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לכבוד
________________
שלו רב,

הנדו :מכרז/חוזה מס'  297/95/11לקבלת שירותי ניהול ,ייעו וליווי לניסוי לבחינת השפעת
תמריצי שוני על מאפייני נסיעה  לעידוד נהיגה סביבתית וחברתית
מענה לשאלות הבהרה ועדכוני  מס' 2
בהתא לסעיפי  9ו –  10למסמכי ההלי שבנדו )להל – "מסמכי המכרז"( ועפ"י החלטת ועדת המכרזי
וההתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להל – "הועדה" ו & "החברה" ,בהתאמה( ,אנא ראו להל
מענה על שאלות הבהרה ועדכוני למסמכי המכרז.
 .1מענה לשאלות הבהרה
שאלה מס' :1
בקשה לתיקו תנאי הס) הנוגע לניסיו המציע )סעי)  3.2למסמכי המכרז( בשני מובני :האחד ,להסתפק
בניסיו שנצבר ממועד מוקד יותר משנת  ;2006שנית ,להסתפק בניסיו בגיוס ואיתור כוח אד באופ
רצי) ובהיקפי גדולי של מאות עובדי ,ולאו דווקא במסגרת פרויקטי ספציפיי.
תשובה:
הועדה דוחה את הבקשה.
שאלה מס' :2
הא נית להדגי את העמידה בתנאי הס) הנוגע לניסיו המציע )סעי)  3.2למסמכי המכרז( באמצעות
מנהלי המועסקי על ידי המציע ,אשר יש לה את הניסיו הנדרש בתנאי הס) הנ"ל ,אול ניסיו זה
נרכש במסגרת תפקידיה במקומות עבודה קודמי ולא אצל המציע?
תשובה:
הועדה החליטה כי לצור תנאי הס) של ניסיו המציע )סעי)  3.2למסמכי המכרז( יכול להיחשב ג ניסיו
של מנהלי העובדי בשירות המציע ,א) א צברו את הניסיו הנדרש בחברות אחרות ,ובלבד שיתקיימו
כל אלה) :א( שהניסיו שנרכש במקומות האחרי הינו רחב ומכסה את כל תחומי הניהול של פרויקטי
רלוונטיי לתנאי הס); )ב( שאות מנהלי יהיו זמיני לרשות אנשי הצוות מטע המציע לצור דיוני,
התייעצות ותמיכה ,ככל שיידרש.
שאלה מס' :3
הא נית להדגי את העמידה בתנאי הס) של ההלי )סעי)  3למסמכי המכרז( באמצעות ניסיו ומחזור
כספי של חברות מקבוצת חברות שעימה נמנה המציע )חברות קשורות למציע(?

תשובה:
הועדה החליטה כי מציע יוכל להדגי את עמידתו בתנאי הס) של ההלי הנוגע למחזור הכספי של המציע
)סעי)  3.3למסמכי המכרז( ,באמצעות המחזור כספי של מס' חברות בקבוצה אליה משתיי המציע ,ובלבד
שיתקיימו כל התנאי המפורטי להל) :א( שהחברות שעימ נמנה המציע ושעליה הוא מבקש להסתמ
לצור הדגמת תנאי הס) ה אחת או יותר מאלה :חברה המחזיקה לפחות ב &  50%מהו המניות המונפק
והנפרע של המציע )"חברה א"( ו/או בחברות שהמציע מחזיק בה לפחות ב –  50%מהו המניות המונפק
והנפרע שלה )"חברות בנות"( ו/או חברות שחברה אחרת מחזיקה בה וג במציע לפחות ב &  50%מהו
המניות המונפק והנפרע של כל אחת מה )"חברות אחיות"( )להל יחדיו – "חברות קשורות"(; )ב( המציע
ימציא מסמכי רשמיי ברורי ביחס להיות של החברות ,חברות קשורות.
ביחס לעמידתו של מציע בתנאי הס) של ניסיו המציע )סעי)  3.2למסמכי המכרז( ,הועדה החליטה כי מציע
יוכל ידגי את עמידתו בתנאי הס) באמצעות חברות קשורות ובלבד שיתקיימו כל התנאי המפורטי
להל) :א( יתקיימו שני התנאי המפורטי לעיל ביחס למחזור כספי; )ב( שהמציע עצמו )ולא באמצעות
החברות הקשורות( ידגי את עמידתו בתנאי הס) שבסעי)  3.2למסכמי המכרז ביחס לפרויקט האחד
שנמש לפחות  12חודשי רצופי ,ושכמות כוח האד שהועסקה במסגרתו ,במש אות  12חודשי ,לא
פחתה משלוש וחצי משרות .את העמידה בתנאי הס) הנוגע לפרויקט השני יכול המציע להדגי באמצעות
חברה קשורה אחרת; )ג( הניסיו של החברה הקשורה האחרת ,שבאמצעותה הודגמה העמידה בתנאי הס)
ביחס לפרויקט השני הנדרש ,יהיה זמי לרשות אנשי הצוות מטע המציע לצור דיוני ,התייעצות
ותמיכה ,ככל שיידרש.
שאלה מס' :4
הא יכולי להשתת) במכרז שני גופי המתקשרי ביניה ,כאשר ה עומדי יחד באופ מצרפי בכל
תנאי הס) הנדרשי?
תשובה:
הועדה החליטה כי שני גופי אשר יתקשרו ביניה לצור המכרז ,יהיו רשאי להציע הצעה משותפת
במכרז ,ובלבד שיעמדו יחדיו בכל התנאי והדרישות של ההלי ,לרבות בתנאי הס) .ביחס לתנאי הס)
הנוגע לניסיו המציע )סעי)  3.2למסמכי המכרז( כל אחד משני הגופי המרכיבי את המציע יידרש
להדגי את עמידתו המלאה באחד מהפרויקטי הקבועי בתנאי הס) ,באופ מלא ועצמאי .מובהר כי שני
הגופי המגישי את ההצעה יהיו חייבי ביחד ולחוד ביחס למלוא ההתחייבויות הכלולות במסמכי
המכרז.
שאלה מס' :5
מי יחתו על הסכ ההתקשרות ע המתנדבי? הא נית לפרט מה העקרונות להסכ ו/או הוראות או
הנחיות החברה בעניי זה? למי האחריות בגי אי תשלו למתנדבי ו/או דרישות או תביעות מצד של
המתנדבי? הא יהיה הסדר שיפוי כלשהו בי המזמינה לבי הזוכה במכרז למקרה שמתנדב יתבע את
הזוכה במכרז?
תשובה:
הועדה מבהירה ,כי בשלב מקדמי זה החברה טר גיבשה באופ סופי את עמדתה בעניי אופ ההתקשרות
ע המתנדבי וההסדרי הכרוכי בכ .יחד ע זאת ,הועדה מבהירה ,כי התשלו למתנדבי ייעשה
מתו תקציב שייועד לכ על&ידי החברה והוא יועבר למתנדבי באמצעות המציע הזוכה באופ שהמציע
הזוכה לא יידרש להעמיד מימו ממקורותיו לצור התשלו למתנדבי .כמו כ ,המציע הזוכה לא יהיה

חשו) לאחריות כלפי המתנדבי ,למעט באות ענייני שהוגדרו במפורש ככאלה המצויי באחריותו של
המציע הזוכה במסגרת מסמכי המכרז ,לרבות במסגרת הסכ ההתקשרות שצור) כנספח )מסמ ב'(.
שאלה מס' :6
פונה מבקש כי החברה תבהיר שהתשלומי שצריכי להיות מועברי למפעילי ו/או למתנדבי יועברו
למציע הזוכה מראש )לפני המועד לתשלומ( וכי המציע הזוכה במכרז לא יידרש להעמיד מימו כלשהו,
לרבות מימו ביניי ,לתשלומי אלה.
תשובה:
הועדה מבהירה ,כי התשלו למפעילי ולמתנדבי ייעשה מתו תקציב שייועד לכ על&ידי החברה ,ויועבר
למתנדבי והמפעילי באמצעות המציע הזוכה ,באופ שהמציע הזוכה לא יידרש להעמיד מימו
ממקורותיו )לרבות מימו ביניי כלשהו( לצור התשלו למפעילי ו/או למתנדבי.
שאלה מס' :7
הא המציע הזוכה צרי להקי אתר אינטרנט ייעודי )נפרד מאתר האינטרנט של החברה( לטובת
הפרויקט? הא נית להשתמש באתר האינטרנט של המפעילי במידה וקיי?
תשובה:
הועדה מבהירה ,כי בשלב מקדמי זה טר נקבעו המאפייני המדויקי של אתר האינטרנט .כאמור
במסמכי המכרז ,המציע הזוכה יצטר ,בי היתר ,לטפל בהקמה ואחזקה של אתר אינטרנט שבאמצעותו
יתקיי הקשר ע המתנדבי ושבו ימצא מידע על יתרת הזיכוי העדכנית של המתנדבי .ככל שיידרש,
ועל&פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,הקמת אתר האינטרנט תיעשה באמצעות שימוש בשירותיו של
גור מקצועי .מכל מקו ,ככל שהקמת אתר תהיה כרוכה בעלויות כספיות כלשה ,ה יהיו על חשבו
החברה ועלויות אלה אינ צריכות להילקח בחשבו במסגרת הצעת המחיר של המציעי.
שאלה מס' :8
הא נית לפרט את שעות הפעילות של מרכז השירות הטלפוני שעל המציע הזוכה לתפעל וכמה טלפני
יהיה על המציע הזוכה לתפעל?
תשובה:
הועדה מבהירה ,כי בשלב מקדמי זה טר נקבעו המאפייני והדרישות המדויקות ביחס למרכז שירות
הלקוחות הטלפוני .כאמור במסמכי המכרז המציע הזוכה יצטר לטפל ,בי היתר ,בהפעלת מרכז שירות
לקוחות טלפוני .ככל שיידרש ,ובהתחשב בעומס העבודה של אנשי הצוות מטע המציע ,ועל&פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ,הקמת מרכז השירות הטלפוני תיעשה בדר של מיקור חו 4או בדר אחרת
שתבחר החברה .מכל מקו ,ככל שהקמת מרכז שירות הלקוחות הטלפוני יהיה כרו במשאבי נוספי
)מעבר לאנשי הצוות מטע המציע( או עלויות ,העלויות הכרוכות בכ יהיו על חשבו החברה ועלויות אלה
אינ צריכות להילקח בחשבו במסגרת הצעת המחיר של המציעי.
שאלה מס' :9
הא המציע רשאי לשמור אצלו עותק של מסמכי המכרז שהגיש לרבות ההבהרות של החברה?
תשובה:
הועדה מבהירה כי מציע רשאי להשאיר אצלו עותק של מסמכי המכרז שהגיש לרבות הבהרות של החברה
שנשלחו למציעי במענה לשאלות הבהרה.

שאלה מס' :10
הא במסגרת אישור עוה"ד ביחס למורשי החתימה במציע )נספח  2למסמכי המכרז( נית לרשו מורשי
החתימה לעניי המכרז הספציפי ולא מורשי חתימה לכל דבר ועניי.
תשובה:
הועדה מבהירה ,כי ככל שהמציע הסמי מורשי חתימה כדי ביחס למכרז ,אי מניעה כי בסיפא לאישור
עוה"ד ,בנספח  2למסמכי המכרז בנוס) למלל הקיי ,ייתוספו המילי "בקשר ע מכרז זה" ,דהיינו יירש
"לכל דבר ועניי בקשר ע מכרז זה".
 .2עדכו #מועדי
 2.1מכיוו שבעקבות מענה הועדה לשאלות ההבהרה )ובפרט המענה לשאלות  4ו –  5לעיל( הורחבה האפשרות
להדגי את העמידה בתנאי הס) של ההלי ,על החברה לפרס מודעה מעודכנת להלי ע הפנייה
מתאימה להבהרות אלו ביחס להוכחת תנאי הס) ,וזאת על מנת לאפשר למציעי מתאימי נוספי
להיענות לפנייה .לפיכ ,החברה מאריכה את המועדי להלי כדלקמ:
2.1.1

את מסמכי המכרז נית יהיה לרכוש עד ליו  ,26.12.2011במשרדי החברה ,בימי א' & ה' )בשעות
העבודה המקובלות( ,בעבור דמי השתתפות בסכו של ) 5 2,000אלפיי שקלי חדשי( .רכישת
מסמכי המכרז מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

2.1.2

מפגש מציעי יתקיי ביו  18.12.2011בשעה  10:00במשרדי החברה ,ככל שיהיו מציעי חדשי
בעקבות הפניה המעודכנת .כל המעוניי להשתת) במפגש המציעי נדרש לאשר השתתפותו עד
ליו  15.12.2011בשעה  12:00באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת) guy@hozeisrael.co.il :עו"ד
גיא לויא( .ההשתתפות במפגש המציעי היא חובה ומהווה תנאי ס $להשתתפות במכרז.
מציעי שהשתתפו המפגש המציעי הקוד ,אינ חייבי להשתת $במפגש מציעי זה ,ככל
שיתקיי.

2.1.3

מציעי חדשי רשאי להפנות שאלות הבהרה לחברה עד ליו  20.12.2011בשעה  .12:00שאלות
ההבהרה יישלחו בכתב בלבד ,באמצעות דוא"ל ,לכתובת הדוא"ל המצוינות לעיל.

2.1.4

המועד להגשת ההצעות הנו ביו  1.1.2012עד השעה  12:00בלבד .הצעה שלא תמצא בתיבת
המכרזי במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

 .3כללי
כל שאלות ההבהרה ו/או בקשות שלא קיבלו מענה במסמ& זה ,הועדה מצאה לנכו #שלא להתייחס אליה#
ולכ #יש לראות #כאילו נדחו.
מסמ& זה על העדכוני וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההלי& ,ויש לצרפו
להצעת המציע כשהוא חתו בחתימה מלאה עלידי המציע.
בכבוד רב ובברכה,
ראוב לבאו ,מנכ"ל

_________________
תארי

__________________________
חתימה וחותמת המציע

