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מכרז פומבי מס' 48/2018
לקבלת הצעות להקמת מ נהלת למתן שירותי ניהול וייעוץ

הודעת הבהרה מס' 5
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -יפה נוף) הקבועות בסעיף  5.1להזמנה
להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה) מודיעה יפה נוף על עדכון מועדי המכרז כדלקמן:
המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה יהיה עד ליום  09/07/2019בשעה .12:00
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהיה ביום  09/08/2019בשעה .12:00
ערבות ההצעה תהיה בתוקף עד ליום .3.2.2020

.2

למען הסר ספק מובהר ,כי עד למועד זה הוגשו שאלות הבהרה מטעם מספר מציעים .עם זאת ,נוכח השינויים
הכלולים בהודעת הבהרה זו טרם פורסם מענה לשאלות ההבהרה האמורות .בחלוף המועד האחרון להגשת
שאלות ההבהרה הנ"ל תפורסם הודעת הבהרה ובה מענה לכלל שאלות ההבהרה שהוגשו למכרז ,הן לשאלות
ההבהרה שהוגשו עד כה והן לאלה שתוגשנה עד למועד האחרון הנ"ל ,ככל שתוגשנה.

.3

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף הקבועות בסעיף  22להזמנה ,מצורף להודעה זו מסמך ובו תיקונים ו/או
הבהרות לתנאי המכרז המסומן כנספח א'.

.4

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים
על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.

.5

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.

.6

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

.7

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.

.8

השינויים ה יחידים 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'  -השינויים ו/או התיקונים לתנאי המכרז
מס'

מסמך

השינוי

סעיף
לאחר נספח  4יתווספו הנספחים הבאים:

.1
ההזמנה להציע
הצעות

תוכן עניינים

"נספח  - 4.1טבלת פירוט ניסיון המציע בתחום פרויקט הרכבל
נספח  - 4.2טבלת פירוט אנשי הצוות מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל"
[נספחים אלה מצורפים להודעת הבהרה זו כנספחים ב' ו-ג']
סעיף  1.2להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

.2

"מכרז זה מאגד בתוכו שלושה תחומי שירות נפרדים ,ובכוונת המזמינה לבחור במציעים זוכים כמפורט להלן:

ההזמנה להציע
הצעות

1.2

תחום השירות הראשון הוא תחום בקרה וייעוץ במסגרתו יינתנו שירותים בתחומים הבאים :בקרת פרויקטים ,בקרת
חומר תכנוני ,ייעוץ סטטוטורי ,קואורדינטות וייעוץ לתפעול ו טכנולוגיות בתחבורה ציבורית (להלן" :תחום הבקרה
והייעוץ") .בכוונת יפה נוף לבחור בתחום הבקרה והייעוץ עד  2מציעים זוכים .מובהר ,כי ככל שנבחרו  2מציעים זוכים
ביחס לתחום הבקרה והייעוץ ,תהיה יפה נוף רשאית לקבל את השירותים בתחום זה ,כולם ו/או חלקם ,מכל אחד
מהמציעים הזוכים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיה ולדרישותיה ,וזאת ,בין היתר ,בשים לב
לעמידת המציעים הזוכים בלוחות זמנים ,לרמת איכות ביצוע העבודות על ידי המציעים הזוכים ,מורכבות העבודות
הנדרשות ,למידת זמינותם וכיו"ב.
תחום השירות השני הוא תחום מערכות המידע והכלכלה בניהול הסכם ההפעלה של המטרונית עבור הממשלה במסגרתו
יינתנו שירותים בתחומים הבאים :תפעול מערכות מידע ,תפעול תהליכים כלכליים ,ניתוח מידע מבסיסי נתונים
ממוחשבים וניהול פניות ציבור (להלן" :תחום המידע והכלכלה") .בכוונת יפה נוף לבחור בתחום המידע והכלכלה מציע
זוכה אחד.
תחום השירות השלישי הוא תחום צוות חלוץ לתפעול פרויקט הרכבל במסגרתו יינתנו שירותים בתחומים הבאים:
אינטגרציה בהתארגנות לתפעול הרכבל ,תהליכי ניהול ,תפעול ואחזקה ברכבל ,אחזקת מכונות ואחזקת חשמל (להלן:
"תחום פרויקט הרכבל") .בכוונת יפה נוף לבחור בתחום פרויקט הרכבל עד  2מציעים זוכים .מובהר ,כי ככל שנבחרו 2
מציעים זוכים ביחס לתחום פרויקט הרכבל ,תהיה יפה נוף רשאית לקבל את השירותים בתחום זה ,כולם ו/או חלקם ,מכל
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אחד מהמציעים הזוכים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיה ולדרישותיה ,וזאת ,בין היתר ,בשים לב
לעמידת המציעים הזוכים בלוחות זמנים ,לרמת איכות ביצוע העבודות על ידי המציעים הזוכים ,מורכבות העבודות
הנדרשות ,למידת זמינותם וכיו"ב".
סעיף  1.3להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

.3
ההזמנה להציע
הצעות

1.3

.4

.5

"מובהר ,כי כל מציע רשאי להגיש הצעות לאחד או יותר מתחומי השירות ,כפי שיקול דעתו וכי אין מניעה ,כי אותו המציע
ייבחר כמציע זוכה באחד מתחומי השירות או בשניים מתחומי השירות או בשלושתם ,וזאת בכפוף לעמידתו בתנאי המכרז
הרלוונטיים ,לרבות בתנאי הסף".
סעיף  1.4להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

ההזמנה להציע
הצעות

1.4

ההזמנה להציע
הצעות

1.7

.6

"עם זאת מובהר ,כי בחינת ההצעות במכרז ,הן ביחס לעמידתן בתנאי הסף והן ביחס לניקוד האיכות שיוענק להן ,תיעשה
ביחס לכל תחום שירות בנפרד .לפיכך ,על מציעים המעוניינים להגיש הצעות לשלושת התחומים להגיש שלוש הצעות
נפרדות ,במעטפות נפרדות ,וכל זאת בהתאם להוראות עליהן יורחב להלן".
במקום המילה "משני" תבוא המילה "משלושת".
לאחר סעיף (2.1.1ה) יתווסף סעיף (2.1.1ו) אשר יכלול את המילים הבאות:

ההזמנה להציע
הצעות

2.1.1

"המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף יועץ לתפעול וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית באמצעותו יעניק המציע
הזוכה ליפה נוף את השירותים הבאים :בנושא תפעול תחבורה ציבורית  -הכנת וליווי מכרזי רכש ושירותים; ייעוץ בניהול
ספקים בנושאי רכש ושירותים; ליווי יישום מתן שירות בתחבורה ציבורית ע"י מפעילי התחבורה הציבורית; ליווי יישום
פרויקטים טכנולוגיים בתחום תחבורה ציבורית; ניהול יישום של מתקני תשתית לתחבורה ציבורית כגון :דפו ,תחנות
מרכזיות ,מסופי תחבורה ציבורית; תיאום בין מפעילי תחבורה ציבורית בקשר עם מתן שירותי תחבורה ציבורית בתחומי:
תפעול תחבורה ציבורית ,טכנולוגיות חכמות (כרטוס חכם ,שילוט אלקטרוני ,העדפה ברמזורים ,מידע לציבור ועוד); וניהול
תהליכי פרסום והסברה לציבור בקשר עם שירותי תחבורה ציבורית .בנושא מידע וטכנולוגיות בתחום של תחבורה ציבורית
 ריכוז בסיסי מידע כגון מערכות ספירה ממוחשבות ,דו"חות ,מחקרים ,מערכות  ,ITSהטמעת טכנולוגיות חדישותלתחומי העבודה; ליווי ובדיקת מחקרים; וליווי ובדיקת סקרים הנערכים ע"י גופים חיצוניים".
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לאחר סעיף  2.1.1יתווסף סעיף  2.1.3אשר יכלול את המילים הבאות:

.7

"תחום פרויקט הרכבל
במסגרת תחום שירות זה יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את כלל השירותים הבאים:
א.

ההזמנה להציע
הצעות

2.1.3
ב.
ג.
ד.
ה.

.8

המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף אינטגרטור ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את השירותים
הבאים :ניהול פרויקט ההקמה בתחום התפעול וביצוע פעולות הכנה שונות לקראת הפעלת הרכבל; תיאום מול קבלני
ההקמה של יפה נוף לבין פעילויות ההקמה במישור התפעולי; דיווח שוטף ליפה נוף; ניהול קשר מול משרד התחבורה
בהתאם להנחיות יפה נוף; תיאום עם גורמי ביטחון והצלה רשמיים; תיאום מול רשויות מקומיות ,חברת הניהול של
מרכזית המפרץ ומוסדות להשכלה גבוהה בתחומן יפעל הרכבל; הבנת כל נהלי העבודה המפורטים להפעלה בשגרה
ובחירום; ביצוע כלל הבדיקות ,ההרצות ,הסימולציות וההכנות להפעלת הרכבל; קבלת תחנות ,תשתיות טכנולוגיות
ומערכות מקבלני ההקמה השונים.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף מנהל תפעול ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את השירותים
הבאים :מנהל התפעול יהווה הגורם המקצועי בכל הנוגע לתפעול ואחזקת הרכבל ,לרבות בנושא הבטיחות.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף סגן מנהל תפעול ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את
השירותים הבאים :סגן מנהל התפעול יהווה גיבוי למנהל התפעול ויהיה מוסמך ומוכשר לספק את כל השירותים
שיספק מנהל התפעול.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף ראש צוות אחזקת מכונות ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף
את השירותים הבאים :ראש הצוות יהיה אחראי לאחזקת מערכות הרכבל בכל הנוגע לתחום המכונות.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף ראש צוות אחזקת חשמל ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את
השירותים הבאים :ראש הצוות יהיה אחראי לאחזקת מערכות הרכבל בכל הנוגע לתחום החשמל".

לאחר סעיף  2.4יבוא סעיף חדש שיהיה סעיף מס'  2.5ולשונו יהיה כדלקמן:
ההזמנה להציע
הצעות

2.5

"יפה נוף תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מכל אחד מהמציעים הזוכים להעמיד לטובתה איש צוות אחד נוסף או יותר
בכל אחד מהתחומים המפורטים לעיל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן" :איש הצוות הנוסף") .במידה
ויפה נוף תדרוש ממי מהמציעים הזוכים להעמיד את איש הצוות הנוסף ,יידרש אותו איש צוות נוסף לעמוד בכל
הקריטריונים ו/או הדרישות ו/או תנאי הסף ו/או התנאים הנוספים הקבועים במסמכי מכרז זה והרלוונטיים לתחום
השירות הרלוונטי אליו .יפה נוף תהיה רשאית לבצע את כל הבדיקות ו/או הבחינות ביחס לאיש הצוות הנוסף וזאת בהתאם
לסמכויות הקבועות בהזמנה להציע הצעות".
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.9

.10

טבלת המועדים שבסעיף  5תימחק ובמקומה תבוא הטבלה הבאה:

נושא

ההזמנה להציע
הצעות

5

ההזמנה להציע
הצעות

8.1

מועד

מועד פרסום המכרז

שעה

18.12.18

10:00

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

09/07/2019

12:00

המועד האחרון להגשת ההצעות

09/08/2019

12:00

סעיף  8.1להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

.11

"להלן יפורטו תנאי הסף לכל אחד משלושת תחומי השירות בנפרד .כל הצעה תיבחן באופן נפרד ביחס לעמידתה בתנאי
הסף הקבועים בקשר לתחום השירות לו היא מוגשת".
סעיף  8.3.1.5להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"המציע הינו בעל מחזור הכנסות של  4מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,ובעל הון עצמי חיובי .שני התנאים הללו צריכים
להתקיים במציע ביחס לכל אחת משלוש השנים האחרונות –  2016 ,2015ו .2017-מובהר ,כי ככל שלמציע דוחות כספיים
מאושרים לשנת  ,2018יוכל המציע להוכיח את קיום שני התנאים האמורים ביחס לשנים  2017 ,2016ו.2018-

ההזמנה להציע
הצעות

8.3.1.5

ההזמנה להציע
הצעות

8.3.1.19

מובהר ,כי ככל שהמציע בחר להגיש את הצעתו ליותר מתחום שירות אחד ,יידרש המציע לעמוד בתנאי סף זה ובתנאי
הסף המקביל לתנאי זה המפורט ביחס לתחום השירות הנוסף ,במצטבר.
כך למשל (ומבלי שדוגמא זו תהיה ממצה) ,אם בחר המציע להגיש את הצעתו לתחום הבקרה והייעוץ ולתחום המידע
והכלכלה ,יידרש המציע להיות בעל מחזור הכנסות של  5.5מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,ובעל הון עצמי חיובי ,וזאת
ביחס לכל אחת מהשנים ,כמפורט בתנאי הסף דלעיל".
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לאחר סעיף  8.3.1.19יתווסף סעיפים  8.3.1.20ו 8.3.1.21-אשר יכללו את המילים הבאות:
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"תנאי סף מקצועיים ליועץ תפעול וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית מטעם המציע בתחום הבקרה והייעוץ
 8.3.1.20ליועץ תפעול וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית מטעם המציע תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים :אחד
מתחומי ההנדסה האזרחית או בגיאוגרפיה ולימודי סביבה/תכנון ערים ואזורים ,או תואר אקדמי אחר.
 8.3.1.21ליועץ תפעול וטכנולוגיות בתחבורה הציבורית יש ניסיון של  5שנים ויותר באחד או יותר בתחומי התפעול ו/או
הטכנולוגיות בתחבורה הציבורית".
סעיף  8.3.2.5להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

.13

ההזמנה להציע
הצעות

"המציע הינו בעל מחזור הכנסות של  1.5מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,ובעל הון עצמי חיובי .שני התנאים הללו צריכים
להתקיים במציע ביחס לכל אחת משלוש השנים האחרונות  2016 ,2015 -ו .2017-מובהר ,כי ככל שלמציע דוחות כספיים
מאושרים לשנת  ,2018יוכל המציע להוכיח את קיום שני התנאים האמורים ביחס לשנים  2017 ,2016ו.2018-
8.3.2.5

מובהר ,כי ככל שהמציע בחר להגיש את הצעתו ליותר מתחום שירות אחד ,יידרש המציע לעמוד בתנאי סף זה ובתנאי
הסף המקביל לתנאי זה המפורט ביחס לתחום השירות הנוסף ,במצטבר.
כך למשל (ומבלי שדוגמא זו תהיה ממצה) ,אם בחר המציע להגיש את הצעתו לתחום המידע והכלכלה ולתחום פרויקט
הרכבל ,יידרש המציע להיות בעל מחזור הכנסות של  5.5מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,ובעל הון עצמי חיובי ,וזאת
ביחס לכל אחת מהשנים ,כמפורט בתנאי הסף דלעיל".
לאחר סעיף ( 8.3.2על תת סעיפיו) יתווסף סעיף  8.3.3כדלקמן:
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"תנאי סף בתחום פרויקט הרכבל
ההזמנה להציע
הצעות

תנאי סף מנהליים למציע בתחום פרויקט הרכבל
8.3.3

מובהר ,כי ככל שהמציע בתחום פרויקט הרכבל הגיש הצעה לתחום הבקרה והייעוץ ועמד בכל תנאי הסף המנהליים
שפורטו בסעיפים  8.3.1.1עד  8.3.1.5לעיל ,ייחשב המציע בתחום פרויקט הרכבל כמי שעמד בכל תנאי הסף המנהליים
הנדרשים לצורך בחינת הצעתו.
 8.3.3.1המציע הינו תאגיד ישראלי ,הרשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי לתאגידים מסוגו .על ההצעה להיות
מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית.
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על המציע להיות ללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות או רשם השותפויות ,בגין השנים הקודמות למכרז ועליו לצרף
להצעתו נסח המעיד שנכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,התאגיד אינו מפר חוק ואינו בהתראה לפני רישום כמפר חוק.
יובהר ,כי ההחלטה אם המציע הינה חברה מפרה חוק במועד האחרון להגשת ההצעות הינה בשיקול דעתה הבלעדי של
ועדת המכרזים .ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע לאחר בירור עם המציע שהחברה אינה מפרת חוק למרות
האמור בנסח של רשם החברות.
לעניין סעיף משנה זה והנובע מהם בלבד "המועד האחרון להגשת ההצעות" יכול להיות עד  7ימים לפני מועד הגשת
ההצעות בפועל .כך למשל ,ניתן להוכיח את דרישת הסף כאמור ,באמצעות נסח חברה שהוצא  4ימים לפני מועד הגשת
ההצעות.
 8.3.3.2המציע הינו בעל אישור מפקיד מורשה ,מרואה-חשבון או מיועץ מס המעיד ,כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם
וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף,
תשל"ו .1975-המציע מקיים את התנאים הקבועים בסעיף 2ב ו2 -ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 8.3.3.3המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה לקיום הצעתו על סך  50,000ש"ח (חמישים אלף
שקלים חדשים) ,בנוסח המפורט בעמ'  51להסכם ההתקשרות וכפי הוראות סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן.
 8.3.3.4המציע צירף להצעתו אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע ,הרשאים להתחייב
בשם המציע.
 8.3.3.5המציע הינו בעל מחזור הכנסות של  4מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,ובעל הון עצמי חיובי .שני התנאים הללו
צריכים להתקיים במציע ביחס לכל אחת משלוש השנים האחרונות  2016 ,2015 -ו .2017-מובהר ,כי ככל שלמציע דוחות
כספיים מאושרים לשנת  ,2018יוכל המציע להוכיח את קיום שני התנאים האמורים ביחס לשנים  2017 ,2016ו.2018-
מובהר ,כי ככל שהמציע בחר להגיש את הצעתו ליותר מתחום שירות אחד ,יידרש המציע לעמוד בתנאי סף זה ובתנאי
הסף המקביל לתנאי זה המפורט ביחס לתחום השירות הנוסף ,במצטבר.
כך למשל (ומבלי שדוגמא זו תהיה ממצה) ,אם בחר המציע להגיש את הצעתו לשלושת תחומי הייעוץ ,יידרש המציע להיות
בעל מחזור הכנסות של  9.5מיליון  ₪לפחות ,לא כולל מע"מ ,ובעל הון עצמי חיובי ,וזאת ביחס לכל אחת מהשנים ,כמפורט
בתנאי הסף דלעיל".
תנאי סף מקצועיים למציע בתחום פרויקט הרכבל
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 8.3.3.6המציע היא תאגיד שעיקר עיסוקו בייעוץ כלכלי או בייעוץ בתחום תפעול מערכות מידע או בייעוץ ארגוני או בייעוץ
בתחום אחר כלשהו ,והייעוץ כאמור הוענק בתקופה שהחלה משנת  2013ואילך ,ל 5-גופים שונים לפחות ,כאשר לפחות 3
מהם הינם גופים מהסקטור הציבורי (משרדי ממשלה או חברות ממשלתיות או רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים).
 8.3.3.7המציע העסיק בכל אחת משלוש השנים  2017 ,2016 -ו ,2018-באופן קבוע ,לפחות  10עובדים שכירים.
תנאי סף מקצועיים לאינטגרטור מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל
 8.3.3.8האינטגרטור הוא בעל תואר ראשון אקדמי ,בעל יכולת קריאה ,דיבור והבנת השפה האנגלית.
 8.3.3.9האינטגרטור הוא בעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול לפחות  2פרויקטים בהיקף כספי של לפחות 20,000,000
( ₪לא כולל מע"מ) כאשר במסגרת כל אחד מהפרויקטים ניהל האינטגרטור את האינטגרציה בין לפחות  3גורמים .כמו
כן נדרש ,כי ביצועו של כל אחד מהפרויקטים החל משנת  2005ואילך וכי ניהול האינטגרציה בפרויקט על ידי האינטגרטור
ארך לפחות שנתיים.
 8.3.3.10האינטגרטור הוא בעל ניסיון של  3שנים לפחות בניהול צוות של לפחות  5עובדים (שהועסקו תחתיו בהעסקה
ישירה או עקיפה).
תנאי סף מקצועיים למנהל התפעול ולסגן מנהל התפעול מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל
 8.3.3.11מנהל התפעול וסגן מנהל התפעול הם מהנדסים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,באחד או יותר
מהמדורים המפורטים להלן :הנדסת מסילות ברזל ,הנדסה אזרחית ,הנדסת מכונות ,הנדסת חשמל ,הנדסת
אווירונאוטיקה ,הנדסת תעשייה וניהול; כמו כן ,מנהל התפעול וסגן מנהל התפעול הם בעלי יכולת דיבור ,קריאה והבנת
השפה האנגלית ,כולל ספרות טכנית ,ובעלי יכולת פיזית ובריאות תקינה שיאפשרו תגובה ראשונה לפעולות חילוץ והצלה
ואירועי חרום אחרים לרבות יכולת עבודה בגובה.
 8.3.3.12מנהל התפעול וסגן מנהל התפעול הם בעלי ניסיון מקצועי של  6שנים לפחות באחד או יותר מהמדורים בהם הם
רשומים כמהנדסים.
 8.3.3.13במהלך ניסיונם המקצועי כאמור בסעיף  8.3.3.12לעיל ,היו מנהל התפעול וסגן מנהל התפעול בתפקידים של
ניהול תפעול וניהול תחזוקה במשך שלוש שנים לפחות ,וזאת כאשר תחת אחריותם היו לפחות  20עובדים.
למרות האמור בסעיף קטן זה ,ניתן לעמוד בתנאי סף זה גם באמצעות הצגת מנהל תפעול אשר הינו בעל  6שנות ניסיון
לפחות בניהול תפעול (וללא ניסיון בניהול תחזוקה) וזאת כאשר לסגן מנהל התפעול יש ניסיון של  3שנים לפחות בניהול
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תחזוקה .מובהר ,כי בכל שנות הניהול המוצגות במסגרת חלופה זו צריכים להיות תחת אחריות מנהל התפעול וסגן מנהל
התפעול לפחות  20עובדים.
[למען הסר ספק מובהר ,כי כל אחד מתנאי הסף האמורים בסעיפים  8.3.3.13 - 8.3.3.11נדרש להתקיים הן במנהל
התפעול והן בסגן מנהל התפעול]
תנאי סף מקצועיים לראש צוות אחזקת מכונות מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל
 8.3.3.14ראש צוות אחזקת המכונות הוא הנדסאי מערכות פיקוד ובקרה .כמו כן ,ראש צוות אחזקת המכונות הוא בעל
יכולת דיבור ,קריאה והבנת השפה האנגלית ,כולל ספרות טכנית ,ובעל יכולת פיזית ובריאות תקינה שיאפשרו תגובה
ראשונה לפעולות חילוץ והצלה ואירועי חרום אחרים לרבות יכולת עבודה בגובה.
 8.3.3.15ראש צוות אחזקת המכונות הוא בעל ניסיון מקצועי של  2שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים :מערכות
אלקטרוניות ,מנועי חשמל ומערכות בקרה ופיקוד.
תנאי סף מקצועיים לראש צוות אחזקת חשמל מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל
 8.3.3.16ראש צוות אחזקת חשמל הוא הנדסאי חשמל .כמו כן ,ראש צוות אחזקת חשמל הוא בעל יכולת דיבור ,קריאה
והבנת השפה האנגלית ,כולל ספרות טכנית ,ובעל יכולת פיזית ובריאות תקינה שיאפשרו תגובה ראשונה לפעולות חילוץ
והצלה ואירועי חרום אחרים לרבות יכולת עבודה בגובה.
 8.3.3.17ראש צוות אחזקת חשמל הוא בעל ניסיון מקצועי של  2שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים :מערכות
אלקטרוניות ,מנועי חשמל ומערכות בקרה ופיקוד".
.15
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הפסקה שבסוף סעיף  8תימחק ובמקומה תבואנה המילים הבאות:
ההזמנה להציע
הצעות

8

ההזמנה להציע
הצעות

9.4

"מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ,כי ככל שבחר המציע להגיש הצעה ליותר מתחום שירות אחד ,עליו להוכיח את עמידתו
בכלל תנאי הסף המקצועיים המפורטים בכל אחד מתחומי השירות שביחס אליהם הוגשה הצעתו ,כאמור לעיל".
סעיף ( 9.4לרבות הפסקה המתחילה במילים "מובהר ,כי במידה ואין למציע )"...יימחקו ובמקומם תבואנה המילים הבאות:
"לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  8.3.1.5 - 8.3.1.4לעיל יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח המעיד
על קיום האמור בסעיפים אלה".
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סעיף  9.6יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
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ההזמנה להציע
הצעות

9.6

ההזמנה להציע
הצעות

9.10

"לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים  8.3.1.8ו 8.3.1.21-יצרף המציע להצעתו את הטבלה המצורפת כנספח
 2למסמכי המכרז .המציע יפרט בטבלה זו את כל המידע ויצרף לה את כל המסמכים המצוינים בה וכל זאת לצורך הוכחת
העמידה בתנאי הסף שבסעיפים אלה".
[נספח  2בגרסה המעודכנת שלו מצורף להודעת הבהרה זו כנספח ד']

.18

סעיף ( 9.10לרבות הפסקה המתחילה במילים "מובהר ,כי במידה ואין למציע )"...יימחקו ובמקומם תבואנה המילים הבאות:

.19

"לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  8.3.2.5 - 8.3.2.4לעיל יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח המעיד
על קיום האמור בסעיפים אלה".
לאחר סעיף  9.12יבוא סעיף חדש (על תת סעיפיו) אשר יכלול את המילים הבאות:
"להלן המסמכים הנדרשים מהמציעים בתחום פרויקט הרכבל על מנת להוכיח את עמידתם בתנאי הסף הקבועים
בסעיפים  8.3.3לעיל ,על תת סעיפיו:
 9.13לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  8.3.3.1לעיל יצרף המציע להצעתו העתק מנסח הרישום הרלוונטי
אליו ואישור על כך שאין למציע כל חובות לרשם הרלוונטי לתאגידים מסוגו וכי אם המציע הינו חברה ,כי היא אינה חברה
מפרת חוק ואינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק (וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של יפה נוף לקבל כל החלטה
בעניין ,כמתואר לעיל).

ההזמנה להציע
הצעות

9.12

 9.14לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  8.3.3.2לעיל יצרף המציע להצעתו את כל האישורים הנדרשים מכח
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-המעידים על קיום התנאים הקבועים בסעיף זה וכן אישור בנוסח נספח 8
להזמנה להציע הצעות מלא וחתום כדין.
 9.15לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  8.3.3.3לעיל יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף
 19להלן (בעניין זה ,תשומת לב המציעים מופנית ,בין היתר ,לאפשרות להגיש לבדיקת ועדת המכרזים ,את נוסח הערבות
הבנקאית שבכוונתם להגיש.
 9.16לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים  8.3.3.4-8.3.3.5לעיל יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח המעיד על
קיום האמור בסעיפים אלה.
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 .9.17לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים  8.3.3.6-8.3.3.7יצרף המציע להצעתו את הטבלה המצורפת
כנספח  4.1למסמכי המכרז ובה יפרט המציע את כל הפרטים והמידע הנדרשים בטבלה לצורך הוכחת העמידה בתנאי
הסף שבסעיפים אלה.
 .9.18לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים  8.3.3.8-8.3.3.20יצרף המציע להצעתו את הטבלה המצורפת
כנספח  4.2למסמכי המכרז ובה יפרט המציע את כל הפרטים והמידע הנדרשים בטבלה לצורך הוכחת העמידה בתנאי
הסף שבסעיפים אלה".
.20

ההזמנה להציע
הצעות

10.3

המילה "בשני" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".
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ההזמנה להציע
הצעות

10.4

המילה "בשני" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".
לאחר סעיף  10.9יבואו שני סעיפים חדשים שיהיו סעיפים מס'  10.10ו 10.11-אשר יכללו את המילים הבאות:

.22

ההזמנה להציע
הצעות

10.10
ו10.11-

.23

" .10.10כאמור בסעיף  2.5לעיל ,ממועד ההודעה על הזכייה במכרז ועד סיום מתן השירותים תהיה יפה נוף רשאית ,אך
לא חייבת ,לדרוש מכל אחד מהמציעים הזוכים להעמיד לטובת יפה נוף את איש הצוות הנוסף וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט .בתוך  30יום מיום מתן הדרישה למי מהמציעים הזוכים יידרש המציע הזוכה אליו הופנתה הדרישה
להציג את פרטי איש הצוות הנוסף ואת כל המסמכים ו/או האישורים ו/או התעודות הנדרשות בהתאם לתנאי ההזמנה
להציע הצעות וכן בהתאם לכל דרישה נוספת שתועלה על ידי יפה נוף בהתאם לסמכויות הקבועות בהזמנה להציע הצעות.
 . 10.11מובהר ,כי במידה והמציע הזוכה אליו תופנה הדרישה להעמדת איש הצוות הנוסף לא יציג את איש הצוות הנוסף
ו/או לא יציג איש צוות נוסף העומד בדרישות ו/או בתנאים הרלוונטיים אליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
יפה נוף וכקבוע בהזמנה להציע הצעות ,תהיה יפה נוף רשאית ,אך לא חייבת ,להורות על ביטול זכיית המציע הזוכה הנ"ל
ו/או על ביטול ההתקשרות עימו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית לה מכח מסמכי המכרז ו/או מכח
כל דין".
לאחר סעיף  10.11יתווסף סעיף חדש ,10.12 ,שלשונו יהיה כדלקמן:

ההזמנה להציע
הצעות

10.12

"לאחר שניתנה למציע/ים הזוכה/ים בתחום פרויקט הרכבל הודעת זכייה ,יידרשו מנהל התפעול וסגן מנהל התפעול
מטעם המציע/ים הזוכה/ים ועל חשבונו/נם לעבור בהצלחה מיונים קוגניטיביים ,שתוכנם ומכון המיון שבהם יבוצעו
המיונים ,יאושרו מראש ע"י יפה נוף (להלן" :המיונים").
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מובהר ,כי ככל ומנהל התפעול ו/או סגן מנהל התפעול לא יעברו את המיונים בהצלחה ,בהתאם לשביעות רצונה של יפה
נוף ,יידרש המציע הזוכה האמור להחליף את איש הצוות שלא עבר את המיונים בהצלחה באיש צוות חלופי ,אשר יידרש
לעמוד בתנאי הסף הרלוונטיים אליו (נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז) ולעמוד בהצלחה במיונים ושהחלפתו
תאושר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של יפה נוף ,והכל על חשבון המציע הזוכה.
ככל שהמציע הזוכה לא הצליח להעמיד איש צוות חלופי שיעבור בהצלחה את המיונים כאמור לעיל ,לשביעות רצונה של
יפה נוף ,תוך  30יום מיום שנדרש לעשות כן על ידי יפה נוף ,תהיה יפה נוף רשאית להורות על ביטול זכיית המציע הזוכה
ו/או על ביטול הסכם ההתקשרות עימו וזאת מבלי שתעמוד למציע הזוכה ו/או לכל מציע אחר כל טענה ,כספית ו/או אחרת,
כנגד יפה נוף".
סעיף  11.7וטבלת אמות המידה לניקוד שבו יימחקו ובמקומם יבוא הסעיף הבא:

.24

הניקוד האיכותי בתחום הבקרה והייעוץ
 11.7המציע בתחום הבקרה והייעוץ יפרט את כלל המידע הנדרש לצורך ניקוד הצעתו בטבלאות הניסיון המצורפים
כנספחים  1ו 2-למסמכי המכרז.
ניקוד מקסימלי
קריטריון

ההזמנה להציע
הצעות

11.7
ראש
המ נהלת

 . 1עבור כל פרויקט בו שימש ראש המ נהלת כמנהל פרויקט ובלבד שהפרויקט
עונה על הדרישות הבאות:
הפרויקט היה פרויקט מתחום ההנדסה.
א.
ראש המנהלת שימש כמנהל הפרויקט החל משנת  2010ואילך ,לפחות.
ב.
הניקוד יוענק לפי המפתח הבא :
 . 2לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת סעיפיו) -
יוענקו  4נקודות לכל פרויקט וזאת עד ניקוד מקסימלי של  16נקודות .
 . 3לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת סעיפיו),
ושבנוסף לכך מהותו של הפרויקט הוא אחד או יותר מהסוגים הבאים :תכנון,
ביצוע ,הקמה ,סלילה  ,אחזקה ,שיקום ,הנחת מסילות ,הקמת תחנות  -וכל
זאת בקשר למערך התחבורה הציבורית בישראל ,לרבות מסופי תחבורה
ציבורית ו/או מסלולי תחבורה ציבורית ו/או נתיבי תחבורה ציבורית ו/או כל

עד  20נקודות
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מתקן תחבורה ציבורית אחר  -יוענקו  4נקודות נוספות לכל פרויקט עד ניקוד
מקסימלי של  8נקודות .

מנהל בקרת
הפרויקטים

 . 1עבור כל פרויקט בו שימש מנהל בקרת הפרויקטים כמנהל בקרת פרויקטים,
ובלבד שהפרויקט עונה על הדרישות הבאות:
הפרויקט היה פרויקט מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית.
א.
מנהל בקרת הפרויקטים שימש כמנהל בקרה בפרויקט החל משנת 2013
ב.
ואילך ,לפחות.
מנהל בקרת הפרויקטים ביצע בפרויקטים לפחות שניים מתחומי השירות
ג.
הבאים :הקמת חוזים ,ניהול מתכננים ,ישיבות תיאום ,בקרה תקציבית
ובקרת לו"ז ,מעקב חשבונות.
.2
.1

מנהל בקרת
חומר תכנוני
.2
.3

הניקוד יוענק לפי המפתח הבא :
לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת סעיפיו) -
תוענקנה  5נקודות לכל פרויקט וזאת עד ניקוד מקסימלי של  20נקודות .
עבור כל פרויקט בו שימש מנהל בקרת החומר התכנוני כמנהל בקרת חומר
תכנוני ,ובלבד שהפרויקט עונה על הדרישות הבאות:
הפרויקט היה פרויקט מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית.
א.
מנהל בקרת החומר התכנוני ביצע בקרת כמויות בפרויקט החל משנת 2013
ב.
ואילך ,לפחות.
הפרויקט בוצע עבור גוף מהמגזר הציבורי (משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות
ג.
וכיו"ב).
הניקוד יוענק לפי המפתח הבא :
לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת סעיפיו) -
תוענקנה  4נקודות לכל פרויקט וזאת עד ניקוד מקסימלי של  16נקודות.
בנוסף ,ומעבר לניקוד שפורט לעיל ,יוענק למנהל בקרת החומר התכנוני ניקוד
עודף וזאת ביחס לדוחות בקרת הכמויות שבוצעו והושלמו על ידו בפרויקטים
מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית .בהתאם ,עבור כל דו"ח
בקרת כמויות שביצע והשלים מנהל בקרת החומר התכנוני ,החל משנת 2013

עד  20נקודות

עד  12נקודות
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ואילך ,בפרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית  -תוענק
נקודה אחת לכל דו "ח כאמור וזאת עד ניקוד מקסימלי של  4נקודות.
* מובהר ,כי דוחות בקרת הכמויות שהוצגו במסגרת הוכחת העמידה בתנאי הסף
הקבוע בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל לא ייחשב לצורך ניקוד אמת
המידה זו.

יועץ
סטטוטורי

 . 1עבור כל פרויקט בו שימש היועץ הסטטוטורי כיועץ סטטוטורי ,ובלבד
שהפרויקט עונה על הדרישות הבאות:
הפרויקט היה פרויקט מתחום התחבורה הציבורית.
א.
היועץ הסטטוטורי שימש כיועץ סטטוטורי בפרויקט החל משנת  2012ואילך,
ב.
לפחות.
היועץ הסטטוטורי ביצע בפרויקטים את כל תחומי השירות הבאים לפחות:
ג.
בדיקה ,ריכוז ומעקב של תכניות המשפיעות על המערכת התחבורתית
בשלבים שונים של ההליכים סטטוטוריים.

עד  10נקודות

הניקוד יוענק לפי המפתח הבא :
 . 2לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת סעיפיו) -
תוענקנה  2נקודות לכל פרויקט וזאת עד ניקוד מקסימלי של  10נקודות .
.1

קואורדינטור

א.
ב.
ג.

במסגרת אמת מידה זו יוענק ניקוד בהתאם למספר שנות הוותק של
הקואורדינטור בפרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית
מיום קבלת התואר  .שנות הותק המקצועי של הקואורדינטור בתחומים הנ"ל
תיספרנה מיום קבלת התואר ,כפי שיצוין ב נספח . 2
הניקוד יוענק לפי המפתח הבא :
ככל שלקואורדינטור  11שנות ותק ומעלה בפרויקטים מתחום ההנדסה או
מתחום התחבורה הציבורית מיום קבלת התואר  -תוענקנה  10נקודות .
ככל שלקואורדינטור עד ( 10כולל) שנות ותק בפרויקטים מתחום ההנדסה או
מתחום התחבורה הציבורית מיום קבלת התואר  -תוענקנה  6נקודות .
ככל שלקואורדינטור עד ( 7כולל) שנות ותק בפרויקטים מתחום ההנדסה או
מתחום התחבורה הציבורית מיום קבלת התואר  -תוענקנה  4נקודות .

עד  10נקודות
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ד  .ככל שלקואורדינטור ( 3 - 1כולל) שנות ותק בפרויקטים מתחום ההנדסה או
מתחום התחבורה הציבורית מיום קבלת התואר  -תוענקנה  2נקודות .

יועץ לתפעול
ו טכנולוגיות
בתחבורה
ציבורית

ראיון

 . 1במסגרת אמת מידה זו יוענק ניקוד בהתאם לנ י סיון של ה יועץ לתפעול
ו טכנולוגיות בתחבורה ציבורית בפרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום
התחבורה הציבורית מיום קבלת התואר .
הניקוד יוענק לפי המפתח הבא :
א  .ככל שליועץ  13שנות ותק ומעלה בתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים ו/או
ברק"ל במסגרת פרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית
מיום קבלת התואר  -תוענקנה  8נקודות .
ב  .ככל שליועץ עד ( 12כולל) שנות בתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים ו/או
ברק"ל במסגרת פרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית
מיום קבלת התואר  -תוענקנה  4נקודות .
ג  .ככל שליועץ ( 8 - 5כולל) שנות בתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים ו/או
ברק"ל במסגרת פרויקטים מתחום ההנדסה או מתחום התחבורה הציבורית
מיום קבלת התואר  -תוענקנה  2נקודות .
יפה נוף תערוך ראיו ן לכל חברי צוות המציע בתחום שירות זה לצורך התרשמות
אישית ומקצועית מחברי הצוות .בראיון ישתתפו  :כל חברי הצוות שהוצ עו על ידי
המציע .במסגרת הר י איון תוצג על ידי הצוות ה מתודולוגיה ל מתן השירותים .יפה
נוף תתרשם מהמתודולוגיה שתוצג על ידי חברי הצוות ,מיכולת ם המקצועית
ומ ניסיונ ם המקצועי של חברי הצוות.
מובהר ,כי יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לערוך ראיונות אישיים ונפרדים
עם חברי צוות המציע ,בין אם בנוסף לריאיון המשותף ובין אם במקומו.
הניקוד י וענק בהתאם לפירוט כדלקמן:
סך הנקודות
איש הצוות
עד  4נק'
ראש המ נהלת
עד  4נק'
מנהל בקרת הפרויקטים
עד  3נק'
מנהל בקרת חומר תכנוני
עד  2נק'
יועץ סטטוטורי

עד  8נקודות

עד  20נקודות
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קואורדינטור
יועץ לתפעול ו טכנולוגיות בתחבורה ציבורית
סה"כ
.25

עד  3נק'
עד  4נק'
עד  20נק'

לאחר סעיף  11.10יתווסף הסעיף הבא:
הניקוד האיכותי בתחום פרויקט הרכבל
 .11.11המציע בתחום פרויקט הרכבל יפרט את כלל המידע הנדרש לצורך ניקוד הצעתו בטבלאות הניסיון המצורפים
כנספחים  4.1ו 4.2-למסמכי המכרז .בטבלאות אלה יפרט המציע את כל הפרטים והמידע הנדרשים לצורך ניקוד הצעתו.
קריטריון

ההזמנה להציע
הצעות

11.11

אינטגרטור

 . 1עבור כל פרויקט  ,מעבר לפרויקטים שהוצגו לצורך הוכחת
העמידה בתנאי הסף  ,העונה על הדרישות הבאות:
א  .הפרויקט הוא בהיקף כספי של  ₪ 20,000,000לפחות ,לא
כולל מע"מ.
ב  .האינטגרטור ניהל בפרויקט את האינטגרציה בין לפחות 3
גורמים .
ג  .הפרויקט החל משנת  2005ואילך וארך במשך שנה לפחות .
ד  .ניהול הפרויקט בפועל על ידי האינטגרטור ארך למשך
שנתיים לפחות.
יוענק ניקוד כדלקמן :
 . 2לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת
סעיפיו)  -יוענקו  4נקודות לכל פרויקט וזאת עד ניקוד מקסימלי
של  12נקודות .
 . 3לכל פרויקט העומד בתנאים הקבועים בסעיף  1לעיל (על כל תת
סעיפיו) ,ושבנוסף לכך מהותו של הפרויקט הוא אחד או יותר
מהסוגים הבאים :פרויקט הקשור למערך התחבורה הציבורית

ניקוד מקסימלי
עד  20נקודות
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בישראל ,לרבות תפעול וטכנולוגיות בתחום חבורה ציבור ית -
יוענקו  4נקודות נוספות לכל פרויקט עד ניקוד מקסימלי של 8
נקודות .

מנהל
התפעול

סגן מנהל
התפעול

 . 1ככל שמנהל התפעול הוא מהנדס אזרחי רשום ,הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים באחד או יותר מהתחומים הבאים:
מהנדס מסילות ברזל או מהנדס מכונות או מהנדס חשמל -
יוענקו  8נקודות .
 . 2ככל שלמנהל התפעול ניסיון מקצועי  ,ברכבת או ברכבל ,אשר
מאושר על ידי הגורם האחראי במשרד התחבורה ,של למעלה מ -
 3שנים  -יוענקו למציע  2נקודות בגין כל שנה כאמור וזאת עד
ל  8 -נקודות מקסימליות.
 . 3ככל שלמנהל התפעול ניסיון מקצועי של למעלה מ  3 -שנים
בניהול צוות של לפחות  20עובדים (שהועסקו תחתיהם בהעסקה
ישירה או עקיפה) וזאת במסגרת לפחות  2פרויקטים בתחום
ההנדסה ו/או בתחום התחבורה הציבורית  -יוענקו למציע 1
נקודה עבור כל שנה כאמור וזאת עד ל  4 -נקודות מקסימליות .
 . 1ככל ש סגן מנהל התפעול הוא מהנדס אזרחי רשום ,הרשום
בפנקס המהנדסים והאדריכלים באחד או יותר מהתחומים
הבאים :מהנדס מסילות ברזל או מהנדס מכונות או מהנדס
חשמל  -יוענקו  8נקודות.
 . 2ככל של סגן מנהל התפעול ניסיון מקצועי ,ברכבת או ברכבל,
אשר מאושר על ידי הגורם האחראי במשרד התחב ורה ,של
למעלה מ  3 -שנים  -יוענקו למציע  2נקודות בגין כל שנה כאמור
וזאת עד ל  8 -נקודות מקסימליות .
 . 3ככל של סגן מנהל התפעול ניסיון מקצועי של למעלה מ  3 -שנים
בניהול צוות של לפחות  20עובדים (שהועסקו תחתיהם בהעסקה
ישירה או עקיפה) וזאת במסגרת לפחות  2פרויקטים בתחום

עד  20נקודות

עד  20נקודות
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ההנדסה ו/או בתחום התחבורה הציבורית  -יוענקו למציע 1
נקודה עבור כל שנה כאמור וזאת עד ל  4 -נקודות מקסימליות .

ראש צוות
אחזקת
מכונות

 . 1ככל שלראש צוות אחזקת מכונות ניסיון מקצועי של מעל  2שנים
בלפחות אחד או יותר מהתחומים הבאים :מערכות
אלקטרוניות ,מנועי חשמל ומערכות בקרה ופיקוד  -יוענקו
למציע  2נקודות עבור כל שנה כאמור וזאת עד ל  6 -נקודות
מקסימליות.
 . 2ככל שלראש צוות אחזקת מכונות ניסיון בניהול של מעל 3
עובדים שהיו כפופים אליו במשך מעל לשנתיים  -יוענקו למציע
 2נקודות עבור כל שנה  ,מעל השנתיים  ,וזאת עד ל  4 -נקודות
מקסימליות.

ראש צוות
אחזקת
חשמל

 . 1ככל שלראש צוות אחזקת חשמל ניסיון מקצועי של מעל  2שנים
בלפחות אחד או יותר מהתחומים הבאים :מערכות
אלקטרוניות ,מנועי חשמל ומערכות בקרה ופיקוד  -יוענקו
למציע  2נקודות עבור כל שנה כאמור וזאת עד ל –  6נקודות
מקסימליות.
 . 2ככל שלראש צוות אחזקת חשמל ניסיון בניהול של מעל  3עובדים
שהיו כפופים אליו במשך מעל לשנתיים  -יוענקו למציע  2נקודות
עבור כל שנה  ,מעל השנתיים  ,וזאת עד ל  4 -נקודות
מקסימליות.

עד  10נקודות

עד  10נקודות
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ראיון אישי

יפה נוף תערוך ראיון לכל חברי צוות המציע בתחום שירות זה לצורך
התרשמות אישית ומקצועית מחברי הצוות .בראיון ישתתפו :כל
חברי הצוות שהוצעו על ידי המציע .במסגרת הר י איון תוצג על ידי
הצוות המתודולוגיה למתן השירותים .יפה נוף תתרשם
מהמתודול ו גיה שתוצג על ידי חברי הצוות ,מיכולתם המקצועית
ומניסיונם המקצועי ש ל חברי הצוות.
מובהר ,כי יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לערוך ראיונות אישיים
ונפרדים עם חברי צוות המציע ,בין אם בנוסף לריאיון המשותף ובין
אם במקומו.
הניקוד יוענק בהתאם לפירוט כדלקמן:
איש הצוות
אינטגרטור

סך הנקודות
5

מנהל התפעול

5

סגן מנהל התפעול

5

ראש צוות אחזקת מכונות

2.5

ראש צוות אחזקת חשמל

2.5

סה"כ

עד  20נק'

.26

ההזמנה להציע
הצעות

12.1

המילה "בשני" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".

.27

ההזמנה להציע
הצעות

12.2

המילה "בשני" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".

עד  20נקודות
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.28

ההזמנה להציע
הצעות

12.6.1

המילה "בשני" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".

.29

ההזמנה להציע
הצעות

12.6.3

המילה "שתי" תימחק ובמקומה תבוא המילה "שלוש".

.30

ההזמנה להציע
הצעות

14

.31

המילה "בשתי" תימחק בכל אחד מתתי הסעיפים בהם היא מופיעה ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".
לאחר סעיף  14.1.6יתווספו שני הסעיפים הבאים:
" 14.1.17נספח  - 4.1להוכחת עמידת אנשי הצוות מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל בתנאי הסף;

ההזמנה להציע
הצעות

14.1.1714.1.18

]נספח זה יצורף רק על ידי המציע בתחום פרויקט הרכבל[
 14.1.18נספח  - 4.2להוכחת עמידת אנשי הצוות מטעם המציע בתחום פרויקט הרכבל בתנאי הסף ולניקוד הצעת המציע
בתחום זה;
]נספח זה יצורף רק על ידי המציע בתחום פרויקט הרכבל]"
בסוף סעיף ( 16.2בו הטבלה המפרטת את התמורה שתשולם כנגד ביצוע השירותים בתחום הבקרה והייעוץ) ,תתווסף שורה נוספת
ובה המילים הבאות:

.32

איש הצוות
ההזמנה להציע
הצעות

16.2

היקף המשרה

לתפעול יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות המלאה
יועץ
לקבל מהיועץ לתפעול ולטכנולוגיות
וטכנולוגיות
בתחבורה ציבורית תחבורה ציבורית מטעם המציע שירותים
בהיקף של משרה מלאה או משרה חלקית,

התמורה
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מיועץ לתפעול
ציבורית
בתחבורה
וטכנולוגיות
שירותים בהיקף של משרה מלאה,
תשלם יפה נוף למציע בגין זאת תמורה
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וזאת בהתאם לצרכיה ולדרישותיה ולפי כוללת וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 35,000בחודש.
שיקול דעתה המלא והבלעדי.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מיועץ לתפעול
ציבורית
בתחבורה
וטכנולוגיות
שירותים בהיקף של חצי משרה ,תשלם
יפה נוף למציע בגין זאת תמורה כוללת
וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 20,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי היועץ לתפעול
ולטכנולוגיות בתחבורה ציבורית יידרש
להגיש דיווח חודשי בגין היקף
השירותים שיוענקו על ידו.
לאחר סעיף  16.3יתווסף סעיף חדש (( )16.4בו הטבלה המפרטת את התמורה שתשולם כנגד ביצוע השירותים בתחום פרויקט
הרכבל ,תתווסף שורה נוספת ובה המילים הבאות:

.33

איש הצוות
ההזמנה להציע
הצעות

16.4

אינטגרטור

היקף המשרה

התמורה

משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל
מהאינטגרטור שירותים בהיקף של
משרה מלאה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
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המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 40,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מיועץ
לתפעול וטכנולוגיות בתחבורה
ציבורית שירותים בהיקף של חצי
משרה ,תשלם יפה נוף למציע בגין
זאת תמורה כוללת וממצה המשקפת
עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 25,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי האינטגרטור
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין
היקף השירותים שיוענקו על ידו.
מנהל התפעול

משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל ממנהל
התפעול שירותים בהיקף של משרה
מלאה ,תשלם יפה נוף למציע בגין
זאת תמורה כוללת וממצה המשקפת
עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 40,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל ממנהל
התפעול שירותים בהיקף של חצי
משרה ,תשלם יפה נוף למציע בגין
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זאת תמורה כוללת וממצה המשקפת
עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 25,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי מנהל התפעול
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין היקף
השירותים שיוענקו על ידו.
סגן מנהל תפעול

משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל מסגן
מנהל התפעול שירותים בהיקף של
משרה מלאה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 40,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מסגן
מנהל התפעול שירותים בהיקף של
חצי משרה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 25,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי סגן מנהל
התפעול יידרש להגיש דיווח חודשי
בגין היקף השירותים שיוענקו על ידו.
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לראש צוות אחזקת משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת מכונות שירותים
מכונות
בהיקף של משרה מלאה ,תשלם יפה
נוף למציע בגין זאת תמורה כוללת
וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 30,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת מכונות שירותים
בהיקף של חצי משרה ,תשלם יפה נוף
למציע בגין זאת תמורה כוללת
וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 18,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי ראש צוות
אחזקת מכונות יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים שיוענקו
על ידו.
לראש צוות אחזקת משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת חשמל שירותים בהיקף
חשמל
של משרה מלאה ,תשלם יפה נוף
למציע בגין זאת תמורה כוללת
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וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 30,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת חשמל שירותים בהיקף
של חצי משרה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 18,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי ראש צוות
אחזקת חשמל יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים שיוענקו
על ידו.
לאחר סעיף  16.12יבוא סעיף חדש שיהיה סעיף מס'  16.13ולשונו יהיה כדלקמן:

.34
ההזמנה להציע
הצעות

.35

16.13

"מובהר ,כי במידה ותדרוש יפה נוף ממי מהמציעים הזוכים להעמיד לטובתה איש צוות נוסף כאמור בסעיפים  2.5ו10.10-
לעיל ,תשלם יפה נוף למציע הזוכה אליו תופנה הדרישה כאמור תמורה בגין השירותים שיינתנו על ידי אותו איש צוות
נוסף וזאת בהתאם לפירוט המופיע בסעיפים  16.2ו 16.3-לעיל ובהתאם לתחום השירות הרלוונטי אליו".
לאחר סעיף  16.13יתווסף סעיף חדש ,שיהיה סעיף מס'  16.14ולשונו יהיה כדלקמן:
"למזמינה תעמוד הזכות המלאה להורות למי מהמציעים הזוכים ,כי מי מאנשי הצוות מטעמם יעניק את השירותים
הרלוונטיים אליו באופן שעתי ולא במשרה מלאה או חלקית ,חרף המפורט בסעיף  16לעיל ,על תת סעיפיו .ככל שבחרה
המזמינה לקבל את השירותים מאיש הצוות הספציפי (לפי בחירתה) באופן שעתי ולא במשרה מלאה או חלקית ,יעניק
איש הצוות הרלוונטי את השירותים בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה של המזמינה .התמורה השעתית שתשולם בגין מתן
השירותים כאמור תחושב לפי חלוקת התמורה עבור היקף משרה מלאה שנקבעה עבור אותו איש צוות ,כאמור בסעיף 16
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לעיל ,על תת סעיפיו ,בחלוקה ל 180-שעות .מובהר ,כי זכות זו תחול ביחס לכל אחד מאנשי הצוות וזאת ביחס לכל אחד
מתחומי השירות .למציעים לא תקום כל טענה ,כספית או אחרת ,ביחס לאופן הפעלת הזכות האמורה".
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ההזמנה להציע
הצעות

19.1.3

ההזמנה להציע
הצעות

19.2
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ההזמנה להציע
הצעות

19.3
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ההזמנה להציע
הצעות

19.3.1

ההזמנה להציע
הצעות

19.3.4

הסכם
ההתקשרות

תוכן עניינים

נספח  5להסכם
ההתקשרות

סעיף (4ו)
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לאחר סעיף  19.1.2יבוא סעיף חדש שיהיה סעיף מס'  19.1.3ולשונו יהיה כדלקמן:
"ערבות ההצעה למציע בתחום פרויקט הרכבל תהיה על סכום של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים)".
סעיף  19.2יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"למען הסר ספק מובהר ,כי ככל שאותו המציע הגיש הצעה ליותר מתחום שירות אחד ,עליו להגיש ערבויות בנקאיות
נפרדות ,כמספר תחומי השירות להם הגיש את הצעתו ,והכל כפי ההוראות המצוינות לעיל ולהלן".
המילה "בשני" תימחק ובמקומה תבוא המילה "בשלושת".
סעיף  19.3.1יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך  3.2.2020וניתנת להארכה לפי דרישת המזמינה למשך תקופה של  180ימים נוספים".
הפסקה הראשונה שלאחר סעיף  ,19.3.4המתחילה במילים "הערבות תהיה בנוסח "...תימחק ובמקומה תבואנה המילים הבאות:
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"הערבות תהיה בהתאם לנוסחים המצורפים כנספחים  2 ,1ו 2.1-להסכם ההתקשרות ,בהתאמה לפי תחום השירות אליו
מוגשת ההצעה ,או בכל נוסח אחר שתקבע המזמינה מעת לעת".
לאחר נספח  2יתווסף הנספח הבאים:
"נספח  - 2.1נוסח טופס ערבות ההצעה למציע בתחום פרויקט הרכבל"
[נספח  2.1מצורף להודעת הבהרה זו כנספח ה']
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לאחר סעיף (4ה) יתווסף סעיף חדש בזו הלשון:
"הקבלן בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף יועץ לתפעול וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית באמצעותו יעניק הקבלן ליפה נוף
את השירותים הבאים :בנושא תפעול תחבורה ציבורית  -הכנת וליווי מכרזי רכש ושירותים; ייעוץ בניהול ספקים בנושאי

16/06/2019

רכש ושירותים; ליווי יישום מתן שירות בתחבורה ציבורית ע"י מפעילי התחבורה הציבורית; ליווי יישום פרויקטים
טכנולוגיים בתחום תחבורה ציבורית; ניהול יישום של מתקני תשתית לתחבורה ציבורית כגון :דפו ,תחנות מרכזיות ,מסופי
תחברוה ציבורית; תיאום בין מפעילי תחבורה ציבורית בקשר עם מתן שירותי תחבורה ציבורית בתחומי :תפעול תחבורה
ציבורית ,טכנולוגיות חכמות (כרטוס חכם ,שילוט אלקטרוני ,מידע לציבור ועוד); וניהול תהליכי פרסום והסברה לציבור
בקשר עם שירותי תחבורה ציבורית .בנושא מידע וטכנולוגיות בתחום של תחבורה ציבורית  -ריכוז בסיסי מידע כגון
מערכות ספירה ממוחשבות ,דו"חות ,מחקרים ,מערכות  ,ITSהטמעת טכנולוגיות חדישות לתחומי העבודה; ליווי ובדיקת
מחקרים; וליווי ובדיקת סקרים הנערכים ע"י גופים חיצוניים".
לאחר סעיף  5יתווסף סעיף חדש אשר יכלול את המילים הבאות:
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"תיאור השירותים שיוענקו בתחום פרויקט הרכבל
במסגרת תחום שירות זה יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את כלל השירותים הבאים:
א.

נספח  5להסכם
ההתקשרות

סעיף 5
ב.
ג.
ד.
ה.

המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף אינטגרטור ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את השירותים
הבאים :ניהול פרויקט ההקמה בתחום התפעול וביצוע פעולות הכנה שונות לקראת הפעלת הרכבל; תיאום מול קבלני
ההקמה של יפה נוף לבין פעילויות ההקמה בתחום התפעול; דיווח שוטף ליפה נוף; ניהול קשר מול משרד התחבורה
בהתאם להנחיות יפה נוף; תיאום עם גורמי ביטחון והצלה רשמיים; תיאום מול רשויות מקומיות ומוסדות להשכלה
גבוהה בתחומם יפעל הרכבל; הבנת כל נהלי העבודה המפורטים להפעלה בשגרה ובחירום; ביצוע כלל הבדיקות,
ההרצות ,הסימולציות וההכנות להפעלת הרכבל; קבלת תחנות ,תשתיות טכנולוגיות ומערכות מקבלני ההקמה
השונים.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף מנהל תפעול ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את השירותים
הבאים :מנהל התפעול יהווה הגורם המקצועי בכל הנוגע לתפעול ואחזקת הרכבל ,לרבות בנושא הבטיחות.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף סגן מנהל תפעול ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את
השירותים הבאים :סגן מנהל התפעול יהווה גיבוי למנהל התפעול ויהיה מוסמך ומוכשר לספק את כל השירותים
שיספק מנהל התפעול.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף ראש צוות אחזקת מכונות ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף
את השירותים הבאים :ראש הצוות יהיה אחראי לאחזקת מערכות הרכבל בכל הנוגע לתחום המכונות.
המציע הזוכה בתחום זה יעמיד לטובת יפה נוף ראש צוות אחזקת חשמל ,באמצעותו יעניק המציע הזוכה ליפה נוף את
השירותים הבאים :ראש הצוות יהיה אחראי לאחזקת מערכות הרכבל בכל הנוגע לתחום החשמל.
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בסוף הטבלה תתווסף שורה נוספת בזו הלשון:
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נספח  5להסכם
ההתקשרות

סעיף 6

נספח  5להסכם
ההתקשרות

סעיף 7

איש הצוות

היקף המשרה

התמורה

יועץ לתפעול וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית

יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות
לתפעול
המלאה לקבל מהיועץ
ולטכנולוגיות תחבורה ציבורית
מטעם המציע שירותים בהיקף של
משרה מלאה או משרה חלקית ,וזאת
בהתאם לצרכיה ולדרישותיה ולפי
שיקול דעתה המלא והבלעדי.

ככל שבחרה יפה נוף לקבל מיועץ לתפעול
וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית שירותים
בהיקף של משרה מלאה ,תשלם יפה נוף
למציע בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 35,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מיועץ לתפעול
וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית שירותים
בהיקף של חצי משרה ,תשלם יפה נוף
למציע בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 20,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי היועץ לתפעול
ולטכנולוגיות בתחבורה ציבורית יידרש
להגיש דיווח חודשי בגין היקף השירותים
שיוענקו על ידו.
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לאחר סעיף  7יתווסף סעיף חדש אשר יכלול את המילים הבאות:
התמורה בתחום פרויקט הרכבל
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להלן פירוט היקפי המשרות של אנשי הצוות בתחום פרויקט הרכבל ומרכיבי התמורה שתשולם כנגד ביצוע השירותים
בתחום זה
איש הצוות
אינטגרטור

היקף המשרה

התמורה

משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל
מהאינטגרטור שירותים בהיקף של
משרה מלאה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 40,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מיועץ
לתפעול וטכנולוגיות בתחבורה
ציבורית שירותים בהיקף של חצי
משרה ,תשלם יפה נוף למציע בגין
זאת תמורה כוללת וממצה המשקפת
עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 25,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי האינטגרטור
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין היקף
השירותים שיוענקו על ידו.
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מנהל התפעול

משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל ממנהל
התפעול שירותים בהיקף של משרה
מלאה ,תשלם יפה נוף למציע בגין
זאת תמורה כוללת וממצה המשקפת
עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 40,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל ממנהל
התפעול שירותים בהיקף של חצי
משרה ,תשלם יפה נוף למציע בגין
זאת תמורה כוללת וממצה המשקפת
עלות כוללת של העסקה בסך של
 ₪ 25,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי מנהל התפעול
יידרש להגיש דיווח חודשי בגין היקף
השירותים שיוענקו על ידו.

סגן מנהל תפעול

משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל מסגן
מנהל התפעול שירותים בהיקף של
משרה מלאה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 40,000בחודש.
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ככל שבחרה יפה נוף לקבל מסגן
מנהל התפעול שירותים בהיקף של
חצי משרה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 25,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי סגן מנהל
התפעול יידרש להגיש דיווח חודשי
בגין היקף השירותים שיוענקו על ידו.
לראש צוות אחזקת משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת מכונות שירותים
מכונות
בהיקף של משרה מלאה ,תשלם יפה
נוף למציע בגין זאת תמורה כוללת
וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 30,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת מכונות שירותים
בהיקף של חצי משרה ,תשלם יפה נוף
למציע בגין זאת תמורה כוללת
וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 18,000בחודש.
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בכל אופן מובהר ,כי ראש צוות
אחזקת מכונות יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים שיוענקו
על ידו.
לראש צוות אחזקת משרה מלאה – לפחות  180שעות בחודש ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת חשמל שירותים בהיקף
חשמל
של משרה מלאה ,תשלם יפה נוף
למציע בגין זאת תמורה כוללת
וממצה המשקפת עלות כוללת של
העסקה בסך של  ₪ 30,000בחודש.
ככל שבחרה יפה נוף לקבל מראש
צוות אחזקת חשמל שירותים בהיקף
של חצי משרה ,תשלם יפה נוף למציע
בגין זאת תמורה כוללת וממצה
המשקפת עלות כוללת של העסקה
בסך של  ₪ 18,000בחודש.
בכל אופן מובהר ,כי ראש צוות
אחזקת חשמל יידרש להגיש דיווח
חודשי בגין היקף השירותים שיוענקו
על ידו.
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