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 אי אספקת חשמל   132/2017 פומבי כרזמתשובות והבהרות לשאלות ובקשות שהתקבלו במסגרת 
 

 מסמכי המכרז תוקנו בהתאם לתשובות וההבהרות המפורטות מטה, ועלו מחדש לאתר המשרד.

הנוסח המתוקן של מסמכי המכרז הוא המחייב. באחריות המציעים להוריד את הנוסח המתוקן, 

 ולפעול על פיו בלבד. 

 
 המשרד מתכבד להשיב לשאלות שהוגשו במסגרת המכרז שבנדון:

 
 

' עמ 

מסמכי ב

 המכרז

 'מס

 סעיף

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה

1 

3 2.1.6.1 

הבהירו האם סכום . אנא הערבות סכום
כפי שמצוין במספר או  20,000הערבות הוא 

כפי שמצוין במילים )כך גם בנספח  10,000
 הערבות(.

. עשרים ₪ 20,000הסכום הוא 

 .₪אלף 

2 

7 5 
האם במסגרת הצעת . אופן ביצוע העבודה

העבודה יש להניח כי הנתונים הנדרשים 
 יתקבלו מחברת החשמל?

האחריות לבקשת וקבלת נתונים 

היא בידי הזוכה. המשרד יפעל 

 ש. שיידרלסייע ככל 

3 

8 5.5 

בהתחשב בחשיבות . שיטת אמידה נוספת
של שיטות אמידה נוספות, מוצע להעניק 
ציון איכות משמעותי יותר בקשר להצגתן 

סעיף אחד -של שיטות אמידה נוספות )תת
 8מתוך שישה בסעיף שמשקלו הכולל הוא 

 נקודות בלבד(.

תיקון המשקלות  8.2בסעיף 

 כלהלן:בטבלה הבאים 

6.2  10% 

6.3 7% 

6.4 10% 

6.5  7% 

שיטה תיאור " 6.6ף יתווסף סעי

". פרמטרים נוספת מוצעת

 6.2-6.5לבדיקה בדומה לסעיפים 

וכן "תרומת השיטה המוצעת 

 4%   -לאמידה" משקל
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' עמ 

מסמכי ב

 המכרז

 'מס

 סעיף

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה

 – ים לבדיקה. תיקון פרמטר7

 .יימחק "שיטה נוספת מוצעת"

 מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

4 

8 5.8 

. בסעיף זה, מתבקש המציע לוחות הזמנים
משוערים, אולם בנספח להציג לוחות זמנים 

, מוצגים לוחות הזמנים. אנא 6.4, סעיף 1א'
 הבהירו נקודה זו.

נדרש המציע להציג  5.8בסעיף 

לוח זמנים ביחס לשלבי עבודה, 

דוחות ביניים ואבני דרך אחרים, 

ככל שיראה לנכון ובכפוף בכפוף 

 6.4ללו"ז המוגדר בסעיף 

המתייחס לטיוטת דוחות 

 עיקריים. 

5 

9 8.2 

. מוצע איכות ההצעה לעניין אנשי הצוות
אנשי להעניק ציון איכות ככל שמוצגים 

צוות נוספים מעבר למינימום הנדרש 
 על בסיס ניסיון רלבנטי.במכרז, 

 הבקשה נדחית

6 
9 8.2 

האם יש  .בדיקת איכות ההצעה לפי ניסיון
 להגיש עותקים של עבודות קודמות

  ?רלבנטיות

 למסמכי המכרז.בהתאם 

 


