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 שלישי י"ט כסלו תשפ"ב  יום
 2021נובמבר  23

 
 לכבוד

 616/2021משתתפי מכרז פומבי מספר 
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 

 
 א.ג.נ.,

 
   25שדרוג והרחבת כביש מספר לביצוע עבודות   2021/616מכרז פומבי מס' הנדון: 

 ושצ"פ יגאל אלון בבאר שבע 

 1מסמך הבהרות מספר 

מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מסמך  (  החברה  –)להלן  החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ  
 .12:00בשעה  21/11/2021, הכולל שאלות ובקשות הבהרה אשר הופנו לחברה עד ליום 1הבהרות מספר 

 
סף על שאלות המשתתפים אשר הועלו ונענו במסגרת מפגש המציעים )ראו  ונמסמך הבהרות זה    –שימו לב  

 פרוטוקול מפגש המציעים של מכרז זה(. 
 

  שאלות  סעיף  מס"ד

תת    3בהתאם לתנאי הסף ,  סעיף   3.3 1
סעיף   המציע  3.3סעיף  נדרש   ,

 להציג: 
ניסיון   בעל  בלבד,  בעצמו  "המציע, 

לפחות   מוכח   )שלוש(    3בביצוע 
עבודות פיתוח תשתיות     הדומות  
נשוא   הפיתוח  לעבודות  במהותן 
ונמסרו   ושהסתיימו  זה,  מכרז 
בתקופה   סופית  במסירה  למזמין 

  31/10/2021ועד    1/10/2018שבין  
אלה   מעבודות  אחת  כל  ושהיקף 

מע"מ(,     30,000,000 כולל  לא   )  ₪
 לפחות." 

 
התנאי   את  לשנות  מבקשים  אנו 

בסעיף   שהמציע  3.3כאמור  כך   ,
 יהא: 

"המציע....בעל ניסיון מוכח בביצוע  
תשתיות    3לפחות   פיתוח  עבודות 

אחת   כל  שהיקף  במהותן  הדומות 
אלה    ₪   30,000,000מעבודות 

מאושרים(  חשבונות  פי  )על  לפחות 
 גם אם  טרם הסתיימו;

יכולתו   הוכחת  מבחינת  כי  ברור 
חברתנו,   דוגמת  מציע  של  וניסיונו 

"סיום  א על  להצביע  הכרח  ין 
מתעכב   שלעיתים  הפרויקט" 
מסיבות שונות שאינן קשורות כלל  

 בקבלן. 
 

 ת. יהבקשות נדח
 

עבודות   .1 הצגת  לאפשר  הבקשה  לעניין 
לאחר בחינת    –גם אם טרם הסתיימו  

)וה העניין  בנסיבות  ניגוד  בבקשה 
למכרזים אחרים בהם כן ניתן לאפשר  
ניתן   לא  נמסרו(  לא  אם  גם  עבודות 
לאשר הבקשה. בחוזים כגון אלה, אכן,  
גם   ונמסרו  הסתיימו  עבודות  לעיתים, 
בטרם הוצא תעודת מסירה או חשבון  
הקבלן.   באשמת  שלא  ולפעמים  סופי 
עם זאת, בהרבה מקרים פרויקטים לא  

שקבלנים  נמסר העובדה  בשל  ים 
"דוחים" את דרישות החריגים שלהם  
כאשר   הסופי,  לחשבון  התוספות  ו/או 
זה   המסירה  העדר  קיצוניים  במקרים 
לאור  הקבלן.....  מצד  מכוון  צעד 

 האמור תנאי הסף יישאר ללא שינוי. 

 

תקופת   .2 את  להרחיב  הבקשה  לעניין 
הסף   בתנאי  הרלוונטית   – הזמן 

 הבקשה נדחית. 
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את  להרחיב  נבקשכם  לחילופין, 
בין   יהא  שהניסיון  כך  התקופה, 

שבין   ועד    1/10/2016בתקופה 
31/10/2021 . 

בדומה   3.3 2 כי  לאשר  נבקשכם  כן  כמו 
למכרזים המפורסמים על ידי חברת 
חוצה   חברת  ו/או  ישראל  נתיבי 
איילון,   נתיבי  חברת  ו/או  ישראל 
הרי לצורך עמידה בדרישת ההיקף  

יותר צירופם    - מלש"ח(    30הכספי )
שני מקטעי פרוייקט, המהווים  של  

ובלבד   אחד,  מפרויקט  חלק 
וכרונולוגי   פיזי  רצף  שמתקיים 

 ביניהם.

 הבקשה מאושרת. 
 

כי   ובתנאי  בשאלה  כמבוקש  מובהר 
 המדובר הלכה למעשה באותו פרויקט. 

נא אישורכם כי המציע בעצמו, בעל   3.3 3
לפחות   בביצוע  מוכח    2ניסיון 

הדומות   ותשתיות  פיתוח  עבודות 
הפיתוח  ב לעבודות  מהותן 

זה,  מכרז  נשוא  והתשתיות 
סופית   ונמסרו למזמין  ושהסתיימו 

שבין   ועד    1/1/2016בתקופה 
העבודות    31/10/2021 ושהיקף 

 ₪.  90,000,000במצטבר 

 הבקשה נדחית.
 

להציג   בתנאי    3יש  כנדרש  לפחות  עבודות 
 הסף.

קטן    3סעיף   3.3 4 סעיף  סף,    3.3תנאי 
בביצוע   מוכח  עבודות    3"...ניסיון 

במהותן   הדומות  תשתיות  פיתוח 
זה,   מכרז  נשוא  הפיתוח  לעבודות 
למזמין   ונמסרו  ושהסתיימו 

 במסירה סופית..." 
נבקש אישורכם כי ניתן יהיה להציג  
ונפתחו   שנסתיימו  בעבודות  ניסיון 
ועדיין   הסופית  בתצורתם  לתנועה 
לא התקבלה עבורם תעודת מסירה  

 סופית ממזמין העבודה. 

 לעיל  1ראו התשובה לשאלה מספר 

ה'    5 נבקש   –מסמך  כמויות  כתב 
למכרז   הכמויות  כתב  את  לקבל 

 . EXCLבפורמט אקסל 

מרמדור  יכול להוריד    המכרז   מי שרכש את 
 .EXCLת בקובץ את כתב הכמויו

 
בכל מקרה, כלשהו, של סתירה    –שימו לב  

בין כ"כ שמערכת רמדור ובין כ"כ המצ"ב  
במערכת   כ"כ  הינו  הקובע  פתוח,  כקובץ 

 רמדור.  
ההצעות    12סעיף    6 להגשת  המועד 

קטן   את    12.7סעיף  לדחות  נבקש 
עקב  למכרז  ההצעות  הגשת  מועד 
מורכבות המכרז ופרק הזמן הקצר  
החומר   בלמידת  לרשותנו  העומד 
משנה,   קבלני  מול  ובהתארגנות 

 .ספקים וכיו"ב

 הבקשה מתקבלת. 
 

החברה הכלכלית מודיעה על דחיית המועד  
,  ג'ליום  האחרון להגשת הצעות במכרז זה  

 בדיוק. 15:00בשעה  7/12/21
 

לב   לרבות    –שימו  המכרז,  מועדי  יתר 
יישאר ללא   תוקפה של הערבות הבנקאית 

 שינוי.
 

 בהצלחה! 
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 בברכה, ובכבוד רב       
  

   החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ   
 

 
 
 
 
 

 מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 נפרד מהצעתו במכרז.על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי 

 
 
 
 
 

 _______________   ________ ___ _______   _________________ 
 חתימה + חותמת                  שם המציע           תאריך       
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