לקבלת דחייה במועד ההגשה.המכרז ולאור מועד ההגשה 

המכללה תשלם את כל האגרות וההיטלים הנדרשים במסגרת עבודה זו. מועד ההגשה נדחה ליום תשובה: 

 לא יהיו דחיות נוספות. . 12:00עד השעה  6.12.2015

בלני בתנאי הסף, ישנה דרישה כי, המציע הינו קבלן רשום ברשם הקבלנים בסיווג ק 2.1.2בסעיף  שאלה: .2

 .180בענף 

   לצורך התקנת מעלון לא נידרש רישום ברשם הקבלנים וכן לא נהוג לדרוש רישום ברשם הקבלנים  .א

 מחברה המתקינה מעלונים.

    כדי להתקין מעלון ישנה דרישה של משרד הכלכלה, כי לחברה המתקינה יהיה רישיון לעסוק בהתקנה   .ב

 ובמתן שירות למעלונים.      

  ברשם הקבלנים(  180לאחר שביצענו בדיקה והצלבה בין האישורים השונים )התקנת מעלונים וסיווג  ג.  

    במצב זה יוכל להציע רק מציע  התברר, כי קיימת רק חברה אחת בארץ העומדת בדרישות סף אלו.     

 ייתרה מזו נמנע מחברות מובילות בתחום  אחד הצעה למעלון או שכלל לא תתקבל הצעה למעלון.     

   אנחנו עוסקים בהתקנת  וללא צורך. המעלונים להגיש הצעתם למעלון למכרז שבנידון ללא סיבה      

  מעלונים, אולם גם אנו לא נוכל מעלונים כבר שנים רבות וברשותנו כל האישורים הנדרשים להתקנת      

 להגיש לכם הצעה לאור תנאי הסף.     

 ודה באם תקבלו בקשתנו לשינוי תנאי הסף, כך שכל בעל אישור להתקנת מעלונים ממשרד התמ"ת א      

 יוכל להשתתף וכן בסוף ההתקנה תבוצע בדיקה של מכון התקנים.     

 . המציע נדרש להיות בעל רישיון להתקנה ושירות  180הוחלט לבטל את הסיווג הקבלני בענף  תשובה:    

 למעלונים.   

בתנאי הסף, ישנה דרישה כי, המציע מורשה מטעם משרד הכלכלה להתקנת מעליות  2.1.3בסעיף שאלה:  .3

ולתחזוקתן, נושא המכרז הנו מעלון. על כן נדרש רישיון לעסוק בהתקנת ובמתן שירותים למעלונים. אודה 

 לשינוי תנאי הסף.

 מוסכם.  תשובה:    
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למעלון ממכון התקנים. התקן  2481יע בעל תו תקן בתנאי הסף, ישנה דרישה כי, המצ 2.1.4סעיף  שאלה: .4

 ע"פ מכון התקנים. אודה לשינוי תנאי הסף.  2252-1הרלוונטי למעלון אנכי הנו 

 מוסכם. התקן ישונה. תשובה: 

התבקש כי, המציע יגיש הצעתו כשהמחיר הנקוב יהיה מחיר כולל מע"מ. אין לנו בעיה  2.9בסעיף  שאלה: .5

המכללה מתחייבת לשלם לספק בהתאם לגובה המע"מ הנהוג באותה עת של להגיש זאת כך, כאשר 

 הוצאת החשבונית.

 המע"מ הינו מס המשולם על פי דין. במידה והמע"מ ישונה המכללה תפעל בהתאם להוראות תשובה:           

 החוק.           

. ערבות זו הנה ₪ 40,000התבקש הספק למסור ערבות ביצוע בסך של  9.1ערבויות, סעיף  9בפרק שאלה:  .6

גבוה בשיעור ניכר ביחס לשלבים בפרויקט. הפרויקט בנוי ע"פ אבני דרך: קבלת היתר, הכנות נדרשות, 

 בניית פיר, הזמנת המעלון והתקנתו ולבסוף מסירה.

  .₪ 25,000גובה ערבות הביצוע במסגרת מכרז זה יהא  תשובה:

נדרש פיר בטון. בסיור הקבלנים סוכם פיר מקונסטרוקציית  4,5המפרט הטכני סעיף  –בנספח ב'  שאלה: .7

 מתכת עם חיפוי צמנט בורד.

 ס"מ.  13 -עובי פיר כ –רש פיר קונסטרוקציה בחיפוי צמנט בורד דמוסכם. נ תשובה:    

בו. יש לחתום עליו מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב את הצדדים לכל האמור  .8

 ולצרפו להצעה המוגשת.  

 

 

 בכבוד רב,       

 גלית עמרם, עו"ד               

 מנהלת מח' רכש, חוזים והתקשרויות      
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