
 

 

 

 

 25.3.2021תאריך 
 לכבוד

 2/2021המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2/2021פומבי מכרז  - 3מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ לביצוע עבודות               

 כללי:

 בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 
 :מענה מטעם המועצה לשאלות משתתפים במכרז

 תשובה שאלה עמוד / סעיף במכרז ס"דמ

)א( וס' 9מסמך ב' ס'  1
15 

)א( למסמכי המכרז  9בסעיף 
"שיעור ההפחתה/תוספת  נכתב 

הפחתה/תוספת(  0%המוצע )לרבות 
יהיה אחיד, ויחול בגין כל הפריטים 

 המפורטים בכתב הכמויות."

למסמכי המכרז נכתב  15 בסעיף
"שיעור ההפחתה/התוספת המוצע על 
ידי, הינו אחיד לגבי כל אחד 
מהפרקים הרלוונטיים לגביהם ניתנה 
הצעתי, ותחול על כל הפריטים 
המפורטים בפרק הרלוונטי בכתב 

 הכמויות"

אחידה  אחתהאם נדרש לתת ההנחה 
עבור כל הפרקים? או שניתן לתת 

 .הנחה לכל פרק בנפרד

יובהר כי ניתן לתת הנחה / תוספת 
 לכל פרק בנפרד.

לגבי  אחידהתהא ההנחה / תוספת, 
 .פרקאותו בכל הפרטים המפורטים 

במסמכי המכרז, אין מחיר לאחזקה,   2
מי מבצע/יבצע את האחזקה 

 .החודשית

 

יובהר כי האחזקה תבוצע על ידי 
 מטעמה.אחרים המועצה או קבלנים 

אין בכך כדי לגרוע למען הסר ספק, 
מחובות הזוכה לתיקון ליקויים 

 מסגרת תקופת האחריות.ב

כתב מפרט טכני /  3
 הכמויות

סעיף  3.11סעיף  59בעמוד  .א
כתוב כי יתקבלו  3.11.1קטן 
נים בכתב יינסים שמאופרק פ

ואו כדוגמת הקיים   הכמויות
  .ולא יתקבלו תחליפים

כידוע יש חובה הן לציין והן 
לאשר שווה ערך וזאת בתנאי 

, מסמך ד', 21יובהר כי האמור בעמוד 
, 54בעמוד עם האמור  יחד.יב' , 21ס' 

בנוגע לכל יחול  – 1.7מסמך יג', ס' 
 הכמויות.הפריטים בכתב 



 

 

 

 

של עמידה במפרט טכני 
 .ותקנים אישורים

נבקש כי יובהר כי ניתן  
 .להגיש פנס שווה ערך כחוק

סעיף קטן יב כתוב  21עמוד  .ב
כי הקבלן רשאי להגיש שווה 
ערך למוצרים יש לציין כי 

מתייחס גם   סעיף זה
 3.11.1מתייחס לסעיף 

 כחוק . 59שבעמוד 

האם ניתן לספק ג"ת שווה ערך לגופי  כתב הכמויות 4
 תאורה שידרשו ע"י המועצה?

מועצה בחרה כלומר, אם לדוגמא ה
( 08041000גוף תאורה )מס' מחירון 

האם ניתן לספק במקום הגוף של 
ITALO ג"ת שווה ערך מיצרן אחר 

 

 לעיל.  3ראה האמור בס' 

לפריט ניתן להציג מוצר שווה ערך 
והוא יבחן הכמויות, בכתב המפורט 

, מסמך ד', ס' 21בעמוד האמור על פי 
, 54בעמוד עם האמור  יחד.יב' , 21

 1.7מסמך יג', ס' 

 א9סעיף  –אופן ומועד הגשת ההצעות  א. 9מסמך ב', ס'  5
לא ברור למה הכוונה, כאשר בהצעת  -

אפשרות למלא המציע )בטבלה( ישנה 
 אחוז הפחתה לכל פרק בנפרד.

נא הבהרתכם האם ניתן לתת אחוז 
הפחתה שונה לכל פרק, והאם ניתן 
לחלק מהפרקים לתת גם אחוז 

 הפחתה חיובי.

בנוסף, לא ברור לנו איך יחושב הזוכה 
במכרז כאשר ישנם כל כך הרבה 

 סעיפי הנחה.

אנא צרפו חישוב לדוגמא לבחירת 
 .הזוכה במכרז

 לעיל. 1ראה האמור בס' 

מא לבחינת ההצעות / בחירת דוג
במסמכי המכרז הזוכה, ניתן למצוא 

 .ג.11, מסמך ב', ס' 9בעמוד 

 

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


