ב"ה

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון :מכרז פומבי (מסגרת)  6/19למתן שירותי תכנון תנועה
מענה מס' 1לשאלות הבהרה

החברה מתכבדת בזאת לתת מענה לשאלות אשר הועברו על ידי המשתתפים ,כדלקמן:

מס' סידורי

השאלה/בקשת הבהרה

מענה החברה

.1

ס' 2.1ופסקה שניה במסמך ג' מדברים סעיף  2.1יותר כוללני ,נספח ד' 2מפורט יותר.
על שירותי תכנון תנועה בעוד שנספח בכל אופן השניים משלימים אחד את השני,
ד' 2כולל שירותים אחרים .יש להבהיר הרעיון שהיועץ אחראי לכל התכנון על כל פרטיו.
נקודה זו.

.2

סעיף  2למסמך ג' מבקש הצעה
לשירותי יעוץ לו' התנועה העירונית .לא
ברור מהו הקשר בין הנ"ל למכרז
מסגרת  ,06/19לא ברור ההיקף
המבוקש ,לא ברור באם הבקשה היא
לעבודה במשרדי הרשות המקומית או
מי מטעמה.

כחלק מעבודת הייעוץ ייתכן ויתבקש לתת יעוץ
לוועדת התנועה המקומית לפי שעת עבודה
כאשר תשולם לו תמורה שעתית על ידי החברה
בהתאם לתעריף שינקוב בהצעתו.

.3

ס'  3למסמך ג' קובע  %מקס' בגובה הסעיף יישאר ללא שינוי.
 .5.3%ככל שהשירותים המבוקשים הם
המפורטים בנספח ד' ,2נראה כי נפלה
טעות בקביעת ה %-המקסימלי.

.4

ס'  4למסמך ג' מדבר על שירותי תכנון כל עבודה הכוללת רק תכנון תנועה ללא העסקת
ללא העסקת יועצים בתמחור שעתי .לא יועצים כלשהם יהיו עפ"י סעיף  4לנספח ג' -ואילו
ברור אילו סוג עבודות ישולמו על פי ס' תכנון הדורש יועצים יהיה עפ"י סעיף  3לנספח ג'.
 3ואילו על פי ס' .4

.5

במסמכי המכרז לא הוגדר היקף עבודות המכרז הוא מכרז מסגרת במסגרתו יוזמנו
שנתי מינימלי עליו מתחייב המזמין  .שירותים מעת לעת (או לא יוזמנו כלל).
לנ"ל משמעות לגבי תמחור הפרויקט.
בהמשך אין החברה מתחייבת להיקף מסוים ואין
היא יכולה להעריך את היקף השירותים שיימסרו
לכל אחד מזוכי מכרז המסגרת.

.6

מתנאי המכרז לא ברור מהן הדרישות לא חייבים לעמוד בתנאי הסף של היועץ אך
מעובדי המציע .האם הם חייבים להיות חייבים להיות חלק מתהליך העבודה של
מתחום התנועה או שהם יכולים להיות הפרויקטים.
מומחים בתחומים אחרים.

.7

ככל שהמציע הוא תאגיד ,אין הוא יכול
להיות מהנדס רשוי בתחום כלשהוא.
דרישה זו רלוונטית לעובד מטעם
המציע .נא אשרו כי זו אכן הדרישה
ומהם המסמכים שעל המציע לספק
ביחס לעובדיו.

ככל שהמציע תאגיד אזי הדרישה צריכה
להתקיים ביועץ מטעמו אשר יספק שירותים
לחברה .יש לצרף להצעה העתק תעודה המעידה
על האמור.

.8

המדד שנקבע לצורך השוואת ההצעות בקשה נדחית.
( )30-70רחוק מלהיות מקובל .אנו
מבקשים כי מדד זה ישונה ל80% -
איכות ו 20%-מחיר.

.9

הצעת המחיר בגין תכנון קומפלט-
הסעיף הנ"ל הוא בעייתי מאחר ולא
ברור מה העבודות ,לדוגמא בחשמל
יכולות להיות עבודות פשוטות ויכולות
להיות עבודות מסובכות ויקרות יותר .

התמורה על התכנון נגזרת מעלות העבודה,
ההצעה היא עבור אחוז מסך ביצוע הפרויקט כך
שאם העבודות יקרות יותר התמורה לתכנון עולה
בהתאם.

נודה להבהרות.

.10

האם ניתן לשלם על מסמכי המכרז ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון
החברה ,לא ניתן שלם בכרטיס אשראי .
בטלפון באמצעות כרטיס אשראי?

.11

אני מבין שמה שהורדתי מהאתר זה כן
למעשה כול הניירת והמסמכים של
ההגשה?

.12

האם ניתן לקבל דחייה של כמה ימים ?

ראו הודעה על דחיית מועד ועל שינוי במיקום
הגשת הצעות שעלתה לאתר העירייה.

בברכה,
מאיר וזאנה ,מנכ"ל
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת

