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מכרז מס' 64 / 1027
למתן שירותי ניהול סטטוטורי ,מוקדם ומפורט של פרויקט מרכזי תחבורה הודעה מספר -2
תשובות לשאלות הבהרה
מצ"ב שאלות הבהרה אשר התקבלו ממציעים פוטנציאלים ותשובות חברת יפה נוף:
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תשובה מוצעת

לאחר עיון בדרישות מאנשי צוות הליבה ובהתחשב בכך,
שהשירותים הנדרשים במכרז הם ,בין היתר ,ניהול סטטוטורי
ותכנון מוקדם ,נבקש לעדכן את הדרישות מהמהנדס הראשי
בכך ,שבהשכלתו תהיה" :מהנדס רשוי או אדריכל תואר שני
בתכנון ערים ואזורים ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה"
נבקש לעדכן כניסיון את הניסיון הנדרש מסגן מהנדס הראשי
בדגש על הניסיון בתכנון סטטוטורי ותכנון מוקדם.
בקשר לסעיף הניקוד בניסיון בניהול תכנון של פרויקטים
בהנדסה אזרחית במשפט "עבור כל פרויקט הנדסה אזרחית בו
שימש כמנהל פרויקט בשלב הביצוע" נבקש להוסיף ו2או בשלב
התכנון גם בסעיף הרלוונטי של מהנדס ראשי וגם של סגנו.
לא מצאנו את פירוט מרכזי התחבורה כמצוין בסעיף זה וכן
התכולה ושל פרויקטים אלה .נודה להעברת הפירוט.

אין שינוי בדרישות המכרז.

בשל אופי הפרויקט וההליכים הסטטוטוריים הנדרשים נבקש
לאפשר להציג אדריכל 2מתכנן ערים כסגן מהנדס ראשי .אנו
חושבים כי השילוב בין מהנדס ראשי לבין סגן מנהל פרויקט-
מתכנן ערים -יכול לתרום לפרויקט זה.
נבקש לקבל את האומדנים של המרכזים השונים ע"מ להעריך
את התמורה ובמיוחד את ההנחה בהצעת המחיר.
בהקשר לפרויקטים המקודמים על ידי החברה:
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היה ולא כל המכרזים מתוכננים במקביל ,איך ניתן להעמיד
משרה וחצי של צוות תחת האחוז המוצע על ידכם?
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אין שינוי בדרישות המכרז.

קיימים כ .1-מרכזי
תחבורה לתכנון .אומדן כל
מתח"מ הינו בין /1-11
מיליון  .₪הפרויקטים
יחולקו בין  .-1מנה"פ.
אין שינוי בדרישות המכרז.

ראו סעיף 1
ראו סעיף 1

א .מבוקש לפרסם מידע כללי לגבי הפרויקטים
ב .מבוקש לפרסם אומדנים של הפרויקטים
אנו מבקשים לקבל את פירוט אומדני עלויות מרכזי התחבורה
לפיהם ייגזר שכר ניהול ותכנון.
האם ניהול התכנון יהיה במקביל לכל מרכזי התחבורה?
כלומר האם נוכל לאמוד את התשלום הצפוי על ידי מכפלת
האחוז המוצע בסך אומדני כל המכרזים ,במשך אותה תקופת
תכנון?
מה להערכתכם סך משך תקופת התכנון המוקדם וסטטוטורי
לכל המכרזים? ומה משך תקופת התכנון המפורט לכל
המכרזים?
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אין שינוי בדרישות המכרז.
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בקשתנו היא להבהיר 2לאפשר את הצגת של אותם
הפרויקטים עבור הניהול הסטטוטורי ועבור ניהול התכנון
בניסיונו של המהנדס הראשי.
לקבלת ניקוד מלא ( 41נקודות) עבור ניסיונו של סגן המהנדס
הראשי נדרש ניסיון של  /שנים ומעלה .בקשתנו היא לאפשר
ניקוד מלא עבור ניסיונו של המהנדס המוצע על ידנו עוד
מהתקופה בה היה הנדסאי (ניסיון של  5שנים כמהנדס ועוד
ניסיון של  5שנים נוספות כהנדסאי סה"כ  41שנים ניסיון
בתחום הנדרש למכרז זה)
מבקשים לקבל הארכה במועד הגשת המכרז נתתם רק שבוע
בין מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה למועד אחרון להגשת
הצעות.
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1.1

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

ראו סעיף 1
קיים רצון כי תכנון
המרכזים יקודם במקביל
אך לא ניתן להתחייב לכך
לא ניתן לאמוד בשלב זה.
ההליכים הסטטוטוריים
יימשכו כמקובל בפרויקטי
תשתית אחרים
הגדרת משרה וחצי הינה
הערכה למשאבים
הנדרשים לניהול ,מניסיון
קודם של המזמינה ואינה
מחייבת..
אין שינוי בדרישות המכרז.
ניתן להציג ניסיון רלוונטי
מלפני קבלת תואר מהנדס.

אין שינוי במועד הגשת
המכרז.
ניתן להציע עובד חיצוני כל
עוד קיים בינו ובין המציע
הסכם להעסקה אשר יוצג
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רשום "ניהול תכנון של פרויקטים בהנדסה אזרחית" – עבור
כל פרויקט הנדסה אזרחית בו שימש כמנהל פרויקט בשלב
הביצוע.
אנא האם מדובר על ניסיון של מנהל הפרויקט שבהם ניהל את
שלב הביצוע או שלב התכנון?
מדוע לא ניתן להציג 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.

במעמד חתימת החוזה.
סעיף זה אכן מתייחס
לכלל העובדים..
שלב הביצוע .כמתואר
בסעיף  .לעיל.
שלב הביצוע.
אין שינוי בדרישות המכרז.

שועאע זועבי
יפה נוף

