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מכרז 847102/
למתן שירותי ניהול ביצוע ופיקוח מטרונית נשר
מובהר בשנית כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של
חב' יפה נוף www.yefenof.co.il
הודעה לספקים
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
 להחזירו אלינו חתום עד  0/7227102/שעה  28000לגב' סימה חממי לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.(סה"כ  1דפים)

להלן ריכוז שאלות/בקשות להבהרה ותשובות לשאלות אלו:
נוסח שאלה/בקשה

תשובת יפה נוף  -הצעה

מס' סעיף
במכרז
1

2.6

האם ניתן להציג את הוכחת עמידת
המציע בתנאי סף באמצעות אישור
מזמין העבודה ,כפי שהוגדר במכרזים
קודמים של חב' יפה נוף (דוג' 61/6/12
ו/או ? )71/6/14

הבקשה נדחית.

6

4.7

מדוע אי אפשר להגיש בהצעה עובד
חיצוני שעובד עם החברה? האם סעיף זה
מתייחס לכלל העובדים שיש להציע ?

3

13.3.6
ו-
13.3.3

הסעיפים מתייחסים גם עבור ניסיון בעלי הבקשה מאושרת בתנאי:
התפקידים (מנהל ביצוע/מפקח/עוזר
חברת יפה נוף מעוניינת לקבל מנהל
מפקח) וגם בעבור ניסיון מנהל הביצוע
ביצוע ,מפקח ועוזר מפקח שצברו
בפרויקטי  .BRTמדוע לא ניתן להציג
ניסיון מקצועי ומוכח בפרויקטים

הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף,
לרבות אישור מזמין העבודה – תוצג
לפי הנוסח המופיע בנספח ד' .1

הבקשה מאושרת בתנאי:
ניתן להגיש עובד חיצוני לכלל
התפקידים במכרז .נדרש לצרף לכל
עובד חיצוני  -הסכם התקשרות
מחייב עד לסיום הפרויקט ,כולל
לשנת הבדק.
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פרויקטים אשר עומדים לזכות המציע
בתנאי הסף ? הרי הצוות המוצע הינו
צוות מטעם המציע עצמו .מבקשים
לאפשר הצגת אותם פרויקטים לזכות
ניסיון הצוות המוצגים להוכחת עמידה
בתנאי הסף.

דומים ,כפי שמוגדר בתנאי הסף.
במידה ובעלי התפקידים המוצעים
עבדו באופן אישי באותם
הפרויקטים שהוצגו לזכות המציע –
ניתן יהיה להציג את אותם
פרויקטים גם לזכות בעל התפקיד
המוצע.
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6.6.6.1

האם פרויקט סלילת כביש
בינעירוני/מחלפים/גשרים/כבישים
עירוניים יכול להיחשב כעבודה דומה
בקשר לסעיף זה.

1

13.3.6

עבור צוות ליבה – יש להציג פרויקטים
שביצעו במסגרת המציע ,כאשר ההגבלה
ראה תשובה לפניה מס' .3
היא לפרויקטים אשר לא שימשו לעמידת
המציע בתנאי הסף .מבקשים להוריד
הגבלה זו.

2

הבקשה מאושרת בתנאי:
עבודה בשטח עירוני מורכב עם מבני
מגורים ומסחר לאורך התוואי -
תיחשב כעבודה דומה ובלבד
שתעמוד בהיקף התקציבי.
הבקשה מאושרת בתנאי:

בקשה לבטל או לצמצם את ערבות
המכרז ולהשאיר את ערבות הביצוע
בהתאם לנדרש.

הבקשה נדחית.

בברכה,
ז'אנה גורביץ'
מנהלת תכנון
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