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  2021 בפברואר 21

  תשפ"א באדר ו'

  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
  2הבהרות מס'           
  

פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז בנדון, מתכבדת בזאת חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: -על
  הרות בקשר לתנאי המכרז."המזמין") למסור למשתתפי המכרז הב

  
, אשר מפגש מציעים נוסףהמזמין ערוך למסמך א' למכרז, י 22.3בסעיף כאמור פי סמכות המזמין -על

המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח עד . , בהיוועדות מרחוק14:00בשעה  ,24.2.2021ביום יתקיים 
את פרטי המציע ואיש הקשר  Contractsbid@pei.co.ilלכתובת דוא"ל  12:00, בשעה 2.202123.יום ל

מטעמו, לרבות כתובת דוא"ל של איש הקשר לשם שליחת קישור למפגש המציעים. המציעים מתבקשים 
עד  Contractsbid@pei.co.ilלהכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת דוא"ל  

  . 12:00, בשעה 23.2.2021יום ל
למציעים אשר לא השתתפו במפגש המציעים רק חובה  אהיהמציעים הנוסף ההשתתפות במפגש 

  .הראשון
  

  בהתאם לכך, להלן לוחות הזמנים המעודכנים:
  14:00בשעה:  24.2.2021  -      נוסףמפגש מציעים 

   28.2.2021  -      האחרון לשאלות הבהרההמועד 
   17.3.2021 -  (נדחה) המועד האחרון להגשת ההצעות

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

  האמור בתוספות אלו על האמור במסמכי המכרז.
עות הדבר היא כי לא יהיה שינוי באמור במסמכי שאלות והערות לגבי מסמכי המכרז אשר לא נענו, משמ

  המכרז.
  על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

  בכבוד רב,                          
                            
  ליאת שרון                          
  ס' מנהלת מח' רכש והתקשרויות                        
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  הבהרה  הבקשה  נוסח המכרז

 6סעיף  . 1
ך למסמ

  א'

הלו"ז לא ברור. אין תאריכים.   לוח זמנים כללי
אודה להבהרה לגבי זמני 

  .התכנון והביצוע המתוכננים

לוח הזמנים יופץ עם סיכום מפגש 
  המציעים.

ה 7.1.1 . 2
למסמך 

  א'

בעל ניסיון בניהול, 
תיאום ופיקוח של 
פרויקטי תשתית 
הולכת והתקנת 

מערכות להולכת 
, מים, דלק וגז חומ"ס

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 
או שני פרוייקטים ₪ 

בעל אומדן העולה על 
  כל אחד.₪ מליון  150

נבקש להכיר בפרויקט הולכת 
  תנאי הסף.ביוב כעומד ב

כמו כן נבקש כי הניסיון 
 7הנדרש יהיה לתקופה של 

  שנים.
בהתאם לכך נבקש לעדכן את 

  הסעיף כך שינוסח:
"בעל ניסיון בניהול, תיאום 

ופיקוח של פרויקטי תשתית 
הולכת והתקנת מערכות 

 ו/אומים  ו/אולהולכת חומ"ס 
, ו/או ביובגז טבעי  ו/אודלק 

שביצועם הסתיים, בעל אומדן 
₪ מיליון  300מצטבר של 

השנים האחרונות  7 -לפחות ב
ממועד פרסום המכרז זה, 

מהם לפחות פרויקט אחד בעל 
או שני ₪ מליון  300אומדן של 

פרויקטים בעל אומדן העולה 
  כל אחד".₪ מיליון  150על 

  . לא ישונההתנאי 
החברה דורשת ניסיון בתחומים 

רלוונטיים לעבודות הספציפיים ה
  נשוא המכרז.

פרויקטים הגבילה להחברה 
שנים  5שבוצעו בטווח של 

 נוכח השינוייםאחורה, וזאת 
, ואין טכנולוגיותבידע ובתקינה, ב

  .בכוונתה לשנות תנאי זה

 ד7.1.2 . 3
למסמך 

  א'

 1.1.2010החל מיום 
ועד למועד האחרון 

להגשת הצעות 
למכרז, שימש כמנהל 

הפרויקט הראשי 
במסגרת שני 

פרויקטים של תשתיות 
הולכת נוזלים בצנרת, 

לכל הפחות, אשר 
אומדנם הכספי 

המצטבר עולה על 
ובלבד ₪, מיליון  150

שפרויקט אחד לפחות 
הינו בעל אומדן כספי 

מיליון  80העולה על 
ובכל אחד ₪, 

מהפרויקטים הנ"ל 
שימש כמנהל 

הפרויקט הראשי 
חודשים  18במשך 

  רצופים לפחות.

נבקש להכיר בפרויקט בהיקף 
ומעלה ₪ מיליון  300של 

כעומד בתנאי הסף. בהתאם 
לכך נבקש לעדכן את הסעיף 

  כל שינוסח: 
ועד  1.1.2010"החל מיום 

למועד האחרון להגשת 
ההצעות למכרז, שימש מנהל 

הפרויקט הראשי במסגרת שני 
פרויקטים של תשתיות הולכת 

נוזלים בצנרת, לכל הפחות, 
ם הכספי המצטבר אשר אומדנ

או ₪ מיליון  150עולה על 
פרויקט אחד אשר אומדנו 

מיליון  300הכספי עולה על 
ובלבד שפרויקט אחד , ₪

כספי  לפחות הינו בעל אומדן
ובכל ₪, מיליון  80העולה על 

אחד מהפרויקטים הנ"ל שימש 
כמנהל הפרויקט הראשי 

חודשים רצופים  18במשך 
  לפחות".

  . לא ישונההתנאי 
ה מבקשת ניסיון מצטבר החבר

בלפחות שני פרויקטים כמצוין 
  בסעיף.
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  הבהרה  הבקשה  נוסח המכרז

  א7.1.3 . 4
למסמך 

  א'
(מהנדס 

  הפרויקט)

מהנדס מכונות או 
  .מהנדס אזרחי

מבקשים לאפשר למהנדס 
  להיות בעל תואר בריתוך

לאחר בחינה נוספת, הוחלט שלא 
א 7.1.3ף לשנות את תנאי סעי

  למסמך א'.

 7.3סעיף  . 5
ך למסמ

 א'
  

רשאי המציע  .7.3
להוכיח את עמידתו 

בתנאי הסף באמצעות 
ניסיון קודם אשר נצבר 

ידי אחד או יותר -על
  מהגופים שלהלן:

  המציע בעצמו;  .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 
תף), המיזם המשו

ובלבד שחלקו של 
המציע היה לפחות 

50%.  

האם ניתן לכלול ניסיון  . 1
רלוונטי של מנהל או 

מהנדס הפרויקט שנצבר 
קודם לעבודתו אצל 

  המציע?

הוא  7.3הניסיון המצוין בסעיף 
ניסיון המציע, לא ניסיון בעלי 
התפקידים, ולא ניתן להוכיחו 

  באמצעות בעלי התפקידים.
  

באשר לניסיון הנדרש לגבי מנהל 
ג) ולגבי 7.1.2הפרויקט (סעיף 

 -ג)7.1.3מהנדס הפרויקט (סעיף 
אין דרישה במכרז לפיה ניסיון 
מנהל הפרויקט וניסיון מהנדס 

הפרויקט ייצברו במסגרת 
  העבודה אצל המציע.

האם ניתן לבצע הגשה  . 2
) עם JVכמיזם משותף (

מנהל הפרויקט שהינו פרי 
כן, האם עלינו  לנסר. אם

לרשום את המיזם ברשם 
השותפויות או ניתן 

להסתפק בהצהרה שככל 
שהחברה תזכה היא 

תבצע רישום כזה לאחר 
  .זכייתה

 -למסמך א' 27.4בהתאם לסעיף 
לא תותר הגשת הצעה "

. משותפת לשני גופים משפטיים
למען הסר ספק, מובהר, כי לא 

ניתן להגיש הצעה באמצעות 
) Joint Ventureמיזם משותף (

  ."במסגרת מכרז זה
  

מתייחס לאופן  7.3האמור בסעיף 
  הוכחת ניסיון המציע בלבד.

 3סעיף  . 6
   6נספח ל

עבור כל שנת ותק 
בתפקידו כמנהל 

פרויקט בה עבד מנהל 
הפרויקט עבור המציע 

  תינתן נקודה אחת. –

מבוקש להוריד את הניקוד 
הניתן על שנות הותק של 

  .המציעמנהל הפרויקט אצל 
ב מנהלי הפרויקט הטובים ור

הינם פרי לנסרים שעוברים בין 
  .המציעים

  . לא ישונההתנאי 
תינתן עדיפות למנהל פרויקט 

 בעל שנות ותק אצל המציע, וזאת
לשם השמירה על יציבות מתן 

  .פי המכרז-השירותים על

 4סעיף  . 7
   6נספח ל

הערכת ניסיון עודף 
של מנהל הפרויקט 

מעבר לדרישה 
  שבתנאי הסף

מבקשים לאשרר שהניקוד 
הנצבר למנהל הפרויקט 

   .בסעיף זה לא מוגבל בשנים

להוכחת ניסיון עודף של מנהל 
הפרויקט (מעבר לניסיון הנדרש 

 6נספח  -בתנאי הסף למכרז
למסמך א'), על מנהל הפרויקט 
להציג פרויקטים נוספים כנדרש 

, השונים מאלו המוצגים 6בנספח 
תנאי הסף להוכחת העמידה ב

  .וללא מגבלת זמןד, 7.1.2
מבקשים להוסיף ניקוד על   -  6נספח  . 8

הסמכת החברה באיזו של 
בקרת האיכות לעבודות 
  בתחום הנדסה אזרחית 

תתווסף קטיגורית ניקוד  לא
  נוספת.
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סעיף  . 9
4.37 

לנספח 
12  

מבלי לגרוע מן האמור 
למסמך א'  12בנספח 

של המכרז, להלן 
מתווה כללי לבעלי 

   של המציע: תפקיד
  -פירוט-

האם תשלום על עבודת 
המתכננים המפורטים בטבלה 

כלול בהצעה? מה היקף 
עבודת התכנון שיידרש 

  במסגרת הפרויקט? 

תשלום על עבודת המתכננים ה
 כלול בהצעה. המפורטים בטבלה

עבודת התכנון שיידרש היקף 
מפורט  במסגרת הפרויקט
מפגש הובהר בובמסמכי המכרז, 

יופץ  שסיכום ממנו המציעים
  מציעים.ל

 5סעיף  .10
לנספח 

12  

רשימת חלקית של 
הגורמים הנוגעים 

  לתיאומים הנדרשים:
  -פירוט-

האם התיאומים מול בעלי 
במסגרת  יםהתשתיות לא נעש

התכנון? האם אין אישור גופי 
התשתית ובעלי העניין 

  לתכנון?

גופי יש אישורים ראשוניים של 
, לתכנוןהתשתית ובעלי העניין 

את התיאומים יבצע  אך המציע
, כמתואר במסמכי המכרז, בשטח

אחראי וכמוגדר בתפקידו של 
בסעיף  תיעוד ובקרת תיאומים

  .12לנספח  4.37
  


