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 משתתפי המכרז )בפקס'(
 

 א.ג.נ.,
 

תשתית, עפר, בטונים, סלילה  - 1אינפרא לביצוע עבודות  2018/336מכרז פומבי מס'  הנדון:
 (32)מקטע  שז"ר ולבציוןופיתוח נוף, בכביש 

 1מס'  מכתב הבהרה

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

 לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.: התבקשנו .1
 

לא  ,2019.10.2 להגשת הצעות במכרז נדחה ליוםהאחרון המועד תקבלת. הבקשה מ :תשובה
 ואופן הגשת ההצעות.. אין שינוי בקשר עם מקום בצהריים 12:00שעה יאוחר מה

 
בסיווג  200 קבלן רשום בענףלהיות  יהיה כך שעל המציע 5.2 סףתקן את תנאי ל :התבקשנו .2

כי יהיה , 2'סיווג גב 100בענף כי הקבלן יהיה רשום  בתנאי הסף הנוספת ביחס לדרישהוכי  5'ג
 בעל מהנדס ביצוע לחלופין, כי יהיה ניתן להציג. סיווג האמורבעל הקבלן משנה ניתן להציג 

 זו תבוטל.   נוספת לופין, כי דרישה, ולחלופי חניסיון בבניה מהסוג הנדרש
 

 :כדלקמןיתוקן  5.2 סףהבקשה מתקבלת באופן חלקי. תנאי  :תשובה
 

המשתתף הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות  .5.2"
)ענף ראשי כבישים, תשתית  200, בענף ראשי 1969-בנאיות, התשכ"ט

או קבלן משנה מטעמו שיוצג בתוך הוא,  )בלתי מוגבל( וכן 5סיווג ג'בופיתוח( 
 100ענף ב רשום בפנקס הקבלנים, ימים קלנדריים ממועד הודעת הזכייה 30

 לפחות. 2ג' בסיווג ענף ראשי בניה()
 
להוכחת עמידתו בתנאי זה: על המשתתף לצרף להצעתו העתק של תעודת  -

 רישום תקפה המעידה על רישומו כקבלן בפנקס הקבלנים, בסיווג האמור. 
 
דרישת הרישום ככל שהמציע מעונין להציג עמידתו בתנאי סף זה לעניין  -
ימים קלנדריים  30באמצעות קבלן משנה, על המציע להציג בתוך  100ענף ב

ממועד הודעת הזכייה, העתק של תעודת רישום תקפה המעידה על רישום 
 "קבלן המשנה בפנקס הקבלנים, בסיווג האמור.

 
 .EXCELלהעביר את כתב כמויות בפורמט : התבקשנו .3

 
בפורמט המבוקש פורסם באתר חברת מוריה תחת  כתב הכמויותהבקשה מתקבלת. : תשובה

אמצעי עזר בלבד וכי אין  המהוו EXCEL-בפורמט ה כתב הכמויותכי  מובהרלשונית המכרז. 
 . בפורמט האמור להצעה כתב הכמויותלצרף את 

במכרז, כך שניתן יהיה לערוך ולקיים ביטוח  לשנות את הדרישות הביטוחיות: תבקשנוה .4
לנספח הביטוח שצורף למסמכי  14אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר, כנזכר בסעיף 

, בפוליסה משולבת. כמו כן, ככל ויאושר לקיים פוליסה מתייחס לביטוחים אלהו המכרז
אחריות מקצועית  להוריד את גבולות האחריות בביטוח -משולבת כאמור לגבי ביטוחים אלה 

  .מיליון ש"ח 8וביטוח אחריות מוצר בפוליסה משולבת זו, לגבול אחריות של 

: הבקשה מתקבלת באופן חלקי. הזוכה יוכל לערוך ולקיים ביטוח אחריות מקצועית תשובה
מיליון ש"ח  20-וביטוח אחריות מוצר משולבת, אשר גבול האחריות בה יעמדו על לא פחות מ

 למקרה ובמצטבר.



 

י יש לערוך ולקיים את ביטוח האחריות קובע כ לנספח הביטוח הנ"ל 14סעיף : תבקשנוה .5
. מבוקש לשנות את שנים 7-המקצועית וביטוח אחריות המוצר הנ"ל לתקופה שלא תפחת מ

 שנים. 3-התקופה ל

: הבקשה נדחית. תקופת הביטוח תהיה כמפורט בנספח הביטוחי שצורף למסמכי תשובה
 המכרז.

 
מסמכי המכרז ועל המשתתפים חלק בלתי נפרד מ זה מהווה ךכמפורט במסמכי המכרז, מסממובהר כי 

ם על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי להחזירו, במצורף להצעתם, כשהוא חתו
 המכרז.
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