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מכרז מס' 30/2019
לתכנון בדיקה והטמעת רמזורים
(סה"כ דף )2
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
ג .לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה בעת הגשת ההצעות
יודגש ,האמור להלן בא להוסיף אך לא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז,
אלא אם צוין במפורש אחרת.
בתאריך  20.08.2019נערך מפגש מציעים בחב' יפה נוף למכרז שבנדון בהשתתפות:
מציעים:
מ.ת.נ .הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ ,מתו"פ מהנדסים תכנון בע"מ ,אמאב תחבורה
ותנועה()2012בע''מ ,ירון עברון הנדסה ,לוי שטרק זילברשטיין ,ח .פאהום ,אמי מתום
מהנדסים בע"מ ,אייל הנדסת כבישים ,דקר בניון והנדסה בע"מ ,אייקס בע"מ ,אליה הנדסה,
מהוד הנדסה ,יואב זקס הנדסה בע"מ ,ינון תכנון ויעוץ בע"מ ,דבורה סטולרסקי
נציגי חברת יפה נוף:
אלי ששון -מנהל פרוקיט העדפה ברמזורים
סודקי דקסה -אגף צתא"ל
איציק זכאי -יועמ"ש החברה
ענת גלעד -מנהלת מרכז ניהול תנועה במטרופולין חיפה
סימה חממי -רכזת מכרזים
כללי:
 .1כמפורט במסמכי מכרז  30/2019נערך כנס מציעים.
 .2המפגש הינו מפגש חובה למשתתפים.
עיקרי כנס המציעים -הועבר ע"י מנהל הפרויקט מטעם יפה נוף:
 .3סקירה כללית על פרויקטים בחברת יפה נוף.
 .4מהות המכרז ,לאפשר ליפה נוף התקשרות עתידית עם משרדי תכנון רמזורים לשם קבלת
שירותי תכנון ובדיקת רמזורים.
 .5מכרז זה מאפשר למתמודדים בעלי ניסיון מועט בתכנון העדפה ברמזורים לגשת למכרז עם
תכנון רמזור ניסיוני ,לשם מימוש אופציה זו יש לפנות בכתב ליפה-נוף – הכל כמפורט
במסמכי המכרז.
 .6הניסיון של המתמודדים ינוקד כחלק מהליך בחינת ההצעות – הכל כמפורט במסמכי
המכרז.
 .7מדובר במכרז איכות בו לניקוד משקל על מקום הזכייה – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

גב' סימה חממי מסרה בפני המתמודדים:
 .1יש להקפיד ולדייק בנוסח הערבות.
 .2יש להקפיד במתן פרטי איש קשר נכונים.
 .3יש לצרף סיכום זה למסמכי המכרז תכולת עבודה של מנהל הקמפיין.
יועמ"ש יפה נוף הדגיש:
 .1יש לקרא בעיון ודקדקנות את כל מסמכי המכרז.
 .2שאלות הבהרה באשר ישנן ,יש להעביר ליפה נוף בכתב.
 .3בכוונת יפה נוף לבחור מספר מציעים  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .4חברת יפה נוף תענה על שאלות ההבהרה באופן מרוכז עפ"י הנהלים בחברה ,יש לצרף
מענה זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

המציעים מתבקשים להציג שאלות לקבלת הבהרות בכתב בלבד לגב' סימה חממי בדוא"ל
 Sima_H@yefenof.co.ilעד לתאריך  01/09/2019יש לוודא קבלת השאלות

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה

רשם :סודקי דקסה ,יפה נוף

תפוצה :נוכחים

