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באמצעות דוא"ל
הנדון :הבהרה ותיקון מס' - 1
מכרז פומבי למתן שירותי ניהול תיאום תשתיות (( )INGL/TENDER/2019/14להלן" :המכרז")
 .1כללי:
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.1ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.1השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי
אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח בעתיד.
 .1.1האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
 .1.1הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולהעבירו חתום למשרדי החברה
מיד עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו,
כשהם חתומים בכל עמוד.
 .1להלן תיקון והבהרה מס' 1
1

מכרז
תנאי סף
מנהל תיאום תשתיות
סעיף 1.1.1

1

מכרז
תנאי סף/ניקוד איכות
סעיף 19.1

שאלה
בתנאי סף עמוד  1במכרז ,דרשתם מהנדס אזרחי רשום בעל  10שנים ניסיון,
האם אפשר להגיש מהנדס רשום?
תשובה
כאמור בסעיף  1.1.1למכרז ,מנהל תיאום תשתיות נדרש להיות מהנדס משנת
 1010לפחות ורשום בפנקס המהנדסים והאדרכלים בענף הנדסה אזרחית.
שאלה
בטבלת אמות מידה ,יש סתירה בין מה שרשום בטבלת הניקוד ולבין תנאי הסף:
מצד אחד נותנים ניקוד עבור  1שנים ניסיון ומצד שני הדרישה היא לניסיון
לפחות  10שנים.
שאלה
אין סתירה בין הדרישות ,שכן ישנן דרישות ניסיון שונות ונפרדות עבור המציע
ועבור מנהל תיאום התשתיות ,כך שעבור המציע נדרש לפחות  1שנות ניסיון (ר'
סעיף  ,)1.1ואילו עבור מנהל תיאום התשתיות נדרש לפחות  10שנות ניסיון (ר'
סעיף .)1.1
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1

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1.1

שאלה
לגבי מנהל תיאום התשתיות – נקבע בתנאי הסף שהיה צריך לבצע פרויקט אחד
לפחות בתחום הגז הטבעי .האם נסיון בניהול הקמה של תשתית גז טבעי
הכוללת גם תיאום מול צדדי ג' עונה לתנאי הסף?
תשובה
ניסיון ניהול הקמה של תשתית גז טבעי עונה לדרישה המופיעה בסעיף 1.1.1
למכרז ובלבד שמדובר בתשתית כהגדרתה בסעיף  1למכרז ,להלן:
"תשתיות" :תוואי תשתית בהיקף של  1ק"מ רצופים לפחות.

1

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1

שאלה
האם הכוונה שהמציע שמעסיק לפחות  1עובדים כשכירים? או שיש אפשרות גם
לפרי לנסרים (חשבונית)?
תשובה
ארבעת העובדים המוזכרים בסעיף  1.1למכרז ,יהיו עובדי המציע (העסקה
ישירה).

1

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1.1

שאלה
האם יתקבל נסיון בפרויקט שנעשה בו תיאום תכנון ו/או ביצוע מול הגז הטבעי
כפרויקט בתחום הגז הטבעי?
תשובה
לא .נדרש ניסיון בניהול תיאום תשתיות של פרויקט אחד לפחות בתחום הגז
הטבעי.

6

שאלה

מכרז
תנאי סף

נבקש לשנות את תאריך הצגת הפרויקטים החל מ.1.1.1001 -

סעיף 1.1.1 ,1.1

תשובה
אין שינוי בתנאי הסף.

7

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1

שאלה
נבקש להוריד מתנאי הסף את התנאי של הצגת פרויקט  1בתחום הגז הטבעי
במסגרת המציע
תשובה
אין שינוי בתנאי הסף.

8

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1

שאלה
לצורך הוכחת ניסיון המציע אנו מבקשים כי יתאפשר להכיר בניסיון המציע גם
את ניסיון החברות הבנות הנשלטות באופן מלא ע"י המציע.
תשובה
ניסיון המציע יבוסס על ניסיון שנצבר ישירות ע"י המציע (עוסק מורשה/תאגיד)
בלבד.
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9

שאלה

הסכם
נספח ג' – תנאים
כללים

נבקש להגדיר כי עלויות העתקות תכניות והוצאה לאור אינן כלולות בתמורה
החודשית וכמו כן הוצאות נסיעה ושהות בחו"ל במידה ויידרש.

סעיף 7.1

תשובה
הבקשה מתקבלת.

10

שאלה

הסכם
נספח ג' – תנאים
כללים

על אף האמור בסעיף  7.1להסכם ,לעניין ההצמדה נבקש שיחול סעיף  1.1לנספח
ב' להסכם.

סעיף 7.1

תשובה
בהמשך לאמור בסעיף  7.1לנספח ג' להסכם ,התמורה הכוללת בגין מתן
השירותים שתיקבע בין החברה לזוכה ,יחול סעיף  1.1לנספח ב' להסכם.

11

מכרז
התמורה
סעיף 11.1

שאלה
אנו מבקשים לשקול להעלות את תקרת התמורה החודשית המפורטת בסעיף
 11.1למכרז.
תשובה
אין שינוי בתנאי המכרז.

11

שאלה

מכרז
תנאי סף

נודה לקבלת הגדרה ל "פרויקט בתחום ניהול תיאום תשתיות".

סעיף 1.1.1

תשובה
מתן שירותים כמפורט בסעיף  1.1למכרז ובהתאם לנוהל תיאום תשתיות של
החברה (סימוכין  )110111שצורף למסמכי המכרז.

11

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1

שאלה
נבקש לעדכן את תנאי הסף של ניסיון בתשתיות כך שגם בקרה של פרויקטים
ייחשב כנסיון בניהול.
תשובה
אין שינוי בתנאי הסף .מובהר כי ניסיון בבקרה של פרויקטים לא נכלל כחלק
מדרישות הניסיון במכרז זה.

11

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1

שאלה
נבקש להציג  1פרויקטים בתחום הבקרה בהיקף כספי מסוים שיוחלט על ידכם
ללא צורך בהצגת פרויקט מתחום הגז הטבעי .שכן גם חברות בקרה מתאימות
למתן השירותים המופיעים במכרז זה.
תשובה
אין שינוי בתנאי הסף.
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11

מכרז
תנאי סף
סעיף 1.1.1

שאלה
נבקש לעדכן בתנאי הסף שמנהל תיאום התשתיות יציג  1פרויקטים לפחות
בהיקף כספי מסויים שיוחלט על ידכם ללא צורך בהצגת פרויקטים מתחום הגז
הטבעי.
תשובה
אין שינוי בתנאי הסף.

16

מכרז
ניקוד איכות
סעיף 19.1

שאלה
נבקש שבעל מניות המחזיק יותר מ 11%יוכל להציג את קורות חייו כנסיון
המציע.
תשובה
הניסיון הנדרש מהמציע ,כמפורט בתנאי הסף ,ושאיכותו נמדדת בהתאם
לקריטריונים המופיעם בטבלה בסעיף  19.1למכרז ,נדרשים ממגיש ההצעה
(עוסק מורשה/תאגיד) ולא מבעל עניין כזה או אחר.

17

מכרז
ניקוד איכות
סעיף 19.1

שאלה
בניקוד האיכות של ניסיון במתן שירותי ניהול תיאום תשתיות ו/או ניהול תכנון
פרויקטים הנדסיים לחברות תשתית ממשלתית  ,בקשתנו הינה שגם פרויקטים
בתחום הבקרה יקבלו ניקוד מלא.
תשובה
אין שינוי בדרישות המכרז.

18

מכרז
ניקוד איכות
סעיף 19.1

שאלה
נבקש להציג  8ומעלה פרויקטים בתחום הבקרה בהיקף כספי מסויים שיוחלט
על ידכם ללא צורך בהצגת פרויקט מתחום הגז הטבעי .שכן ,גם חברות בקרה
מתאימות למתן השירותים המופיעים במכרז זה.
תשובה
אין שינוי בדרישות המכרז.

19

מכרז
ניקוד איכות
סעיף 19.1

שאלה
נבקש שמנהל תיאום התשתיות יציג  8פרויקטים ומעלה ,פרויקטים לפחות
בהיקף כספי מסויום שיוחלט על ידכם ,ללא צורך בהצגת פרויקטים מתחום הגז
הטבעי.
תשובה
אין שינוי בדרישות המכרז.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  - 1מכרז פומבי למתן שירותי תיאום
תשתיות ( ,)INGL/TENDER/2019/14וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין,
כאילו נכלל בהם מלכתחילה.
אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים
קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.

תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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