אגף למינהל תאום ותפעול

ד' בתמוז תשע"ט
 7ביולי 2019

הנדון :מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס'  16/19ניהול מנהלה לפיתוח תשתיות ובניית
מבני ציבור במתחמים  C,D,E,Fובניית מבני ציבור ,וקבלת תשתיות במתחמים  AוB -
במסגרת הסכם הגג בראש העין
להלן מענה לשאלת הבהרה בקשר עם המכרז שבנדון:
 .1שאלה:
מעיון במסמכי המכרז שפורסמו אבקש הבהרתכם .
 .1במכתב ההזמנה –כללי –פרק  10תמורה נרשם כי התמורה הכספית \₪ 60,000חודש
לפני הנחה בניכוי שכר דירה  ₪ 1,200הכל לא כולל מע"מ .
 .2הן במכתב ההזמנה והן בגוף ההסכם \נספח ג פרק  3שרותי המנהל סעיפים ד.ה,ו,ז
בתכולת \
שרותי המנהל לנהל את צוות כוח האדם כמתואר :

 .3האם צוות ניהול זה יהווה חלק נוסף מכוח האדם באחריות מנהל המנהלת \המציע ובגינם
ישולמו תמורות כספיות חודשיות למנהל .
כך שסך התמורות החודשיות תהיינה בהתאם לגודל צוות המנהל + ₪ 60,000Xמע"מ .
ו\או האם צוותי הפקוח הנוספים הנדרשים לבצוע כל העבודות בכל המתחמים כפי
שמתואר אינם עובדי מנהל המנהלת וככאלה אינם כפופים למנהל .
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אגף למינהל תאום ותפעול
תשובה:
השאלה אינה ברורה דיה ,מכל מקום מובהר כי מנהל המנהלת אינו נדרש להעסיק עובדים נוספים
מטעמו ,ככלל העירייה התקשרה/מתקשרת עם נותני השירותים למנהלת כמו גם עם מנהלי
הפרויקטים בהתקשרות ישירה/עצמאית בהתאם להליכים הקבועים בדין.
תפקיד מנהל המנהלת מפורט בצורה ברורה לנהל ,לתכלל ,לסנכן לבצע בקרה על ביצוע תקין של
כל העבודות של נותני השירותים לסוגיהם במנהלת לרבות המתכננים מנהלי הפרויקטים,
המפקחים הקבלנים ,הכל כמפורט במסמכי מכרז.
 .2שאלה:
ראיתי כי קיימת דרישה להגשת ערבות בנקאית בסך  ₪ 18,000צמודה למדד המחירים לצרכן
ובתוקף עד  .31.10.19לא צורף נוסח דוגמה להוצאת הערבות .האם ניתן לקבל את הנוסח המקובל
עליכם?
תשובה:
לא קיים נספח של נוסח ערבות ,ניתן לצרף ערבות בנוסח המקובל בבנק ובלבד שתעמוד
בתנאים המפורטים בסע'  7עמ'  .6הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום
האחרון להגשת מסמכי המכרז.
.3שאלה:
האם ניתן להגיש עם מסמכי המכרז צק בנקאי במקום ערבות ?
תשובה:
שלילי.
 .4שאלה:
האם ניתן לקבל הארכה למועד ההגשה של המכרז?
תשובה:
שלילי -מועד ההגשה נשאר בעינו.
 .5שאלה:
לדעתי חסר במכרז  -נספח  1להסכם  -הסכם גג שעליו אנו אמור לחתום ולהגיש כחלק ממסמכי
המכרז.
תשובה:
נספח מספר  1של הסכם הגג מופיע באתר העירייה שורה אחת מעל מסמכי המכרז .מכל מקום
מצ"ב בשנית.

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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