 14מאי 2019
ט ' אייר תשע"ט
אל :כל המציעים
שלום רב,
הנדון :מכרז  13 / 2019למתן שירותי הובלה וסבלות לתאגיד השידור הישראלי

תשובות לשאלות הבהרה לק ט מספר 1

תאגיד השידור מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:
מס"ד

מסמך /
הסעיף
במסמכי
המכרז /
בהסכם /
בנספח

1
סעיף 6.2.5
תנאי הסף

תשובה

שאלה

האם שלושת הלקוחות אמורים
להיות אות ם לקוחות בכל שנה
 ? 2016,2017/2018או זה בסדר
לקוחות שונים בכל שנה ?

2

סעיף 6.2.6
תנאי הסף
3

סעיף 2.4
מסמכי המכרז
עיקרי
השירותים

4

האם הובלת ציוד טכני רגיש
חייב להיות דווק א בשלוש ת
ה לקוחות שציינו בסעיף ? 6.2.5
ואם כן לא הבנו את הדגש על
 2018בסעיף מה צריך מ 2018
בסעיף זה ?
מדוע אין פיצוי? במקרה של
ביטול  24שעות לפני ביצוע ,נגרם
נזק כספי בכל מקרה העובדים,
הציוד והרכבים משוריינים
מבעוד מועד ,ובהתראה כזאת
קצרה לא ניתן להכניס עבודה
במקום .מה הפיצוי במקרה של
ביטול פחות מ  24 -שעות?

ב"משאית גדולה" לא קיים אורן
סעיף 6.2.7
מסמכי המכרז  12מטר.
תנאי סף

1

ניתן לציין לקוחות שונים בכל
שנה.

הדרישה היא שהשירותים
הנדרשים בסעיף  6.2.6למכרז
סופקו על  -ידי המציע בשנת
 2018ללקוח אחד מבין
הלקוחות שציין לצורך הוכחת
העמידה בתנאי הסף בסעיף
 6.2.5למכרז.
לא יהיה שינוי בהוראות
המכרז בעניין זה.

הגדרת המשאיות בתנאי הסף
בסעיף  6.2.7במכרז תתוקן כך
שהגדרת המשאיות תהיה
כדלקמן ותחליף את ההגדרה
במכרז:

משאית גדולה "  -כלי רכב
מסוג  N2כהגדרתו בתקנות
התעבורה ,התשכ"א , 1961
באורך של  6מטרים לפחות
ובגובה מקסימלי של 3.2
מטרים  ,ששנת ייצורו הינה
לפחות  2013ומעלה ,המשמש
ומתאים להובלת ציוד וריהוט
שעל שלדתו מותקן ארגז
הניתן לסגירה ,ומערכת הרמה
הידראולית להעמסה ופריקה;
"משאית קטנה"  -כלי רכב
מסוג  N1כהגדרתו בתקנות
התעבורה ,התשכ"א , 1961
בגובה מקסימלי של 3.2
מטרים ,ששנת ייצורו הינה
לפחות  2013ומעלה ,המשמש
ו מתאים להובלת ציוד וריהוט,
בעל ארגז הניתן לסגירה.
5

סעיף 9.1
מסמכי המכרז
הצעת המחיר

למען הסר ספק ,תמחור עבור
המשאיות והעובדים הוא לפי
נסיעה אחת או לפי עבודה רצופה
בין השעות  6:00בבוקר ועד
 00:00בלילה?

יש לציין מחיר עבור הובלה
אחת בכל סעיף כולל כל
השירותים הנלווים אליה
במפורט במכרז.

6

סעיף 9.1
מסמכי המכרז
הצעת המחיר

מה בסיס התמחור עבור הסבל
הנוסף (לפי נסיעה ,לפי שעה ,לפי
יום עבודה)?

הכוונה לסבל נוסף מעבר לנהג
ושני סבלים הדרושים בכל
קטגוריה .התמחור לפי הובלה
כמפורט בטבלה.

7

סעיף 9.1
מסמכי המכרז
הצעת המחיר

בסיור הקבלנים דרשתם ניתוק
וחיבור של עמדות עבודה היכן
אמורים לתמחר אותם?

מדובר בניתוק עמדות מחשבים
וחיבורם מחדש בעמדות היעד.
השירות הוא חלק ממכלול
שירותי ההובלה והסבלות
במכרז.

8

סעיף 9.1
מסמכי המכרז
הצעת המחיר

מה בסיס התמחור עבור מנוף,
מנוף במה משמש רק כמעלית
חיצונית ואינו משמש כמשאית
הובלה( .נהוג לתמחר מנוף במה
לפי שעה או ליום עבודה).

תמחור עבור הובלה אחת
באמצעות מנוף.

9

סעיף 9.1
מסמכי המכרז
הצעת המחיר

ע"פ חוק שכר המינימום העסקת
עובדים במהלך סופ"ש מחייבת
את המעסיק לשלם  150%עבור
 8.5שעות ראשונות 175% ,עבור
השעתיים הנוספות ו 200% -
עבור כל שעה נוספת מעבר .איך

ס עי ף  9.1למכרז יתוקן כך
ש עבור עבודה בשעות הלילה
החל מהשעה  00:00ועד 6:00
בבוקר או במהלך סופשבוע החל
מהשעה  16:00ביום שישי ועד
השעה  20:00במוצאי שבת,

2

ניתן לתמחר זאת שהתאגיד מוכן
לשלם תוספת של  25%בלבד.
10

סעיף 9.1
מסמכי
המכרז ,עמוד
10

ישלם התאגיד תוספת של 50%
לכל רכיב.

ביקשתם מחיר לביצוע נסיעה בין לא יהיה שינוי בתנאי המכרז
בעניין זה .
השעות  6:00עד  , 00:00אך מה
קורה אם עוברים את היקף
שעות העבודה המותרות על פי
חוק?

11

סעיף 9.1
מסמכי
המכרז ,עמוד
10

מה היקף העבודה של סבל נוסף?
הנורמה הינה היקף של עד 8
שעות

מדובר בתמחור לפי הובלה ולא
לפי שעות .לא יהיה שינוי
בהוראות המכרז בעניין זה.

12

סיור קבלנים

13

מסמכי
המכרז ,עמוד
7

14

נספח ו'

ביקשתם שירות של ניתוק
וחיבור מחשבים ,אך אין בטבלה
מקום לתמחור של טכנאי ,איכן
ואיך יש להעביר נתון זה?
מפרט המשאית אינו קיים בענף
ההובלות ,לפי מה יש לתמחר?
בסיור נאמר משאית בין  7ל 8
מטר ארגז
מספרי הסעיפים בנוסח אינם
תקינים .האם לתקן או להפיק
ערבות מכרז לפי מספרי
הסעיפים המופיעים במכרז?

ראה ה תשובה לסעיף  7לעיל.

ערבות מכרז
15

נספח ו' סעיף
4
ערבות מכרז

16

מסמכי המכרז
עיקרי
השירותים

17

סעיף 3.1
מסמכי המכרז

18

סעיף 6.2.5
מסמכי המכרז

"בקשר לביצוע הסכם עם תאגיד
השידור הישראלי מיום"...
עדין אין הסכם .נדרשת ערבות
מכרז ולא ערבות ביצוע .האם
להשאיר את הנוסח? במידה וכן
מה התאריך שצריך לרשום?
באתר הפריקה בירושלים קיימת
בעיית חניה ,מי נושא באחריות
דוחות החניה אם יתקבלו?

בשבוע הבא יחולו יום הזיכרון
ויום העצמאות ,שבוע עבודה
קצר .האם ניתן לקבל דחיה של
מס' ימים למועד הגשת ההצעות?
תנאי סף .האם נדרש הוכחה
להעברת  3לקוחות בהיקף
ללקוח של  300,000שקל בשנים
 2016-2018או שנדרש הוכחה
להעברת  3לקוחות בהיקף
3

ראה ה תשובה לסעיף  4לעיל.

מצורף לקובץ זה נוסח ערבות
מכרז מתוקן ,נוסח ערבות
המכרז המצורף הוא הנוסח
הקובע לעניין המכרז .
ראה התשובה לסעיף  14לעיל.
התאריך מצוין בטבלת המועדים
בסעיף  3.1למכרז .ראה סעיף
 6.2.9למכרז.
התאגיד יתאם עם הזוכה במכרז
את מיקום החניה לצורך
הפריקה  ,אך לא יהיה בכך כדי
לשנות מהוראות המכרז ו/או
להשית על התאגיד אחריות
כלשהי על דוחות חניה ו/או
עניינים אחרים שלא כתובים
במפורש במסמכי המכרז.
ראה הודעה על דחית המועדים
במכר באתר האינטרנט של
התאגיד.
הדרישה הנה ל  3 -לקוחות
בהיקף של  ₪ 300,000כל אחד
בכל שנה .ניתן לציין  3לקוחות
ובלבד שהיקף השירותים היה
 ₪ 300,000לכל אחד מהם בשנה
או  9לקוחות שהיקף השירותים

19

סעיף 6.2.17
מסמכי המכרז

20

סעיף 9.1
מסמכי המכרז

21

נספח ב'
למכרז הצעת
מחיר

22

נספח ב'
למכרז הצעת
מחיר

23

נספח ב'
למכרז הצעת
מחיר

24

25
26

ללקוח של  300,000שקל לשנה
בשנים  9 – 2016-2018לקוחות ?

היה  ₪ 300,000לכל אחד מהם
בשנה.

במסמכי המכרז מוגדר – משאית
גדולה  12מטר ומשאית קטנה 6
מטר .בסיור המציעים דובר כי
הנתון הנכון הוא
משאית גדולה  6-8מטר ומשאית
קטנה עד  4מטר ,האם אכן כך
ואתם משנים את ההגדרה
שמופיעה במסמכי המכרז?
'המציע ינקוב בהצעת המחיר
במחיר לביצוע השירותים ביחס
לרכיבים המפורטים בהמשך'.
האם נדרש להגיש מחיר כולל
לפרויקט ?
איך תקבע התפוקה של יום
עבודה למשאית עם  2עובדים ?
כל חברה והמיומנות שלה.
חברה אחת יכולה להעביר 20
עמדות וחברה אחרת יכולה
להעביר רק  5עמדות .
טבלת התמחור אינה משקפת את
התפוקה ויכולת הביצוע של
הצוות והמשאית אז איך תתכן
השוואה נכונה בין המתחרים?
האם התמחור למשאית ו 2 -
עובדים זה המחיר הקובע של
התמחור הכולל שיכלול את
סה"כ ההובלות * המחיר להובלה
?
האם התמחור לסבל נוסף זה
המחיר הקובע של התמחור
הכולל שיכלול את סה"כ
הסבלים * המחיר לסבל ?
איפה לתמחר את מנהל פרויקט,
האם להוסיף לתמחור של
משאית  2 +עובדים?

ראה התשובה לסעיף  4לעיל .

לאחר סיור שביצענו בבניין
התאגיד במודיעין ,יש צורך
במנוף להורדה של ציוד (מעלון
חיצוני) ואין אפשרות לתמחור
בטבלת המכרז.
האם חייב במשאיות של  12מטר
ו/או משאיות של  7-8מטר
מספיק?
במקום הפריקה בירושלים יש
בעיית חניה למשאיות גדולות,
האם יש הסדר עם עיריית
ירושלים בנושא?
4

ראה התשובה לסעיף  5לעיל.
לא יהיה שינוי בהוראות המכרז
בעניין זה.

התשלום לכל פריט בהצעת
המחיר יוכפל בכמות בה יוזמנו
השירותים בכל פעם.
כנ"ל.

התמחור למשאית צריך לכלול
את כל השירותים הנלווים נושא
המכרז  .ראה סעיף  9למכרז.
ראה תמחור עבור מנוף בסיפא
ל טבלה.

ראה התשובה לסעיף  4לעיל.
ראה התשובה לסעיף  16לעיל.

27
סעיף 3.1
מסמכי המכרז

28

29

סעיף 6.2.5
מסמכי המכרז
סעיף 6.2.6
מסמכי המכרז

30

סעיף 6.2.7
מסמכי המכרז

בשל לוחות הזמנים הקצרים
וכמות האישורים הנדרשים וכן
ימי החג הקרובים ,נבקש לדחות
את מועד ההגשה בשבועיים.
כמו כן נבקש לדחות את מועד
השאלות בהתאמה.
האם ניתן לציין לקוחות גם
מחוץ למדינת ישראל (חברות
זרות) בגין פעילות רלוונטית
בתוך תחומי מדינת ישראל?
האם ניתן לציין לקוחות גם
מחוץ למדינת ישראל (חברות
זרות) בגין פעילות רלוונטית
בתוך תחומי מדינת ישראל?
בהמשך לסיור הקבלנים
במודיעין ,נבקש הבהרות לנדרש
בסעיף זה לגבי סוג וגודל
המשאיות הנדרשות.
בטופס הנדרש – נספח א' ,טופס
מס'  3רשום 3 :משאיות גדולות
ו  2 -משאיות קטנות לעומת
הרשום בסעיף  3 – 6.2.7משאיות
מכל סוג – מה הנכון מבים
השניים?

ראה ההודעה על הדחיה
במועדים באתר האינטרנט של
התאגיד.

כן ובלבד ששירותי ההובלה
התבצעו בישראל.
כנ"ל.

ראה התשובה לסעיף  4לעיל.

הדרישה בסעיף  6.2.7למכרז
היא הקובעת (  3משאיות גדולות
ו  3 -משאיות קטנות).

אנו ממליצים על שני סוגי
משאיות:
משאית קטנה עם ארגז סגור
באורך מינימלי של  6מ' ,בעלת
משקל מותר להעמסה של 2,000
ק"ג לפח ות.
משאית גדולה עם ארגז סגור
באורך של  7עד  9מ' בעלת משקל
מותר להעמסה של  3,200ק"ג
לפחות.
נבקש לקבל הבהרות לגבי מספור
הסעיפים.

31

32

נספח ו' –
ערבות מכרז

לגבי הסעיף הראשון ,נבקש
הבהרה לגבי התאריך הנדרש
במשפט "בקשר לביצוע הסכם
עם תאגיד השידור הישראלי
מיום " ......

סעיף 8.1

האם ניתן לצרף עותק סרוק על
 CDבמקום דיסק און קי?

מסמכי המכרז

5

ראה התשובה לסעיף  14לעיל.

כן.

33

מסמכי המכרז

34

האם ניתן לקבל מועד תחילת
מעבר משוער נכון להיום?

נבקש לקבל הבהרה האם המחיר
המבוקש לכל סעיף אשר מצויין
בו שעות  ,מדובר בהצבה של
המשאבים הנדרשים החל
מהשעה  06:00ועד ? 00:00

המועד המשוער לתחילת המעבר
הוא החל מ חודש יולי  , 2019אך
אין באמור כדי לחייב את
התאגיד ו/או לשנות מ הוראות
המכרז בעניין זה ,ועל הזוכה
להיות מוכן לביצוע השירותים
החל מיום חתימת ההסכם
ולאורך כל תקופת ההתקשרות.
ראה התשובה לסעיף  5לעיל.

המחיר לסבל נוסף חל גם ל גבי
סבלים ללא משאית.

משמע האם מדובר ב  18שעות
עבודה (שתי משמרות ) שהמחיר
המבוקש כולל?
או האם יש מקסימום שעות
עבודה למשאית ו  2 -עובדים (יש
מגבלות שעות חוקיות לעבודת
לנהג וגם לעובדים)?
נספח ב' –
הצעת מחיר
מסמכי המכרז

הדרישה למנוף מסוג סולמון.

שני העובדים משוייכים להובלה
ולכן האם ברגע שארזו את
הציוד הנדרש והעמיסו אותו
למשאית הם נוסעים לירולשים
עם המשאית על מנת לפרוק את
המשאית ואז חוזרים ליעד
הנדרש?

המחיר המבוקש לסבל ,הינו
לסבל נוסף ,האם מכך ניתן
להבין כי לא תהיה דרישה
לסבלים ללא משאיות?
המחיר למנוף – האם הכוונה
לסולמון או מנוף זרוע?
נבקש לקבל הבהרות לגבי מספור
הסעיפים.

35
נספח ו' –
ערבות מכרז

לגבי הסעיף הראשון ,נבקש
הבהרה לגבי התאריך הנדרש
במשפט "בקשר לביצוע הסכם
עם תאגיד השידור הישראלי
מיום " ......
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ראה התשובה לסעיף  14לעיל.

מובהר כי:
.1

בהתאם לתיקונים המפורטים לעיל ,תעלה לאתר גרסה מתוקנת של מסמכי המכרז,
הגרסה המתוקנת היא הקובעת לעניין המכרז ,אליה יש להתייחס ואותה יש להגיש
והיא מחליפה את הגרסה הקודמת .

.2

אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי
המכרז.

.3

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד
מהמכרז.

.4

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה
בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם (ככל שפורסם ו/או יפורסם) על
ידי התאגיד במסגרת המכרז.

.5

המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים ,כשהוא חתום
על  -ידו בכל עמוד.

ב ב ר כ ה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים
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נספח ו'  -ערבות מכרז
ערבות בנקאית
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן  " -סכום
הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן  " -הספק "),
בקשר להצעתו המוגשת לכם במסגרת מכרז פומבי מס '  13/2019למתן שירותי
הובלה וסבלות עבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15 -ימים מתאריך
קבלת דרישתכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ו עד ל סכום הערבות  ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
הספק.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( ......................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך
זה תהיה בטלה ומבוטלת.

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במען:
 ,......................................לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

ב כבוד רב,

בנק  ....................................בע"מ
סניף ( .........................מס' )..........
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