 1מרץ2020 ,
שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  719032למתן שירותי ביצוע תמונות הדמיה וסרטוני הדמיה –
מענה לשאלות הבהרה
בשם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,אנא ראו להלן את מענה החברה לשאלות ההבהרה
שהופנו אליה.
 .1יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לחברה וכי
לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .2עוד יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד ולכן המענה במסמך זה מתייחס
לנוסח שהועבר באחת מהשאלות בלבד.
 .3מובהר כי מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
ויש לצרפו להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל אחד מעמודיו.

בברכה,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
מצ"ב
נספח א' – מענה לשאלות הבהרה.

חתימת המציע_________________:

שם המציע_________________ :

תאריך___________________ :

1
246537

נספח א'
מס"ד
.1

.2

שם המסמך
הזמנה לקבלת
הצעות

הזמנה להציע
הצעות
הזמנה להציע
הצעות

סעיף/מראה
מקום אחר
5

5
5

שאלה/הערה

מענה

נושא/כותרת הסעיף
תנאי הסף 5.1.5

האם ניתן להכליל סרטון הדמיה לפרויקט
תחבורה ימית תחת המונח "פרויקט תשתיות
תחבורה" ?

תנאי הסף 5.1.5

האם ניתן להציג סרטון הדמיה שחלקו עוסק
בתשתית תחבורה וחלקו עוסק באדריכלות
ותשתיות ?
האם ניתן להציג סרטון הדמיה המשלב פתרונות
חניה תת-קרקעיים ?

פרויקט תחבורה ימית הינו מונח רחב ולכן
הבקשה נדחית .יחד עם זאת מובהר כי ככל
שמדובר בסרטון הדמיה שבוצע עבור
פרויקט הקמת נמל ימי ,הבקשה מתקבלת.
התשובה חיובית ,ובלבד שמתקיימים כל
הדרישות המפורטות בתנאי הסף הרלוונטי
והמונחים.
סרטון שעוסק בפתרונות חניה תת-קרקעיים
לא יתקבל כפרויקט בתחום תשתיות
תחבורה .אך הוא עשוי להתקבל כפרויקט
להקמה של מבנים ,ככל שמתקיימים כל
הדרישות המפורטות בתנאי הסף הרלוונטי
והמונחים.
הבקשה נדחית.

תנאי הסף 5.1.5

.3

.4

.5

הזמנה להציע
הצעות
הזמנה להציע
הצעות

5

5.5

תנאי הסף 5.1.5

הגדרת המונח
פרויקט להקמה של
מבנים

החברה נתבקשה לבטל את הדרישה להצגת
סרטוני הדמיה של פרויקטים בתחום תשתיות
תחבורה או לחלופין לאפשר הגשה של סרטוני
הדמיה בתחומים אחרים.
החברה נתבקשה להבהיר שמבנה של מרכז מובהר כמבוקש.
מבקרים הכולל חניון בעל שתי קומות ,מעליות
ופירי מדרגות יחשב כפרויקט להקמה של
מבנים.

2

מס"ד

שם המסמך
הזמנה להציע
הצעות

סעיף/מראה
מקום אחר
5.8

נושא/כותרת הסעיף
מגבלות על
השתתפות במכרז
והגשת הצעות

.6

.7

.8

הזמנה להציע
הצעות
הזמנה להציע
הצעות

8.7
8.7

אופן הגשת ההצעה
– הוראות כלליות
אופן הגשת ההצעה
– הוראות כלליות

שאלה/הערה

מענה

האם שתי חברות שונות בהן אחד מהבעלים במקום האמור בסעיף סעיף  5.8.1ירשם
משותף בשתי החברות יכולות להגיש שתי כדלקמן:
כל מציע וכל חברה קשורה בו רשאים להגיש
הצעות למכרז ?
הצעה אחת בלבד למכרז זה .במידה ותוגש
יותר מהצעה אחת על ידי מי מהגורמים
הנ"ל ,תהיה החברה רשאית לפסול
הצעותיהם של גורמים אלה.
לצורך סעיף זה" )1( :חברה קשורה" משמעה
כל תאגיד השולט במציע ,כל תאגיד שבעל
שליטה במציע או נושא משרה במציע או מי
מקרוביהם הינו בעל שליטה או נושא משרה
בו ,וכל תאגיד הנשלט בידי המציע; ()2
"קרוב" משמעו בן זוג ,אח או אחות ,הורה,
הורי הורה ,צאצא ,וכן צאצא ,אח ,אחות או
הורה של בו הזוג או של בן זוגו של כל אחד
מאלה; (" )3שליטה" משמעה כהגדרת
המונח בחוק ניירות ערך התשכ"ח.1968-
למען הסר ספק מובהר כי החברה תהא
רשאית לבדוק את מבנה הבעלויות של
המציעים אף באופן יזום.
החברה נתבקשה לאפשר הגשת חומרים גם הבקשה מתקבלת.
בפורמטים הבאים .JPG/JPEG/PNG/TIF
החברה נתבקשה להבהיר האם יש להגיש את יש להגיש את תמונות ההדמיה בתיקיות
תמונות ההדמיה בנפרד בתיקיות לפי פרויקטים .נפרדות בהתאם לפרויקטים שבמסגרתם
בוצעו .החומרים יישמרו על גבי כרטיס
זיכרון נייד שיצורף להצעת המציע במסגרת
מעטפה מספר .1

3

מס"ד

שם המסמך
הזמנה להציע
הצעות

.9
הזמנה להציע
הצעות

סעיף/מראה
מקום אחר
10.3.2.2
סעיפים  3ו4 -
לטבלה.
10.3.2.2

נושא/כותרת הסעיף
בחינת איכות
ההצעות

בחינת איכות
ההצעות

שאלה/הערה

מענה

החברה נתבקשה להבהיר למה הכוונה בתיק
עבודות דיגיטלי.

יש להגיש את תמונות ההדמיה ו/או את
סרטוני ההדמיה (בהתאם לדרישה בסעיף)
בתיקיות נפרדות לפי פרויקטים על גבי
כרטיס זיכרון נייד אשר יצורף להצעת
המציע במסגרת מעטפה מספר .1
החברה מבהירה כי אם מדובר בפרויקט רחב
היקף ,בו קיימת חלוקה פרויקטאלית
למקטעים שונים אשר הוגדרה מראש על ידי
מזמין העבודה של פרויקט התשתית ,הרי
שניתן להציגו כמספר פרויקטים נפרדים
(בהתאם לחלוקת מזמין העבודה כאמור).
במקרה כזה ,על המציע להציג נתונים
מפורטים אשר יעידו בבירור על אופן
החלוקה הפרויקטאלית כפי שהוגדרה על ידי
מזמין העבודה.
למען הסר ספק ,לחברה הזכות לבצע בירור
מול מזמין העבודה בנוגע לאופן החלוקה.
מובהר כי יש להגיש רק שלושה סרטוני
הדמיה בהתאם למצוין בסעיף  4בטבלת
האיכות .את סרטוני ההדמיה יש להגיש
בתיקיות נפרדות לפי פרויקטים על גבי
כרטיס זיכרון נייד.

לעניין סעיף  )2(3בטבלת האיכות אנא הבהירו
האם נתיב תחבורה ציבורית על כביש  4באזור
כפר סבא ונתיב תחבורה ציבורית על כביש 4
באזור פרדסיה ייחשבו לאותו פרויקט או
לפרויקטים שונים?

.10

הזמנה להציע
הצעות
.11

10.3.2.2

בחינת איכות
ההצעות

האם לצורך ניקוד האיכות בהתאם לסעיף 4
בטבלה ,המציעים רשאים להגיש סרטונים
נוספים מעבר לשלושת סרטונים הדרושים
לצורך קבלת הניקוד המרבי בהתאם לסעיף זה.

4

מס"ד

שם המסמך
ההזמנה להציע
הצעות

סעיף/מראה
מקום אחר
10.3.2.2

נושא/כותרת הסעיף
איכות ההצעות

.12

הסכם

2

השירותים

.13

.14

טופס ההצעה
הכספית

.15

טופס ההצעה
הכספית

1.1
1.1

מחירון
מחירון

מענה

שאלה/הערה

האם ניתן להציג את מבנה תחנת הרכבת ניתן להציג פרויקט בינוי של תחנת רכבת
בפרויקט הקו הירוק בת"א כפרויקט להקמה של כפרויקט להקמה של מבנים ובלבד שלא
מדובר בתחנת רכבת במפלס הרחוב אשר
מבנים ?
ממוקמות בה סככות בלבד.
כמו כן ,האם הפרויקט ינוקד הן כפרויקט
תחבורה והן כפרויקט מבנים?
החברה נתבקשה להבהיר כמה פעמים ו/או עד
איזה שלב יוכל המזמין לדרוש מהספק לבצע
הערות /תיקונים ו/או שינויים עבור שירותיו?

לא ניתן להציג את אותו פרויקט פעמיים.
פרויקט בינוי שלא הודמה בו מרכיב
תחבורתי לא יוכר כפרויקט תחבורה.
הדבר תלוי במידת המורכבות של העבודה
שנמסרה לביצוע ואיכות עבודתו של הספק.
יחד עם זאת החברה מבהירה כי תנהג באופן
מקובל וסביר.
קמ"ר

האם יחידת המדידה עבור מידול תוכניות
כבישים ותנועה ,לרבות מסילות הינה קמ"ר
כביש/רחוב או ק"מ?
האם יחידת המדידה עבור מידול מפורט של קמ"ר
תכנית נוף מבוסס על תוכניות אדריכל נוף הינה
קמ"ר מידול מפורט או ק"מ ?

5

