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 אל:

 משתתפי המכרז

 ,נ.ג.א.
 

 רחובות פיתוחשיקום ו עבודות לביצוע מסגרת בחוזהלהתקשרות  9201/156מס'  פומבי מכרז הנדון:
  ברחבי העיר ירושלים פים"ושצ

 1מכתב הבהרה מס' 

 שבנדון, כדלקמן: מכרזלמשתתפים בולהבהיר מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע 
 

תשומת לב המשתתפים במכרז כי ככל הנראה לפני כשבוע הופץ למשתתפים, או לחלקם, טיוטת מסמך  .1
", כאשר 1אשר צוין בכותרתו מספר המכרז וכן הכיתוב "מכתב הבהרה מס'  3.11.19נושא תאריך 

מך האמור אינו מחייב ואינו מהווה המסמך לא היה חתום על ידי הח"מ. למען הסר ספק מובהר, כי המס
להתעלם ממנו ומהאמור בו )לרבות לענין  –חלק ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים אשר קיבלו מסמך זה 

 (.כקבוע במסמכי המכרז סכום רכישת מסמכי המכרז, אשר היה ונותר

 

  :מועד הגשת ההצעות דחיית .2

לא יאוחר  ,21.11.2019יום  הינוהצעות המועד האחרון להגשת השמועד הגשת ההצעות במכרז נדחה, כך 
 שינוי ביחס לאופן ומקום הגשת ההצעות.אין  .בצהריים 12:00מהשעה 

 

 : למכרז 5.3תנאי סף שינוי  .3

 :ןנוסחו העדכני והמחייב יהיה כדלקמלמכרז ישונה, ו 5.3נוסח תנאי סף 

ודות ועד למועד הגשת ההצעות, עב 1.1.2014המשתתף ביצע, במהלך התקופה שמיום "
 15 " כהגדרתן להלן, בפרויקט אחד שהסתיים, בהיקף כספי שלשיקום ופיתוחבתחום "

המשתתף ביצע במהלך התקופה האמורה, עבודות בתחום  -לפחות; ולחלופין  מיליון ש"ח
היקף כל אחד משלושת  ואשרפרויקטים שהסתיימו, שלושה ב ," כאמורשיקום ופיתוח"

. כאמור לעיל, בדיקת היקף לפחות ש"ח יליוןמ 7.5הפרוייקטים האמורים עמד על 
 .הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם מרכיב המע"מ

, יוכר אך ורק הערך הכספי של 1.1.2014 יום מובהר, כי ככל שיוצגו פרויקטים שהחלו לפני
עתו מהו היקף ועד למועד הגשת ההצעות, ועל המציע להבהיר בהצ 1.1.2014העבודות מיום 

 .העבודות שבוצע בתקופה האמורה

, בסביבה עירונית תשתית עבודות: הבאה המשמעות תהיה" עבודות שיקום ופיתוח" למילים
 אחר פרויקט כל או פים"שצ עבודות, פיתוח עבודותעבודות סלילה,  ,כבישים עבודות

 (.זה יףבסע מהחלופות באחת די) ההצעות הגשת טרם ככזה המזמין ידי על שיאושר

: על המשתתף לצרף להצעתו אישור חתום בידי מזמין אותן להוכחת עמידתו בתנאי זה
 אולמכרז,  2נספח עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות בנוסח המצורף כ

העתקים של חשבונות סופיים חתומים על ידי נציג מטעם מזמין אותן עבודות או מטען 
חר להנחת דעתו של מנהל הפרוייקט, שיש בו כדי להעיד כל מסמך א אומנהל הפרויקט, 

 ."על ביצוע העבודות כאמור

 : למכרז .45תנאי סף שינוי  .4



 

 ן:נוסחו העדכני והמחייב יהיה כדלקמלמכרז ישונה, ו 5.4נוסח תנאי סף 

או  2015-2017ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המשתתף, מפעילות שוטפת, בשנים "
לשנה. מובהר כי הערת "עסק חי"  מיליון ש"ח 25של פחת מסכום לא  2016-2018בשנים 

 , לפי הענין, תביא לפסילת הצעת המשתתף.2018או  2017בדו"חות הכספיים לשנת 

: על המשתתף לצרף להצעתו העתק של דוחות כספיים מלאים, להוכחת עמידתו בתנאי זה
להוכיח עמידתו בתנאי  . משתתף רשאי2016-2018או לשנים  2015-2017מבוקרים, לשנים 

זה גם באמצעות תאגיד השולט בו ואשר יתחייב כלפי מוריה בכתב במסגרת מסמכי  5.5
הצעת המשתתף להיות ערב להתחייבויות המשתתף, ככל שיזכה במכרז. לצורך סעיף זה 

 ".1981-"שליטה", כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 

 :תיקונים בכתב הכמויות .5

 -לב המשתתפים לתיקונים ולהבהרות ביחס לכתב הכמויות, כדלקמן  תשומת

 .קרצוף בלבדל מתייחס – 1.59.1.0060סעיף  .א

 במקום מ"ק. ,מ"רליחידת מדידה תוקנה  – 1.59.1.0070סעיף  .ב

 במקום מ"ק. ,מ"רליחידת מדידה תוקנה  – 1.59.1.0080סעיף  .ג

 במקום מ"ק. ,מ"רליחידת מדידה תוקנה  – 1.59.1.0090סעיף  .ד

באתר מוריה. למען הסר ספק  הועלהלנוחות המשתתפים, כתב כמויות מעודכן ומחייב בהתאם לאמור 
מובהר, כי מעבר לכך אין שינוי במחירי כתב הכמויות או בתכולת העבודות כמפורט במסמכי המכרז 

 והחוזה.

נא המכרז, ורפו למסמכי שונות לפרטים אולם הפרטים לא צקיימות הפניות בכתב הכמויות  :נתבקשנו .6
 .צרפו חוברות פרטים רלוונטיות

. על אף מוריה, תחת לשונית המכרזהאינטרנט של חוברת פרטים מתאימה הועלתה לאתר : תשובה
מובהר, כי מדובר על פרטים לדוגמה, וכי אין הכרח שפרטים אלו יבוצעו במדויק בכל פרויקט ר האמו

 ופרויקט.

את רף להעלות מסמכי המכרז וכתב הכמויות ובהכמויות  של מחירי בדיקה מחודשתלערוך : נתבקשנו .7
 .המחירים

 .אין שינוי במחירי כתב הכמויות ובתכולתם כמפורט במסמכי המכרז והחוזה: תשובה

מקובל על הבנוסח ניתן יהיה להגיש מסמכים  5.3האם במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף  :נשאלנו .8
 למכרז? 2כנספח ושונה מהנוסח שצורף הרשות הממליצה 

למכרז באמצעות אסמכתאות בהתאם לאחת  5.3על המציעים להוכיח עמידתם בתנאי סף  :תשובה
למכרז הינו אחת החלופות להוכחת עמידה בתנאי הסף.  2החלופות המפורטות בסעיף, כשמילוי נספח 

יע בתנאי הסף צירוף אישור חתום בידי מזמין או מנהל פרויקט אשר יש בו כדי להוכיח את עמידת המצ
 2כנדרש יתקבל כעונה על הדרישה בשים לב לתוכנו, ולא יפסל רק משום שמנוסח באופן שונה מנספח 

 למכרז.

 לפרט את היקף התקציבים המיועדים לעבודות, לפי שנים. :נתבקשנו .9



 

 לחלק הכללי במסמכי המכרז, 1.5, כמצוין בסעיף : הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים כיתשובה
מספר הפרויקטים בהליך אשר במסגרתם יוזמנו במכרז להתקשרות בהסכם מסגרת כאשר מדובר 

אין כל מחוייבות של מוריה למסור וכי  ,השירותים וכן היקף השירותים שיוזמנו בכל פרויקט, אינו ידוע
 לזוכה.עבודות בהיקף מינימאלי או בכלל 

 האם תתקיים פתיחת פומבית של המעטפות? :נשאלנו .10

 .לא: תשובה

 להבהיר את שיטת בחירת הזוכה במכרז? :נתבקשנו .11

לחלק הכללי. תשומת לב  12שיטת בחירת הזוכה או הזוכים במכרז, הינה כמפורט בסעיף : תשובה
זוכים(, וכן לפנות למציעים לפי  3המשתתפים כי המזמין רשאי, אך לא חייב, לבחור יותר מזוכה אחד )עד 

ותר מההצעה שהוגדרה כהצעה הזוכה בהתאם לכללי המכרז(, סדר דירוגם )דהיינו, ההצעות היקרות י
 במסמכי המכרז,יחד עם זאת, ועל אף האמור  לשם שיפור הצעותיהם הכספיות והשוואתן להצעה הזוכה.

 זוכים בהתאם לכללי בחירת ההצעות. 3מובהר כי מוריה שומרת על זכותה לבחור במסגרת המכרז עד 

לשם הוכחת  ניסיון מקצועיכלהיחשב יכולים ת ריבודים ואחזקה עבודובביצוע ניסיון האם  :נשאלנו .12
 למכרז? 5.3עמידה בתנאי סף 

 .5.3", לצורך עמידה בתנאי סף עבודות שיקום ופיתוח, עבודות כאמור לא יוכרו כ"לא: תשובה

 האם יש סעיף לבקרת איכות בכתב הכמויות? :נשאלנו .13

בון הקבלן, וכלול במחירי היחידה שבכתב לא. התשלום עבור בקרת האיכות הינו על חש: תשובה
 הכמויות.

 
 

מסמכי המכרז ועל המשתתפים חלק בלתי נפרד מ זה מהווה ךכמפורט במסמכי המכרז, מסמ ,מובהר כי
ם על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי כשהוא חתו, במצורף להצעתם, להחזירו
 המכרז.

 

 ___________ חתימת המציע:
                  

 
 כבוד רב,ב            

 אינג' יואל אבן

 
 מנכ"ל מ"מ 

 


