 5אפריל2021 ,
כ"ג ניסן ,תשפ"א
סימוכין272030 :

לכבוד :חברי וועדת המכרזים

הנדון :מכרז פומבי  - 3/2021למתן שירותי ייעוץ ,ליווי ופיקוח על הקמת מערכות סולאריות
על גגות מבנים בעיר חיפה (סה"כ  6דפים)
הודעה מס'  1תשובות לשאלות הבהרה
 . 1כללי
 . 1.1אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 . 1.2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 . 1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח
וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
 . 1.4על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו ,כשהם חתומים בכל עמוד.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:
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מס פר המסמך ביחס אליו נדרשת הה בהרה מספר הסעיף
( שם המסמך ,מספר המסמך ,ומספר לגביו מופנית
שאלה
השאלה
העמוד במסמך)
1

תנאי סף ,עמ' 8

2

2

תנאי הסף

2.1.1

3

תנאי הסף

2.1.3

4

קריטריונים לבחינת ההצעה

9.1.4

5

הזמנה ,עמ' 4

1.5.3
ס.ק ו'

6

הזמנה ,עמ' 6

1.5.5
ס.ק
כ"ב וכ"ג

7

הזמנה ,עמ' 7

1.5.6

פירוט השאלה
נבקש לאפשר הצגת ניסיון מנהל
הפרויקט המוצע במקום הדרישה
לניסיון המציע

תשובה
אין שינוי בתנאי המכרז.

ראה סעיף  . 2.1.1במציע שהוא תאגיד
מבקשים להכיר בני סיון המציע שהוא ניתן להוכיח את הניסיון באמצעות
בעל שליטה במציע או באמצעות
בעל שליטה במציע
שותף במציע.
אין שינוי בתנאי המכרז.
מבוקש לשנות ל 5-פרויקטים
הניקוד יינתן בהתאם לפרמטרים
המפורטים בטופס  10ביחס לכל
ניתנו  30נקודות להערכת מורכבות
פרויקט ופרויקט ,ובהתאם לשיקול
הפרויקט .לא ברור כיצד נבדקת
דעת המזמינה ,בין היתר בהשוואה
המורכבות
לשאר הפרויקטים שיוצגו.
חוו"ד איטום אינה בתכולת
מבקשים להבהיר כי חוו"ד איטום
אינה בתכולת השירותי ם  .על הרשות השירותים ,אך היועץ יידרש להנחות
את יועץ האיטום ולבחון את
לקבל חו"ד מקצועית מיועץ איטום
ממצאיו.
הבדיקות תבוצענה ע"ח הקבלן.
מבקשים להבהיר כי בדיקות קרינה
באחריות מנהל הפרויקט להגדיר את
טרום התקנה  ,לאחר החיבור ובתקופת
דרישות הביצוע ומועדיהן.
הבדק באחריות וע"ח הקבלן
מבקשים לקבוע את תקופת הבדק ל  3 -תקופת הבדק הינה שנה .הצעת המחיר
חודשים  -עד מסירת המערכת למזמין צריכה לקחת עובדה זו בחשבון.
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מס פר המסמך ביחס אליו נדרשת הה בהרה מספר הסעיף
( שם המסמך ,מספר המסמך ,ומספר לגביו מופנית
שאלה
השאלה
העמוד במסמך)

8

הסכם

הסכם
9

10

הסכם

11

הזמנה והסכם

12

הזמנה ,עמ' 8

5.5.16

פירוט השאלה
מבקשים להבהיר כי סיורי שטח
לאישור אבני דרך בכל אתר  -עם סיום
העבודה באותה אבן דרך ולפי הצורך
(לא פעמיים בשבוע)

מבקשים כי אבן דרך שניה תהיה 60%
נספח ב' אבני ושלישית 30%
דרך לתשלום
נספח ב' אבני אבן דרך שלישית  -מסירת המערכת
דרך לתשלום ליפה נוף  3 -חודשים מהפעלה
מבקשים לכלול את שרותי הבקרה
לא קיים
והפיקוח לאחר התקנה בהצעת המחיר
ובהסכם
נא להבהיר את הדרישה בסעיף זה.
המציע ביצע בכל אחד מעשרת
הפרויקטים ברשויות את כלל
השירותים הנכללים בסעיף זה קרי:
2.1.3
ייעוץ ,תכנון ,ניהול ופיקוח בהקמה על
מערכות שהותקנו על גגות מבני ציבור-
עד חיבור המערכות לרשת ומסירת
הפרויקט כולו לידי הרשות /גוף ציבורי

תשובה
בתקופה בה מבוצעת עבודת שטח,
הסיורים יבוצעו לפחות פעם בשבוע.
ככל שיידרשו סיורים מעבר לכך ,אם
מטעם חח"י ואם מטעם המזמינה,
הקבלן או כל גורם אחר – המציע
מחויב לכך.
אין שינוי בתנאי המכרז.

אין שינוי בתנאי המכרז.
אין שינוי בתנאי המכרז.
על כל אחד מהפרויקטים אותם מציג
המציע לכלול את כלל השירותים
האמורים.
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מס פר המסמך ביחס אליו נדרשת הה בהרה מספר הסעיף
( שם המסמך ,מספר המסמך ,ומספר לגביו מופנית
שאלה
השאלה
העמוד במסמך)

13

הזמנה ,עמ' 8

2.1.2

14

הזמנה ,עמ' 8

2.1.1

15

הזמנה ,עמ' 8

2.1.2
2.1.3

פירוט השאלה

תשובה
על כל אחד מהפרויקטים המפורטים
בניסיונו של מנהל הפרויקט לכלול כלל
השירותים האמורים.

נא להבהיר את הדרישה בסעיף זה .
מנהל הפרויקט ביצע בכל אחד
מחמשת הפרויקטים ברשויות -אותם
ניהל
 את כלל השירותים הנכללים בסעיףזה קרי  :ייעוץ ,תכנון ,ניהול ופיקוח
בהקמה על מערכות שהותקנו על גגות
מבני ציבור  -עד חיבור המערכות לרשת
ומסירת הפרויקט כולו לידי הרשות/גוף
ציבורי
אין שינוי בתנאי המכרז.
נא להבהיר כי המציע ביצע בכל אחת
משבע השנים את כלל
השירותים הנכללים בסעיף זה קרי
ייעוץ ,תכנון ,ניהול ופיקוח של מערכות
שהותקנו על גגות מבני גופים ציבוריים
הדרישה להוכחת ניסיון לניהול פרויקט אין שינוי בתנאי המכרז.
שבו גג אחד של  500מ"ר ( 50קילוואט)
אינה סבירה בנתוני המכרז .
(ההיקף מוגדר עד  5מגאוואט)
הדרישה צריכה להיות כי היקף כל
פרויקט ( 10אצל המציע 5 ,אצל מנהל
הפרויקט) תהא  1מגאוואט –לפחות
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מס פר המסמך ביחס אליו נדרשת הה בהרה מספר הסעיף
( שם המסמך ,מספר המסמך ,ומספר לגביו מופנית
שאלה
השאלה
העמוד במסמך)

16

עמ' 5

 1.5.3ח'

17

עמ' 6

סעיף ט"ז

פירוט השאלה
מבקשים להוריד סעיף זה של כתב
הכמויות .היועץ במכרז זה לא מבצע
תכנון של המערכות הסולאריות אלא
רק בדיקת התוכניות ,ולכן לא ניתן
להכין כתב כמויות( .זה יהיה בשלב
התכנון של הקבלן המבצע שיזכה
במכרז)
האם מדובר במהנדס חשמל של הקבלן
הזוכה או של היועץ?
הפקת דו"ח – מבקשים שזה יחול על
הקבלן הזוכה ובפיקוח היועץ

תשובה
על היועץ לאשר את התכניות שיוכנו
ע"י הקבלן וכתבי הכמויות – ככל
שיידרש .כמו כן ,על המציע להכין
אומדן למכרז הקבלני.

מדובר במהנדס חשמל מטעם היועץ
האחריות להפקת הדו"ח הינה של
היועץ בהתאם לסיור.

רשם :תומר קירמאייר ,מתכנן אגף התחבורה
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