חטיבת חוזים והתקשרויות
25/3/2018
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' 5
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן" :החברה"( ,מתכבדת להעביר
אליכם את מסמך הבהרות מס'  5למכרז.
מובהר כי האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע ,מהאמור במסמכי המכרז ,אלא אם צוין
במפורש אחרת.
 .1דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
ניתנת בזאת הודעה על דחיית מועד הגשת ההצעה במכרז .ההצעה למכרז זה תוגש ,באופן
הקבוע במסמכי המכרז ,לא יאוחר מיום  29.3.2018עד השעה .12:00
 .2מסמך א' -הזמנה להשתתף במכרז:

.2.1

יובהר כי הגדרת "פרויקטים של תשתיות תחבורתיות" אשר פורסמה בהודעה מס' ,3
מיום  ,15.3.2018לצורך עמידה בתנאיי הסף אשר בסעיפים 8.4.2 ,8.3.2 ,8.2.2 ,8.1.4
עניינה גם לצורך ניקוד לפי אמות המידה  1,3,5למפ"ל האיכות.

.2.2

לצורך עמידה בתנאיי הסף אשר בסעיפים  8.4.2 ,8.3.2 ,8.2.2 ,8.1.4ולצורך ניקוד
אמות המידה  1,3,5למפ"ל האיכות ,יובהר כי:
לצורך מניין הפרויקטים" ,פרויקט" אחד הינו עבודות )מהסוגים אשר בסעיפים )-(1
) ((4אשר בוצעו במסגרת חוזה ביצוע אחד.
כך ,ככל ומדובר בעבודות במספר מוקדים )למשל :קטעי כביש ,תחנות ,שכונות
וכיו"ב( ספירת הפרויקטים תהא בהתאם למספר חוזי הביצוע אשר במסגרתם בוצעו
העבודות.

.2.3

מובהר בזאת כי ניתן להציג איזה מפרויקטים אשר הוצגו לצורך עמידה באיזה
מתנאי הסף גם לצורך הצגת הניסיון המזכה בניקוד בהתאם למפ"ל האיכות,
ולהיפך ,והכל בתנאי שעומדים בהגדרות ובדרישות הרלוונטיות המפורטות במסמכי
המכרז.

.2.4

כמו כן ,מובהר בזאת כי ככל שפרויקט מסוים לווה ע"י מספר אנשי צוות ,אין מניעה
כי הפרויקט יוצג הן לצורך עמידה בתנאי הסף והן לצורך ניקוד האיכות עבור אותם
אנשי הצוות ובלבד שאנשי הצוות האמורים אכן ליווי את הפרויקטים בהתאם
לנדרש.

.2.5

כמו כן ,מובהר בזאת כי לצורך עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד האיכות
למציע בפרמטר מס'  ,1ניתן להציג פרויקטים אשר בוצעו ע"י המציע גם באמצעות
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חטיבת חוזים והתקשרויות
צוות שונה מהצוות המוצג במסגרת ההצעה ובלבד שהפרויקטים כאמור עונים
לדרישות המכרז.
.2.6

לצורך עמידה בתנאי הסף של מי מאנשי הצוות המוצע וכן לצורך ניקוד ניסיון מי
מאנשי הצוות המוצע ,ניתן להציג ניסיון כמבוקש ,אשר נצבר ע"י מי מאנשי הצוות
המוצע הן בעבודתו/ם בשורות המציע והן במסגרת העסקתם כעצמאי/ים או
בהעסקתו/ם עבור גורם אחר שאינו המציע.

 .3יתר 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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