יום חמישי  05נובמבר 2020

מכרז פומבי מס' 10/2020
תכנון והכנת השטח ,ביצוע הקמה ,חיבור לרשת החשמל הארצית ,הפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו –וולטאית ( )PVוכן אספקה והתקנה של מערכת ניטור על גגות ובאתרים שבבעלות ו/או בחזקתה
של החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ ו/או עיריית עפולה
עפ"י תנאי המכרז שבנדון ,מפגש מציעים נקבע לתאריך 25/10/2020 :בשעה10:00 :
מפגש המציעים נערך במועד והחל בשעה10:15 :
נוכחים:
נתנאל כהן  -מנכ"ל החברה
לירון גושן ארד – רכז פרויקטים ,חכ"ל
יוסי גמליאל – יועץ לפרויקט
דוד לוי -יועץ חשמל
איברהים מחמיד -קונסטרוקטור
משתתפים:
ח.י אנרגיה – לקחו חלק בכל הסיור
נקסטקום בע"מ – לקחו חלק בכל הסיור
סולארפוואר בע"מ– לקחו חלק בכל הסיור
סמו ירוחם שיווק בע"מ – לקחו חלק בכל הסיור
שחר אנרגיה בע"מ – לקחו חלק בכל הסיור
אסריאול סולארי – לקחו חלק בכל הסיור
אלקטרה אלקו התק"ש – לקחו חלק רק באתר הראשון (קאנטרי קלאב) לא השתתפו בשאר הסיור
חברת מקורות אנרגיה פ.ע בע"מ -לקחו חלק רק באתר הראשון (קאנטרי קלאב) לא השתתפו בשאר הסיור
פורטל – נרשמו בלבד ולא נכחו בסיור


יודגש כי ועדת המכרזים תקבל פירוט בדבר מפגש המציעים לרבות פירוט בדבר היקף ההשתתפות של כל אחד
מהמשתתפים (מלאה או חלקית) במפגש המציעים האמור.



החברה מבקשת לעדכן על דחיית מועד הגשת המכרז כדלקמן:
המועד בו מוגשת הצעת כל מציע יצוין על גבי המעטפה בתוכה מוגשת הצעת המציע (מעטפת המכרז) ע"י גורם מטעם
המזמינה עד לא יאוחר מיום  15/11/2020שעה  .12:00חל איסור לבצע סימון כלשהו ע"ג המעטפה מכל צדדיה למעט
כמצוין במפורש בחוברת המכרז.
המעטפה שתוגש תהיה סגורה ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז .את ההצעה יש להגיש
במשרדי החברה הכלכלית ברח' יוספטל גיורא  ,26עפולה קומה .2
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סקירה מנכ"ל החברה:
 .1לוחות זמנים למכרז  :תשומת לב המציעים ללוחות הזמנים ,לשאלות ההבהרה ולהגשה .הצעה שלא תוגש עד למועד האחרון
כמצוין בחוברת המכרז  ,תיפסל ללא שיקול דעת של המזמינה.
 .2ערבות מכרז :יש לשים לב לנוסח ערבות ההצעה .יש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי הפרטים בהתאם לנוסח הערבות המצורף
לחוברת ,למועדים ולסכומים .אין לבצע כל שינוי בנוסח הערבות ללא הוראה ברורה מראש ובכתב של המזמינה.
 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה הכלכלית ברח' יוספטל גיורא  ,26עפולה ,לאחר תיאום טלפוני בטלפון:
 04-6520438ו/או באתר החברה/ https://aec.co.il:
 .4מילוי חוברת המכרז :נא להקפיד על מילוי כל השדות והנספחים הנדרשים בחוברת המכרז ,לרבות אימותיי חתימות רו"ח
או עו"ד.
 .5תנאי סף להגשת הצעות :לתשומת לב המציעים לגבי תנאי הסף שנקבעו במכרז .מציע שלא יעמוד בכל תנאי הסף  ,הצעתו
תיפסל ולא תובא לדיון הועדה.
 .6רכישת חוברת המכרז :רכישת חוברת המכרז הינה חלק מתנאי הסף .את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה תמורת
 ₪ 3,000בתוספת מע"מ והכל כמפורט בחוברת המכרז.
יש לצרף מסמך זה להצעה ,כשהוא חתום בחתימה וחותמת ע"י המציע
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נספח שאלות הבהרה-
להלן התייחסות המזמינה:
תשובה

מס'

שאלה

1

מה גודל החיבור בקאנטרי?

 KVA 648הספק

2

האם יש מכסה לכל האתרים ?

אנו נמצאים בשלב הרישום מול חברת חשמל כאשר השוברים
לחברת חשמל כבר שולמו

3

כמה גגות סה"כ יש בקאנטרי?

שני גגות  -אחד גג נפתח מעל הבריכה בו תותקן יריעה סולארית
וגג בטון עליו יותקנו פאנלים – יש לשים לב כי בגג הבטון נדרש
להגביה את הפאנלים מעל המערכות מיזוג והמערכות השונות
המתוקנות בגג כפי שצוין בסיור.

4

למה לא לשים על הגג שנע פנלים?

החלטת החברה

5

האם יש דרישה להזיז את המזגנים שעל הגגות?

במידה ומנוע מזגן או דוד שמש מפריעים להצבת המערכת
בהתאם לפירוט הקיים בתכנית ההצבה יש להזיז אותם ,על
חשבון המציע ובאחריותו.

6

האם יש צורך באיטום גגות?

כפי שמצוין במכרז ,נדרש יועץ איטום אשר יבדוק כל גג לפני
ביצוע הקמת הגג הסולארי ,במקומות בהם ידרשו פעולות
איטום ,יהא הזוכה אחראי לבצע איטום טרם הקמת המערכת -
במבנה מתחם ברוש אנו מציינים כי נדרש איטום בוודאות.

7

אילו סוגי מנועים נדרשים לגג הנע?

ארבעה מנועי חשמל תלת פאזי Motovario

שאלות הנוגעות לגגות הקאנטרי

מנועי חשמל אסינכרוניים תלת פאזים בנצילות IE3
גוף אלומיניום
Frame Size 056-132
הצבות B5
אופציות נוספות  :ברקס ,הגנות מנוע ,טמפרטורות סביבה
גבוהות ,IP 56אוורור מאולץ .
שאלות הנוגעות לגגות המרכז לגיל הרך  +גנים טופז ,שוהם ויהלום
8

הפרויקט הוא על שם החכ"ל ,אבל הגגות
שייכים לעיריית עפולה?

החברה הכלכלית מנהלת את הפרויקט עבור העירייה .המונים
של המבנים הם על שם העירייה

9

מה גודל החיבור בגנים?

 3כפול  100אמפר

10

מה שעות העבודה בגני הילדים ובבי"ס?

שעות העבודה יתואמו מול קב"ט מוסדות חינוך בהתאם
להנחיות שלו ושל יועץ הבטיחות של הפרויקט

מה בנוגע לשנת בדק בגנים ובבי"ס החדש?

השאלה אינה ברורה .ככל שכוונתה לבדק החל במבנה לאחר
הקמתו ,מבקשת החברה להבהיר שאין לדבר קשר למכרז
ולפרויקטים במסגרתו וכי הפרויקטים יתבצעו רק על מבנים
שיש להם מונה קבוע ומאושר ע"י חברת חשמל
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שאלות בנוגע למרכז מורשת  /בריכה עירונית  /אצטדיון
11

מה התכנון לגביי מרכז מורשת?

הקמת גג יריעות סולארי כמפורט במכרז

12

האם אנחנו מתחייבים לתפוקה?

כן כמפורט במכרז

13

כמה גגות סה"כ יש בבריכה ?

 3גגות כמפורט בתכנית ההצבה

14

כמה גגות סה"כ יש באצטדיון ?

 4גגות כמפורט בתכנית ההצבה

15

האם יש מקשה אחת או  2שיפועים?

כמפורט בתכנית הקונסטרוקציה המצורפת

16

האם יש צורך בהיתר בניה?

כן  -כנדרש ע"פ החוק

17

מי אחראי על הוצאת ההיתר בניה?

הקבלן הזוכה

18

כמה קילו ואט יש בשוק?

 365כמפורט בתכנית ההצבה

19

איך הגאומטריה הסופית צריכה להיות?

כמפורט בתכנית הקונסטרוקציה המצורפת למכרז

20

איך מנקים ומתחזקים גג כזה?

בעזרת במת הרמה ניידת או בכל דרך בטיחותית שהזכיין רואה
לנכון

21

האם יש צורך בניקוז מים?

לא

22

למה לא עושים על הגג של השוק עצמו?

לא רלוונטי

23

עורך המכרז קבע מראש איזה פאנל יסופק

החברה מאפשרת למציעים להציע אחד מהממירים של החברות:

( )LONGIואת סוג הממירים שיותקנו בכל אתר

 smaאו  solaredgeאו  sungrowבלבד ולא אף ממיר אחר.

שאלות בנוגע לשוק החדש

שאלות כלליות

( ) SE. SUNGROW.SMAללא אפשרות
למוצר שווה ערך .נודה לכם על הבהרת הסוגייה
לגבי מוצר מוכתב ללא אפשרות להצגת מוצר
שווה ערך  ,כאמור בנספחים ג '  -1ו -ג' -2
ובטופס ההצעה – טופס מס' ( 2סעיף מס' )15

לעניין הפאנל - ,ניתן לתת הצעה עבור פאנל בעל מפרט זהה
מאחת מהחברות המשתייכות לקבוצת  Tier1שלהלן:
JA SOLAR
LONGI
CSUN
TRINASOLAR

25

טיפול חריגות במקדם הספק יוגדרו כתוספת
למחיר (עמ'  , 24סעיף - 13.12מפרט טכני)

הבקשה נדחית

26

נבקש להגדיל אב"ד זו ל ( 60%עמ'  ,6סעיף
 -5.1.2הסכם)
נבקש להקטין אב"ד זו ל  (10%עמ'  ,6סעיף
 ,5.1.3הסכם)
נבקש כי אב"ד  5.1.3תשולם בשוטף( 30+עמ' ,6
סעיף -5.2הסכם)
נבקש להבהיר כי הדרישה להעסקת מנהל
עבודה מוסמך על פי דין  ,תהא בהתאם לתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח1988-
 .תשומת ליבכם כי עבודות הקמת מערכות
סולאריות אינה נכנסת בגדר עבודה הדורשת
מנהל עבודה ע"פ התקנות האומרות (עמ' ,8
סעיף - 7.9 ,7.6הסכם)

הבקשה נדחית

27
28
29

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית
החברה תאפשר גם מנהל עבודה המיועד לנהל את הפרויקט
האמור ,בעל ניסיון בין השנים 2014-2019
בניהול  2פרויקטים נשוא מכרז זה כאשר כל פרויקט בהספק של
לפחות 1,000 KW
יש לצרף מסמך עם ניסיונו של המנהל חתום על ידי המציע
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30
31
32
33

34.

35

מדובר בסכום מוגזם – נבקש להקטינו (עמ' ,9
סעיף -8.3הסכם)
נבקש כי אחריות הקבלן תהא על פי דין (עמ'  ,11הבקשה נדחית
סעיף -13.1הסכם)
נבקש כי אחריות הקבלן תהא על פי דין (עמ'  ,11הבקשה נדחית
סעיף -13.2הסכם)
נבקש לבטל המילה לפצות (עמ'  ,11סעיף -13.4
הבקשה נדחית
הסכם)
תוצאת התרחשות אירוע כוח עליון

הסכום יוקטן ל ₪ 2000-ליום

אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהיה בהפרה לא נשאלה שאלה
של התחייבויותיו לפי הסכם זה בשל הפסקה
ו/או עיכוב בביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם
זה ,עקב התרחשות של אירוע כוח עליון לאחר
החתימה על הסכם זה.
כח עליון לצורך הסכם זה ,הינו כל אירוע שאינו
בשליטה סבירה של מי מהצדדים ,המקים
נסיבות חריגות ו/או בלתי צפויות ,לרבות מלחמה
ו/או פעולות טרור ו/או צווים ו/או תקנות של
רשות מוסמכת ,לרבות במקרה של מגיפה ו/או
מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או כל עניין אחר
אשר משפיע באופן חריג על ציבור ו/או עסקים
ו/או פעילות סבירה שוטפת ,אשר ,למרות
שננקטה שקידה ראויה ,צד אינו יכול למנען ו/או
להגבילן או להקטינן ויש בהן כדי לפגוע בקיום
התחייבויותיו .
 .1.2כל צד יודיע למשנהו בכתב ,ככל שהדבר ניתן
בנסיבות העניין ,על התרחשות אירוע הנחזה
ככוח עליון .לא הודיע צד למשנהו על אירוע
כאמור בתוך  7ימים ממועד התרחשותו ,יהיה
מנוע אותו צד מלטעון לאירוע כוח עליון בגין
אותו אירוע.
צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח
1.3
עליון ,יהיה פטור מקיום החיובים אשר נמנע
ממנו לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון,
למשך כל התקופה בה אותו כוח עליון מונע ו/או
מעכב את עצם קיום החיובים.
 1.4אירוע כוח עליון לא ישחרר את הצד המושפע
מהאירוע מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם
שקדמו להתרחשותו של האירוע או מביצוע
התחייבויות אשר אינן מושפעות מהאירוע.
צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח
1.5
עליון כאמור ,יודיע לצד השני מיד כאשר הוא
מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון.
על כל צד להסכם זה תחול חובה
.1.6
לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם
כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה
מכוח עליון.
1.7בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ
סביר על מנת להמשיך ולבצע את התחייבויותיה
לפי הסכם זה ,ויציע לצד האחר אמצעים
חלופיים לצורך המשך ביצוע העבודות ויתר
התחייבויותיו לפי הסכם זה .מובהר כי אף צד
לא ישתמש באמצעים חלופיים כאמור ללא
הסכמת הצד האחר.
 120יום מקבלת צו תחילת העבודה – מתי הקבלן
יקבל את צו תחילת העבודה? (סעיף )1.7

לשיקול החברה בהסתמך על קבלת האישור מחברת חשמל ואישור
ההלוואה ממפעל הפיס כמפורט במכרז
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"האתרים ימסרו לידי הקבלן לאחר שנרשמו
בחברת החשמל ע"י החברה " – האם הכוונה
להעברת הבעלות על ה"מונה" מבעלות של עיריית
עפולה לבעלותה של החברה הכלכלית ? האם
לקחתם בחשבון את הזמן שדרוש לצורך התהליך
הזה? לידיעתכם שלא ניתן יהיה להגיש בקשה על
כניסה למכסה עד שתסיימו את התהליך וזמננו
עד ה  31/12/2020קצר !!! לחילופין להשאיר את
המונים על שם העיריה ולבצע את ההסבה אחרי
חיבור המערכות – להחלטתכם (סעיף )2.3

העבודה תחל לאחר שנושא העברת המונים סודר והגג מוסדר מול
חברת חשמל

37

"החברה דורשת כי הקבלן יבצע בדיקת היתכנות
להקמת המתקנים ללא כול קשר ומבלי להסתמך
כלל על עובדת רישומו בחברת החשמל" -האם
החברה תכסה את ההוצאות של הקבלן על ביצוע
בחינה זאת במידה ומסיבה כלשהיא יוחלט שעל
גג  /גגות מסוים/מסוימים לא תותקן מערכת
סולארית? (סעיף )4.2.3

כל גג שהחברה תוציא הודעה לקבלן צו תחילת עבודה – יהיה
לאחר בחינת החברה כי ניתן להקים על הגג מערכת סולארית.

38

תנאי תשלום – תשלום של  40%רק אחרי החיבור
של חברת החשמל איננו הגיוני  ,לא מקובל
בתחום מכיוון שההשקעה בציוד העיקרי גבוהה
מאוד  ,בפרויקטים כאלה בדרך כלל משאירים
 15%מהתמורה כנגד חיבור המערכת לרשת
החשמל – האם תסכימו לשנות את תנאי התשלום
? (סעיף )5.1.3

סעיפים  5.1.2ו –  5.1.3יתוקנו כך שבמקום אחוז התמורה הקבוע
בסעיף  40%( 5.1.2לפני התיקון) ירשם  55%ובמקום אחוז
התמורה הקבוע בסעיף  40%( 5.1.3לפני התיקון) ירשם .25%

39

הבהרה – ובלבד שהחברה סיימה את העברת
המונים על שמה  ,מסרה לידי המציעה את כול
המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשת כניסה
למכסה מידית לאחר החתימה על החוזה  ,זמן
הביצוע של הקבלן לא יכלול פיגורים הנובעים
מעיכובים שהם כתוצאה מהעיכובים של חברת
החשמל במתן אישור כניסה למכסה  +בביצוע
הסיור הטכני  +הביצוע של החיבור ע"י חברת
החשמל מרגע שהושלמה המערכת.

לא נשאלה שאלה

.40

ובלבד שעד סוף חודש נובמבר תסיים החברה את
המוטל עליה לצורך הגשת הבקשות של כניסה
למכסה – האסדרה הנוכחים מסתימת ב
 – .31/12/2020אנא התייחסותכם ( .סעיף )8.4

החברה פועלת בעניין האסדרה מול חברת חשמל ומודעת
לתאריכים .ביצוע המכרז מותנה בין היתר בהשלמת האסדרה.

.41

בסיור הקבלנים הוסבר שהחברה מבצעת את
ה"כניסה למכסה"  .בחוזה ובמפרטים כתוב
שהכניסה למכסה באחריות הקבלן – אנא הבהירו
את הנושא.

הכניסה למכסה מתבצעת על ידי החברה הכלכלית
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.42

במפרט הטכני הגדירה החברה בכול אתר ואתר
עם איזה רכיבים על הקבלן להשתמש ועד לרמת
זווית ההתקנה של הפאנלים כך שלמעשה החברה
כבר חישבה את התפוקה החזויה ,אז למה אתם

על פי הנתונים שהחברה ציינה במכרז הקבלן ייתן תחזית תפוקה
של pvsys

דורשים מהקבלן חישובי  PVSYSוהתחייבות
של הקבלן לתפוקות?? (ראו נספח א / 1נספח א) 2
אנא הסבירו.
(חוזה – + 4.1.23סעיף  1.1תחת עבודות המהוות
חלק מהקמת המערכת הסולארית)
.43

האם על הקבלן לבדוק את כול הגגות לאחר
החתימה על החוזה ולבצע תיקונים או ביצוע מלא
של האיטום על חשבונו ? האם הקבלן צריך

על הקבלן לתמחר זאת במחיר לkwp
ראה תשובה לשאלה 6

לתמחר זאת במחיר של ? 1KWP
(סעיף )11.1
.44

בסיור קבלנים הובהר ע"י אברהים
הקונסטרוקטור שברשותו תוכניות שתכנן עבור
חנית השוק .כיצד ניתן להציע מחיר כשאין תיכנון
ו  /או תכניות בידי הקבלן המציע.
האם על הקבלן הסולארי בהצעתו

לשאלה הראשונה – מצ"ב קובץ התכנון של הקונסטרוקטור
לשאלה שניה – קבלת ההיתר ,ביצועו וכל העלויות הכרוכות בו
יהיו על חשבון הקבלן הזוכה.

( במחיר ל  ) KWP1לשקלל גם את מחיר בניית
הקונסטרוקציה ? אם כן – האם ניתן לקבל
תרשים ארכיטקטוני  +בדיקות קרקע לצורך
חישובי הביסוס ? מי מבצע את ההגשה להיתר
בנייה ועל חשבון מי? ( )8.1-8.2נספח א 2אתר C
.45

האם אתם דורשים מהקבלן גם לבצע הגדלת

אין בקשה לבצע הגדלת חיבורי חשמל

חיבורי חשמל וכול זה במחיר של ה ? 1 KWP
ובלוח הזמנים שהגדרתם? ( אני בטוח שידוע לכם
שחברת החשמל לא ממהרת לבצע הגדלות
חיבור!) (עבודות המהוות חלק מהקמת המערכות
הסולאריות -סעיף )2
.46

האם החברה אכן מחיבת את הקבלן להשתמש אך
ורק בציוד המפורט במכרז לאורך כול המפרט
הטכני ?
(עבודות המהוות חלק מהקמת המערכות
הסולאריות -מפרט ציוד )1

ראה תשובה לשאלה 23

.47

אנא הבהירו האם החברה תכסה לקבלן בהתאם
לצורך ודרישות חברת החשמל את ההוצאות בגין
עבודות ההנדסה ,חפירות ותוספת גומחות.
(עבודות הנדסה  /חפירות  /תוספת גומחות)

החפירה והכבילה עד לפילר על חשבון הקבלן
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.48

לא ניתן להעריך טרם העלייה לגגות ואישורי יועץ
איטום האם הגגות נדרשים לאיטום .בשל כך לא
ניתן לשקלל במחיר ההקמה לפרוייקט את מחיר
איטום הגגות הנדרש .לכן ,מבקשים שהעירייה
תשתמש בחלק מתקציב מפעל הפיס שניתן
לפרוייקט לצורך איטום הגגות ולהפריד את מחיר
ההקמה והתחזוקה ממחיר איטום הגגות.
(הסכם התקשרות  -סעיף ,4.1.13 ,עמ' )5

הבקשה נדחית .ראה תשובות לשאלות  6ו43-

.49

במידה ולא יצא צו תחילת העבודה  ,הכספים
עבור העבודה על ההיתרים ואישורים נדרשים
ישולמו לקבלן במלואם( .הסכם התקשרות -סעיף
 ,4.2עמ' )6

השאלה אינה ברורה .התחלת עבודה על ידי הקבלן הינה רק לאחר
קבלת צו תחילת עבודה.

.50

שימוש בפאנלים מסוג  THIN FILMאינו נפוץ,

הנושאים נבדקו קודם לפרסום המכרז עם יועץ רלוונטי .הדרישות
עומדות בעינן.

אינו מומלץ להתקנה ואין אפשרות להתחייבות
תפוקות לטווח ארוך בסוג פאנל זה על אחת כמה
וכמה בגג נייד (קאנטרי "נייד").
לגבי הגג ב"מרכז מורשת" במידה והגג אינו עמיד
לנשיאת משקלים לא ניתן להתקין עליו פאנלים
ולבצע שירותי תחזוקה שוטפים(.הסכם
התקשרות -סעיף א' + 1א')2
.51

מבקשים להרחיב את השימוש בפאנלים וממירים
שרשומים בנספח זה לפאנלים וממירים ש"ע
לרשומים בנספח זה( .הסכם התקשרות -סעיף א'
+ 1א' 2עמ' )18

ראה תשובה לשאלה 23

.52

מבקשים לתקן סעיף זה  -עפ"י הנדרש בחוק
עבור אתרים סולאריים (לא נדרש מנהל עבודה
רשום) .מבקשים להחליף את "מנהל העבודה"
ב"ממונה בטיחות"
(הסכם התקשרות -סעיף  ,7.9עמ' )8

ראה תשובה לשאלה 29

.53

מבקשים להכליל במחיר ההקמה הזזה של עד 2
מזגנים לגג .מחיר הזזה מהמזגן השלישי הוא 595
 ₪למטר (ליחידה)
(רשימת טפסים ומסמכי מכרז ,סעיף  ,3עמ' )21

הבקשה נדחית

.54

מבקשים לשנות אחריות לפאנלים ל 12שנה כנהוג
בתחום.
אחריות תפוקה תהיה ל 20שנה.

הבקשה נדחית
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(רשימת טפסים ומסמכי מכרז ,נספח א' עמ' 19-
)20
.55

נא אישורכם להגיש את אישור רו"ח על דף לוגו
של רו"ח .טופס  4ימולא ע"י החברה בחלק העליון
ואישור רו"ח יוגש בדף נפרד.
נא אישורכם להחליף את הכותרת "אישור רואה
חשבון" ל" -חוות דעת רואי החשבון (ולפרט את
שם החברה והמכרז)".
נא אישורכם למחוק המילים "ביקרנו את

החברה מבקשת לעדכן את המציעים על ביטול הצורך בהגשת
טופס  4וגריעתו ממסמכי המכרז.
לשם הבהירות המציעים אינם נדרשים להגיש את טופס  4חתום
באופן כלשהו.
לאור האמור ,השאלות בנושא זה מתייתרות.

הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות
כמדווח לעיל" ולאשר הוספה "-ביקרנו את
הצהרת המשתתף בדבר מחזור הכנסות הנובע
מביצוע עבודות בתחום עיסוקו ,במהלך השנים
 ,2016-2018בסך שאינו נמוך מ ________ -ש"ח
(במילים ,)__________( :לא כולל מע"מ לכל
אחת מהשנים הללו ,כמדווח בהצהרה המצורפת
בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי (להלן:
"ההצהרה")".
מה הסכום של מחזור ההכנסות הנדרש בתנאי
הסף? .כמו כן הוא מצטבר לשנים  ?2016-2018או
שהדרישה המינימאלית הינה לשנה בממוצע?
(מכרז – טופס  ,4עמ' )8

העתק :תיק מכרז 10/2020
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