
 

 
ב הלני המלכה  רושלים 9רחו י  ,9422105 

 2020ינואר,  27
 אל:

 משתתפי המכרז
 

 א.ג.נ.,
 

לביצוע עבודות להכשרת תוואי הקו הירוק של הרק"ל בציר  81/2019מכרז פומבי מס'  הנדון:
 (, ירושלים37שדרות לוי אשכול )מקטע  -שרגאי 

 2מכתב הבהרה מס' 
 

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

 : לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  התבקשנו .1

 נדחית. הבקשה  :תשובה

 : לדחות את המועד האחרון לשאלת שאלות הבהרה במכרז.  התבקשנו .2

לא  1.2020.28יהיה ביום שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת . הבקשה מתקבלת :תשובה
 אין שינוי ביחס לאופן משלוח שאלות ההבהרה. צהריים.אחר ה 16:00יאוחר מהשעה 

 . Excelבפורמט לקבל את כתב הכמויות : התבקשנו .3

פורסם באתר חברת מוריה תחת  Excelכתב הכמויות בפורמט הבקשה מתקבלת.  :תשובה
, כי אין מהווה אמצעי עזר בלבד המבוקשמובהר כי כתב הכמויות בפורמט  לשונית המכרז.

 וכי אין לצרף את כתב הכמויות בפורמט האמור להצעה. על אמצעי עזר זה,להסתמך 

  את תוכניות העבודה. לקבל : התבקשנו .4

 ובמסגרת רכישת מסמכי המכרז קיבלהבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים כי  :תשובה
החסן נייד )דיסק און קי( הכולל את כלל קבצי התכניות המפורטות ברשימת פים המשתת

 לחוברת המכרז. ב'6מצורפת כנספח התכניות ה

אישור רו"ח חיצוני ביחס  הצגתבאמצעות  5.4לאפשר הוכחת עמידה בתנאי סף : התבקשנו .5
, וזאת מטעמים של מבוקריםו דוחות כספיים מלאיםחלף הגשת , לתנאים הנדרשים בסעיף

 סודות מסחריים.

 לחוברת המכרז. 17.4לאמור בסעיף  תשומת לב המשתתפים בעניין זה. נדחיתהבקשה  :תשובה

, כך (8)נספח  שצורף לחוברת המכרז לשנות את הדרישות הביטוחיות בנספח הביטוח: תבקשנוה .6
בפוליסה משולבת. שניתן יהיה לערוך ולקיים ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר 

את גבולות האחריות להוריד  -כאמור לגבי ביטוחים אלה יאושר לקיים פוליסה משולבת שככל 
 8בביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר בפוליסה משולבת זו, לגבול אחריות של 

 מיליון ש"ח.

: הבקשה מתקבלת באופן חלקי. ניתן לערוך את ביטוח האחריות המקצועית וביטוח תשובה
טוח ביבמקצועית והאחריות הגבולות האחריות בביטוח . סה משולבתאחריות המוצר בפולי

  .מיליון ש"ח 10יעמדו על  משולבתהמוצר בפוליסה האחריות 

לערוך ולקיים את ביטוח האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר  חלף הדרישה: התבקשנו .7
 שנים. 3-לשנות את התקופה ל, שנים 7-הנ"ל לתקופה שלא תפחת מ

 ף למסמכי המכרז.שצור בנספח הביטוח : הבקשה נדחית. תקופת הביטוח תהיה כמפורטתשובה

מסמכי המכרז ועל חלק בלתי נפרד מ ההווכי כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מ גםמובהר 
, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד והמשתתפים להחזיר

 עם הגשת יתר מסמכי המכרז.
 

 _________________ חתימת המציע:
 בכבוד רב,

 אבנר מרקוביץ

 וסמנכ"ל תשתיות"מ מנכ"ל מ


