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סימוכין205112 :

דחיית מועד הגשה ושינוי תנאי סף
מכרז 30/2019
למתן שירותי תכנון ,בדיקה והטמעת רמזורים
הודעת הבהרה מס' 4
יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה) וכן:
 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  7.6להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה),
מודיעה יפה נוף על עדכון המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

המועד האחרון להגשת ההצעות המעודכן הוא ביום  10/11/2019עד השעה 12:00
.2

מובהר ,כי אין שינוי ביחס להוראות הנוגעות לערבות ההצעה ,לרבות ביחס לתוקף הערבות,
כאמור במסמכי המכרז.

.3

השינוי האמור בהודעת הבהרה זו ייחשב כחלק ממסמכי המכרז והוא גובר על האמור
במסמכי המכרז ו/או בהודעות הבהרה קודמות.

.4

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם
במסמכי המכרז.

.5

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 הבהרה זו בלבד
ובהודעות ההבהרה הנוספות שפורסמו על ידי יפה נוף.

בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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מכרז פומבי מס' 30/2019
למתן שירותי תכנון ,בדיקה והטמעת רמזורים
הודעה על שינוי תנאי סף ,עדכון תנאי המכרז ,סבב שאלות נוסף,
קביעת מועד לכנס מציעים נוסף והארכת מועדים
 .1הודעה בדבר שינוי תנאי סף:
תנאי הסף המפורט בסעיף  2.2לתנאי המכרז – מסמך א' הזמנה להציע הצעות  -ישונה כך שנוסחו
יהיה:
"תנאי סף מקצועיים"
2.1.1

משרד תכנון בעל ניסיון של  5שנים לפחות בתחום התחבורה בישראל ,מהן לפחות  5שנים
במהלך  8השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למכרז זה.

2.1.2

מנהל צוות התכנון המוצע מטעם המציע (המציע בעצמו או שכיר שקיימים בינו לבין המציע
יחסי עובד-מעביד או הקשור עם המציע בהסכם התקשרות בהתאם לתנאי המכרז אשר ישמש
כנותן השרות בפועל) (להלן " -מנהל הצוות") הינו בעל תואר בהנדסה אזרחית ממוסד
אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובנוסף ,מחזיק בניסיון בתכנון רמזורים ב5 -
שנים לפחות במהלך  8השנים שקדמו להגשת הצעה במכרז.

2.1.3

המתכנן או המתכננים מטעם המציע (המציע בעצמו ו/או שכירים שקיימים בינם לבין המציע
יחסי עובד-מעביד ו/או הקשורים עם המציע בהסכם התקשרות בהתאם לתנאי המכרז אשר
ישמשו כנותני השרות בפועל) (להלן "-צוות התכנון") הינו/הינם בעלי השכלה מתאימה ובנוסף,
מחזיק/מחזיקים בניסיון בתכנון רמזורים ב 5 -שנים לפחות במהלך  8השנים שקדמו להגשת
הצעה במכרז.

להוכחת תנאי הסף המקצועיים ,על המציע להגיש בעת הגשת ההצעה ,פרופיל משרד וקורות חיים
מפורטים של מנהל הצוות וצוות התכנון המוצע ,הכוללים את פירוט הניסיון ,תעודות המעידות על
השכלת המתכננים וכל מסמך רלוונטי אחר להוכחת עמידתו בתנאי הסף" .
 .2הודעה בדבר עדכון תנאי ומסמכי המכרז
בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו בחברת יפה נוף נערכו מספר שינויים בחלק מתנאי ומסמכי המכרז.
השינויים מפורטים בתשובות לשאלות ההבהרה שבטבלה שפורסמה באתר האינטרנט של החברה .
תנאי הסף ויתר תנאי ומסמכי המכרז שלא שונו במפורש במסמך זה ו/או בתשובות לשאלות ההבהרה
נותרו ללא שינוי.
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 .3דחיית המועד להגשת הצעות
לאור תיקון תנאי המכרז ידחה מועד הגשת ההצעות ועל כך תפורסם מודעה בעיתונות ובאתר
האינטרנט של החברה .המועד החדש להגשת הצעות הינו  10.11.2019עד לשעה .12:00
 .4סבב שאלות הבהרה נוסף
בעקבות עדכון תנאי המכרז החברה מאפשרת סבב נוסף של שאלות הבהרה אותן יש להגיש בדרך
הקבועה במסמכי המכרז עד ליום  24.10.2019שעה .12:00
 .5קביעת מועד כנס מציעים נוסף
מפגש/כנס מציעים נוסף יתקיים ביום  7.10.2019שעה  12:00במשרדי החברה ברחוב ביאליק 3
חיפה (קומה  .)8ההשתתפות בכנס המציעים הנוסף הינה חובה למציעים שלא השתתפו בכנס
המציעים המקורי.

על המציע לצרף להצעתו מסמך זה כשהוא חתום על ידו בתחתית כל עמוד.
אי צירוף מסמך זה כשהוא חתום עלול להביא לפסילת ההצעה.

בכבוד רב,
יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ

