6.1.2020

מכרז פומבי מס' 36/2019
לקבלת הצעות להקמת מינהלת למתן שירותי ניהול וייעוץ

הודעת הבהרה מס' 2
.1

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן  -יפה נוף) הקבועות בסעיף  5.1להזמנה
להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה ,בהתאמה) מודיעה יפה נוף על עדכון מועדי המכרז
כדלקמן:
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהיה ביום  2.2.2020בשעה .12:00
אין שינוי בהוראות הנוגעות לתוקף ערבות ההצעה

.2

בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף הקבועות בסעיפים  17ו 22-להזמנה ,מצורף להודעה זו מסמך ובו מענה
לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת המכרז ותיקונים ו/או הבהרות לתנאי המכרז המסומן כנספח א'.

.3

מובהר ,כי אין נוסח השאלות המפורט בנספח א' זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו המציעים אשר פנו ליפה נוף
וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

.4

כאמור בסעיף  17.5להזמנה ,במסגרת המענה לשאלות ההבהרה שומרת יפה נוף על זכותה לענות על כל או על
חלק משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.5

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים
על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.

.6

כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת
שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל שתפורסם.

.7

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי
המכרז.

.8

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 עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה
שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.
בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

נספח א'  -המענה לשאלות ההבהרה והשינויים ו/או התיקונים לתנאי המכרז
מס'

מסמך

סעיף

כללי

כללי

הזמנה להציע
הצעות

כללי

הזמנה להציע
הצעות

2.2

נבקשכם לקבוע ,כי כל סתירה ו/או אי התאמה כמתואר בסעיף  2.2הבקשה נדחית.
להזמנה תוכרע על פי כללי הפרשנות המקובלים (הסדר ספציפי יגבר
על כללי ,מאוחר על מוקדם וכיו"ב) או לחלופין על-ידי צד שלישי
ניטראלי ולא באופן חד צדדי על ידי יפה נוף.

הזמנה להציע
הצעות

4.8

נבקשכם לתקן את הסעיף ,כך שזכותה של יפה נוף לבטל את ההסכם הבקשה נדחית.
שלא מטעמי אי קבלת אישור תקציבי תהיה כפופה לתשלום פיצוי
למציע הזוכה.

הזמנה להציע
הצעות

5

.1

.2
.3

.4

.5

השאלה

.6
הזמנה להציע
הצעות

6.1

התשובה

נבקשכם להבהיר האם יחולו על המציע הזוכה במכרז זה הגבלות הבקשה נדחית .כל מקרה ייבחן לגופו.
כלשהן ביחס להתקשרויות אחרות שיש בין המציע הזוכה לבין יפה
נוף?
נבקשכם לפרסם את נספחים  3 ,2 ,1ו 4-בפורמט .WORD

נבקשכם לדחות את מועד הגשת ההצעות במכרז?

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת .תשומת לב המציעים מופנית לאמור
בסעיף  1להודעת ההבהרה דלעיל.

נבקשכם לתקן את הגדרת המונח "פרויקט בתחום תחבורה ציבורית" הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
כך שהוא יכלול גם פרויקטים שאינם מתחום ההנדסה.
הפירוש למונח "פרויקט בתחום התחבורה הציבורית"
יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

פרויקט בתחום פרויקט בתחום ההנדסה או פרויקט
התחבורה לביצוע סקרים ו/או מחקרים שמהות
הציבורית הפרויקט הוא אחד או יותר מהסוגים
הבאים :תכנון ,ביצוע ,הקמה ,סלילה,
אחזקה ,שיקום ,הנחת מסילות ,הקמת
תחנות ,סקרים ומחקרים  -וכל זאת
בקשר למערך התחבורה הציבורית
בישראל ,לרבות מסופי תחבורה ציבורית
ו/או מסלולי תחבורה ציבורית ו/או
נתיבי תחבורה ציבורית ו/או כל מתקן
תחבורה ציבורית אחר;
נבקשכם לבטל את תנאי הסף הקבוע בסעיף  8.3.1.5להזמנה.

.7
הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.5

.8

הבקשה נדחית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -תשומת לב המציעים מופנית
לפסקה האחרונה של תנאי הסף בה צוין כי "המציע יהיה
רשאי לעמוד בתנאי סף זה גם באמצעות הצגת תזרים
מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בכל אחת מהשנים ,2015
 2017 ,2016ו."2018-

נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה מתקבלת .סעיף  8.3.1.6יימחק ובמקומו תבואנה
המילים הבאות:
מציע שהינו חברה המתמחה בבקרה וייעוץ הנדסי.
הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.6

"המציע הוא תאגיד ,שעיקר עיסוקו באחד או יותר
מהתחומים הבאים :ניהול פרויקטים או תכנון
הנדסי של פרויקטים או ייעוץ כלכלי בקשר
לפרויקטים או ייעוץ ארגוני בקשר לפרויקטים או
בקרה וייעוץ הנדסי  -כאשר הכוונה במונח
"פרויקטים" היא לפרויקטים בתחום הנדסה
אזרחית ו/או לפרויקטים בתחום תחבורה ציבורית.

כן נדרש ,כי במהלך  3השנים מתוך  5השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
המציע עסק בתחום/ים האמור/ים וזאת עבור
לפחות  5גופים שונים במצטבר ,כאשר לפחות 3
מהם הינם גופים מהסקטור הציבורי (כסקטור
ציבורי ייחשבו משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות,
רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים)".
.9
הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.10

.10
הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.12

.11

הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.16

נבקשכם לשנות את תנאי הסף ,כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה מתקבלת באופן חלקי .סעיף  8.3.1.10יימחק
הצגת מנהל בקרת פרויקטים שהוא בעל תואר אקדמי בהנדסת בניין ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
(אזרחית) או לחלופין ראיית חשבון או לחלופי חילופין כלכלה.
"למנהל בקרת הפרויקטים תואר אקדמי בהנדסה
תעשיה וניהול או לחלופין בראיית חשבון או לחלופי
חילופין בכלכלה".
נבקשכם לשנות את תנאי הסף ,כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה נדחית.
הצגת מנהל בקרת חומר תכנוני שהוא הנדסאי אדריכלות ו/או
הנדסאי אזרחי.

נבקשכם לשנות את תנאי הסף שכן פעמים רבות התהליך הסטטוטורי הבקשה נדחית.
מסתיים אך הפרויקט לא מקודם לצו התחלת עבודה .לכן ,נבקשכם
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר ,כי השאלה אינה עולה
לשנות את הדרישה להצגת יועץ סטטוטורי שניהל פרויקט הנדסי.
בקנה אחד עם הוראות תנאי הסף .תשומת לב המציעים
מופנית לכך ,כי לא נדרש שהיועץ הסטטוטורי יציג
פרויקטים שהושלמו במסגרת הזמן האמורה אלא שהיועץ
הסטטוטורי שימש ,החל משנת  2012ואילך ,כיועץ
סטטוטורי בלפחות  3פרויקטים בתחום התחבורה
הציבורית וכאשר בכל פרויקט העניק היועץ הסטטוטורי
לפחות את כל תחומי השירותים :בדיקה ,ריכוז ומעקב של

תכניות המשפיעות על המערכת התחבורתית בשלבים
שונים של ההליכים סטטוטוריים.
.12

הזמנה להציע
הצעות

8.3.1.17

.13

הזמנה להציע
הצעות

נבקשכם לשנות את תנאי הסף ,כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה נדחית.
הצגת קואורדינטור שהוא בעל תואר אקדמי בהנדסת תעשייה וניהול
ו/או בעל תואר שני במדיניות ציבורית.
נבקשכם לשנות את תנאי הסף ,כך שניתן יהיה לעמוד בו גם באמצעות הבקשה מתקבלת .סעיף  8.3.1.20להזמנה יימחק ובמקומו
הצגת יועץ תפעול וטכנולוגיות בתחבורה הציבורית שהוא בעל ניסיון תבואנה המילים הבאות:
של  5שנים ויותר באחד או יותר בתחומי התפעול ו/או הטכנולוגיות
"ליועץ תפעול וטכנולוגיות בתחבורה הציבורית יש
בתחבורה הציבורית.
ניסיון של  5שנים ויותר (מיום קבלת התואר) באחד

8.3.1.20

כמו כן ,נא הבהרתכם מאיזה מועד נספר הניסיון המקצועי.

או יותר בתחומי התפעול ו/או הטכנולוגיות
בתחבורה הציבורית".
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר ,כי שנות
הניסיון של היועץ יספרו ,הן לצורך הוכחת העמידה בתנאי
הסף והן לצורך מתן ניקוד האיכות ,מיום קבלת התואר.

הפסקה שתחת הכותרת "תנאי סף מנהליים למציע בתחום המידע והכלכלה" תימחק ובמקומה תבואנה המילים הבאות:

.14
הזמנה להציע
הצעות

"תנאי סף מנהליים למציע בתחום המידע והכלכלה
8.3.2

.15
הזמנה להציע
הצעות

8.3.2.5

מובהר ,כי ככל שהמציע בתחום המידע והכלכלה הגיש הצעה גם ביחס לתחום הבקרה והייעוץ ועמד בכל תנאי הסף
המנהליים שפורטו בסעיפים  8.3.1.7 - 8.3.1.1לעיל ,ייחשב המציע בתחום המידע והכלכלה כמי שעמד בכל תנאי הסף
המנהליים הנדרשים לצורך בחינת הצעתו".
 .1האם האפשרות להצגת תזרים מזומנים חיובי מפעילות  .1כן .האפשרות להצגת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת
בכל אחת מהשנים  2017 ,2016 ,2015ו 2018-היא במקום
שוטפת בכל אחת מהשנים  2017 ,2016 ,2015ו 2018-היא
הצגת מחזור כספי.
במקום הצגת מחזור כספי או בנוסף להצגת מחזור כספי?
 .2במידה ובכל מקרה נדרש להציג מחזור כספי  -נבקשכם  .2הבקשה נדחית .אין שינוי בהוראות המכרז .יש לעמוד בתנאי
הסף על פי הוראות הסעיף.
לאפשר הצגת מחזור כספי עבור השנים  2017ו 2018-ודו"ח

מבוקר עבור שנת  2019כאפשרות להוכחת העמידה בתנאי
הסף.
.16

.17

.18

.19

.20

הזמנה להציע
הצעות

8.3.2.6

הזמנה להציע
הצעות

9.4

הזמנה להציע
הצעות

9.4

הזמנה להציע
הצעות

9.10

הזמנה להציע
הצעות

9.10

 .1נבקשכם לשנות את תנאי הסף כך שהמציע יידרש להראות הבקשות מתקבלות .סעיף  8.3.2.6יימחק ובמקומו תבואנה
שהייעוץ ,כנדרש בסעיף ,ניתן על ידו החל משנת  2015ולא המילים הבאות:
החל משנת .2013
"המציע הוא תאגיד שבין עיסוקיו נמנים :ייעוץ כלכלי או
 .2נבקשכם לשנות את נוסח תנאי הסף ,כך שניתן יהיה לעמוד
ייעוץ בתחום תפעול מערכות מידע או ייעוץ ארגוני או
בו באמצעות מציע אשר הינו תאגיד שבין עיסוקיו העיקריים
יעוץ בתחום אחר כלשהו ,והייעוץ כאמור הוענק בתקופה
נמנה ייעוץ כלכלי.
שהחלה לפחות משנת  ,2015ל 5-גופים שונים לפחות,
כאשר לפחות  3מהם הינם גופים מהסקטור הציבורי
(משרדי ממשלה או חברות ממשלתיות או רשויות
מקומיות או תאגידים עירוניים)".
סעיף  9.4להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבועים בסעיפים  8.3.1.5 - 8.3.1.4לעיל יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח המעיד
על קיום האמור בסעיף זה".
נבקש לשנות את אופן הוכחת העמידה בתנאי סף הקבועים בסעיפים הבקשה נדחית.
 8.3.1.5 - 8.3.1.4שכן רו"ח אינו יכול להמציא אישור הנוגע לנושאים
המצוינים בסעיפים אלה.
סעיף  9.10להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים  8.3.2.5 - 8.3.2.4לעיל יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח המעיד על
קיום האמור בסעיף זה".
נבקש לשנות את אופן הוכחת העמידה בתנאי סף הקבועים בסעיפים הבקשה נדחית.
 8.3.2.5 - 8.3.2.4שכן רו"ח אינו יכול להמציא אישור הנוגע לנושאים
המצוינים בסעיפים אלה.

סעיף  9.11להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:

.21
הזמנה להציע
הצעות

9.11

הזמנה להציע
הצעות

10.5

.22

.23

לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בסעיפים  8.3.2.7 - 8.3.2.6יצרף המציע להצעתו את הטבלה המצורפת כנספח 3
למסמכי המכרז ובה יפרט המציע את כל הפרטים והמידע הנדרשים בטבלה לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף
שבסעיפים אלה.
נבקשכם להבהיר ,כי בקשתו של המציע להחלפת איש צוות מטעמו לא הבקשה נדחית.
תסורב ,אלא מטעמים סבירים ובפרט בנסיבות של התפטרות או
פיטורין או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המציע ,בהן תתחייב
החלפה כאמור.
אין שינוי בהוראות המכרז.

הזמנה להציע
הצעות

11.7

.24
הזמנה להציע
הצעות

11.7

.25
הזמנה להציע
הצעות

16

נבקשכם לקבל הסבר לעניין אופן חישוב הנקודות של ראש המנהלת,
מנהל בקרת הפרויקטים ומנהל בקרת חומר תכנוני ,שכן חישוב ניקוד ניקוד האיכות יחושב בהתאם לקבוע בסעיף  11.7ובכל
האיכות המרבי של כל אחד מהם עולה על הניקוד המקסימלי המצוין מקרה ניקוד האיכות המקסימלי שיוענק ביחס לכל אחד
מאנשי הצוות לא יעלה על הניקוד המקסימלי הנקוב
בטבלה.
בעמודה השמאלית.
נבקשכם להפחית את מספר שנות הניסיון הנדרש לצורך קבלת ניקוד הבקשה נדחית.
האיכות ביחס לניקוד האיכות של הקואורדינטור ושל היועץ לתפעול
וטכנולוגיות בתחבורה ציבורית.

נבקשכם להבהיר האם ,מעבר לתעריפים המצוינים בהודעת "תעריפי אין שינוי בהוראות המכרז.
התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" המצורפת להוראת תכ"מ  -תשומת לב המציעים מופנית לקבוע בסעיף  16.3להזמנה,
 - 13.9.0.2התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ,יתר הוראות בה נקבע" :מעבר לתעריפים המצוינים בהודעה ,יתר
החשכ"ל ,לרבות (אך לא רק) אלה שעניינן שינויים בגובה אחוזי הוראות החשכ"ל ,לרבות אלה הכלולות בהוראת תכ"מ
ההנחה בהתקשרויות המשך ואלה שעניינן "שעות בטלה" לצורך  - 13.9.0.2התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ,לא
נסיעות ותשלום החזרי נסיעות ,יחולו על ההתקשרות עם המציע תחולנה על ההתקשרות מושא מכרז זה .עוד מובהר ,כי ככל
הזוכה.
שיחולו בתעריף חשכ"ל שינויים בגובה אחוזי ההנחה

מתעריפי חשכ"ל ,שינויים אלה לא יחולו על ההתקשרויות
מושא מכרז זה".
.26

הזמנה להציע
הצעות

.27

הזמנה להציע
הצעות

נבקשכם להעלות את התעריפים שנקבעו ביחס לאנשי הצוות הבאים :הבקשה נדחית.
 16.2ו16.3-
יועץ סטטוטורי ,אחראי תפעול מערכות מידע וכלכלן.

הזמנה להציע
הצעות

נבקש למחוק את הסעיף ולהבהיר ,כי כל עוד הסכם ההתקשרות הבקשה נדחית.
בתוקף לא תוכל יפה נוף להתקשר עם גורם אחר לביצוע השירותים
מושא המכרז.

.28

16

16.8

.29

נבקשכם לשקול בשנית את התעריפים שצוינו ביחס לכל אחד מאנשי הבקשה נדחית.
הצוות המפורטים בסעיף  ,16על תת סעיפיו.

סעיף  16.11להזמנה יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
הזמנה להציע
הצעות

16.11

.30

הזמנה להציע
הצעות

19.9

נבקשכם לקבוע ,כי ערבות ההצעה לא תשמש פיצוי מוסכם אלא סכום הבקשה נדחית.
לכיסוי נזקים שייגרמו בפועל למזמינה ,ככל שייגרמו.

.31

הזמנה להציע
הצעות

21.1

נבקשכם לעדכן את הוראת ההזמנה שעניינה תוקף ההצעות כך שהן הבקשה נדחית.
תעמודנה בתוקף למשך  90יום בלבד.

הזמנה להציע
הצעות

23.4

.32

"מובהר ,כי במידה ותדרוש יפה נוף ממי מהמציעים הזוכים להעמיד לטובתה איש צוות נוסף כאמור בסעיפים  2.5ו10.10-
לעיל ,תשלם יפה נוף למציע הזוכה אליו תופנה הדרישה כאמור תמורה בגין השירותים שיינתנו על ידי אותו איש צוות
נוסף וזאת בהתאם לפירוט המופיע בסעיפים  16.2ו 16.3-לעיל ובהתאם לתחום השירות הרלוונטי אליו".

נבקשכם לקבוע ,כי ערבות ההצעה של הכשיר השני תיוותר בתוקף הבקשה נדחית.
למשך  90ימים לאחר חתימת הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה
וכי במקרה של פנייה לכשיר השני לאחר  180יום תתבצע התאמה של
התמורה.

.33

הזמנה להציע
הצעות

24.1

.34

הזמנה להציע
הצעות

24.1

נבקשכם לקבוע ,כי ערבות הביצוע תוגש תוך  14ימים מיום הודעת הבקשה נדחית.
הזכייה.
נבקשכם לקבוע ,כי הגשת ההסכמים עליהם חתם המציע הזוכה עם הבקשה מתקבלת.
אנשי צוות המציע ,ככל שהם לא מועסקים על ידו ,לצורך קיום מלוא
מובהר ,כי למציע הזוכה תינתן האפשרות להגיש את
התחייבויות המכרז תיעשה לאחר השחרת התנאים המסחריים
ההסכמים עליהם חתם עם אנשי צוות המציע ,ככל שהם לא
והכלכליים שבהסכמים אלה.
מועסקים על ידו ,לצורך קיום מלוא התחייבויות המכרז,
לאחר השחרת התנאים המסחריים והכלכליים שבהסכמים
אלה.
יובהר ,כי מבלי לגרוע מסמכויות המזמינה ,במקרה של
השחרה כאמור ע"י המציע ,תהיה רשאית המזמינה לקבוע,
כי אותו המציע לא יהיה זכאי לעיין בתנאים המסחריים
והכלכליים של יתר ההצעות ,ככל שאותו המציע הגיש
בקשה לעיון באותן ההצעות.

.35

ההזמנה להציע
הצעות

7

נספח 2
.36

מסמך א' -
טופס ההצעה

2

מסמך א' -
טופס ההצעה

7

.37

נא הבהרתכם ביחס למסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף אין שינוי בהוראות המכרז.
ומתן ניקוד האיכות של הקואורדינטור.
תשומת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף  8.3.1.17ו-
 8.3.1.18להזמנה וסעיף  7לנספח  2להזמנה.
נבקשכם לעדכן את תוקף ההצעה ל 90-יום.

הבקשה נדחית.

נבקשכם להבהיר כי המציע אינו נדרש להפקיד את פוליסות הביטוח מובהר ,כי המציע אינו נדרש להפקיד את פוליסות הביטוח
שלו ,אלא להמציא את אישור קיום הביטוח בנוסח המבוקש על ידי שלו בעת הגשת ההצעה מטעמו ,אלא להמציא את אישור
יפה נוף ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח של המציע.
קיום הביטוח בנוסח המבוקש על ידי יפה נוף ,כשהוא חתום
כדין על ידי המבטח של המציע.

פוליסות הביטוח המלאות והחתומות יופקדו בידי יפה נוף
על ידי המציע הזוכה רק לאחר הזכייה וזאת בהתאם
להוראות המכרז.
.38

מסמך א' -
טופס ההצעה

27

.39

מסמך א' -
טופס ההצעה

28

.40

מסמך א' -
טופס ההצעה

29

.41

נבקשכם למחוק את המילים "ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז" .הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

נבקשכם לתקן את ההפניה שבסעיף זה.

הבקשה מתקבלת .סעיף  29למסמך א'  -טופס ההצעה
יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"הצעתנו הכספית המצוינת מטה תהיה אחוז עמלת
הניהול שיוצע על ידינו .הרינו לאשר כי עלינו לכלול
במסגרת הצעת המחיר מטעמנו את אחוז העמלה
וזאת ביחס לתעריפים המצוינים בסעיף  16להזמנה
להציע הצעות .אנו מודעים לכך ,כי אין להציע אחוז
עמלה שהינו נמוך מ 10%-ואין להציע אחוז עמלה
שהינו גבוה מ".20%-

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "הצעתנו זו" את המילים "בתוספת הבקשה מתקבלת .סעיף  31למסמך א'  -טופס ההצעה
יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
לסכום שבגינו משולמת העמלה".
מסמך א' -
טופס ההצעה

31

"אנו מצהירים ,כי הצעתנו זו ,בתוספת לסכום
שבגינו משולמת העמלה ,כוללת את כל העלויות
וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע
העבודות מושא המכרז ,לרבות עלויות נסיעה,
ארוחות ,ציוד ,כח אדם ,אמצעים טכנולוגיים
וכיוצ"ב וכי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת .סכום
התמורה הינו סופי ומוחלט והוא כולל את כל

ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע העבודות המפורטות
במסמכי המכרז על כל סעיפיו".
נבקשכם למחוק את הסעיף.

.42

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

2.2

.43

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

2.5

.44

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

2.10

נבקשכם למחוק את המילים "לרבות אלו" שבסעיף זה ולהחליפן
במילה "כפי".
הבקשה נדחית.

.45

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

2.11

נבקשכם למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלא של יפה נוף"
שבסעיף זה ולהחליפן במילים "בהתאם להוראות ההסכם".
הבקשה נדחית.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

2.17

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

3.1

.46

.47

הבקשה נדחית.
נבקשכם להבהיר ,כי ככל שיידרש הקבלן להעמיד כוח אדם נוסף
לצורך מתן השירותים ,יחשב הדבר כהוראת שינויים והתמורה בגין הבקשה נדחית.
העמדת אנשי צוות נוספים תיקבע בהסכמה בין הצדדים.

נבקשכם להבהיר  ,כי עלות ההשתלמות לא תחול על הקבלן ולא תגרע מבלי לגרוע מהוראות סעיף  2.17להסכם מובהר ,כי עלות
מהתמורה החודשית לה זכאי הקבלן בגין כל איש צוות.
ההשתלמות לא תחול על הקבלן ולא תגרע מהתמורה לה
יהיה זכאי המציע הזוכה בגין מתן מלוא השירותים
לשביעות רצונה המוחלט של יפה נוף ובהתאם לכלל הוראות
ההסכם.
נבקשכם למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלא של יפה נוף"
שבסעיף זה ולהחליפן במילים "בהתאם להוראות ההסכם".
הבקשה נדחית.

.48

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

6.1

.49

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

 6.3ו6.4-

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

6.5

.51

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

8.4

.52

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

9.2

.53

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

10.3

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

10.7

.50

.54

בהגדרת המונח "ביצוע השירותים" נבקשכם למחוק את המילים
"לשביעות רצונה המלא של יפה נוף" ולהחליפן במילים "בהתאם
להוראות ההסכם".

הבקשה נדחית.

נבקשכם לקבוע ,כי כל סתירה תוכרע על פי כללים אחרים מכפי
שנקבע בסעיפים אלה או לחלופין על-ידי צד שלישי אובייקטיבי ולא הבקשה נדחית.
באופן חד צדדי על ידי יפה נוף.
נבקשכם להבהיר ,כי החלטות המנהל תתקבלנה בסבירות ולא יחרגו
מדרישות ההסכם וכי תישמרנה לקבלן טענותיו לעניין זה ,וכי
מחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי בלתי תלוי ,הבקשה נדחית.
כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתו באמצעות פניה לבית
המשפט.
נבקשכם למחוק את המילים "לשביעות רצונה של יפה נוף" שבסעיף
זה.
הבקשה נדחית.
נבקשכם להוסיף בסוף סעיף זה את המילים "ובלבד שזכויותיו של
הקבלן לא תיפגענה".
הבקשה נדחית.
נבקשכם לתקן את הסעיף ולקבוע ,כי בנסיבות המתוארות בו
התמורה תהיה בגובה  70%מהתמורה שנקבעה במכרז ביחס לאותו הבקשה נדחית.
איש צוות ,ללא העמלה.
נבקשכם לשנות את הסעיף ולקבוע שהאמור בו כפוף לכך שהמזמינה
הודיעה לקבלן מיד עם קבלת כל טענה ו/או תביעה כאמור בסעיף וכי
היא תשתף פעולה עם הקבלן ותעניק לקבלן את השליטה על ניהול הבקשה נדחית.
ההגנה או המו"מ להסדר פשרה ולא תתפשר ללא אישור הקבלן
מראש ובכתב.

.55

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ואשר חלים על עובדי
הקבלן".
נבקשכם לעדכן את סעיף  11להסכם כולו ולהבהיר ,כי הקבלן יהיה הבקשות נדחות.
חייב לקיים את הוראות הדין הרלוונטיות ביחס לאנשי הצוות
מטעמו ,בהתאם למתכונת העסקתם על ידי הקבלן.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

11.1

.56

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

11.3

.57

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

12.1

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

12.2

.59

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

12.6

הבקשה נדחית.

.60

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

14.1

נבקשכם למחוק את המילים "יפצה ו/או" ולהוסיף בסוף הסעיף את הבקשה נדחית.
המילים "בהתאם להוראות סעיף  12.7לעיל".

.61

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

15.2

.58

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה מתקבלת .סעיף  11.3להסכם ההתקשרות יימחק
ובמקומו תבואנה המילה הבאה:
"בוטל".

נבקשכם למחוק את המילה "המלאה".
הבקשה נדחית.
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "אחראי" ,את המילים "על פי דין".
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "הפסד" ,את המילה "ישירים".
הבקשות נדחות.
נבקשכם למחוק את המילים "בגין ו/או בקשר" ולהחליפן במילים
"בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר לביצוע".
נבקשכם למחוק את הסעיף.

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף להוראות סעיף  27להלן".

הבקשה נדחית.

.62

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

15.4

.63

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

15.6

.64

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

15.7

.65

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

15.11

.66

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

15.15

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

18.1

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

 18.4 ,18.2ו-
18.5

.67

.68

נבקשכם למחוק את המילים "ועקיפות" וכן "הגבוהה ביותר הבקשה נדחית.
מבחינה".
נבקשכם לפרט מהם הנהלים שיחולו ביחס לתשלום התמורה.

נבקשכם למחוק את הסעיף.

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת .סעיף  15.11להסכם ההתקשרות יימחק
ובמקומו תבואנה המילה הבאה:
"בוטל".

נבקשכם למחוק את המילים "כולל סיכונים בלתי צפויים מראש".

הבקשה נדחית.

נבקשכם להבהיר ,כי יפה נוף תפעיל את הסמכות הקבועה בסעיף הבקשה מתקבלת.
 18.1להסכם רק לאחר מתן התראה מראש לקבלן של  14יום לפחות.
מובהר ,כי יפה נוף תפעיל את הסמכות הקבועה בסעיף 18.1
להסכם רק לאחר מתן התראה מראש לקבלן של  14יום
לפחות.
נבקשכם למחוק את סעיפים  18.4 ,18.2ו 18.5-להסכם.

הבקשות נדחות.

.69

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

18.6

.70

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "על אף האמור מובהר ,הבקשה נדחית.
כי הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים אשר נגרמו שלא כתוצאה
ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או שלא בשליטתו".
נבקשכם למחוק את המילים "כל ידיעה שתגיע" שבסעיף זה הבקשות נדחות.
ולהחליפן במילים "כל מידע שיגיע".
תשומת לב המציעים מופנית לקבוע בסעיף  7לנספח 7
כמו כן ,נבקשכם להכפיף סעיף זה לחריגים המקובלים אשר עליהם (התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות).
לא תחול חובת הסודיות( :א) מידע אשר ,היה נחלת הכלל טרם
הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או היה לנחלת הכלל לאחר הגעתו מובהר ,כי בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב
לקבלן ו/או למי מטעמו ,שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן ,והכול על ידי המזמינה לחשיפת מידע סודי ,כאמור בסעיף 20.1
ממועד שבו הפך המידע לנחלת הכלל; ו/או (ב) מידע אשר הקבלן להסכם.
יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על ידי בית משפט למוסרו;
ו/או (ג) מידע שנמסר לקבלן ו/או למי מטעמו על ידי צד שלישי שלא
תוך הפרה של חובת סודיות.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

20.1

.71

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

20.2

.72

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

20.3

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "סודיות המידע" את המילים הבקשה נדחית.
"לתקופה של  12חודשים".

.73

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

20.6

נבקשכם להוסיף ,לאחר המילים "שהגיעו אליו" שבסעיף זה ,את
המילים "כחלק מהמידע".
הבקשה נדחית.

נבקשכם להבהיר כי כלים סטנדרטיים ,מתודולוגיות ושיטות עבודה הבקשה נדחית.
ו/או תוצרים שהקבלן פיתח או ביצע לפני ביצוע השירותים או ללא
קשר עם אספקתם ליפה נוף ,לא יהיו חלק מהקניין הרוחני בבעלותה
ולא יכללו בהגדרת "המידע".

נבקשכם למחוק את המילה "מושלמת" מסעיף זה.

.74

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

20.7

.75

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

20.8

.76

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

21.1

.77

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

21.2

.78

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

22.1

.79

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

22.2

.80

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

22.6

הבקשה נדחית.
נבקשכם לעדכן את התקופה שבסעיף זה ל 30-ימים.
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את הסעיף.
הבקשה נדחית.
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "ידאג" ,את המילים "לנקוט הבקשה נדחית.
באמצעים הסבירים המקובלים".
נבקשכם להבהיר ,כי האמור בסעיף יחול רק ביחס לעובד ו/או מי הבקשה נדחית.
מטעם הקבלן אשר מספק את השירותים במסגרת ההסכם עבור יפה
תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף  22.3להסכם.
נוף ולא על כלל עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו.
נבקשכם למחוק את הסעיף.
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את הסעיף.
הבקשה נדחית.

.81

נבקשכם לעדכן את התקופה שבסעיף זה ל 30-ימים.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

22.7

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

23.1

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "על אף האמור לעיל
מובהר ,כי כלים סטנדרטיים ,מתודולוגיות ושיטות עבודה ו/או
תוצרים שהקבלן פיתח או ביצע לפני ביצוע השירותים או ללא קשר הבקשה נדחית.
עם אספקתם ליפה נוף ,לא יהיו חלק מהקניין הרוחני בבעלותה ,וככל
הנדרש במסגרת השירותים יוענקו ליפה נוף זכויות שימוש בהם".

.83

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

23.2

נבקשכם למחוק את הסעיף או לחילופין להבהיר ,כי הוראותיו יחולו
רק ביחס לחומר שהוכן על ידי הקבלן במסגרת מתן השירותים הבקשה נדחית.
ובכפוף לכך ששולמה לקבלן התמורה.

.84

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

23.3

.82

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "לשירותים שניתנו" שבסעיף זה את
המילים "בהתאם לאמור בסעיף  23.1לעיל".
הבקשה נדחית.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

24.2

נבקשכם למחוק את הסעיף ולקבוע במקומו כי בכל מקרה של ביטול
ההסכם מטעמי נוחות יהיה הקבלן לתמורה בגין השירותים שניתנו
על ידו עד לאותו מועד בתוספת להחזר עלויות והוצאות ישירות הבקשה נדחית.
שנגרמו לו בשל ביטול החוזה ,לרבות בגין התחייבויות כלפי צדדים תשומת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף  24.1להסכם
שלישיים שאינן ניתנות לביטול ,ובכפוף לחובת הקטנת הנזק ,וכן ההתקשרות.
בתוספת פיצוי המשקף את סכום התמורה שהייתה משולמת לקבלן
לתקופה של  3חודשים.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

24.3

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "שניתנה לו הודעה" שבסעיף זה את
המילים "של  30יום לפחות" .בנוסף נבקשכם להבהיר בסוף הסעיף ,הבקשות נדחות.
כי הקבלן לא יהיה אחראי לעבודות כאמור שלא בוצעו על ידו.

.85

.86

הבקשה נדחית.

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

26.1

נבקשכם לקבוע ,כי סעיף הקיזוז יחול רק במקרים של הפרה יסודית.
בנוסף ,נבקשכם להוסיף ,לאחר המילה "לעכב" שבסעיף זה ,את
המילים "בכפוף למתן התראה בכתב לקבלן של  14יום לפחות" .הבקשות נדחות.
נבקשכם להוסיף ,לאחר המילים "כל סכום" שבסעיף זה ,את
המילים "קצוב ומוכח" .כמו כן ,נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את
המילים "על פי הסכם זה".

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

27.1

נבקשכם להוסיף בסוף סעיף זה את המילים "בכל מקרה של הפרה
כאמור תינתן לקבלן התראה והזדמנות לתקן את ההפרה בהתאם
תשומת לב המציעים מופנית לקבוע בסעיף  28.1.2להסכם.
להוראות סעיף  28להלן".

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

28.1.2

.90

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

28.3

.91

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות

28.4

.92

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות -
נספח 7

1

.87

.88

.89

הבקשה נדחית.

נבקשכם למחוק את הסעיף ולהחליפו בנוסח כדלקמן" :הפרת
הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן ,שאינה ניתנת
לתיקון או לא תוקנה תוך  30יום ממועד בו קיבל הקבלן הודעה בכתב הבקשה נדחית.
בדבר ההפרה או במועד מאוחר יותר שנקבע במסגרת ההודעה
כאמור".
נבקשכם להפחית את סכום התוספת ל.5%-
הבקשה נדחית.
נבקש למחוק את הסעיף .קיים סעיף קיזוז כללי.
הבקשה נדחית.
נבקשכם למחוק את המילה "המלאה" שבסעיף זה וכן את המילים
"ללא הגבלה בזמן".

הבקשה נדחית.

.93

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות -
נספח 7

3

.94

מסמך ב' -
הסכם
ההתקשרות -
נספח 7

7

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אלא לצורך ביצוע
השירותים על פי החוזה".

הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף בסעיף  7את תת סעיף ( )4בנוסח הבא" :מידע אשר
הקבלן יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על ידי בית משפט
הבקשה נדחית.
למוסרו".

