אגף למינהל תאום ותפעול

ח' בשבט תש"פ
 3בפברואר 2020
הנדון :מענה לשאלות הבהרה מס'  2למכרז פומבי מספר  5/20לאספקה
והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים ,עבודות
תשתית ,מצע בולם נפילה ועבודות הצללה בגן "מצפה אפק" ברח' שיר
השירים בראש העין.
להלן מענה לשאלות בקשר למכרז שבנדון:
 .1שאלה:
נבקש הבהרה וצירוף דוגמא למוצר בשם "מתקן תנופה מסוג מושב שכיבה" שם המוצר,
תיאורו ומשמעותו אינם מובנים.
תשובה:
מתקן תנופה מסוג מושב שכיבה – הכוונה לנדנדת תנופה המיועדת לבעלי מוגבלויות.
מצורפת תמונות להמחשה בלבד .כל דגם אחר המותאם לבעלי מוגבלויות יתקבל.

(נלקח מקטלוג גנית פארק)
 .2שאלה:
נבקש לאשר כי ניתן להציב מתקנים אשר הפעלתם גורמת לחילול שבת.
תשובה:
הצבת מתקנים הגורמים חילול שבת לא מקובלת בשל הקירבה לבית כנסת.
 .3שאלה:
במסמכי המכרז אנו נדרשים להגיש:
 7.4דו"ח רואה החשבון המבקר מתוך הדוח הכספי השנתי האחרון של המציע חתום ע"י
רו"ח המבקר של המציע.
א .מדוע עלינו להגיש חוו"ד המבקר מהדו"ח הכספי המבוקר?
ב .מדובר במסמך סודי שאינו יוצא מגבולות המשרד.
ג .לראשונה אנו נתקלים בבקשה כזו.
ד .נא להבהיר איזה אישור בדיוק עלינו להגיש.
תשובה:
מדובר בחוות דעת המופיעה בפתיח לדוח המבוקר לפיו לדוגמא לא נמצאו ליקויים
מהותיים ,אין הערת עסק חי וכיוב' .ככל שיש בקשה לשמירה על סודיות המסמך ,ככל
שיתבקש עיון תבקש העירייה תגובה טרם קבלת החלטה בעניין זה.
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 .4שאלה:
האם עלינו להחתים את חברת הביטוח על נוסח אישור ביטוח בעת הגשת המכרז ,או רק
לאחר זכייה.
תשובה:
אין צורך לצרף את נספח אישור הביטוח חתום בשלב הגשת ההצעה ,אלא לחתום עליו
בתחתית כל עמוד בלבד ,הזוכה במכרז יידרש להמציא את אישור הביטוח חתום.
 .5שאלה:
בתנאי הסף נתבקשנו להוכיח ביצוע של  3פרוייקטים שהיקפם הינו  ₪ 700,000אנו
מבקשים ,אם אפשר ,להנמיך את היקף הסכום של תנאי הסף לסכום של .₪ 500,000
תשובה:
שלילי  -הסעיף נשאר בעינו.
 .6שאלה:
בדף מס'  11נספח א 1/בתצהיר נפלה טעות בנוסח.
בסעיף  1נכתב "מכרז  2/2018תכנון....מתקני משחק....ברחוב ז'בוטינסקי"
תשובה:
אכן חלה טעות סופר ,מצ"ב נוסח מתוקן.

הבהרות:
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים
להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה ,חתום על
ידם בחתימה ובחותמת ,להצעתם במכרז.
בכבוד רב,
קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין
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נספח א -1/תצהיר המציע בדבר עמידתו בדרישת הניסיון בתנאי הסף של המכרז
אני הח"מ_________________בעל/ת ת.ז____________ .תפקידי במציע הוא
_________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה בכתבכדלקמן:
משמעות המונחים בתצהיר זה הנה כמשמעותם בתנאי המכרז וההזמנה-מסמך א' למסמכי
המכרז,אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה
בשם________________ת.ז/ח.פ/.ח.צ ,______________./המציע במכרז פומבי מס' 5/20
לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים ,עבודות תשתית,
מצע בולם נפילה ועבודות הצללה בגן "מצפה אפק" ברחוב שיר השירים ראש העין
( .1להלן" :המציע" ו" -המכרז").
.2

ה

מציע עומד בתנאי הסף של המכרזכדלקמן :
 2.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין
בישראל.
 2.2למציע ניסיון מוכח בביצוע 3 -פרוייקטים לפחות שהסתיימו ב 5 -השנים
האחרונות כקבלן ראשי ,בתחום אספקה והתקנה של מתקני משחק  ,לא כולל מצללה
ומשטח בולם נפילה ובהיקף שלא שאינו נמוך מ ₪ 700,000 -בתוספת מע"מ לכל
פרוייקט.
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