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מכרז מס'  34/2019למתן שירותי קשרי קהילה ("המכרז")
הודעה מס' 2
 .1כללי
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

.2

אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל
מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו,
כשהם חתומים בכל עמוד.

תשובות לשאלות הבהרה
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו:

מס"ד

מסמך

מס' סעיף

1

נספח 6

 10במסמכי
המכרז

2

נספח 6

3

נספח 7

4

נספח 7

5

נספח 7

סעיף 5

6

מסמך
המכרז
א

סעיף 12.1
התמורה

שאלה
האם חמשת הפרויקטים המצוינים לטובת
הניקוד בנספח  6יכולים להיות גם
הפרויקטים המצוינים עבור תנאי הסף
בסעיף  10במסמכי המכרז ?
האם אותו הפרויקט יכול לקבל ניקוד
בשתי אמות מידה -שורה  2בטבלה ניסיון
בעבודה עם גופים ציבוריים ושורה 3
בטבלה ניסיון בעבודה במסגרת פרויקטי
בינוי ו/או תשתיות
בטבלת הניסיון בסעיף  6נכתב "גוף
ציבורי או גוף תשתית" האם הכוונה היא
לפרויקט תשתית?
במידה והכוונה בשאלה הקודמת היא אכן
לפרויקט תשתית ,האם פרויקט יכול
להיחשב גם כגוף ציבורי וגם פרויקט
תשתית? ובכך לענות על דרישות הניסיון
לצורך הניקוד בשתי הקטגוריות?
בנספח  – 7תחת טבלת הניסיון בסעיף 6
נכתב " על כל מציע להציג את הניסיון
הקודם ביחס לכל אחד מהמפורטים להלן,
המציע עצמו ,כל אחד מאנשי הצוות
המוצגים על ידו" .האם הדרישה היא
לטבלת ניסיון נפרדת עבור כל איש צוות
שצוין בסעיף  5באותו נספח ? אם לא,
האם לציין איזה איש צוות הוא בעל
הניסיון בכל פרויקט? אם כן נדרשת
טבלת ניסיון נפרדת עבור כל איש צוות,
כיצד מחושב הניקוד?
נבקש לקבל הבהרה מהי ההגדרה ליועץ
אקדמאי בכיר ,אקדמאי ואקדמאי זוטר

תשובה
כן .

כן .

כן  ,הכוונה לפרויקט תשתית.
כן (ראה תשובת שאלה )2

הניקוד מחושב למציע באופן
כללי.
אנשי הצוות המוצעים על ידי
המציע צריכים להיות בעלי
ידע וניסיון בהתאם ,וניתן
למלא את הפרטים המבוקשים
על גבי הטופס עצמו או על גבי
מסמך נפרד בנוסח זהה.

בהתאם להגדרת תארים:
תואר שני ,תואר ראשון
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סעיף 14.1

סעיף 12.1

בגוף המכרז סעיף  14מדובר על ערבות
אוטונומית בסך  ₪ 5000דבר שאינו
נמצא באופן דומה ביחס לדרישה לערבות
ביצוע כפי שמופיע בנספחים  .האם
ערבות הביצוע בסך  ₪ 10,000רלוונטית
למרות שאינה מופיעה בגוף המכרז?
האם פרויקט שעונה לקריטריון של גוף
ציבורי והינו גם פרויקט בינוי ו/או תשתיות
מקנה ניקוד כפול על בסיס ההנחה שעונה
על שני פרמטרים ?
בסעיף  12.1הנוגע לתמורה  ,מפורטים
הסכומים שישולמו עבור כל שעת עבודה
לפי סוג היועץ ,מצוינת התמורה לשעת
עבודה של יועצי סוג  3 , 2ו'  4אך לא
מצוין סוג  . 1למרבית החברות יש יועצים
מסוג זה  ,יועץ מקצועי בכיר שיידרש
לפעילות בפרויקטים והעדר התמחור
עבורו יהווה בעיה לאחר שייבחרו זוכים
ותחל העבודה בפרויקטים  .אנחנו
מבקשים להוסיף את תמחור יועץ מסוג
זה עפ"י תעריף שכ"ל

ערבות הביצוע רלוונטית
מופיעה בסעיף  8בהסכם
היות וערבות ביצוע נדרשת
בשלב חתימת ההסכם בלבד.
גובה ערבות הביצוע יעמוד
על סך .₪ 5,000
כן (ראה תשובה לשאלה 2
לעיל)
התעריף המפורט בסעיף
 12.1הינו התעריף הקובע
ואין אפשרות להוסיף עוד סוגי
תעריפים לרבות יועץ מקצועי
בכיר.

