 24יולי2019 ,
כז' בסיוון תשע"ט
שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  467/907/19למתן שירותי קשרי קהילה לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
מסמך הבהרה מס' 1
להלן מענה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") לשאלות ההבהרה שהופנו אליה בקשר למכרז
שבנדון ,וכן הבהרות ועדכונים נוספים:
 .1מצ"ב כנספח א' מענה החברה לשאלות ההבהרה שהופנו אליה בקשר למכרז .מובהר כי נוסח השאלות
המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שהן הועברו לחברה .כמו כן מובהר כי לא כל
שאלה נענתה בהכרח .השאלות/הבקשות שלא נענו במסגרת מענה זה ,יראו אותן ככאלו שנדחו.
 .2לנוחות המציעים הועלו לאתר האינטרנט של החברה נספחים ב' ו-ג' להזמנה להציע הצעות בפורמט
 ,WORDהניתנים למילוי במקומות המיועדים לכך.
 .3מסמך 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

נספח א'
מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה
מקום אחר

הזמנה להציע הצעות

עמוד 10-11
סעיף 11.4
וטבלה אמות
המידה

הזמנה להציע הצעות

.1

.4

אם גוף ממשלתי גדול עובד באמצעות הבקשה נדחית .מובהר כי כל לקוח עבורו
סופקו שירותים ייחשב כלקוח אחד בלבד.
מנהלות (כלומר מספר גופים בתוכו)
עם זאת ,מובהר כי ככל שסופקו שירותים
ומקיים מכרזים נפרדים של קשרי
עבור לקוח אחד ביחס ליותר מפרויקט
קהילה ,האם ניתן לראות בכך שני /
אחד ,כל פרויקט שביחס אליו סופקו
מספר לקוחות שונים לצורך צבירת
ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה? שירותים ייחשב כפרויקט נפרד.

סעיף 6

תנאי סף ומגבלות
השתתפות במכרז

סעיף 11.4.2

שלב ב' – ציון איכות,
סעיפים  2-5בטבלת
אמות המידה לאיכות

האם פרויקט אחד באזורים
גיאוגרפיים שונים (ערים  /רשויות
שונות) יכול להיחשב כמספר
פרויקטים?

סעיף 6

ניסיון מקצועי של
המציע

האם תחת תיאור הפרויקט יש לפרט מובהר כי במסגרת הטבלה שבסעיף 6
את השירותים שניתנו ע"י המציע? או בנספח ב' ,במקום המיועד לתיאור הפרויקט
יש לכלול פירוט בסיסי לגבי שירותי קשרי
שיש לספק הרחבה בנפרד?
הקהילה שסופקו על-ידי המציע בקשר
לאותו פרויקט .תשומת לב המציעים
לפירוט הנוסף שנדרש לצרף להצעה
במסגרת סעיף  10לנספח ,לצורך מתן ציון
איכות בקשר למורכבות  2פרויקטים (ראשי
ומשני).

.3
הזמנה להציע הצעות
נספח ב'

טבלת אמות המידה

שאלה/הערה

האם פרויקט אחד באזורים
גיאוגרפיים שונים (ערים  /רשויות
שונות) יכול להיחשב כמספר
פרויקטים?

.2
הזמנה להציע הצעות

נושא/כותרת הסעיף

מענה

2

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

מס"ד

שם המסמך

.5

הזמנה להציע הצעות
נספח ג'

.6

הזמנה להציע הצעות
נספח ה'
טופס הצעה כספית

.7

.8

סעיף/מראה
מקום אחר

שאלה/הערה

מענה

נושא/כותרת הסעיף

סעיף 4

ניסיון מקצועי של בעל
התפקיד המוצע

האם תחת תיאור הפרויקט יש לפרט
את השירותים שנתנו ע"י בעל
התפקיד? או שיש לספק הרחבה
בנפרד?

מובהר כי במסגרת הטבלה שבסעיף 4
בנספח ג' ,במקום המיועד לתיאור הפרויקט
יש לכלול פירוט בסיסי לגבי שירותי קשרי
הקהילה שסופקו על-ידי המציע בקשר
לאותו פרויקט.

סעיף 3.1

הצהרות כלליות בקשר
עם ההצעה הכספית

האם על ההצעה הכספית לכלול
הוצאות עבור עיצוב ,הפקה ,הדפסה
והפצה של חומרי הסברה?
כמו כן הוצאות נלוות ,כגון :השכרת
אולם לכנסים ,כיבוד ,הפקות,
הדמיות וכדומה?

מובהר כי הצעת המחיר הינה בגין שעות
עבודה בלבד .תשלום בגין הוצאות יבוצע
בהתאם להוראות ההסכם בלבד.

בעלי תפקידים נוספים

האם אנשי הצוות השולטים בשפה
הערבית נדרשים ביחסי עובד  -מעביד
עם הספק?

מובהר כי אין הכרח שכזה.

הסכם
נספח ב'
תכולת השירותים

סעיף 21
תת סעיף 3

הזמנה להציע הצעות

ב' – ציון איכות טבלה  -אמות מידה
מס' .4
11.4.2.1

הניקוד ניתן על פי פרמטר כמותי
יחסי באופן העשוי להעניק יתרון
לחברות הגדולות.

מובהר כי אמת מידה מס'  4תנוקד על-בסיס
התרשמות ממורכבות  2פרויקטים (ראשי
ומשני) וממורכבות השירותים שהמציע
סיפק במסגרת פרויקטים אלו .בגדר האמור
יובאו בחשבון גם היבטים של גודל
הפרויקט ,והכל כמפורט בטבלת האיכות.

האם יש אפשרות לפתוח את המכרז
ליותר מספק אחד?

הבקשה נדחית .במכרז ייבחר זוכה אחד
בלבד.

**************************
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