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25/02/2021 
 "ג אדר תשפ"אי

 כבוד,ל
 מציעים פוטנציאליים

 
 א.ג.נ.,

לביצוע עבודות שיקום וצביעת תאים תת קרקעיים של החברה ברחבי    456/21מכרז פומבי דו שלבי מס'  הנדון :

 "(ההליךלהלן: "מענה לשאלות הבהרה )   - יפו-העיר תל אביב

 לום רב,ש
 

 

מי אביבים   .1 חברת  מענה  ")להלן:    בע"מ  2010להלן  ו/או  הבהרה שהתקבלו במסגרת "החברה"  מי אביבים"( לשאלות 
 :  שבנדון ההליך

 

 מענה החברה פירוט השאלה עמוד /נספח מס'

בדקתי את המסמכים אבל לא ראיתי אם יש    .1
שנדרש כתנאי סף להגשת המכרז,   סיווג קבלני

  האם יש כזה ?
 

 לא קיים סיווג קבלני

להיות על החבר  זוהי חובה האם 14  .2 עם ה 
עם עירייתבע נסיון שגם תל אביב, או  בודה 

תל אביב או עם  עם עיריית נסיון ללא חברות
החברות העירוניות עדיין יכולות להשתתף 

מכל סוג בתנאי שבמכרז   יש להן נסיון בעבודה 
 ?שהוא ולא רק בעבודות נשוא המכרז

 אין חובה כזו.

ות  ניסיון מקצועי, "שימוש במערכ 13.2ף  בסעי 2  .3
ו  10310ם "ננופיינט" צביעת צנרת בצבעי

", האם מדובר בשימוש במערכות צבעים  10333
או דרישה להשתמש בחומר ספציפי של  מסוג ננו  

 חברה ספציפית ללא אפשרות לשווה ערך?

נבדקו    .מדובר בחומר ספציפי של חברה ספציפית
   בעבר חומרים שונים.

ר  ר ממחימחיר יקר יות האם אני לא יכול לתת 22.3  .4
 היחידה שנתתם ?

 לא.

מציע לא יוכל להגיש הצעה שהיא מעבר למחיר     .5
הנקוב בטבלה לעיל. מציע שיחרוג    המקסימום

מכך , יחושב מחיר המכסימום כמחיר בהצעתו 
 לקטגורית השרות .   למה מתכוונים כאן?

מחיר  להגיש הצעה שגבוהה יותר מלא ניתן ש
 וימום שנקבעהמקס

נו סעיף אחריות הביטוחים שלכם ישופס בט   .6
יהיה , זהו  מקצועית , אין לנו את ביטוח זה ולא 

ביטוח ייקר מאוד , בכל המכרזים עד כה בחברות  
לוותר על סעיף   גדולות הסכימו בסופו של דבר 

 .זה
 

  ₪ף אל 300עד   ריות מקצועית  אח יתוקן לביטוח

 

 וההסכם.  המכרזכי  סממבות המפורטות  ראול שהיא מההכ  וע ו/או לפגוע בהוראהי לגרין באמור במסמך הבהרות זה כדא .2

 

 נשמח להשתתפותכם. .3

 בכבוד רב,                                                                                                                                         
 

 ליאור לנצ'יצקי
 יותמנהל מחלקת רכש והתקשרו                                                                                           

 "מבע 2010בים  מי אבי                                                                                           
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 מכרזק העתק: תי


