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  2021בינואר  27

  י"ד בשבט תשפ"א

  לכבוד 

  משתתפי המכרז

  

  ג/א.נ.,

  

    20/190מכרז מס'   הנדון:  

למתן שירותי תכנון, ניהול, תיאום, מעקב, בקרה ופיקוח בפרויקט "הרציפות       

  התפקודית" בנוגע להזרמת סולר עבור תחנות הכח הפרטיות

  1הבהרות מס'       

  

פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז בנדון, מתכבדת בזאת חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: -על

  ות בקשר לתנאי המכרז."המזמין") למסור למשתתפי המכרז הבהר

מסמך זה הוא תוספת למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מן המכרז. בכל מקרה של סתירה, גובר 

  האמור בתוספות אלו על האמור במסמכי המכרז.

שאלות והערות לגבי מסמכי המכרז אשר לא נענו, משמעות הדבר היא כי לא יהיה שינוי באמור במסמכי 

  המכרז.

  תום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.על המציע לח

  

  בכבוד רב,                          

                            

  ליאת שרון                          

  ס' מנהלת מח' רכש והתקשרויות                        
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  הבהרה  הבקשה  נוסח המכרז

א 7.1.1 . 1
למסמך 

  א'

למציע מחזור הכנסות 
שנתי ממוצע של 

 10,000,000לפחות 
(לא כולל מע"מ) ₪ 

השנים בשלוש 
  האחרונות.

מבוקש להוריד את מחזור 
  מלש"ח+ מע"מ 6 -המציע ל

התנאי נבדק אל מול מטרות 
המכרז והאיתנות הפיננסית 

הנדרשת מאת המציע במכרז זה, 
  .ולא ישונה

  ה7.1.1 . 2
למסמך 

  א'

בעל ניסיון בניהול, 
תיאום ופיקוח של 
פרויקטי תשתית 
הולכת והתקנת 

מערכות להולכת 
וגז  חומ"ס, מים, דלק
טבעי, שביצועם 

הסתיים, בעל אומדן 
מליון  300מצטבר של 

 5-ש"ח לפחות ב
השנים האחרונות 

ממועד פרסום מכרז 
זה, מהם לפחות 

פרוייקט אחד בעל 
מליון  300אומדן של 

שני פרוייקטים  או₪ 
בעל אומדן העולה על 

  כל אחד.₪ מליון  150

מבוקש לשנות לכל   . 1
חברה המנהלת 

פרויקטים בהיקף של 
מלש"ח ויותר,  150

לאו דווקא בתחומים 
  הרשומים.

התנאי נבדק אל מול מטרות 
ולא המכרז ומהות הפרויקט, 

. החברה דורשת זיקה ישונה
משמעותית של המציע למהות 

הפרויקט וניסיון בתחומים 
הספציפיים הרלוונטיים לעבודות 

  נשוא המכרז.
ההתאמה לסוג    . 2

הפרויקט תתקיים 
במפקח הביצוע ומנהל 

  הפרויקט.

כאמור לעיל, החברה דורשת 
 המציעזיקה משמעותית של 

למהות הפרויקט וניסיון בתחומים 
הספציפיים הרלוונטיים לעבודות 

  נשוא המכרז.
במסגרת המכרז נדרש מספר רב 

של מפקחי ביצוע, ואולם מדובר 
באנשי שטח, שאינם ממנהלי 

  ע. המצי
תנאי הסף למנהל הפרויקט 

למסמך  7.1.2מפורטים בסעיף 
א', והן נוספים על התנאים 

  הנדרשים מאת המציע.
  .התנאי לא ישונה

שנים לשנות  5במקום    . 3
  שנים. 15 -ל

החברה סבורה, כי יש שוני 
משמעותי בפרויקטים שבוצעו 

שנה לעומת הפרויקטים  15לפני 
שנים  5שבוצעו בטווח של 

אחורה, וזאת מבחינת התקינה, 
  הידע והטכנולוגיות. 

  .התנאי לא ישונה
  א7.1.2 . 3

למסמך 
  א' 

 אומהנדס מכונות 
 אומהנדס אזרחי 

  מהנדס תעשיה וניהול.

לא ברור מה הקשר    . 1
מהנדס תעשיה של 

  וניהול.

למהנדס תעשייה וניהול הידע 
והיכולת ליתן את השירותים 
  הנדרשים במסגרת המכרז.

  .התנאי לא ישונה
מבוקש לאפשר לכל    . 2

מנהל פרויקט שביצע 
גשרים מנהרות 

וכבישים בהיקף כספי 
מלש"ח  150של 

ומעלה יהא רשאי 
  להשתתף.

החברה דורשת זיקה משמעותית 
הפרויקט למהות של מנהל 

הפרויקט וניסיון בתחומים 
הספציפיים הרלוונטיים לעבודות 

  נשוא המכרז.
  .התנאי לא ישונה
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  ב7.1.2 . 4
למסמך 

  א'
(מנהל 

  הפרויקט)

מועסק כשכיר אצל 
  המציע.

מבוקש לאפשר לגייס מנהל 
  פרויקט העונה על הדרישות.

א למסמך 7.1.2בהתאם לסעיף 
א', אין מניעה לגייס מנהל פרויקט 

העונה על תנאי הסף הקבועים 
, ובלבד שיועסק 7.1.2בסעיף 

  כשכיר אצל המציע. 
  ב7.1.3 . 5

למסמך 
  א'

(מהנדס 
  הפרויקט)

מועסק כשכיר אצל 
המציע לפחות שנה 

אחת ברציפות קודם 
למועד האחרון 

להגשת הצעות למכרז 
  אצל המציע.

מבוקש לאפשר לגייס מהנדס 
  העונה על הדרישות.

תנאי סף זה נדרש לשם השמירה 
פי -על יציבות מתן השירותים על

  המכרז. 
  .התנאי לא ישונה

6 . 7.3  
למסמך 

  א'

. המציע רשאי 7.3
להוכיח את עמידתו 

בתנאי הסף באמצעות 
ניסיון קודם אשר נצבר 

ידי אחד או יותר -על
  מהגופים שלהלן:

  בעצמו;. המציע 7.3.1
. חברה קשורה 7.3.2

  למציע;
. מיזם משותף 7.3.3

)Joint Venture ,(
במסגרתו נשא המציע 
באחריות כוללת כלפי 
מזמין העבודה (ביחד 

ולחוד עם שותפי 
המיזם המשותף), 
ובלבד שחלקו של 

המציע היה לפחות 
50%.  

מבוקש להשמיט את מגבלת 
  הקשר למציע.

  
  

היות שמדובר בהוכחת ניסיון 
, לא ניתן לנתק את הקשר המציע

שבין המציע לניסיון הקודם 
  שנצבר.

  .התנאי לא ישונה

7 . 7.4.4  
למסמך 

  א'

. "פרויקט 7.4.4
תשתיות צנרת": 

פרויקט אשר בוצע 
בישראל, אשר עונה 

על כל התנאים 
  הבאים, במצטבר:  
א. הפרויקט בוצע 

  ברצועת קווי צנרת.
ב. הפרויקט כלל ביצוע 
עבודות ריתוך, חפירה 

והנחת צנרת כולל 
הגנה קטודית ובדיקות 

ללא הרס לריתוכי 
  מקטעי הצנרת.

ג. לא יוכרו במסגרת 
פרויקטי צנרת לצנרת 

מבוקש לכלול כל פרויקטי 
  ריתוכים שאינם צנרות.

החברה דורשת זיקה משמעותית 
ים של המציע ובעלי התפקיד

המנויים בתנאי הסף למהות 
הפרויקט וניסיון בתחומים 

הספציפיים הרלוונטיים לעבודות 
נשוא המכרז. הפרויקט הוא 

פרויקט תשתיות צנרת, ומבוקש 
שהניסיון יתאים למהות הפרויקט. 

פרויקטי ריתוכים שאינם צנרות 
הם סוג התמחות אחר, שאף לא 

  חלה עליהם תקינה זהה.
  .התנאי לא ישונה
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בקוטר של מתחת ל 
"10.  

אין התייחסות בתנאי הסף או   -   . 8
באמות המידה לבעיות 

  הסטטוטוריות מול הרשויות.

 7.4.3המציעים מופנים לסעיף 
למסמך א', הכולל בתוכו "ליווי 

תהליך התכנון וקבלת האישורים 
  הסטטוטוריים".

אין התייחסות בתנאי הסף או   -   . 9
באמות  המידה להבדל בין 

פרויקט בתוואי ארוך לפרויקט 
  מצומצם.בשטח 

  ההערה אינה ברורה.

10.5.4   
למסמך 

  א'

התכנון הראשוני 
והמפורט לפרויקט 

ידי חברת -מבוצע על
התכנון ברן ישראל 

בע"מ במסגרת חוזה 
. יובהר, כי 17/017

חברת התכנון אינה 
רשאית להגיש הצעה 

הן כמציע  -במכרז זה
והן כקבלן משנה של 

  מציע אחר.

אודה כי תשקלו מחדש את 
ההשתתפות על ברן איסור 

  ישראל במכרז הנדון.

לדעתה של החברה מתקיימות 
נסיבות חריגות המחייבות את 

  מגבלת ההשתתפות במכרז.
התנאי האמור בסעיף הוא ענייני, 

סביר ומידתי, ובעל תכלית 
לגיטימית, אשר נועד למנוע 

מראש אפשרות של היווצרות 
ניגוד עניינים בין המתכנן למפקח. 

ודם במצבים לחברה ניסיון ק
דומים אשר חשפו אותה לתקלות 

ולנזקים בסדרי גודל ניכרים. 
בפרויקט בהיקף כה נרחב, ראתה 

החברה לנכון לערוך מידור בין 
בעלי התפקידים השונים (לרבות 

בעניין תכנון, ביצוע, פיקוח, רכש), 
  ולנתק כל תלות אפשרית ביניהם. 

  ב11.7.1.3
למסמך 

  א'

מועסק כשכיר אצל 
לפחות שנה המציע 

אחת ברציפות קודם 
למועד האחרון 

להגשת הצעות למכרז 
  אצל המציע.

נבקש לעדכן את תנאי הסף 
לצוות המציע, כל שניתן יהיה 

להציג עובדים ללא תלות 
בתקופת העסקתם, כלומר 

למחוק את הדרישה לותק של 
  לפחות שנה. 

במצב הענף והדרישות 
בעבודות קיימות בפרויקטים 

שי לאתר אחרים, קיים קו
עובדים פנויים המתאימים 

לפרופיל הנדרש מבין עובדינו 
הנוכחיים, לכן נבקש לאפשר 

לגייס עובדים ייעודים לפרויקט 
  זה. 

כמו כן, חופש העיסוק לא מונע 
מעובד המועסק על ידנו במשך 

שנה מלהחליט לסיים את 
עבודתו החברה, כך שסעיף 

זה לא מונע מעזיבת עובד 
  ביוזמתו האישית.

אי סף זה, המתייחס למהנדס תנ
הפרויקט בלבד, נדרש לשם 

השמירה על יציבות מתן 
  פי המכרז. -השירותים על

  .התנאי לא ישונה

  


