מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
מענה לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 08/18
תכנון ,אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית ,הנגב והגליל
 .1נושא העסקת עובדים זרים .מבקשים לבטל את הסעיף במכרז.
תשובה :הסעיף בוטל.
 .2מבקשים להוסיף לסעיף  7.1סייפא "...והזוכה".
תשובה :הבקשה התקבלה והסייפא התווסף למכרז.
 .3במכרז ישנה סתירה בין סעיפים  10.1ל 10.2-על זהות החותמים בנוגע לאבטחת מידע ולשמירה
על הסודיות.
תשובה :החתימה על אבטחת המידע והשמירה על הסודיות תתבקש רק מהמציע ומורשי
החתימה של המציע.
 .4סעיף  .22.2מאפייני מתחמים דגם  .3מבקשים להוסיף בהגדרות המידה ועד  600מ"ר .בהצעת
מחיר לשטח מקסימום ניתן לתת הצעת מחיר שממנה "גוזרים" סכומים ואלמנטים במידה
והשטח יקטן .אין דין משחקיה בשטח של  500מ"ר כדין משחקייה כדין משחקייה לשטח של
 700מ"ר לא בהיקף הציוד ולא בהיקף המחיר .לפי האמור ,אם הרשות תעמיד שטח של 700
מ"ר ,שטח המשחקייה בפועל יוותר כמוצע.
תשובה :לגבי כל גדלי המשחקיות הוסף המשפט הבא" :המציע יידרש לתכנן ולהקים משחקיה
בגודל המקסימאלי כפי שנקבע בסעיף זה גם במקרה בו הרשות המקומית תקצה שטח גדול
יותר מהשטח המקסימאלי של המשחקיה שאושרה לה".
 .5סעיף  .23.6בניגוד למתקני חצר בהם קיימים היתרים לחלקים  2-6לפיהם ניתן להציג את
אישורי מכון התקנים לפני ביצוע העבודה ,מתקני רב מרחב מתוכננים כ"כפפה ליד" ואינם
נדרשים לאישור מכון התקנים אלא לאחר גמר הבנייה בלבד .מבקשים לבטל דרישה זו.
תשובה :לסעיף הוספה סיפא" :לפני ההתקנה היכן שנדרש או לאחר ההתקנה היכן שנדרש".
 .6סעיף  .23.24בניגוד למתקני חצר ,במשחקיות ,כפי שנדרש במכרז ,רק מתקן רב המרחב דורש
סימון לפי חלק  -1לתקן  .1498מבקשים לשנות סעיף זה בהתאם.
תשובה :הסעיף תוקן כך שנרשם" :כל פריט הנדרש לסימון על פי התקינה הרלוונטית".
 .7סעיף  .27.7יש להדגיש כי מדובר על ביטול ההצעה על ידי הזוכה.
תשובה :לא .מדובר בביטול הצעה על ידי המציע .ככל שהמשרד לא יסיים את הליכי אישור
המכרז לאחר  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע רשאי לבטל את הצעתו ולקבל
את הערבות בחזרה .ככל שלא חלפו  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,המשרד רשאי
לחלט את הערבות של מציע שביטל את הצעתו.
 .8סעיף  .27.12.2מבקשים להוסיף סייפא "המשרד יישא בהוצאות שייגרמו לזוכה בעקבות עבודה
שנעשתה לאחר החתימה על ההסכם.
תשובה :לא .התמורה שהמשרד משלם על פי מכרז זה היא בגין הקמת משחקיה בפועל.
התמורה בגין כל משחקיה שתוקם על ידי המציע ,על פי מכרז זה ,תשולם באופן מלא על ידי
המשרד .גם במקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד ,המשרד ישלם את התמורה המלאה בגין
כל משחקיה שהוקמה בפועל על ידי הזוכה.

 .9סעיף  .28.1מבקשים לשנות את הנוסח .הזוכה יציג ערבות כנדרש על סך של  5%בעבור כל
פרויקט ופרויקט לגופו ,החל מרגע ההודעה על קיום מבנה המוכן לעבודה ואישור ההזמנה של
הרשות ,ועד התאריך בכפוף לתנאי סף .28.1
תשובה :הערבות לא תהיה נגזרת של כל משחקיה לגופה של עניין אלא של מספר משחקיות בו
זמנית .הערבות תהיה תואמת לתקופת ההתקשרות ולהיקף ההתקשרות.
 .10סעיף  .30.1יש לסייג סעיף זה על כל תת סעיפיו ,כי מדובר על תקופת ההתקשרות כפי שמופיעה
בהצעת המחיר.
תשובה :לא .לעתים מעשים או מחדלים מתגלים לאחר סיום מועד ההתקשרות ותביעות
מוגשות גם לאחר סיום ההתקשרות.
 .11סעיף  .30.4סעיפים קטנים  31.2 ,31.1ו 31.3אינם קיימים במכרז זה.
תשובה :בוצע תיקון ומדובר בסעיפים  30.2 ,30.1ו30.3-
 .12נספח א' סעיף  .4פרק הזמן הרשום סותר את סעיף  25.1בעמוד  ,23הקובע כי האחריות על
הזימון לחתימה על החוזה הינה באחריות המשרד וזאת לא יאוחר מ 14-יום ממועד הזכייה.
תשובה :הנספח תוקן כך שמדובר ב 14-ימי עבודה.
 .13נספח ב' חלק שני .יש לשנות את הגודל הרשות בהתאם לנדרש בדגם .2
תשובה :הנספח מתייחס לתנאי הסף שם נקבעה משחקיה בגודל מינימאלי של  100מ"ר ומכאן
שהטבלה משקפת את תנאי הסף ולא את המשחקיה המבוקשת להקמה.
 .14נספח ג' יש לשנות את הגודל הרשות בהתאם לנדרש בגודל .3
תשובה :הנספח מתייחס לתנאי הסף שם נקבעה משחקיה בגודל מינימאלי של  100מ"ר ומכאן
שהטבלה משקפת את תנאי הסף ולא את המשחקיה המבוקשת להקמה.
 .15ישנה כפילות בין נספח ב' לנספח ג'.
תשובה :אין כפילות בין הנספחים .כל נספח משמש להוכחת תנאי סף אחר .בנספח ג' ישנה
התייחסות לעלויות של המשחקיות ,לתנאי של ה.₪ 500,000-
 .16יש לשנות את המילים "כל עובד" למילים "מורשי חתימה ומנהל הפרויקט מטעם הזוכה" כפי
שאושר בהשגות של מכרז  04/18שבוטל.
תשובה :הנוסח תוקן כך שרשום :הזוכה ,מורשי החתימה של הזוכה ומנהל הפרויקט מטעם
הזוכה ,ימלאו ויחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות .מסמכים אלה יעברו למשרד בטרם
תחילת עבודתם וכתנאי הכרחי לתחילת עבודתם עבור המשרד כמפורט בנספח ט' של מסמכי
המכרז.
 .17סעיף  .4.14המשרד מבקש מחזור כספי של  5מיליון  ₪כולל מע"מ בין השנים .2008-2018
מבוקש להפחית את גובה המחזור הכספי.
תשובה :המשרד מבקש מחזור כספי של  5מיליון  ₪כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2015-2017
ולא בין השנים .2008-2018
 .18מבקשים לתקן את סעיפים  4.12ו 4.13-לתנאי הסף כך שוותק של חברה מחו"ל בעלת נציגות
בארץ וגם הוכחת הניסיון של חברה מחו"ל בעלת נציגות בארץ תחשב ,כך שחברה מחו"ל תוכל
להגיש מועמדות למכרז זה.
תשובה :למשרד אין התנגדות שחברה מייצגת חברה מחו"ל תגיש הצעה למכרז זה ,ובלבד
שהיא עצמה עומדת בדרישות הניסיון ותנאי הסף לאספקה והתקנה של משחקיות.

