
 

 

     

 
           

          
 לכבוד  

-------------- 
---------------- 

 -באמצעות דוא"ל
 

 שלום רב,
 

מענה  -הלל יפה לביצוע עבודות הנגשה בשטח המרכז הרפואי 16/2019מכרז פומבי מספר  הנדון :
 על שאלות הבהרה.

  
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין 
 האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

 
 תשובה שאלה  כותרת סעיף מסמך 

תנאי סף  1ד. מסמך א' .1
להשתתפות 

 במכרז

?  100הצבתם תנאי סף סיווג מדוע 
 הינו קבלן בניין 100סיווג 

סיווג קבלני למכרזים מסוג זה הינו 
קונסטרוקציות פלדה  150סיווג 

  לרבות כל עבודות פלדה
לכן אבקש לבחון סוגיה זאת מול 

  רשם הקבלנים.

בפרויקט נגישות אין עבודות 
קונסטרוקציה ולכן אין צורך בסווג 

 במסגרת פרויקט זה. 150
 
 

 

תנאי סף  1ד. מסמך א' .2
להשתתפות 

 במכרז

הינו קבלן רשום אשר  100סיווג 
בסיווגו הרשום יכול לבצע כל 

 העבודות כולל בניה הנדסית .
בעבודה זו אין בניה הנדסים למעט 

  .הנגשה ושיפוצים
זו   בלבד 100הדרישה לסיווג , לכן

ברישיון המחזיק  131פגיעה בקבלן 
ואיננו מחריג מביצוע עבודות נשוא 

  מכרז זה .
יכול לבצע כל  131קבלן שיפוצים 

  ,עבודות בבניה למעט בניית שלד
מאחר ואין בעבודות נשוא מכרז זה 
עבודות בבניה חדשה או תוספות 

 בניה.

לפרוייקט זה אושר קבלן רשום בענף 
 קבלן שיפוצים. -ומעלה  131משנה  

 
על רסמה הודעה פו 14.11.2019-ב

. הפרסום תיקון תנאי מסמכי המכרז
בעיתונות, במנו"ף ובאתר בוצע 

 האינטרנט של המרכז הרפואי.

מדוע מכרז זה לא עבר דרך מאגר     .3
המאוחד, מאגר  הקבלנים
 ? ממשלתי

 

בשל ריבוי הסעיפים החריגים הקיימים 
  ם מכרז פומבי.  רסופבפרויקט זה, 

 2019בנובמבר  28 תאריך : לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 ל' בחשוון תש"פ  
 2000-2003-2019-0012316 סימוכין : 



 

 

4.    
  

בסיור הקבלנים, לפי המשתתפים 
שהגיעו, לא ראיתי קבלן שעומד 

וכן לא  131בתנאי הסף לענף משנה 
 שרדימקבלן המאושר ע"י 

 הממשלה. 
האם יש כוונה לשנות את תנאי 

הסף לקבלני נגישות עם נסיון 
  ?מוכח

 

 לא.

  ?לא צוין במכרז ,מה תנאי התשלום    .5
 

 בהתאם לקבוע בהסכם מאגר הקבלנים
  חוזה לעבודות מוגדרות - 1-2015-דמ

ומה גובה ,האם תנתן מקדמה    .6  
  ?המקדמה 

 

לא ניתן לשלם מקדמה , אלא אם 
מגובה  100%יעמיד הספק ערבות 

 .המקדמה
בסיום אספקת העבודה או מתן 
השירותים על ידי הספק, ועדת 
המכרזים תשיב את ערבות המקדמה 

 לספק.
 

לגבי סיור לא התקבל עדכון      .7
וכן לא  21.11.19-המציעים שנערך ב

התקבלה רשימה של על 
 המשתתפים בסיורים שנערכו. 

 

 נשלחהמציעים  ימשתתפים בסיורל
למועד בו הוא  פרוטוקול סיור מציעים

 .השתתף
רשימת המשתתפים אינה ניתנת 

 .לפרסום
 
 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם: 

 תאריך ________________ 
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________

 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
  יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

         
             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 מרכזת ועדת מכרזים              

 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות         
 העתק:

 דר' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.
 גב' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן.

 עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן.
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.

 אינג' אדרי רונן, מהנדס ראשי, כאן
 , יועץ למכרז.בע"מ גישה טובהמר אריאל גרדשטיין, 

 תיק
 ת.ת


