 21אוקטובר2020 ,

שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  420132למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון כבישים
הבהרה מספר  - 1מענה לשאלות הבהרה
בשם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,אנא ראו להלן את מענה החברה לשאלות ההבהרה
שהופנו אליה.
 .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.
 .2כמו כן מובהר כי ,מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההליך ,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.

שם המציע_________________ :

חתימת המציע_________________:

תאריך___________________ :

250493

נספח א'
סעיף/מראה
מקום אחר

נושא/כותרת הסעיף

שאלה/הערה

מענה/הבהרה

מס"ד

שם המסמך

האם אפשר לקבל את החומר בקובץ
WORD

הבקשה מתקבלת.
לנוחות המציעים ,החברה העלתה לאתר החברה
את נספח ג' להזמנה בפורמט  Wordפתוח.
המציעים מוזהרים שלא לערוך שום שינוי
בנוסח הנספח .מובהר כי בכל מקרה של סתירה
 /חוסר התאמה בין הנוסח שפורסם לנוסח
שיוגש בהצעת המציע ,הנוסח המחייב יהא זה
אשר פורסם באתר החברה.
התשובה שלילית.
החברה מבהירה כי מתכנן ראשי/מתכנן על שלו
התקשרות תקפה עם החברה לצורך מתן שירותי
תכנון כבישים כמתכנן ראשי בפרויקט המנוהל
ע"י החברה מנוע מלהגיש הצעה למכרז זה.
על המציע להוכיח עמידה בתנאי הסף
שבסעיפים  5.2 ,5.1ו .5.3 -בנוסף ,על בעל
התפקיד המוצע מטעם המציע להוכיח עמידה
בתנאי הסף שבסעיף ( 5.4על כל סעיפי המשנה
שלו).

1

כרך א'  -הזמנה
להציע הצעות

כללי

2

כרך א'  -הזמנה 5.7.2.3
להציע הצעות

ניגוד עניינים

החברה נתבקשה להבהיר האם מתכנן
בפרויקט
כבישים
ראשי/מתכנן
שבהובלת החברה יכול להגיש הצעה
למכרז זה.

3

כרך א'  -הזמנה
להציע הצעות

תנאי סף

החברה נתבקשה להבהיר האם תנאי
הסף הם פרסונליים או של החברה?

4

כרך ב'  -הסכם

תכולת שירותים

כמו כן ,האם ניתן להציג ניסיון של
עובדים בחברה מפרויקטים שתוכננו על
ידם במקום עבודה אחר?

250493

החברה מבהירה כי לצורך הוכחת תנאי הסף
ו/או ניקוד האיכות ,מציע יוכל להציג עבור בעל
התפקיד המוצע מטעמו ,ניסיון שנצבר באמצעות
בעל התפקיד המוצע אצל צדדים שלישיים
שאינם המציע.
החברה נתבקשה להבהיר מה תכולת עיקרי השירותים מפורטים בכרך ב' (הסכם)
ובנספחים המצורפים לו.
העבודה הנדרשת.

מס"ד

שם המסמך

5

כרך א' – הזמנה סעיף 5.7.2.1
להציע הצעות

250493

סעיף/מראה
מקום אחר

מענה/הבהרה

נושא/כותרת הסעיף

שאלה/הערה

ניגוד עניינים

החברה נתבקשה להבהיר האם חברה החברה מבהירה כי מציע המעניק לה שירותי
המתכננת שילוט עבור חברת כביש תכנון בתחום השילוט רשאי להגיש הצעה
חוצה ישראל בע"מ יכולה להגיש הצעה למכרז זה ,בכפוף לאמור בסעיף  5.7.2להזמנה
לקבלת הצעות.
למכרז זה.
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהוראת סעיף
 10.2לכרך ב' (סע' ניגוד עניינים).

