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 2019פברואר  19שלישי  יום

 י"ד אדר א תשע"ט

סולאריים עצמאיים למתן שירותי יעוץ, ניהול ופיקוח על פרויקט מתקנים  01/2019מענה על שאלות הבהרה למכרז 

 עבור המועצה האזורית אל קסום

 :האם הסכומים סבירים בהתחשב בסיכון ועלות השירותים? לדעתנו גבוהים  –ערבות ביצוע/ מכרז  שאלה

 .50%מידי. נבקש לצמצם את הסכומים ב 

  הבקשה נדחית. תשובה:

 ביטוח אחריות מקצועית לשלב א'? לדעתנו גבוה מידי ביחס  מלש"ח 4האם סביר לבקש  –ביטוח : שאלה

 מלש"ח יספיקו. 1לחשיפה/ סיכון של המועצה. גם 

 טוח אחריות מקצועיות לשלבים א', ב' וג'. : הבקשה נדחית. מדובר בביתשובה

 מיסוי יש להבהיר שמדובר רק על  –מס היטל או תשלום חובה  – 29בעמ'  6.7סעיף  –תשלומי חובה : שאלה

 ישיר בגין הכנסת היועץ מהפרויקט, ולא בגין תשלומי חובה החלים על הפרויקט.

טל תשלום חובה החלים על עבודת הספק כפי שמפורטת בנספח יתמורה, מתייחס למס ה – 6.7סעיף  תשובה:

מהפרויקט אך אינן  שיתגלו כחלק לא חל על עבודות נוספות. מובהר כי סעיף זה השירותים הנדרשים -3א' פרק 

 מפורטות בנספח א'.  

 :האם נדרש להגיע לכל מבנה לבדיקה, או שיספיק ביקור פיזי במבנים  –לצורך ביצוע סקר מבנים   שאלה

 בודדים בלבד?

חוות דעת מתן לכמות מבנים המאפשרת הבנה מעמיקה לצורך  ין דרישה להגיע לכלל המבנים אלא א תשובה:

 .ביותר המקצועיבאופן צרכים וכתיבת אפיון 

 שאלה: 

 ( אינו תואם לנספח אישור רו"ח.8בעמ'  2.5)סעיף  מחזור כספי נדרש בתנאי סף 

 מצ"ב אישור רו"ח מתוקן. שובה:ת

 :מציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות  2.5המכרז קיימת סתירה בין הכתוב בסעיף במסמכי  שאלה"

אישור רו"ח בדבר  23ובדפי הנספחים שיש לצרף, עמ'  ."2017, 2016, 2015בשנה בכל אחת מהשנים  ₪ 750,000

-2015ים בשנה, בכל אחת מהשנ ₪ 3,750,000נכתב כי המציע בעל מחזור כספי של לפחות  היקף מחזור כספי,

 2.5נא שלחו קובץ מתוקן לאישור רו"ח עפ"י תנאי הסף הרשומים בסעיף  .2017

 

 .מצ"ב אישור רו"ח מתוקן תשובה:
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 למכרז יועץ, שיסתמך על יועצים שייקח כקבלני משנה לצורך הביצוע, על מנת האם ניתן, שיגיש הצעה  :אלהש

 לעמוד בכל תנאי הסף? כמובן שיצרף הסכמי התקשרות למסמכי המכרז.

וככל שמנהל הפרויקט  הגשת ההצעהי בשלבאין מניעה להרכיב צוות יועצים ככל שהצוות יוצג כבר  תשובה:

  .רות יוגדר בשלב הצעת המכרז ולא יהיה קבלן משנהההתקש ש הקשר מול המועצה לאורך כל תקופתואי

 

 בנוגע לניסיון הנדרש למערכת  – 2.3.3סעיף : אלהשGRID-OFF 0.2, האם הכוונה לפרויקט בודד בהיקף 

-מגה 0.2-וואט, או ניתן להסתמך על מקבץ מערכות אשר בוצעו במסגרת אותו פרויקט בהיקף גדול מ-מגה

 וואט?

 ניתן להסתמך על מקבץ מערכות.  תשובה:

 

  תצטרכו להגמיש את תנאי הסף כדלקמן, לפי הסעיפים  אם אתם מעוניינים שנשתתף במכרז, : שאלה

 :במכרז

 :תשובה           

 הבקשה נדחית. – " (2012-2018)במקום "במהלך השנים  2009משנת  2.3.1 -

השנים  5)במקום "במהלך  2009משנת  ( ₪מיליון  1.5)במקום  ₪מיליון  -ששוויו לפחות חציפרויקט  2.3.2 -

 הבקשה נדחית. – האחרונות"(

 הבקשה נדחית. – . OFFGRIDלבטל את התנאי של ניסיון במערכת  2.3.3 -
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 המועצה האזורית אל קסום

 01/2019מכרז פומבי מס' 

 

  אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי

 ()מתוקן

 

 כרואה החשבון של המציע________________________________________________

למתן  01/2019"(, במכרז פומבי המציע)להלן: "ח.צ _____________________________________  /ת.ז /  ח.פ. 

עבור המועצה האזורית אל קסום, הריני לאשר, כי  יעוץ, ניהול ופיקוח על פרויקט מתקנים סולאריים עצמאייםשירותי 

 .   2017, 2016, 2015ש"ח בשנה, בכל אחת מהשנים  750,000המציע בעל מחזור כספי של לפחות 

 

 
 

 

                 __________________                     __________________ 

 חתימה וחותמת הרו"ח          תאריך                                                                                             

 
 

 


