
 לשאלות הבהרה 3מס' מענה 
 /24119מכרז 

 

 שהתקבלו בנוגע למכרז. לשאלות הבהרה 3מס' תשובות סבב להלן 

יובהר כי נוסח השאלות במסמך מרכז זה אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח 

 נענתה כל שאלה.

 ממסמכי המכרז שיש להגישם.מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה והוא מהווה חלק 

 
 

מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

כי הבהרה  מתבקשת 1פרק  המכרז 1

העבודה מתייחסת אך 

ורק לרצועות קווי 

הדלק ולא לתכנון 

מתקנים נלווים ו/או 

 חוות מיכלים

הבקשה מתקבלת. מובהר כי העבודה 

 מתייחסת אך ורק לרצועות קווי הדלק.

שאלות  2

הבהרה 

 2סבב 

מתבקשת הבהרה  

 לעניין מועדי הראיונות

. כל שאר 19.12.19מועד הראיונות הינו 

 המועדים שנקבעו לראיונות מבוטלים.

שאלות  3

הבהרה 

וסיכום 

כנס 

 מציעים

מתבקשת הבהרה  

לעניין אורך הרצועות 

הכלול במכרז בשלבים 

השונים שכן ישנה אי 

 בהירות.

נדרש ניתוח ולימוד  -א'מובהר בזאת כי בשלב 

 ק"מ רצועות קווי דלק. 800של כ 

אורך הרצועות  -ה-עוד מובהר כי בשלבים ד

ק"מ. חישוב התמורה  500הכלול במכרז הינו 

 יעשה על בסיס אורך זה.

 133.4.3תשומת ליבם של המציעים לסעיף 

לעניין חישוב התמורה בגין תכנון רצועות 

למכרז  3.5הדלק הנוספות הכלולות בסעיף 

 (האופציה).

מבוקש שינוי הסעיף או  133.3 המכרז 4

הסרתו בטענה שמייצר 

תזרים תשלומים 

 בעייתי למציע

 הבקשה נידחת.

למכרז הנה  133.3מובהר כי כוונת סעיף 

סכום לקבוע תנאי לתקפות ההצעה ולפיו 

הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע, לשלבים 
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

מסכום הצעת המחיר  30%ג לא יעלה על -א

בסעיף זה  ואיןה -שנתן המציע לשלבים ד

של ו/או חלוקה  משום קביעת שלבי תשלום

 תזרים התשלומים.

נמחיש בדוגמה הבאה (מובהר כי המספרים 

 הינם פיקטיביים ואינם משקפים דבר):

 -1דוגמא 

 50 -פיקס לשלב א הצעת מחיר

 100 –ג' -הצעת מחיר פיקס לשלבים ב'

  300 -ה-הצעת מחיר פיקס לשלבים ד

ותפסול את המציע,  הצעת מחיר זו תיפסל

ג הינו יותר -שכן הסכום שהוצע בגין שלבים א

 ה.-מהצעת המחיר שלו לשלבים ד 30%מ 

  

 -2דוגמא 

 25 -הצעת מחיר פיקס לשלב א'

 50 -ג'-בהצעת מחיר פיקס לשלבים 

 300 -ה-הצעת  מחיר פיקס לשלבים ד

 25%ג' מהווה -הצעת המחיר לשלבים א

ה, ועל כן עומדת -מהצעת המחיר לשלבים ד

 בתנאי המכרז.

כי ככל ובמידה ויבוצעו כל שלבי  -יובהר

יהיה זכאי לתמורה  2המכרז, המציע בדוגמא 

 הבאה (בכפוף לאבני הדרך לתשלום):

  25 -בגין ביצוע שלב א

 50-ג -ין ביצוע שלבים בבג

שישולמו  -300ה -בגין ביצוע שלבים ד

 .והוראותיו בהתאם לתנאי המכרז

מבוקש לעדכן את  2-ז הנספחים 5

 הטופס

העמוד הבקשה מתקבלת. מצורף למענה זה 

המעודכן. יש לצרף את  2-הראשון של טופס ז

העמוד הזה להצעה. בשאר עמודי הטופס 
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

 (קרי הטבלה) אין שינוי.

מתבקשת הבהרה כי  89 המכרז 6

הנקוב  46.1.1סעיף 

למכרז  89בסעיף 

מהווה טעות סופר וכי 

הכוונה הנה לסעיף 

 למכרז. 45.1

מדובר בטעות סופר.  .הבקשה מתקבלת

למכרז  45.1הנה לסעיף  89הכוונה בסעיף 

על ההבהרות שניתנו ביחס אליו בתשובות 

 לשאלות הבהרה שפורסמו.

 

 

 

 של הבהרות אלו להצעה שתוגש על ידי המציע.יש לצרף העתק חתום 
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 ועמידה בתנאי הסף ראש הצוות המוצעניסיון  -2-ז טופס - 3סבב הבהרות  -מסמך מתוקן

 

 פרטים כלליים:

 שם ראש הצוות המוצע: ________________________________________

 כתובת:____________________________________________________

 יח ונייד: _____________________________________________יטלפון נ

 דואר אלקטרוני:_____________________________________________

 

 התחייבויות  והצהרות כלליות:

 *** יש לסמן את הרלבנטי***אני מצהיר כי אני:  .1

 בעל שליטה במציע □

 שותף במציע□ 

 מנהל במציע□ 

 י :אני מצהיר כי אנ .2

 בעל תעודת מהנדס תקף הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים□ 

 אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים□ 

 בעל תואר אקדמי כנדרש מתכנן סביבתי/מתכנן ערים□ 

 העתק התעודה/ות התקפות מצורפות להצעה.

 קבלת התואר.שנה מיום  15אני מצהיר כי אני בעל ותק מקצועי כמהנדס או אדריכל של לפחות  .3

 העתק תעודת התואר האקדמי מצורפת להצעה.

 אני מצהיר כי אני או כל גורם קשור אלי: .4

 לא הורשענו בעבירה.□ 

 לא הואשמנו בעבירה ולא מתנהלים נגדנו הליכים פליליים□ 

 הורשענו בעבירה□ 

 הואשמנו בעבירה או מתנהלים נגדנו הליכים פליליים□ 

 

  שבעמוד הבא.יש להמשיך ולמלא את הטבלה ***
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