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באמצעות דוא"ל
הנדון :הבהרה מס' - 1

מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים למתן ישרותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז טבעי
( INGL/TENDER/2020/09להלן" :המכרז")

 .1כללי:
.1.1
.1.1
.1.1
.1.1
.1.1

אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות ו/או התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
השינויים 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.
האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
הינכם 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 הבהרה מס' 1
.1

מכרז,

שאלה

סעיף ,1.1.1

מבוקש לאפשר למציע להציג מנהל פרויקט מטעמו באמצעות הסכם התקשרות ייעודי
למכרז זה.

תנאי סף,
מנהל
הפרויקט

.1

מכרז,

תשובה
לא מאושר.
תנאי הסף בסעיף  1.1.1למכרז נדרש כי מנהל הפרויקט יועסק ע"י המציע כעובד של
המציע ולא במיקור חוץ ,אלא כעובד מן המניין .זאת לאור מהות השירותים והצורך ,בין
היתר ,כי הניסיון יהיה ברשות המציע ,באמצעות מהנדסים המהווים חלק אינטגרלי
במבנה הארגוני הרגיל של המציע המהווה את מקור הידע ,ולא ירכשו אד-הוק לצורך
המכרז הנדון וכתלות במסירת השירותים לפי המכרז לפרויקט זה או אחר.
שאלה

סעיף  ,1.1.1מבוקש לאפשר למציע להציג מתכנן גז מטעמו באמצעות הסכם התקשרות ייעודי למכרז
זה.
תנאי סף,
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מתכנן הגז

תשובה
לא מאושר .ראו תשובה לשאלה מס'  1לעיל.

.1

מכרז,
סעיף ,15.1
מתכנן
סביבתי

שאלה
לעניין מתכנן הסביבה  -הנושאים הסביבתיים הם רוחביים ורלוונטיים לדיסציפלינות
רבות ,לא רק נופיות ,כולל בדיקות רעש ,זיהום קרקע ,איכות אוויר ,אקולוגיה וכו'.
לפיכך מבוקש להוריד בסעיף  2....1את המילה "נופי" ,כך שהנוסח המעודכן יהיה "בעל
ניסיון בעריכת מסמכים סביבתיים לצורך ביצוע תכנון ועריכת כל הסקרים המתבקשים
בדגש"...
תשובה
אין שינוי מדרישות המכרז.
הניסיון הנדרש מהמתכנן הסביבתי בסעיף  15.1למכרז יתקיים במלואו במתכנן
הסביבתי המוצע במכרז ,לרבות לעניין תכנון נופי.
אין באמור לגרוע מאפשרות המציע להסתייע ביועצים ובעלי תפקיד נוספים בתחום
התכנון הנופי לצורך מתן השירותים עפ"י הוראות ההסכם ,אך מבלי שיהיה בכך לשנות
או לגרוע מהניסיון הנדרש מהמתכנן הסביבתי כאמור לעיל ,ובכפוף לכך כי במידה
והמציע מסתייע בבעלי תפקידים נוספים למתן השירות לא יהיה בכך הצדקה לתוספת
תמורה בגין שירותים שתימסר בגינם הצעת מחיר בבקשות להצעת מחיר מכח מאגר
הספקים שיוקם במכרז.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה מס'  – 1מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים למתן
ישרותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז טבעי ( INGL/TENDER/2020/09להלן" :המכרז") וכן ,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__________________ :

עמוד  2מתוך 2

חתימה ________________ :חותמת________________ :

