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 הבהרות ושינויים במסמכי המכרז:להלן מענה לשאלות הבהרה והודעה על  .1

 

 תשובה שאלה

 

כמות התקלות )פיצוצים( 
שנרשמו בדוחות ותוקנו, אינה 
מלאה ולא משקפת במדויק 
 .את הנעשה בשטח

לא נלקחו בחשבון פרמטרים 
אחרים שנכללים בריטיינר 

 החודשי 

 

  

כתב כמויות להודעה זו מצ"ב 
 . עודכןמ

 כתב הכמויות המצורף 
  A4והמסומן כמהדורה 

כתב הכמויות מחליף את 
כמסמך ד' שצורף  המקורי

 למסמכי המכרז.

יש להתייחס לכתב הכמויות 
 המצורף בהגשת ההצעה.

 

 

מהי ההגדרה .1   

המשפטית של קבלן משנה  

 

 

 

 

  "קבלן משנה" הוא .1
המקבלים על  ,חברה או ,יחיד

 בעבור עבודה בצעל עצמם 
עם  חוזה שיש לו קבלן אחר 

 מזמין העבודה

 

http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_1530.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_1239.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_3089.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_1292.asp


 

האם הצהרה כי . 2 .
הייתי קבלן משנה תספק את 
התאגיד, או על המגדיר עצמו 
משפטית כקבלן משנה שעבד ב 

רשויות מקומיות שבתחומם  2
א' תושבים, יהיה  70לפחות 

חייב להציג בפני התאגיד חוזה 
חתום עם הקבלן הראשי, לכל 
התקופה המבוקשת בתנאי 
הסף , העונה על כל הגדרות 
תנאי הסף כי שימש כקבלן 
 .משנה

 

 

האם אותו קבלן .3 
משנה חייב להציג כי לאורך כל 

עבודתו כקבלן משנה תקופת 
 400היה בידו סיווג קבלני של 

, 1ב 260או לחילופין  1ב
ותעודות של מנהל עבודה 
ששכרו שולם על ידי מי 
 .שמגדיר עצמו כקבלן משנה

  

האם מי שמגדיר עצמו .4
כקבלן משנה ועשה שימוש 
בעובדיו ובכליו של הקבלן 
 .הראשי יוגדר כקבלן משנה

  

 

 

 האם קבלן המשנה יחוייב.5
להציג מסמכים כי הוא בעצמו 
נתן ערבויות וביטוח בכל 
התקופה שבה הגדיר עצמו 

 כקבלן משנה.

 םבמכרז מוגדר מה.2
המסמכים הנדרשים כדי 

 להוכיח עמידה בתנאי הסף. 

לא נדרש צירוף של חוזה 
 חתום עם הקבלן הראשי.

הדרישה בתנאי הסף 
תושבים  70,000המתייחסת ל 

מתייחסת כמפורט במסמכי 
המכרז לנתוני הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה 
 הידועים במועד פרסום המכרז

 

 

 כאלו במכרז.אין דרישות .3

הסיווג הקבלני הנדרש במכרז 
מתייחס לסיווג במועד הגשת 

 ההצעות למכרז.

 

 

 

אין מניעה שקבלן המשנה .4
עשה שימוש בעובדיו ובכליו 

 .של הקבלן הראשי

 

 

 

 

 אין דרישה כזו במכרז.. 5

 

 

דרישה להפרשי האם יש . 6
הצמדה ביחס לערבות 

 ?להצעה

דרישה להפרשי הצמדה  ן. אי6
בערבות להצעה ולכן ניתן 
למחוק את המילים: 

" בתוספת הפרשי הצמדה"
 ערבות להצעה. -2בטופס 

 2מצ"ב להודעה זו טופס 
ערבות להצעה. יש  –מעודכן

לעשות שימוש בטופס המצ"ב 
במקום בטופס המקורי שצורף 

 למסמכי המכרז.

 



 

 , אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. לעיל למעט האמור .2
 
 .12:00שעה  07.08.2019 המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .3
 
הודעה זו, על נספחיה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים  . 4

 , כשהיא  חתומה על ידם.נספחיה במכרז להגישה, ביחד עם יתר 
 

 בכבוד רב,                
 

 מי לוד בע"מ              
 


