שאלות הבהרה נוספות  -מכרז פומבי מס' -09/2020
לתכנון כבישים ,תשתיות נלוות ועבודות פיתוח במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
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תשובה

יש להציג חשבון סופי של המתכנן
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
לעבודת התכנון אולם ,לתנאי הסף
הטעונים הוכחת היקף ביצוע יש
לצרף בנוסף חשבון סופי של הקבלן
המבצע.
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פיתוח
כבישים
פנימיים

מקצועי מסמך  – 4פרטי ניסיון קודם:
בטבלה ישנה עמודה המבקשת להראות "היקף כספי של עבודות ביצוע"
מתחת לטבלה ביקשתם:
"על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים
הנזכרים לעיל צילום של ח ן סופי  /דף אחרון של חשבון סופי חתום
ומאושר על ידי מזמין העבודות  /ח ן טרום סופי"
כיצד חשבון סופי שלנו כמתכננים יכול להוכיח ולהצביע על אומדן ביצוע
של הפרויקט?
מקצועי יש להציג ניסיון מוכח של "עבודת תכנון אחת" כמו כן ל"מציע ניסיון כלל הניסיון הנדרש בתנאי הסף יצוין
במסמך  4וייתמך כנדרש במסמך
בביצוע עבודות תכנון" בהיקף כספי מצטבר של ₪ 120,000,000
ככל ונדרש מקום נוסף ניתן להוסיף
האם מסמך  4אמור להכיל הן את סעיף  3.3והן את סעיף ?3.2
טבלה נוספת באותו פורמט.
לצורך עמידה שתנאי הסף יחשבו
מקצועי "על המציע לצרף הוכחת היקף כספי ח-ן סופי "
פרויקטים בגינם הוגשו חשבונות
אם ישנם עבודות הנמצאות בביצוע מתקדם אך אין חשבון סופי האם
סופיים בלבד  ,אולם ניתן לציין
ניתן להכניס לרשימה מסמך ?4
פרויקטים בביצוע מתקדם לצורך
דירוג האיכות.
קיים ,מצ"ב
מקצועי מסמך  9הצעת מחיר
רק
מבקשים
אתם
בו
המפרידן
פרוייקט
לעניין
חדש
האם קיים טופס
מובהר כי ההנחה מתעריפי נת"י
החדש.
הטופס
את
לצרף
נא
נת"י?
תעריף
אחוז הנחה על
תינתן לכל היועצים הנדרשים
לרבות יועצי משנה?
בפרויקט.
מקצועי חסרים נתונים לגבי שטח הדרכים הנדרש לפיתוח נוף לתמחור של יש לתמחר בהתאם למידע הקיים
בחוברת המכרז.
הפרויקט.
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באיזה כבישים נדרש תכנון תאורה?

בכל הכבישים.

במסמך התשובות לשאלות שפורסם ב 07/06/20-בנוגע לתשובה של
שאלה ..." : 5ובנוסף תכנון תשתיות צמודות לראש מגרש ,פריצת
כבישים מקומית והשלמות".
א .מהן התשתיות שעל המציע לתכנן?
ב .מהם גבולות התכנון של תשתיות אלו?
ג .מה הכוונה במילה "השלמות"?

כל התשתיות הנדרשות לפי דרישות
משרד השיכון והמועצה.

כמות התשתיות לא ידועה בשלב זה .במידה וידרשו גישושים של
תשתיות בבעלות קצא"א ,חברות תקשורת וכו' יהיה צורך לשלם לגופי
התשתיות עבור ימי פיקוח בשטח של ביצוע הגישושים.
האם המועצה תשלם עבור ביצוע הגישושים והפיקוח?

כן ,בכפוף לאישור מראש.

רכש

תוך כמה זמן מפתיחת המעטפות תינתן תשובה לזוכה?

בהתאם לנדרש

רכש

אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה לשבוע ימים לאחר קבלת
התשובות ,על מנת שנוכל ללמוד את המשמעויות והשפעתן על ההצעה.

מועד ההגשה יוותר כפי שנקבע
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