 26מרץ 2020
א' ניסן תש"ף

לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :הודעה מספר  -2תשובות לשאלות למכרז פומבי מס' 03/2020
מכרז גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן טיוב מים

פרק א'  -כללי
.1

הודעה זו מכילה שינויים והבהרות למסמכי המכרז שבנדון (לרבות שינויים בתנאי הסף) וכן תשובות
לשאלות שהתקבלו .יובהר כי אין שינוי במסמכי המכרז למעט המופיע בהודעה זו ובנספח א'.

.2

מצ"ב להודעה זו כנספח א' שאלות ותשובות.

.3

מודגש כי הודעה זו כוללת תיקון לתנאי סף  2א' למסמך א' (תנאי המכרז והוראות למשתתפים) וכן
ביטול תנאי הסף הנקוב בסעיף  2ד' למסמך א' (תנאי המכרז והוראות למשתתפים) ,הודעה על כך
תפורסם במקביל בעיתונות.

.4

בנוסף החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון ,וזאת עד ליום
 19.04.2020בשעה  .12:00מובהר כי אין כל שינוי במועד תוקף הערבות.

.5

הודעה זו והנספחים לה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציעים לצרף את הודעה
זו והנספחים לה להצעתם ,כאשר הם חתומים ומלאים כנדרש.

.6

הודעה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה ותשלח למשתתפים שמסרו את פרטיהם.

בכבוד רב,
ניר שרעבי ,מהנדס
מי-ציונה בע"מ
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נספח א' להודעה מס' 2
תשובות לשאלות
מכרז גנרטורים ניידים לבאר ה' ולמתקן טיוב מים
שאלה :1
עמוד מס'
מסמך
מס"ד
15
טופס 5
1

סעיף מס'
.2א

פירוט השאלה
אבקש להוסיף לתנאי הסף:
משרדי ביטחון
מפעלים בטחוניים
ומוסדות ממשלתיים

תשובה :1
תנאי הסף הנקוב בסעיף  2א' למסמך א' יוחלף בתנאי הסף שלהלן:
" המציע סיפק לרשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או מוסדות/משרדים ממשלתיים ו/או גופים ציבוריים
ו/או מפעלים ביטחוניים לפחות  2מערכות גנראטורים כולל מערכת סולר בכל אחת מהשנים
".2016,2017,2018,2019
כמו כן החברה מודיעה על ביטול תנאי סף הנקוב בסעיף  2ד למסמך א' – דהיינו ההשתתפות במפגש
מציעים אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
שאלה :2
בעניין תנאי סף וכפי שדובר בסיור הקבלנים .
סעיף  2א בדרישות תנאי סף דורש שהמציע סיפק לרשויות ותאגידי מים לפחות  2מערכות גנרטורים בכל
שנה משנת  2015עד . 2019
זה תנאי סף שעומד בו רק מציע אחד,
פרוש הדבר שלא היה תחרות למכרז ורק מציע אחד יכול להגיש ,
אנו מבקשים להוריד תנאי זה ,ולחלופה אפשר לבקש  5לקוחות מוסדים שהיו ממליצים ,
נא תשובתכם בהקדם כך שנוכל לטפל בהגשת המכרז .
תשובה :2
ראו תשובה .1
שאלה :3

מס"ד

מסמך

טופס 5
1
.3.1

מפרט
2
.3.2
טכני

עמוד
מספ
ר
15

מספר
סעיף

פירוט השאלה

1

62

 00.18ב'

מאחר ובעבודות של
האם אפשר להגיש חשבונית
רשויות מקומיות ו/או
על שם הלקוח עבור פרויקט
תאגידי מים וביוב לא תמיד
דומה שבוצע מאחת מהשנים
המבוקשות במקום חשבון סופי יש חשבונות עם כתבי
כמויות שצריכים להיחתם
חתום ע"י הלקוח?
בסוף כל פרויקט ע"י
הלקוח.
האם נדרש להעסיק מודד
כמפורט?
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מס"ד

מסמך

תאגיד המים והביוב מי ציונה בע”מ

עמוד
מספ
ר
69

מספר
סעיף

פירוט השאלה

08.3.2

דגם המחולל מסוג LEROY
SOMERשאופיין במפרט
הינו דגם ישן ולא מיוצר יותר.
האם אפשר לספק מחולל
מדגם מקביל lsa44.3l12 /
? tal-044-j

מפרט
4
.3.4
טכני

69

08.3.2

מפרט
5
.3.5
טכני

73

08.3.22

האם ניתן להציע דיזל גנרטור
עם מנוע  DOSSANמדגם
 DP086TAעם מחולל
 MECCALTEמדגם ecp-
?34-2l
במפרט נדרשת עגלה נגררת
עם כושר נסיעה של עד 3,000
ק"ג ,משקל גנרטור  +חופה +
 340ליטר סולר =  2,715ק"ג
נטו.
האם ניתן להציע נגרר עד
 3,500ק"ג ברוטו?

מפרט
3
.3.3
טכני

www.mei-ziona.co.il

הערה

תשובה :3
 3.1ניתן להגיש חשבונית על שם הלקוח עבור הוכחת הנדרש בתנאי סף  2א'  .יש לוודא שבחשבונית
מופיעה תכולת העבודה הנדרשת בתנאי הסף.
 3.2כן .בסעיף  00.18ב' כתוב " במשך כל תקופת הבצוע יספק הקבלן שירותי מדידה של מודד מוסמך
וקבוצת מדידה עם ציוד מלא ,כולל דיסטומט ,לצורך עבודותיו ,ובכל עת שיידרש על ידי המפקח .המודדים
יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שתידרש לצורך בצוע העבודה ,וזאת ללא כל תשלום נוסף".
לפיכך ,תידרש העסקת מודד או לצורך עבודות הקבלן או על פי דרישת המפקח".
 3.3במפרט הטכני בסעיף  08.3.2כתוב " או ש"ע מאושר" .המציע שיזכה יגיש לאישור המתכנן הציוד
שירצה לספק .הציוד יאושר ע"י המתכנן במידה ויתאים להגדרות המופיעות במכרז.
 3.4במפרט הטכני בסעיף  08.3.6כתוב "או ש"ע מאושרים על ידי המהנדס" .המציע שיזכה יגיש לאישור
המתכנן הציוד שירצה לספק .הציוד יאושר ע"י המתכנן במידה ויתאים להגדרות המופיעות במכרז.
 3.5המציע שיזכה יוכל להציע עגלה נגררת עם כושר נשיאה עד  3,500ק"ג ברוטו .הנ"ל ייבדק ע"י המתכנן
ובמידה והעגלה שהוגשה תאושר היא תסופק אך ללא תוספת מחיר ממחירי המכרז.

להלן טופס  5מעודכן בהתאם לשינויים בתנאי הסף:
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טופס 5
הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות (מכרז )03/2020
לכבוד
מי-ציונה בע"מ
הריני להצהיר ,בשם המציע ________________ (להלן ":המציע") ,כדלקמן:
 .1המציע סיפק לרשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או מוסדות/משרדים ממשלתיים ו/או
גופים ציבוריים ו/או מפעלים ביטחוניים לפחות  2מערכות גנראטורים כולל מערכת סולר בכל
אחת מהשנים  .2016,2017,2018,2019וזאת כמפורט להלן:
תיאור העבודה

מועדי ביצועה

היקף כספי

עבור מי בוצעה

/2016
/2016
/2017
/2017
/2018
/2018
/2019
/2019
מצ"ב העתק מחשבונות סופיים מאושרים של הפרויקטים הנ"ל עם חתימה של הרשות המקומית/תאגיד
מים וביוב ותאריך או העתק חשבוניות של הפרויקטים הנ"ל עם פירוט תכולת העבודות.
 .2המציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות  500אלף ש"ח בשנה לפני מע"מ בכל אחת מהשנים
.2017-2019
חתימת המשתתף______________________________
תאריך_______________ :
אישור רואה חשבון
לבקשת ___________________ (להלן" :המשתתף") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף
בדבר ההכנסות מביצוע עבודות כמדווח לעיל וכן בדבר מחזור כספי של המשתתף כמפורט לעיל .ההצהרה
הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות
המשתתף ואת המחזור הכספי של המשתתף כמדווח לעיל.
בכבוד רב,
תאריך____________:
רואי חשבון
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