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 לקבלת הצעות לאספקת שירותים בנושא ביצוע סקרים 19/20מכרז מספר הנדון: 

 נוספות מענה לשאלות הבהרה –

 המכרזכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1
אלא אם  .ההתקשרות והסכם מהמכרז נפרד בלתי כחלק ויחשבו המציעים את יחייבוו מלכתחילה

 .המכרזנאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי 

 ובכל זה בלבדבמסמך  מפורש באופןהינם כמפורט  המכרזנויים היחידים מהאמור במסמכי השי .2
 , ככל שיצאו.הרכישותשיצאו מעם ועדת  אחר רשמי מסמך

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. ,המכרזהאמור במכתב זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי  .3

 .תיבות בראשיחתום  ע,המצי להצעת ההבהרה לשאלות המענה את לצרף יש .4

לפני המועד האחרון שנקבע להעברת  שהתקבלו ביחס למכרז נוספותמענה לשאלות ההבהרה  .5
 שאלות הבהרה:

 תשובה שאלה סעיף פרק מס
א, נספח   (1

י"א, 
עמודים 

74-77 ,
עמודת 
"התמור

 ה"

תמורה ששולמה למציע בגין סקרים: במסגרת   4.1.8
העבודה בתכנית אב לתחבורה, ירושלים, בתקופה 
הרלוונטית, המציע ניהל וביצע עשרות סקרי שטח 
וסקרי תחבורה ציבורית, עבורם קיבל תשלום 
במסגרת ריטיינר חודשי )לא ניתן תשלום נפרד לכל 
סקר(. שאלתנו היא: בהגשת ההצעה, האם לרשום 

ה בגין כל סקר באופן הבא: תשלום את התמור
מצטבר שהמציע קיבל בתקופה חלקיי )תשלום 
מצטבר שהמציע קיבל בתקופה פלוס העלות 
התקציבית הכוללת( כפול עלות הסקר הספציפי. 
לדוגמא: נניח שהמציע קיבל במצטבר בתקופה 

והעלות התקציבית הכוללת  ₪ 100תשלום בסך של 
בגין סקר שעלותו בתקופה,  ₪ 900הנוספת עמדה על 

התשלום   ₪ 5,000התקציבית הכוללת היתה 
 .₪ 500ה"יחסי" שהמציע קיבל  בגין סקר זה הנו 

נדרש  לעמוד בדרישות הנקובות לגבי 
שמוצג, כפי שנדרש בתנאי  כל סקר

בהקשר לסעיף אליו מתייחסת הסף. 
 4.1.8השאלה, ראה נוסח סעיף 

שעודכן בתשובות לשאלות ההבהרה 
 .18.6.19ום  שפורסמו בי

בהינתן מצב בו המציע מורכב משתי חברות, חברת  4.1.9 א  (2
אם וחברת בת וכאשר חברת האם עומדת בתנאי 
הסף של ההיקף הכספי ואילו חברת הבת עומדת 

להגיש  הבתבכל יתר תנאי הסף, האם יכולה חברת 
את ההצעה בהסתמך על העמידה שלה ושל חברת 

 האם במלוא תנאי הסף?

 שינוי בנוסח הסעיףאין לא. 

בהינתן מצב בו המציע מורכב משתי חברות, חברת  4.1.9 א  (3
אם וחברת בת וכאשר חברת האם עומדת בתנאי 
הסף של של ההיקף הכספי ואילו חברת הבת עומדת 

להגיש האם בכל יתר תנאי הסף, האם יכולה חברת 
את ההצעה בהסתמך על העמידה שלה ושל חברת 

 הבת במלוא תנאי הסף?

 אין שינוי בנוסח הסעיףלא. 

אנו מבקשים להוסיף בסעיף זה אפשרות לעמוד ברף  4.1.9 א  (4
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 אין שינוי בנוסח הסעיף
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 תשובה שאלה סעיף פרק מס
כלולים מספר תנאי סף שעל המציע  4.1.8בסעיף  9.2, 4.1.8 א, ג  (5

סקרי שטח  12"ביצוע של לפחות  -לעמוד בהם )כגון
 9.2ו/או בתחבורה הציבורית"( בעוד שבסעיף 

)למשל בתא השמאלי בשורה הראשונה( ישנו פירוט 
של היקף הניקוד, לרבות עבור מספר סקרים נמוך 

 4-6"בגין  -מהמספר הרשום בתנאי הסף )לדוגמא
נקודות"(. שאלתינו היא: האם עמידה  18-קריםס

מהווה תנאי סף  4.1.8ברשום בפרק א בסעיף מספר 
 או בסיס לקבלת ניקוד מירבי?

ראה נוסח מענה לשאלות הבהרה כפי 
 . 18.6.2019שפורסם ביום 

שורת "סקר טלפוני": האם ניתן יהיה לבצע סקרים  5.6 ב  (6
כפי טלפוניים באמצעות התקשרות עם מומחה, 

 שהמכרז מאפשר בעניין קבוצות מיקוד?

 אין שינוי בנוסח הסעיףלא. 

 


