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הנדון :מכרז 25/2018
שירותי דוברות ויחסי ציבור
מובהר בשנית כי המציעים חייבים לעקוב אחר פרסומים ועדכונים באתר האינטרנט של
חב' יפה נוף www.yefenof.co.il
הודעה למציעים מס' 1
תשובות לשאלות הבהרה
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
 להחזירו אלינו חתום עד  24/4/18שעה  16:00לפקס074-7880176 : לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.חלק א'  -כללי
 .1חברת יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן" :המזמינה") מבקשת להשיב
לשאלות שנשאלו על ידי המציעים במכרז ,כמפורט להלן.
 .2מובהר כי הודעה זו הינה הודעה מעודכנת המכילה את כל השאלות שנשאלו על ידי
המציעים והמענה שניתן להן ,ויש לצרפה חתומה כנדרש למסמכי ההצעה.
 .3תשומת לב המציעים לטופס  2המעודכן (נוסח כתב ערבות) המצורף למסמך זה .על
המציעים להקפיד להגיש כתב ערבות התואם במדויק את טופס  2המעודכן.
 .4למעט השינויים המפורטים במסמך זה (ראה חלק ג' להלן) ,לא חל שינוי ביתר תנאי
המכרז.

חלק ב' –מענה לשאלות ההבהרה
מס'
.1

הזמנה /סעיף
מפרט/
חוזה
תנאי
סף

שאלה

תשובה

בסעיף מספר  2.2.4בהזמנה
להציע הצעות ,בתנאי סף
מנהליים להשתתפות במכרז,
האם ארגונים ציבוריים ,הם
גם חברות ציבוריות שנסחרות
בבורסה?

ככל שהכוונה היא לסעיף 5.2.4
להזמנה להציע הצעות ,קיימת
הגדרה בסעיף  5.2.4ל"גופים
ציבוריים" -כהגדרתם בסעיף
(2א) לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב  1992-ולרבות רשויות
מקומיות.
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אני משמש כיועץ תקשורת
ועבדתי משנת  2003תחת עוסק
מורשה מסוים שהיה על-שם
אבא שלי .בסוף שנת  2015אבי
פסק מלעבוד ,סגרנו את
העוסק מורשה שהיה על-שמו
ופתחתי עוסק מורשה באותו
השם על-שמי .אני מבקש לקבל
את אישור המזמינה שתכיר
ברצף הזה כניסיון מצטבר של
המציע ,כדי שאוכל לעמוד
בדרישת סעיף זה בתנאי
המכרז

ככל שהמציע ימציא אישור רו"ח
המאמת כי כלל הפעילות של
המציע הועתקה לעסק החדש
מהעסק הקודם ,לרבות העובדים
שיתברר
וככל
והלקוחות
למזמינה בהתאם לאמור לעיל כי
המדובר באופן מהותי באותו
עסק ,תתאפשר השתתפות המציע
במכרז

.2

תנאי
סף

כללי

.3

מכרז

.4

מכרז

טופס  ,1בתצהיר נכונות המידע (ליחיד) הועלו מסמכי מכרז מתוקנים
נכתב 'מכרז פומבי  00/2018בהתאם לאתר המזמינה .מובהר
סעיף 4
כי תתאפשר הגשת הצעה גם על
מתן שירותי ייעוץ משפטיים'
גבי מסמכי המכרז הקודמים
(שלא צוין בהם מס' המכרז
.)25/2018
טופס  ,6בשני הסעיפים נכתב 'מכרז ראה מענה לשאלה  3לעיל.
סעיף  ,1פומבי '00/2018
סעיף 7

.5

ברצוני לדעת כיצד להגיש את כמפורט במסמכי המכרז .מבלי
ההצעות למתן שירותי דוברות לגרוע מהאמור במסמכי המכרז,
ראה סעיף  6להזמנה להציע
.
האם ישנם מסמכים שעלינו הצעות.
להגיש?

.6

בכדי לאפשר ליותר משרדים אין שינוי במסמכי המכרז.
וחברות בעלי מומחיות בתחום
הדוברות ויחסי הציבור ,לקחת
חלק במכרז הנ"ל ,אבקש כי
תנאי הסף למועמד יהיה:
ניסיון בניהול של לפחות שני
של
קמפיינים/פרויקטים
דוברות ויחסי ציבור לארגונים
ממשלתיים ו/או ציבוריים
באחד התחומים הבאים
לפחות :תחבורה ,תחבורה
בניה
כלכלה,
ציבורית,
ציבורית ,תשתיות או סביבה,
וכן ניסיון של לפחות שני
של
קמפיינים/פרויקטים
דוברות ויחסי ציבור לחברות
פרטיות באחד התחומים
לפחות :תחבורה ,תחבורה
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כלכלה,
ציבורית,
תשתיות ו/או סביבה

בנייה,

חלק ג' –שינויים במסמכי המכרז
הזמנה להציע הצעות
 .1סעיף  5.2.4להזמנה להציע הצעות  -במקום המילים "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא"
יבואו המילים " ;"5.2.3
 .2בטופס  – 1תצהיר נכונות המידע (יחיד) במקום " "00/2018יבוא ""25/2018
 .3בטופס  – 6בסעיפים  1ובסעיפים  7במקום " "00/2018יבוא ""25/2018
מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם
שאר מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעות למכרז .במקרה של סתירה בין ההסכם לשאלות
ההבהרה ,יגברו שאלות ההבהרה.
בברכה,
______________
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נספח 1
טופס  2מעודכן –כתב ערבות בנקאית
תאריך ________________
לכבוד
יפה נוף
כתב ערבות מס'___________
 .1הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000עשרת
אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
______________ ,ח.פ /.ת.ז( __________ .להלן" :המציע") בקשר עם מכרז פומבי מס'
 ,25/2018של יפה נוף.
.2
.3
.4
.5
.6

אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות ,וזאת
מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
המציע ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלפיכם.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי ערבות זו ניתנת למימוש גם לשיעורין ,והתשלום יבוצע
בהתאם לנקוב במכתב הדרישה ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום
הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  1.8.2018ועד בכלל.
ערבותנ ו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כל שהיא.
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה
מטה ,וצריכה להגיע לסניפנו עד למועד הנקוב בסעיף  4לעיל.

 .7התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:




