 15פברואר2021 ,

מכרז פומבי מס' 3/2021

מכרז מסגרת להקמת ותחזוקת מערכות מיגון ,מערכות מתח נמוך,
מערכות גילוי אש ,עבודות תקשורת וחשמל במתקני התאגיד
הודעה לקבלנים מס' 6

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון ,מתכבד בזאת תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן" :המזמין"
ו/או "התאגיד") ,למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.
מובהר ומודגש בזאת ,כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,וכי
בכל מקרה של סתירה ,גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.
על המציע לחתום על הודעה זו ,וכן לצרף את העתקה החתום כחלק ממסמכי להצעתו.

תשובות הבהרה

מס'

מס'
סעיף

תשובה

שאלה
תנאי המכרז והחוזה

.1

4.1.2
8.2

המזמין נשאל שוב לגבי פרויקטים
אזרחיים:
מדובר בפרויקטים מאוד גדולים עם מאות
חשבוניות.
מדובר על פרויקטים מתמשכים ולא
בהכרח חשבונית\חשבון אכן ילמדו על
המוצרים שהותקנו ולכן לא בהכרח ניתן
ללמוד מהם על סוג וכמויות הפריטים.
מבקשים  ,לאשר הצהרה חתומה על ידי
מורשי החתימה של המציע ומאומתת על
ידי עורך דין ,על פירוט הפרויקטים כנדרש
בתנאי הסף ובנוסף אישור וחתימה של
הלקוח.

כפי שהמזמין כבר הבהיר במפורש בתשובה מס'  3בהודעה
לקבלנים מס'  – 3הרי שבקשה נדחית פעם נוספת.
לא יהיה שינוי בהוראות המכרז.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי המציע רשאי
למחוק בחשבונות שיוגשו את המחירים המצוינים בהם
(מחיר יחידה וסיכום בכל סעיף) .המציע ישאיר ולא ימחק
בשום מקרה את הכמויות המפורטות בחשבונות שיוצגו ,וכן
את הסיכום של כל פרק בכתב הכמויות.

.2

4.1.2

המזמין נשאל שוב לגבי פרויקטים
צבאיים\ ביטחוניים:

בניגוד לתשובה מס'  3בהודעה לקבלנים מס'  ,3מובהר
בזאת כי על המציע למלא כנדרש את טופס מס'  2המצורף

8.2

נציגי לקוחות ביטחוניים לא מורשים בשום למסמכי המכרז ,לרבות מילוי כל כמויות והיקפי הביצוע
כנדרש (כאמור בתשובה מס'  5בהודעה מס'  3ניתן לציין
מקרה לחתום על תצהירים מסוג זה.
במקום שם הדגם "מסווג") ,וכן להציג במקום המיועד לכך
נציגי לקוחות ביטחוניים לא מורשים
בטופס את פרטיו של איש קשר (ניתן להציג פרטים של
למסור מתן תצהירים בעל פה.
מנהל פרויקט/מפקח/יועץ וכדומה) הבקיא בכמויות והיקפי
הביצוע בפרויקט.
נבקש שוב לקבל בקשתנו שבפרויקטים
על
ביטחוניים ,תינתן הצהרה של
המציע עו"ד לכן ,במקרה של פרויקט מסווג  -המציע אינו נדרש להציג
אישור
כולל
כלל המוצרים שהותקנו,
חשבונות סופיים/חלקיים ,וכמויות/היקפי הביצוע
שמקובל
כפי
ופרטי קשר של היועץ
המוצהרים בטופס יאומתו ויבדקו מול איש הקשר שהוצג.
במכרזים אחרים.

.3

טופס
מס' 7
אישור
רו"ח

בהמשך לתשובתכם בתשובה מס' 8
בהודעה לקבלנים מס'  ,3אנו מצרפים את
נוסח המבוקש על ידינו

מובהר בזאת כי במקום אישור רואה חשבון להצהרה
בתחתית טופס  7שצורף למסמכי המכרז ,ניתן להגיש את
אישור רואה חשבון להצהרה בנוסח המצורף להודעה זו.

.4

טופס
מס' 7
אישור
רו"ח

חברתנו הינה חברה פרטית והמחזור
הכספי של חברתנו הינו סודי.לכן ,אנו
מבקשים לבחון שוב את הבקשה ולציין
בכל שנה שהמחזור הינו מעל ל 15 -מיליון
 ,₪ולא לציין את הסכום המדויק.

מובהר בזאת כי בטופס ( 7בסעיפים  )1.1-1.3רשאי המציע
לציין :מעל  15מיליון ( ₪לא כולל מע"מ).

.5

כללי

האם מכרז זה כפוף לחוק המכרזים? האם
נערך לפי חוק המכרזים?

התאגיד כפוף לחוק חובת המכרזים.

.6

כללי

אבקש שתעבירו את שם היועץ שלכם
לנושא ביטחון ולנושא בטיחות

הבקשה נדחית.
פניות בקשר למכרז יעשו אך ורק בכתב באמצעות התאגיד,
וזאת בהתאם להוראות המכרז בנושא.

.7

כללי

אבקש לפרסם לכלל המציעים את רשימת
הקבלנים שנרשמו להשתתף ולהציע במכרז

הבקשה נדחית.

.8

כללי

אבקש שתמסרו לכלל המציעים מידע
אודות כמות הפריטים המותקנים בכלל
האתרים של מי כרמל .אם אין לכם רישום
מדוייק ,אז גם כמות מקורבת מתקבלת,
וזאת על מנת לאפשר למציעים להגיע
להחלטת תמחור הגיונית.
כמן כן ,לדעתנו זה יהיה לטובתו של
התאגיד ,כיוון שספקים נותנים הנחות
משמעותיות לכמות פריטים (לעומת בודד),
ההנחות הללו מגולמים במחירי הפריט
שנציע.

כאמור בתשובה מס'  11בהודעה לקבלנים מס'  - 3לתאגיד
אין פירוט של כמות הפריטים המותקנים בכלל האתרים
של מי כרמל.
כמו כן ,מדובר במכרז מסגרת ,לפיו כמות הפרטים שירכשו
מהמציע הזוכה יקבעו בהתאם לצרכי התאגיד ולתקציביו,
ועל כן התאגיד אינו יודע בשלב זה (ובוודאי שאינו יכול
להתחייב) לכמויות הפרטים שירכשו במסגרת המכרז.

.9

מפרט
טכני

בנושא פרק גילוי אש ,אבקש לדעת האם
ניתן להציע פריטים שווה ערך לפריטי
 .Telefireלדוגמא פריטים של חברת
.Simplex

בפרק גילוי אש :ניתן להציע רכיב שווה ערך ובלבד שיעמוד
בכל התנאים המצטברים להלן:
הרכיב המוצע עומד לכל הפחות בכל המפרטים הטכניים,
התכונות והדרישות של הפריט המצוין במכרז ,וכן:
הרכיב עומד בכל דרישות התקן הישראלי  1220כמפורט

במסמכי המכרז ,וכן:
הרכיב מתוחזק על ידי לפחות  5אינטגרטורים בשוק
הישראלי אשר הינם ישויות עסקיות נפרדות ,ובעלי הרשאה
למתן שירותי תחזוקה מהמפיץ/היבואן הישראלי.

•

מובהר כי מאחר ובהתאם לתנאי המכרז המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה חלף,
התאגיד לא ישיב יותר על שאלות הבהרה.

•

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז לצרף מסמך זה,
חתום על ידו בחתימה ובחותמת ,להצעתו במכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
והחוזה.

בברכה
אורי ברוקנר  -מנהל רכש ולוגיסטיקה
מי כרמל בע"מ

לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ
רח' הנריך הרץ 18
חיפה

תאריך_________:

א.ג.נ,.
הנדון :אישור על נתונים מדוחות כספיים לשנים שהסתיימו ב31.12.2018-2020 -

לבקשתכם וכרואי חשבון של חברת _____________________ (להלן" :החברה") הרינו לציין כי:

א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת .20XX

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  ,31.12.20XXבוקרו על ידי משרדנו/
הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום ,31.12.20XXבוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

ג.

מחזור ההכנסות לשנת  20XXשנכלל בסעיף  1.1להצהרת הקבלן המצורפת בזאת וחתומה
בחותמתנו לשם זיהוי תואם את הנתון המקביל לדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום
.31.12.20XX

ד.

מחזור ההכנסות לשנת  20XXשנכלל בסעיף  1.2להצהרת הקבלן המצורפת בזאת וחתומה
בחותמתנו לשם זיהוי תואם את הנתון המקביל לדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום
.31.12.20XX

ה.

מחזור ההכנסות לשנת  20XXשנכלל בסעיף  1.3להצהרת הקבלן המצורפת בזאת וחתומה
בחותמתנו לשם זיהוי תואם את הנתון המקביל לדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום
31.12.20XX

ו.

הנתונים שנכללו בסעיף  2להצהרת הקבלן המצורפת בזאת וחתומה בחותמתנו לשם זיהוי תואם
את הנתונים המקבילים לספרי הנהלת החשבונות/מערכת שכר של חברתכם במהלך  12החודשים
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

בכבוד רב,

תאריך .____________ :

____________________
רואי חשבון

הערה:
במידה והדוחות הכספיים לשנת  2020טרם בוקרו על ידי רואה החשבון יבוא לגבי שנת  2020הנוסח
הבא" :מחזור ההכנסות לשנת  2020שנכלל בסעיף  1.3להצהרת הקבלן המצורפת בזאת וחתומה
בחותמתנו לשם זיהוי הינו בהתאם לדיווחי החברה למע"מ.

