 2אוקטובר2018 ,
כ"ג תשרי תשע"ט
שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  422/955/17לבחירת חברת ניהול לפרויקט קו הרכבת הקלה במטרופולין חיפה,
בין חיפה לנצרת – מענה מס'  3לשאלות הבהרה
בשם ועדת המכרזים של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :הוועדה" ו" -החברה" ,בהתאמה) ,אנא
ראו להלן את מענה החברה לשאלות ההבהרה שהופנו אליה.
 .1יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לחברה וכי
לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .2עוד יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד ולכן המענה במסמך זה
מתייחס לנוסח שהועבר באחת מהשאלות בלבד.
 .3תשומת לב המציעים לכך שהשינויים ו/או התיקונים שבוצעו במסמכי המכרז בעקבות שאלות
ההבהרה להלן נערכו בכרך א' בלבד ,ולפיכך הועלה לאתר החברה כרך א' מעודכן תחת השם "כרך
א' – הזמנה להציע הצעות – גרסה  ."4לשם הנוחות ,השינויים שנערכו במסגרת מענה זה מסומנים
בגוף המסמכים הרלוונטיים בסימני מהדורה בצבע ירוק זית ,בעוד השינויים שנערכו במסגרת מענה
מס'  1לשאלות הבהרה שפורסם על ידי החברה ביום  1באוגוסט ,2018 ,מסומנים בגוף המסמכים
בצבע כחול והשינויים שנערכו במסגרת מענה מס'  2לשאלות הבהרה שפורסם על ידי החברה ביום
 30באוגוסט ,2018 ,מסומנים בגוף המסמכים בצבע אדום.
 .4מובהר כי מסמך 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.

1

נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה
מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

נושא/כותרת הסעיף

שאלה/הערה

מענה

החברה נתבקשה לבחון אפשרות להגיש הצעה הבקשה נדחית.
בה המציע הנו שותפות בין שני מומחים
מקומיים (כאשר כל אחד בנפרד עומד בתנאי
הסף) וחברה זרה כך שהחלוקה הנה:
מציע מקומי 33.5% – 1
מציע מקומי 33.5% – 2
חברה זרה – 33%

.1

כרך א',
להציע הצעות

הזמנה 3.1.1

המציע

.2

כרך א'  -הזמנה 3.1.1
להציע הצעות

המציע

החברה נתבקשה לבחון אפשרות להגיש הצעה הבקשה נדחית.
בה המציע הנו שותפות בין שני מומחים
מקומיים.

לוח הזמנים הצפוי

בעקבות חגי תשרי המסתיימים שבוע לפני הבקשה נדחית.
מועד הגשת ההצעות ,אנו מבקשים הארכה
למועד האחרון להגשת הצעות.

ו/או בחלוקה אחרת עפ"י שיקול דעת
החברה.

הזמנה 1.3

.3

כרך א',
להציע הצעות

.4

כרך א' ,נספח ה' 1.2 - 1
תנאי סף למומחה
המקומי

תנאים כלליים

האם חברה בינלאומית הרשומה כדין
בישראל כ"חברת חוץ" ופעילה בישראל
למעלה מ 20-שנה ,ולה כל הניסיון הנדרש
בתנאי סף  2.1-2.2בישראל ,רשאית לגשת
למכרז כמומחה המקומי?
2

התשובה חיובית ,ובלבד
שהחברה הבינלאומית רשומה
כדין בישראל כחברת חוץ והיא
עומדת ביתר תנאי הסף
הקבועים במסמכי המכרז לגבי

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

נושא/כותרת הסעיף

שאלה/הערה

מענה
המומחה המקומי.
תשומת לב המציעים מופנית
להוראות סעיף  1.2לנספח ה'1
המתוקן.

נספח א' (הגדרות)

.5

כרך א' ,נספח א'

.6

כרך א' ,נספח ה' 1.7 - 1
תנאי סף למומחה
המקומי

.7

כרך א' ,הזמנה טופס
ההצעה)
להציע הצעות

הגדרת המונח "עבירה"

תנאים כלליים

א3

תשומת לב המציעים מופנית
לנוסח הגדרת המונח "עבירה"
המפורט במסגרת נספח א'
להזמנה להציע
המתוקן
הצעות.
האם חברה בעלת מערכת ניהול איכות
מאושרת ועדכנית על פי ISO 9001:2015
שנמצאת בתהליך חידוש וצפויה לסיימו זמן
קצר לאחר הגשת ההצעות רשאית לגשת
למכרז כמומחה מקומי?

(ערבות מדד ותוקף הערבות

החברה מבהירה בזאת כי
המציעים יורשו להוכיח עמידה
בתנאי הסף האמור עד ולא
יאוחר משלושים ( )30ימים
ממועד הגשת ההצעות ,ובכל
מקרה עד ליום  15לנובמבר,
.2018
תשומת לב המציעים מופנית
להוראות כרך א' המתוקן.
החברה מבהירה כי בסעיף 4
לערבות יש למלא את המילים
על פי המפורט בקו תחתון
להלן:
"...שהוא נושא את ההפרש בין
מדד חודש אוגוסט שפורסם
ביום  14.9.2018היינו 101.40
נקודות"....
מועד פקיעת תוקף הערבות

3

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

נושא/כותרת הסעיף

שאלה/הערה

מענה
לצורך סעיף  7הוא .11.5.2019

.8

.9

.10

כרך א' ,הזמנה טופס ב'(3א) (תנאי הערת עסק חי
הפיננסיים
הסף
להציע הצעות
למומחה הרכבתי)

כרך ב',
התקשרות

הסכם 9.1.1.9 - 9.1.1.8

כרך ב' ,נספח ב' 9.1.2.5
(השירותים) להסכם.

The Company requested to clarify
whether the Participants can provide
Form B”3A” without the sentence “No
“going concern” notice is included in
the most recently revised financial
”statements of the Railway Expert”.

החברה מפנה את תשומת הלב
של המציעים להוראות סעיף 3
לטופס ב'(3א) אשר שונה
במסגרת הודעת החברה מיום
 1באוגוסט.2018 ,

אבן דרך משנית  - 1נבקש לקבל הבהרה לעניין ספר ניהול התוכן למען הסר ספק ,מובהר כי כלל
) (PMPולגבי תכנית אופן יישום הפרויקט המסמכים הקשורים לפרויקט
התארגנות
) (PEPהאם נדרש להציג את תוכן הספרים (ובכלל זה התוצרים שיוכנו על
ידי חברת הניהול) ,נדרשים
בעברית או באנגלית?
להיות בשפה האנגלית או
מתורגמים לשפה האנגלית,
אלא אם אישרה החברה
אחרת.
תשומת לב המציעים מופנית
להוראות סעיף  1.6לנספח ב'
(השירותים).
 Please confirm that the Design Checker Design checking forמובהר כי בדיקת התכנון של
 will check the design for both the Infra 2עבודות אינפרה  2כלולה
 design phase and the construction phaseבתכולת השירותים של חברת
הניהול ומתכנן הפרויקט.
for Infra 2.
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