במכרז פומבי מס' 16/2019
שירותי ניהול ביצוע – מקטעי מטרונית עכו
הודעה על שינוי בהוראות המכרז
המזמינה מודיעה על שינוי בהוראות המכרז

הבהרה יזומה (יש לקרוא ההנחיות להלן) ,להלן עיקר השינויים המהותיים בהוראות
המכרז והוראות ההסכם
ההוראה נשוא ההבהרה היזומה
1
סעיף  3להוראות המכרז – שינוי מועדים

תוכן ההבהרה
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 25.9.19
מועד אחרון להגשת הצעות – 31.10.19
תוקף ערבות מכרז – 30.4.2020
בהתאם לשינוי יתקיים כנס מציעים נוסף
בתאריך  15.9.19בשעה  12:00השתתפות
חובה.
מי שהשתתף בכנס מציעים הראשון לא
מחויב להגיע לכנס מציעים הנוסף.

2

כנס מציעים

3

להלן נוסח סעיף :6.2.2
שינוי בתנאי הסף המקצועיים – סעיף
"לצוות המציע – ניסיון בניהול ביצוע ופיקוח
6.2.2
של פרויקט בתחום הנדסה אזרחית/תשתיות
תחבורה:
 6.2.2.1מנהל ביצוע –  10שנים.
 6.2.2.2מפקחים – לפחות  5שנים".
הבהרה – אין בכך כדי לפגוע בדרישה כי צוות
הליבה יכלול שותף/מנכ"ל/בעלים כאמור
בסעיף  10ובניקוד שיוענק לו לפי הוראות סעיף
14.3.1

4

סעיף  - 13התמורה

התמורה המקסימלית שתשולם למציע שונתה
והיא תעמוד ע"ס השווה ל 3.5% -מאומדן
הביצוע המאושר של הפרויקט .
יתר תנאי סעיף התמורה לא השתנו.

5
סעיף  – 15.1.2תוקף הערבות

כאמור לעיל  -עד ליום 30.4.2020

6
סעיף  – 14.3.1הניקוד האובייקטיבי של
המנכ"ל/השותף/הבעלים ,השתנה

ניסיון עד למועד הגשת ההצעה בניהול
הנדסה
פרויקטי
של
הביצוע
אזרחית/תשתיות תחבורה


עבור  20שנות ניסיון מלאות –
יוענקו  2נקודות.



עבור  5שנות ניסיון נוספות
מלאות או יותר  -יוענקו עוד 2
נקודות .

7

סעיף  – 14.3.2הניקוד האובייקטיבי של
מנהל הביצוע

8

סעיף  – 14.3.3הניקוד האובייקטיבי של
המפקחים

הוסר האיסור על הצגת פרויקטים
לצורך הניקוד בסעיף זה ,אם
הפרויקטים הוצגו לצורך הוכחת תנאי
הסף.

9

סעיף  5.1.3להסכם – פסקה ראשונה

לסעיף התווסף בסיפא המשפט הבא:

ניסיון עד למועד הגשת ההצעה בניהול
הנדסה
פרויקטי
של
ביצוע
אזרחית/תשתיות תחבורה
עבור  15ניסיון מלאות
נקודות.

– יוענקו 3

עבור  5שנות ניסיון נוספות מלאות או יותר –
יוענקו  3נקודות נוספות.
כמו כן – הוסר האיסור על הצגת פרויקטים
לצורך הניקוד בסעיף זה ,אם הפרויקטים
הוצגו לצורך הוכחת תנאי הסף.

"וזאת עפ"י מדידות שיבוצעו על ידי
מודד שייבחר ושכרו ישולם ע"י
המזמינה".
 10סעיף  5.1.5להסכם – פסקה אחרונה

מזמין העבודה רואה במילוי יומני
עבודה כלי מהותי לניהול הפרויקט ולא
תותר כל חריגה מהדרישה למילוי יומני
עבודה .על כל חריגה או אי מילוי יומן
עבודה המזמין יטיל קנס על מנהל
הפרויקט בשיעור של .₪ 500

 11סעיף  5.1.6להסכם – פסקה ששית

בסוף הסעיף התווסף המשפט הבא:

" במקרים חריגים בהם תידרש ממנהל
הפרויקט עבודת ייעוץ לאחר תום
תקופת ההסכם לצרכים מיוחדים כגון
הליכים משפטיים ,ישקול המזמין
הוספת שכר טרחה לפי תעריף חשכ"ל
הרלוונטי לתקופה" .
 12סעיף  – 10ערבות הביצוע

בסעיף זה בוצעו מספר תיקונים:
 . 1בכל מקום שהיה רשום "קבלן"
תוקן ל " -מנהל הביצוע".
 . 2סכום הערבות הועמד ע"ס 150,000
 ₪שיופחת ל  ₪ 100,000 -בתקופת
הבדק.
 . 3סעיף  10.2תוקן ולה ל ן הנוסח שלו –
" יפה נוף תהיה רשאית להציג את
ערבות הביצוע לפירעון ,בכל מקרה
בו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא
עמד מנהל הביצוע בתנאי ההסכם,
כולם או חלקם ,וזאת לאחר שנדרש
לתקן את ההפרה ולא עשה זאת תוך
 7ימים " .

 13סעיף  – 12.2.1פיצוי מוסכם

הסעיף תוקן ולהלן הנוסח המתוקן:
"יפה נוף תהיה זכאית לנכות סכום פיצוי
מוסכם ללא הוכחת נזק בשיעור של 10%
מהתמורה הכוללת המגיעה למנהל הפרויקט
בגין ביצוע התחייבויותיו ,בכל שלבי הביצוע
במצטבר ,כלפי יפה נוף לפי הסכם זה ,בגין כל
הפרה יסודית של הסכם זה ,לרבות ביצוע
טעות מהותית וזאת לאחר שדרשה ממנהל
הפרויקט כי יתקן את ההפרה או עשה זאת
תוך  7ימים .אין באמור בסעיף זה כדי למנוע
מהמזמין לתבוע סכומים נוספים המגיעים לו
כפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו בפועל" .

 14סעיף  18.3להסכם  -אחריות

בסוף הסעיף התווספה התוספת הבאה:

"יפה נוף מתחייבת להודיע למנהל הפרויקט
על קבלת הדרישה ו/או החיוב מיד לאחר
קבלתו ותאפשר לו להתגונן כנגד הדרישה
עפ"י דין".

 15הערה כללית  -שינויי התאמה בהסכם

כתוצאה מתיקונים שנעשו בהוראות
ההסכם ,נדרשו התאמות המתחייבות
ממספור מחודש של חלק מהסעיפים.

לידיעתך:
.1

המזמינה עשויה להעלות מספר עדכונים של הודעות ,הבהרות ותשובות במהלך התקופה שעד
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
על המציעים לבדוק את העדכונים באתר האינטרנט של המזמינה עד למועד האמור.

.2

הוראות מסמך זה ,הכולל  4עמודים ,מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.

.3

כ ל תיקון לסעיפי המכרז ו/או הודעה ,הבהרה ותשובה הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו
ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז ,גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא
צוינו במסמך זה במפורש.

.4

החוזה/ההסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על
תיקוניו.

.5

על המציע לצרף את מסמך זה ,כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המזמינה ,כשהוא חתום
על ידו בתחתית כל עמוד ,כחלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז הנמסרים למזמינה.

.6

אי-צירוף המסמכים להצעה כאמור ,עלול לפסול את ההצעה.

עמוד
כל
בתחתית
======================================================

אני _________________ ת"ז ________________ תפקיד במציע _______________
מאשר בחתימתי כי קיבלתי מסמך זה והבנתי את הנחיותיו תאריך___________

חתימה___________________

