07/10/2019

מכרז מס' 30/2019
לתכנון בדיקה והטמעת רמזורים
(סה"כ דף )2
א .יש לחתום על מסמך זה בכל דפיו (חותמת  +חתימה)
יש לשלוח בדוא"ל עד לתאריך  28/10/2019עד שעה 12:00
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  07.10.2019נערך מפגש מציעים מס'  2בחב' יפה נוף למכרז שבנדון בהשתתפות:
מציעים:
נתן פרי – נתן פרי הנדסה
נציגי חברת יפה נוף:
אלי ששון -מנהל פרויקט העדפה ברמזורים
סודקי דקסה -אגף צתא"ל
כללי:
 .1כמפורט במסמכי מכרז  30/2019נערך כנס מציעים.
 .2המפגש הינו מפגש חובה למשתתפים.
 .3מפגש זה ,הינו מפגש בעקבות עדכון של תנאי הסף לאחר פרסום פומבי נוסף אליו הוזמנו
מציעים חדשים ללא חובת השתתפות של מציעים אשר השתתפו במפגש הראשון.
עיקרי כנס המציעים -הועבר ע"י מנהל הפרויקט מטעם יפה נוף:
 .4סקירה כללית על פרויקטים בחברת יפה נוף.
 .5מהות המכרז ,לאפשר ליפה נוף התקשרות עתידית עם משרדי תכנון רמזורים לשם קבלת
שירותי תכנון ובדיקת רמזורים.
 .6מכרז 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.
 .7הניסיון של המתמודדים ינוקד כחלק מהליך בחינת ההצעות – הכל כמפורט במסמכי
המכרז.
 .8מדובר במכרז איכות בו לניקוד משקל על מקום הזכייה – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

דגשים נוספים:
 .1יש להקפיד ולדייק בנוסח הערבות.
 .2יש להקפיד במתן פרטי איש קשר נכונים.
 .3יש לצרף פרוטוקול זה למסמכי המכרז כשהוא חתום.
 .4יש לקרא בעיון ודקדקנות את כל מסמכי המכרז.
 .5שאלות הבהרה באשר ישנן ,יש להעביר ליפה נוף בכתב.
 .6בכוונת יפה נוף לבחור מספר מציעים  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .7חברת יפה נוף תענה על שאלות ההבהרה באופן מרוכז עפ"י הנהלים בחברה ,יש לצרף
מענה זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

מועד להגשת שאלות לקבלת הבהרות בכתב בלבד לגב' סימה חממי בדוא"ל
 Sima_H@yefenof.co.ilעד לתאריך . 24/10/2019

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה

רשם :סודקי דקסה ,יפה נוף

תפוצה :נוכחים

