חטיבת חוזים והתקשרויות
22/3/2018
לכבוד
המציעים למכרז 9/18
א.ג.נ,
הנדון :מכרז מס'  -9/18התקשרות למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטים עבור נתיבי
ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
הודעה מס' 4
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן" :החברה") ,מתכבדת להעביר
אליכם את מסמך הבהרות מס'  4למכרז.
מובהר כי האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע ,מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם צוין
במפורש אחרת.

 .1מסמך א' -הזמנה להשתתף במכרז:
 .1.1סעיף  -5היקף השירותים
יובהר כי היקפי השירותים ייקבעו בהתאם לצרכי החברה והזוכה יידרש לבצעם בהתאם
לדרישות החברה ולמועדים שיקבעו על ידי החברה והכל כחלק מהתמורה החודשית
הכוללת ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת.
יחד עם זאת ,מבלי שהדבר יחייב את החברה בהיקפי השירותים אשר יוזמנו ,באם יוזמנו
בעקבות מכרז זה ומבלי שיהיה בכך כדי להעיד על היקף השירותים אשר יוזמנו ,באם
יוזמנו ,בעקבות מכרז זה ,יצוין כי במהלך שנת  2017נדרש הספק לביצוע שירותים
המסתכם בהיקף של כ 60 -שעות חודשיות.
 .1.2סעיף  -11כללי הגשת הצעות
 .1.2.1יובהר כי המציע אינו נדרש לכלול בהצעתו את החוזה ונספחיו (מסמך ב') ואת
ההזמנה להציע הצעות (מסמך א') למעט הטפסים והמסמכים המפורטים בסעיף
 .9.1למסמך א' -ההזמנה להשתתף במכרז.
 .1.2.2יובהר ויודגש כי טפסים  7 ,6ו 8-המעודכנים אשר פורסמו במסגרת הודעה מס' 3
למציעים באים להחליף את טפסים  7 ,6ו 8-אשר פורסמו במעמד פרסום המכרז
לכתחילה .וכפי שצוין בסעיף  7להודעה מס'  3טפסים  6,7ו 8-המעודכנים ,הם
הטפסים המחייבים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ויש להגיש טפסים
מעודכנים אלה.
 .1.2.3כמו כן ,תשומת לב המציעים מוסבת בשנית כי להודעה מס'  3צורפו טפסים 2א'
ו2ב' המתווספים לטפסים אשר פורסמו במעמד פרסום המכרז לכתחילה -ויש
להגישם כפי שהובהר בסעיף  9להודעה מס' .3
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 .1.3הגדרת "פרויקטים של תשתיות תחבורתיות"
יובהר כי לצורך עמידה בתנאי הסף ,ראשי המציע להציג פרויקטים של תשתיות
תחבורתיות ,מסוג עבודות אחזקה ו/או שיקום /שדרוג.
 .2יתר התנאים ללא שינוי.

בכבוד רב,
אגף מכרזים

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 9/18
על המציע להגיש יחד עם מסמכי המכרז את מסמך זה ,כשכל עמוד חתום על ידי מורשה חתימה
ובצירוף חותמת החברה.
חתימת המציע________________________________________________ :
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