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 2020 יליול 8                   

 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז

 

להקמת שוברי גלים אל מול  20-3פר מכרז פומבי מסללשאלות הבהרה  2מענה מס' הנדון: 

 חופי נתניה

נוסח המכרז המחייב את במסמכי המכרז.  שינוי מהותי הלתשומת לב המציעים נעש .1

 לתיבת ההצעות.  וזה הנוסח שיש להגיש  8.7.20-המעודכן מיום ההמציעים הוא הנוסח 

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

 חתום על ידי המציעים. למסמך זה(

 הבאים: לשינויים ולעדכוניםציעים תשומת לב המ .3

  למסמכי המכרז.  5.2.2בתנאי הסף שבסעיף  שינוי מהותי נעשה .א

. 10:00שעה ל 13.7.20 -ליום הנדחה , 9.7.20-שנקבע ליום ה, סיור הקבלנים הנוסף .ב

הינה  ההשתתפות בסיור הקבלנים .בחניון העליון בחוף ארגמן בנתניהמקום המפגש: 

סיור הקבלנים פו במציעים שהשתת חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.

א להשתתף בסיור הקבלנים המעודכן , רשאים של14.6.20 -שנערך ביום ה הקודם,

, אך האחריות למידע שיימסר תחול עליהם, והם לא יוכלו 13.7.20 -שייערך ביום ה

 לטעון כל טענה ביחס להסברים שיימסרו שם.

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

למען הסר ספק, אם וככל שנשאלו שאלות בנספח זה לא הובאו בהכרח בנוסחן המקורי. 

הרי שביחס אליהן החברה תשובות לשאלות הבהרה,  1שאין להן התייחסות בנספח מס' 

 לא מצאה לנכון לתת הבהרה ונוסח מסמכי המכרז נותר ללא שינוי. 

לשאלות  2 'שיופץ בצירוף למסמך מענה מס 8.7.20-המכרז המעודכן מיום ה פרט לנוסח .5

  ביתר תנאי המכרז. םישינוי וההבהרה, לא חל

המכרז המעודכן מיום נוסח הוראות ו/או במקרה של סתירה בין הוראות המכרז המקורי  .6

המכרז נוסח יחולו הוראות  , 8.7.20-לבין הוראות נוסח המכרז המעודכן מיום ה 28.6.20-ה

   . 8.7.20-המעודכן מיום ה

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

לשאלות  2 'מענה מס לבין מסמך 8.7.20-ו/או הוראות המכרז המעודכן מיום ה 28.6.20

 לשאלות ההבהרה.  2 'יחולו הוראות מענה מס ,הבהרהה

 2לשאלות הבהרה, לבין הוראות מענה מס'  1בין הוראות מענה מס' סתירה ל במקרה ש .8

, , אך אם לא ניתן יהיה לעשות כןלשאלות הבהרה, ייעשה ניסיון ליישב בין קבצי ההבהרות

 לשאלות הבהרה.  2יחולו הוראות מענה מס' 

 

 בברכה,  

 לג'לם,                         -תמר אלמיו                                

 מכרזים והתקשרויות  אש תחום ר                                                                                                   
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 1נספח 

 תשובות לשאלות הבהרה

 

 תשובה פירוט השאלה/הבהרה 'מס

הנכם  –להוראות המכרז  5.2.2ף עיס .1

מתבקשים בזאת לקבוע כי גם מציע אשר 

ביצע עבודות ימיות של הקמת רציפים 

עבודות ייבוש ימי, בהיקפים  ו/או 

 גדולים, יהיה רשאי להשתתף במכרז.

לחילופין, הנכם מתבקשים בזאת לקבוע, 

כי ניתן יהיה לעמוד בתנאי הסף הקבועים 

אמצעות קבלן לעיל גם ב 5.2.2בסעיף 

משנה, העומד בתנאים הנ"ל, עימו 

יתקשר המציע ואשר יבצע עבור המציע 

וכקבלן משנה שלו את העבודות הימיות 

 א המכרז. נשו

 .חלקית מקובל

לתנאי הסף המקצועיים למכרז  5.2.2סעיף 
 כדלקמן: תוקןי

"המציע ביצע והשלים כקבלן ראשי במהלך 
 פרסום המכרז,שנים שקדמו למועד  20 -ה

לפחות פרויקט אחד של הקמה ו/או שיקום 
ו/או בניית מזח  שוברי גלים בתנאי ים פתוח

 מטרים. 8בעומק מים של לפחות 

 -לעניין זה

מי אשר מזמין העבודה  -"קבלן ראשי"
התקשר עימו ישירות בהסכם ולא שימש 
כקבלן משנה. מזמין העבודה לעניין זה לא 

 יהיה קבלן בעצמו.

 מבנה מסוג רובד אבנים -"שובר גלים"
(RUBBELMOUND)   עם שריון מאבן או

יחידות בטון במקביל או ניצב לחוף, כאשר 
של אותו שובר הגלים נמצא מעל  קודדק

 מפלס המים.

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

ברצף של לפחות יומיים לפחות פעם אחת 
 "בשנה.

 קן בהתאם. למסמכי המכרז יתו 8טופס מס' 

בקשת רו"ח מבקר של המציע והנחיות ל .2

החשבון, וועדת המכרזים  לשכת רואי

מתבקשת לאשר כי אישור רואה חשבון 

אשר יצורף כתנאי להוכחת עמידת 

המציע בתנאים הפיננסיים, יהיה חוות 

על פי דעת על דף לוגו של רו"ח המבקר 

 .7טופס מס' הנוסח הקבוע ב

 מקובל.

ו/או  5ג200ל נות את הסיווגלש בוקשמ .3

 פה.כחלו 5ג200להוסיף דרישה לסיווג 

מדובר בפרויקט הכולל עבודות עפר 

בהיקפים עצומים. נכון יותר יהיה 

 .לא מקובל 

בסביבה  דסיותההנ לאור המורכבויות
הסיווג , הימית והחופית הקיימות בפרויקט

נוכח הפער הכספי  בלבד. 400הנדרש הינו 
 כספיה ףלבין ההיק 4ג' 400הקיים בין סיווג 

 לא ניתן לאשר את הבקשה., של הפרויקט
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 200להעמיד את הדרישה לסיווג בענף 

 .400מאשר בענף 

ך, אנו מבקשים להוסיף, להעמיד את לפיכ

פות דרישת הסיווג בהתאם לאחת החלו

 הבאות:

 5ג400או   5ג 200מציע שמחזיק בסיווג 

 או לחילופין

ווג וגם בסי 4ג200מציע שמחזיק בסיווג 

 3ב400

 

 


