מכרז מס' 2/2020
לביצוע עבודות תכנון ,הקמה ,הפעלה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור
חשמל בטכנולוגיית ( PVפוטו  -וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל
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מסמך הבהרות ושינויים
23.4.2020
 .1בהמשך למכרז מס'  02/2020שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת
המועצה המקומית תל מונד בע"מ  ,על שינויים והבהרות במכרז כדלקמן.
 .2מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם
ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
.3
תשובה
שאלה
מס' עמ' סעיף
אין שינוי -תשתיות חשמל תבוצענה
מתייחס לבדיקה פרטנית של הקבלן
3.24 35
1
ע"ח המזמין עפ"י מחירון דקל
הזוכה (לאחר הזכיה) של מצב התשתיות
ולוחות החשמל ,מאחר ולא ניתן היה לבצע בהפחתה של .20%
סיור לבדיקה פרטנית של תשתיות ולוחות בנוסף ,חיזוקי קונסטרוקציה ,במידה
ויידרשו  ,יהיו אף הם ע"ח המזמין
החשמל ובדיקה קונסטרוקטיבית לפני
עפ"י מחירון דקל בהפחתה של . 20%
הגשת ההצעה המציע לא יכול לדעת איך
לתקצב את העלויות הקשורות .יש להחריג
ולציין שהצעת המחיר אינה כוללת ביצוע
חיזוקים ושדרוג תשתיות חשמל ולוחות
הלקוח ,
מוגדר שיתכן והקבלן יצטרך לעבוד לאחר על המציע לשקלל אפשרות זאת
3.31 36
2
במסגרת הצעת המחיר .אין ביכולת
שעות הלימודים  ,יש להחריג ולציין
שעבור עבודות לילה תהיה תוספת תשלום המועצה להעריך את היקף עבודות
הלילה.
על פי המקובל וחוקי משרד העבודה לפי
כל דין .למה אינכם מסכימים לבקשה,
איך המציע יכול לדעת מראש לכמה
עבודות לילה הוא ידרש
שאלה לא ברורה.
נדרשת הבהרה זהה להבהרה קודמת
6 38
3
מס"ד 1
לוח זמנים ,יש להחריג את אחריות הקבלן ר' סעיף .7.10
7.8 39
4
לעמידה בלוחות זמנים במידה והאיחור
נגרם עקב פעילות המזמין או מי מטעמו
או עקב אירוע של כח עליון על פי כל דין,
כח עליון הוא מרכיב בסיסי בכל מכרז
בסעיף  ,7.10לאחר המילים "אירוע
חסרה הגדרה של כח עליון לכל ההסכם
5
כח עליון" יתווסף "על פי דין".
נדרש שיהיה עלפי כל דין ,כמו כן נדרשת
התייחסות והגדרה שהקורונה היא נחשבת
ארוע של כח עליון  ,כל הספקים מגרמניה
ומסין הגדירו קורונה כאירוע של כח עליון
ללא שינוי  -חיזוקי קונסטרוקציה,
מאחר לא בוצעה בחינה פרטנית עי
7.14 43
6
במידה וידרשו ,יהיו אף הם ע"ח
המציעים בסיור לפני הגשת ההצעה וגם
המזמין עפ"י מחירון דקל 20%-
לא התקבל מידע על תקינות ואישור
קונסטרוקטור ל מבנים והגגות ושל
תשתיות החשמל ולא התקבל מידע לגבי
התיקונים הנדרשים  ,יש להחריג את
הדרישה שהקבלן מתחייב לבצע את כל
השינויים והתיקונים על חשבונו,
אין שינוי במחיר.
 7.28.4 43באחריות הקבלן להעמיד שמירה על 10
7
מתקנים בעת ההקמה  ,מייקר מאד  .יש

מס' עמ'

סעיף

8

32

2.4

9

45

10.4

10

39

7.8.2

שאלה
להרים את מחיר המקסימום ,או
שהמועצה תהיה אחראית על השמירה
שיהיה ברור שהדרישה להעמיד שמירה
במספר אתרים מייקרת מאד ועלולה
לגרום לאי עמידה ביעד המחיר
לשנות הגדרת משך ההקמה ל  270יום ל
תוספת של  60יום שאושרה עי רשות
החשמל  ,יש לשנות לפי אמות המידה של
רשות החשמל,
עקב הקורונה יצאה החלטה של רשות
החשמל שמאריכים את משך ההתקנות
לאסדרה זו ל 330יום(תוספת של  60יום).
קורונה הוא אירוע כח עליון בכל העולם
ולא ברור איך ניתן ייהיה לבצע מבחינת
כח אדם ולספק את הרכיבים העיקריים
המיובאים מחו"ל
לשום קבלן אין אינטרס למשוך את משך
ההקמה
ביצועים  ,יש להחריג את הביצועים
ולהגדיר שארועי כח עליון שיגרמו לירידת
ביצועים יגרעו מהחישוב של הביצועים

תשובה

לא מאושר .
צריך לראות את התוספת של  60יום
כרזרבה בלבד  -למקרה מיוחד .

אין שינוי בנוסח ההסכם

הסעיף יתוקן  :פתיחת תיק בחח"י
עד  14יום מיום הרישום באתר חחי
הלו"ז לרישום בשלב ב' לא ריאלי ,צריך
או מיום תשלום מקדמת האגרה ע"י
לקבל מפה של מפ"י לצורך הגשת
התוכניות לחח"י  ,ולמפ"י לוקח כ  10ימים המזמין ,לפי המאוחר מבניהם.
לשלוח מפה חתומה ולכן לא ניתן לפתוח
תיק בחח"י תוך  3ימים

 .4מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה ,יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה
שלילית מאת החברה.
 .5אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו .להזכירכם ,המועד אחרון להגשת ההצעות הינו 3.5.2020
בשעה  12:00בדיוק.
 .6מסמך זה ,על צרופותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,על המשתתפים לחתום בכל עמוד
בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.
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