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הבהרה מס' 2
להלן הבהרה מס'  2הכוללת התייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי המזמין וכן עדכונים מטעם המזמין,
ביחס למסמכי המכרז שבנדון .בהתאם לסעיף  17למסמך ההזמנה ,הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
בד בבד עם פרסום מסמך הבהרות זה יפרסם המזמין נוסחים מעודכנים של ההזמנה וההסכם כאשר הם
כוללים את השינויים המפורטים במסמך ההבהרות להלן .מסמכים אלו יחליפו את המסמכים הקיימים ויהיו
המסמכים המחייבים עליהם יחתום המציע ויגישם במסגרת הצעתו.
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ,ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע
לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע בתחתית מסמך זה.
אין באי התייחסותו של המזמין לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של
השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,
וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
שאלה
.1

הפניה

מענה

האם לשם תכנון כיבוי אש יכול הזוכה כן ,ובלבד שאושר מראש על ידי סעיף  2.3להזמנה
להשתמש בשירותיו של קבלן משנה המזמין .למזמין נתון שיקול דעת
מטעמו שהינו ממונה בטיחות בעבודה מלא אם לאשר או לא לאשר קבלן
בעל ניסיון מתאים ,ואשר אינו ממונה משנה כאמור.
הבטיחות בעבודה המוצע על ידו
ראו גם תשובה לשאלה מספר 1
במסגרת הצעתו?
בהבהרה מספר .1

.2

האם הזכייה במכרז מבוססת על הזכייה הינה על יסוד ההצעה סעיף  44ו 61 -להזמנה
ההצעה הכספית בלבד או שיינתן הכספית בלבד .ראו סעיף 44
להזמנה.
משקל אף לניסיון המציע?
חתימת המציע______________ :

.3

נא הבהרתכם האם על גבי ההצעה יש להציע הצעת מחיר לשעת עבודה .ההצעה
הכספית יש להציע הצעת מחיר לשעת
עבודה ,או להציע אחוז הנחה על בסיס
תעריפי חשכ"ל?

הכספית

(מסמך ה') ,עמ' 29
להזמנה

עדכונים ביוזמת המזמין
תיאור העדכון  -הזמנה
.4

במקום המילים "ממונה בטיחות בתנועה" יבואו המילים" :יועץ בטיחות סעיף  2להזמנה
בתנועה".

.5

במקום המילים "ממונה בטיחות" תבוא המילה" :גורם".

פסקה שניה לאחר
סעיף  9.6.2להזמנה

.6

ההפניה" :ו "9.6.1 -תימחק.

סעיף  10להזמנה

.7

להוכחת
בהתאם להודעת העדכון בדבר שינוי תנאי הסף בסעיף  ,9.6יעודכן התצהיר תצהיר
עמידה בתנאי הסף
להוכחת עמידה בתנאי הסף (מסמך ג') כדלהלן:
(מסמך ג' להזמנה)
סעיף  :7המילה "ממונה" תימחק ובמקומה תבוא המילה" :יועץ".
סעיפים  7.1-7.4יימחקו ובמקומם יבואו הסעיפים:
" 7.1מוסמך כיועץ בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל החברה

סעיף  7ותתי סעיפיו

הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ;
7.2

בעל ניסיון בייעוץ בטיחות בתנועה בארבעה פרויקטים לפחות,
בהיקף מצטבר של לפחות  25מיליון ש"ח כולל מע"מ ,במהלך 3
שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות".

מספרי הסעיפים  7.4.3 ,7.4.2 ,7.4.1ו 7.4.4 -ישונו למספרים,7.2.2 ,7.2.1 :
 7.2.3ו .7.2.4 -בכל סעיפים אלו תימחק המילה" :הממונה" ובמקומה תבוא
המילה :היועץ".
.8

פסקה לאחר סעיף
 7.2.4לתצהיר להוכחת
עמידה בתנאי הסף
(מסמך ג' להזמנה)

במקום המילים "ממונה בטיחות" תבוא המילה" :גורם".

תיאור העדכון  -הסכם
.9

במקום המילים "ממונה הבטיחות בתנועה" יבואו המילים" :יועץ הבטיחות סעיף ההגדרות (2.2
להסכם) ,תחת הגדרת
"ממוני בטיחות"

בתנועה".

בכבוד רב,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע______________ :

