 30אוגוסט2018 ,
י"ח אלול ,תשע"ח
שלום רב,
הנדון :מכרז/חוזה מספר  422/955/17לבחירת חברת ניהול לפרויקט קו הרכבת הקלה במטרופולין חיפה,
בין חיפה לנצרת – מענה מס'  2לשאלות הבהרה
בשם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,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  ."3לשם הנוחות ,השינויים שנערכו במסגרת מענה זה מסומנים
בגוף המסמכים הרלוונטיים בסימני מהדורה בצבע כחול ,בעוד השינויים שנערכו במסגרת מענה מס'
 1לשאלות הבהרה שפורסם על ידי החברה ביום  1באוגוסט ,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

.1

כרך א' נספח ה'1

2.2.1

השלמת שלב התכנון

נבקשכם להרחיב את ההגדרה ל"השלמת שלב החברה מפנה את תשומת הלב
לנוסחים
המציעים
התכנון" כך שתכלול גם קבלת  RFTו/או של
המתוקנים של נספחים ה'-1
אישור המזמין ו/או שיפוט  3וכד'.
ה'( 5תנאי הסף).

.2

כרך א' נספח ה'1

2.2.2

השלמת שלב הביצוע

נבקשכם להרחיב את ההגדרה ל"השלמת שלב
הביצוע" כך שתתאפשר הצגת פרויקטים
שנמסרו למזמין העבודה ו/או הוגש חשבון
סופי ואושר ו/או נתקבל אישור המזמין
לסיום ניהול הפרויקט.

החברה מפנה את תשומת הלב
לנוסחים
המציעים
של
המתוקנים של נספחים ה'-1
ה'( 5תנאי הסף).

.3

כרך א' נספח ה'2

 2.3.6ו2.3.7 -

תנאי סף

נבקשכם לבחון האם בפרויקט תכנון והקמה התשובה שלילית .החברה
רכבתי עירוני ,פרויקטים ראשיים בלתי מפנה את תשומת הלב של
תלויים תכנונית וביצועית בעיקר כגון :המציעים להוראות נספח ה'.2
אינפרה  ,1אינפרה  ,2מסילות רכבתיות,
חשמול ,איתות רכבתי וכד' ,יכולים כל אחד
להחשב כפרויקט בפני עצמו לצורך תנאי הסף
והניקוד? ובתנאי שעומדים בכל שאר
הדרישות כנדרש.

.4

כרך א' ,נספח ה' 4

 1.4ו – 2.3

תנאים כלליים וניסיון  Please confirm that the Deputy Projectהמזמינה מפנה את תשומת
מקצועי של סגן מנהל  Manager may be contracted by the Railהלב של המציעים לנוסח
 Expert specifically for the purposes ofהמתוקן של נספח ה'.4
הפרויקט
serving in this capacity on this project
without previous affiliation.

.5

כרך א' נספח ו'

4.2.2

ניהול פרויקט תחבורתי נבקש לשנות פרמטר זה בניקוד כך שניתן החברה מפנה את תשומת הלב
2

מס"ד

שם המסמך

סעיף/מראה מקום
אחר

נושא/כותרת הסעיף
בשלב הביצוע

.6

כרך א' – הזמנה 7.11
להציע הצעות

שאלה/הערה

מענה

יהיה להציג פרויקטים אשר ביצועם הסתיים של המציעים לנוסח המתוקן
של נספח ו' (ניקוד הצעת
נכון למועד הגשת ההצעות.
האיכות).

לשיתוף האם חברה זרה שמתקשרת בהסכם כקבלן
התחייבות
משנה עם המציע המקומי מחויבת לקיים
פעולה תעשייתי
שיתוף פעולה תעשייתי ,קרי רכש גומלין?
במידה וכן ,כיצד אמורה החברה הזרה לממש
את התחייבותה? נדגיש כי מדובר במקרה בו
המציע הוא חברה ישראלית בלבד.

3

בכל שאלה או הבהרה בנושא
הנוגע להתחייבות לשיתוף
פעולה תעשייתי ניתן לפנות
ישירות לרשות לשיתוף פעולה
תעשייתי וקידום השקעות
הכלכלה
במשרד
זרות
והתעשייה.

