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 2020 יליול 5                   

 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז

 

תיקון שובר הגלים המנותק  20-4פר מכרז פומבי מסללשאלות הבהרה  1מענה מס' הנדון: 

 הצפוני בחוף אשקלון

נוסח המכרז המחייב את במסמכי המכרז. שינויים מהותיים לתשומת לב המציעים נעשו  .1

. לתשומת לב המציעים, יש להדפיס את 5.7.20-המעודכן מיום ההמציעים הוא הנוסח 

 מאתר האינטרנט של החברה ולהגישו לתיבת ההצעות.   5.7.20 -הנוסח המעודכן ליום ה

  1)לרבות נספח מס'  לשאלות ההבהרה 1בנוסף לכך, יש להגיש את מסמך מענה מספר  .2

 חתום על ידי המציעים. המצ"ב למסמך זה(

 : לשינויים המהותיים הבאיםתשומת לב המציעים  .3

 שונה כדלקמן: ז למכר 5.2.1תנאי הסף שבסעיף  .א

 בסיווג 400 ראשי ענףב והשיכון הבינוי משרד שלרשם הקבלנים רשום בפנקס המציע "

 . "'ג 5או /ו' ג 4

 למכרז.  5.3.1ל שינוי בתנאי הסף הפיננסי שבסעיף ח .ב

"דרכי גישה, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה  00.20בפרק ) סעיף ד' "גידור"שינוי בנעשה  .ג

נוסח הנוסח המחייב הינו  .המפרט הטכני המיוחד -מסמך ג'( לזהירות"ואמצעי 

חתום ע"י המציעים במסגרת )זה הנוסח שיש להגיש  5.7.20 -המפרט המעודכן ליום ה

  ההצעה(. 

למען הסר מסמך תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז.  1נספח מס' מצ"ב כ .4

תשובות לשאלות  1ספק, אם וככל שנשאלו שאלות שאין להן התייחסות בנספח מס' 

הבהרה, לרבות שאלות שנשאלו בסיור הקבלנים, הרי שביחס אליהן החברה לא מצאה 

 לנכון לתת הבהרה ונוסח מסמכי המכרז נותר ללא שינוי. 

לשאלות  1ך מענה מספר שיופץ בצירוף למסמ 5.7.20-פרט לנוסח המכרז המעודכן מיום ה .5

  ביתר תנאי המכרז. םישינוי וההבהרה, לא חל

המכרז המעודכן מיום נוסח הוראות  לביןבמקרה של סתירה בין הוראות המכרז המקורי  .6

 .5.7.20-המכרז המעודכן מיום הנוסח יחולו הוראות , 5.7.20-ה

 -המכרז המקורי ו/או הוראות המכרז המעודכן מיום ה במקרה של סתירה בין הוראות .7

לשאלות  1יחולו הוראות מענה מספר  ,לשאלות ההבהרה 1מענה מספר  לבין מסמך 5.7.20

 ההבהרה. 

 בברכה,  

 לג'לם,                         -תמר אלמיו                                

 מכרזים והתקשרויות  אש תחום ר                                                                                                      
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 1נספח 

 תשובות לשאלות הבהרה

 מענה פירוט השאלה/הבהרה מס'

ותנסחו  5.2.2נו מבקשים כי תוסיפו חלופה נוספת לתנאי הסף שבסעיף א .1

 את תנאי הסף הנ"ל כדלקמן:

השנים שקדמו למועד פרסום  20והשלים כקבלן ראשי במהלך המציע ביצע 

 המכרז, לפחות פרויקט אחד של הקמת שוברי גלים בתנאי ים פתוח.

 לעניין זה: 

מי אשר מזמין העבודה התקשר עימו ישירות בהסכם ולא  –"קבלן ראשי" 

 שימש קבלן משנה. מזמין העבודה לעניין זה לא יהיה הקבלן עצמו.

מ' מעל או מתחת לפני המים,  100מבנה באורך של לפחות  –"שובר גלים" 

 אשר נועד להקטין את אנרגיית הגלים;

מטרים  3( עולה על Significant Waveים שבו גובה הגלים ) –"ים פתוח" 

 ברצף של לפחות יומיים לפחות פעם אחת בשנה.

 

ובלבד בנוסף, אנו מבקשים כי יותר גם למיזם משותף להגיש הצעות למכרז 

, יקיים אחר כל 50% -שאחד מהשותפים במכרז, אשר חלקו לא יקטן מ

 תנאי הסף שבמכרז.

 לא מקובל.

 5.2המשך לפרסום המכרז חברתנו עומדת בכל תנאי הסף למעט תנאי ב .2

 אולם בתנאי זה עומדת חברת בת שבבעלותנו. 

 על כן נבקש לאפשר עמידה בתנאי זה באמצעות חברת בת. 

 לא מקובל.

כקבלן נדרש כי: "המציע ביצע והשלים  1.2לתנאי המכרז סעיף קטן  1עיף ס .3

ועד פרסום המכרז, לפחות פרויקט שנים שקדמו למ 20-במהלך ה ראשי

 אחד של הקמה ו/או תיקון שובר הגלים בתנאי ים פתוחים".

 לקבלן משנה אשר ביצע בעצמואנו מבקשים לשנות התנאי, כך שגם 

תהא אפשרות להשתתף והשלים פרויקט של הקמה ו/או שובר גלים..., 

 . במכרז

 לא מקובל.

אישור רואה חשבון על מחזור הכספי של המציע, אנו  – 7טופס מס' ב .4
, מאחר ואין 2018מבקשים לדווח על פי דוחות כספיים המבוקרים לשנת 

 . 2019בידינו עדיין דוח מבוקר לשנת 

 5.3.1סעיף  –מקובל 
 נוסח הבא:ליתוקן 

מחזור הכנסות  למציע "
 לפחותשנתי ממוצע של 
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 עשרים)₪  2 0,000,000
)לא כולל  ש"ח( מיליון

 מהשנים אחת כלמע"מ( ב
 אין וכן, 2016-2018

בדו"חות הכספיים של 
"הערת עסק  2018שנת 

 חי".

יתוקן  7טופס מס'  
 בהתאם.

 


