19.7.18
הנדון :מכרז מס'  - 36/2018מתן שירותי ניהול בשלב הביצוע של פרויקט חיבורי נמל המפרץ
הודעה מס' 2
(סה"כ דף )2
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ולהחזיר חתום בדוא"ל עד לתאריך  19/07/18שעה 16:00
ב .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות.

.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -המזמינה או יפה נוף) הקבועות
בסעיף ( 18על תת סעיפיו) להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז) ,מצורף בזאת
למכתב זה מענה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז וכן תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז
המסומן כ"נספח א".

.2

אין נוסח השאלות המפורט בנספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלה אשר פנו ליפה נוף וכי לא
בהכרח נענתה כל שאלה.

.3

כאמור בסעיף  18.5להזמנה להציע הצעות ,במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת המזמינה על זכותה
לענות על כל או על חלק משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

.4

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם
גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר .כל מציע נדרש לצרף העתק חתום
בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל
שתפורסם.

.5

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

.6

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל
הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה
שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז וכן תיקונים ו/או הבהרות למסמכי המכרז
מס'
.1

מסמך
עמ'  6להזמנה
להציע הצעות

.2

עמ'  21ההזמנה
להציע הצעות

.3

עמ'  21ההזמנה
להציע הצעות

.4

עמ'  23להזמנה
להציע הצעות

.5

36-37
להציע

.6

עמ'
להזמנה
הצעות
עמ'  55להזמנה
להציע הצעות

סעיף

תשובה
שאלה
נבקשכם לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מעבר לאמור בהודעת הבהרה מס'  1אין דחייה במועד האחרון להגשת
ההצעות.
בשבוע ימים.

סעיף 3

כאמור בסעיף  2להודעת הבהרה מס'  ,1המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז הינו 25.7.18 :בשעה .12:00

האם מנהל אגף ביצוע/ראש אגף בינוי/סמנכ"ל הנדסה בחברה אין מניעה כי מנהל אגף ביצוע/ראש אגף בינוי/סמנכ"ל הנדסה בחברה
ממשלתית ו/או במשרד ממשלתי יכול להיות מוצע לתפקיד ממשלתית ו/או במשרד ממשלתי יוצע כמנהל מנהלת בהצעת המציע ,ובלבד
סעיף 8.9
שמנהל המנהלת המוצע עונה על כלל תנאי הסף הקבועים בסעיף  8.9להזמנה
מנהל המנהלת?
להציע הצעות ,על תת סעיפיו.
נבקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף  8.9.2כך שניתן יהיה הבקשה נדחית.
להציג מנהל מינהלת שהינו בעל השכלה אקדמית כלשהי ולא רק
סעיף  8.9.2מנהל מנהלת בעל תואר אקדמי ראשון לפחות באחד או יותר
מהתחומים הבאים :הנדסה אזרחית או הנדסת תעשייה וניהול
או הנדסת סביבה או הנדסה חקלאית.
נבקש לשנות את תנאי הסף הקבוע בסעיף  8.12.1כך שניתן יהיה הבקשה נדחית.
להציג בקר לוחות זמנים בעל תואר בניהול תעשייתי ותואר שני
סעיף  8.12.1במנהל עסקים ולא רק בקר לוחות זמנים בעל תואר אקדמי
ראשון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים :הנדסה
אזרחית או הנדסת תעשייה וניהול או הנדסת סביבה או הנדסה
חקלאית.
נבקש לבחון העלאת התעריפים הנקובים בטבלה בגין כל הבקשה נדחית למעט תפקידי הקב"ט ומנהל המשרד.
על התעריף הנקוב בהזמנה להציע הצעות יש להוסיף תוספת מקסימלית של
סעיף  15.2הדיסציפלינות ,למעט סגן מנהל הביצוע.
 40%הכוללת את תקורת המציע וכן את עלות המעביד.
האם חברה שהעניקה שירותי פיקוח במסגרת פרויקט קידום אין מניעה כי חברה שהעניקה שירותי פיקוח במסגרת פרויקט קידום הזמינות
הזמינות של פרויקט חיבורי מפרץ (פרויקט שהסתיים זה מכבר) של פרויקט חיבורי מפרץ (פרויקט שהסתיים זה מכבר) תגיש הצעה במסגרת
סעיף 31
המכרז הנוכחי.
רשאית להגיש הצעה במסגרת המכרז הנוכחי?
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