תשובות הבהרה למכרז פומבי מספר 25/22
מס'

עמוד
במכרז

.1

10

סעיף
במכר
ז
3.2.4

.2

10

3.2.4

מאחר ובמבנים קיימות מערכות
אלקטרו-מכניות רבות ,מבקשים כי
נותן השירותים יוכל להיות בעל
תואר של מהנדס חשמל  /מהנדס
מכונות ולא מהנדס בניין או מהנדס
אזרחי.

.3

42

אישור
קיום
ביטוח
ים

מבקשים לקבל את הטופס לצורך במכרז הנדון אין צורך בצירוף נספח
ביטוחים כמפורט בנספח י"ב .יחד
בדיקה מול חב' הביטוח
עם זאת הדרישה האמורה בפרק
" 10דרישות הביטוח" תהווה חלק
מחוזה ההתקשרות העתידי.
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יד

.5

10

3.2.5

.6

15

6.1

.7

30

נספח
ז'

לחברה שאין דוחות כספיים לא .הדרישה הינה אחד מתנאי
מבוקרים/סקורים לשנת  2021האם הסף.
ניתן להעביר אישור רק על שנים
( ? 2019-2020בעיקר מאחר
והאישור נדרש להוכחת תנאי הסף
 3.2.3בו נדרשת שנה אחת או יותר
במהלך השנים .)2017-2021
מבקש שנותן השירותים יהיה בעל ראו תשובה בשאלה מס' 2
תואר ראשון לפחות גם בתחום
מערכות ומכונות .עיקר עיסוקו של
יועץ בתחום התחזוקה הינו בתחום
תחזוקת המערכות (כאמור בסעיף
 2.1בתיאור השירות הנדרש)
למכרז יעוץ לא מקובל לתת ערבות לא ניתן לבטל את דרישת הערבות
ביצוע  -מבוקש לשקול ביטול
הערבות מאחר והיקף ההתקשרות
השנתי אינו גבוה ,גם סכום הערבות
נמוך אולם ההוצאות הכנת ערבות
גבוהות
מוצע להגביל את אחוז ההנחה על לא מגבילים .הנהלת בתי המשפט
מנת לא לגרום למציעים להציע תדע להתמודד עם מציע שהצעתו
הצעה הפסדית שתגרום לעיוות אינה ריאלית
המכרז וכן אספקת שירותים ברמה
נמוכה להנהלת בית המשפט.

תוכן הבקשה להבהרה

תשובה

במידה והיועץ המוצע בעל ניסיון של
מעל  10שנים .האם ישולם לפי
כישוריו (דהיינו יועץ  )2או מקסימום
תעריף יועץ ? 3

התשלום יהיה מקסימום תעריף יועץ 3

בבניינים בודדים ,קיימות מערכות
אלקטרו מכניות מורכבות ,ולכן
למהנדס
היא
הדרישה
אזרחי/מהנדס בניין .היות והבניינים
ישנים נדרשת בדיקת מעטפת
הבניין והשלד ,ניתן להעסיק מהנדס
מכונות לבדיקת המערכות.

.8

10

3.2.5

בתעשייה ובמגזר הציבורי מקובל ראו תשובה בשאלה מס' 2
שנותן השירותים
הינו בוגר בהנדסת מכונות אשר
תחתיו עובדים כלל
היועצים השונים.
בהתאם לתנאי הסף המקצועיים
סעיף  3.2.5נותן השירותים חייב
להיות בעל תואר ראשון בהנדסת
בנין .
אנו מבקשים כי נותן השירותים יהיה
בוגר הנדסת מכונות בעל וותק
מתאים

