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26/05/2020 

תש"פ סיוןב 'ג  

 לכבוד
 מציעים פוטנציאליים

 א.ג.נ.,

 

לקבלת שירות תיאום ותכנון  586/20מכרז פומבי דו שלבי מס'  מענה לשאלות הבהרה במסגרתהנדון: 
 הסדרי תנועה

 

 שלום רב,

 

בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה  2010להלן מענה חברת מי אביבים  .1

 שבנדון: המכרזבמסגרת  בלושהתק

 מס'

סעיף 
במסמכי 
המכרז/ 
 ההסכם

 מענה החברה פירוט השאלה

נספח ח'   .1
 סעיף כללי

יחס לספק כמנהל פרויקט/מפקח למרות יגוף החוזה מת
 .עהרות הנדרש הוא תכנון הסדרי תנושהשי

 

 מדובר בטעות סופר.
בהסכם  המילה "מפקח" תתוקן ל"מתכנן"

 שייחתם עם הזוכה.
 1ג' נספח  .2

 14.2סעיף 
 2מכיוון שהמשרד שלנו עובד עם עיריית תל אביב עבור 

אגף התנועה וההתחשבנות  דרכים ומאור+ אגפים,
האם יש אפשרות לרשום בשתי שורות  נפרדות זו מזו,

 יבכל אגף ותחת עיריית תל אב

לא ניתן לקבל את הבקשה. עירית תל אביב ו/או 
 אחד. כל גוף אחר עם מס' אגפים נחשבים כגוף

 1נספח ג  .3
 14.2סעיף 

ש"ח לא  100,000רשום שהיקף עבודות של  14.2בסעיף 
כולל מע"מ עבור גופים ציבוריים ובטבלה רשום היקף 

 כספי לא כולל מע"מ
 

 בתנאי מוקדם ולקבלתלעמידה ההיקף הכספי 
נספח ג'  הינו כולל מע"מ. 17.5קוד איכות בסעיף ני
ציין ש לי ויגב ועלתר החברה ורף לאיצתוקן מ 1

פורט , כמ(אופן מקווןב) את הניסיון המציע
 .במסמכי המכרז

 
האם בעל החברה או בעל העוסק מורשה שהוא מהנדס  למכרז 14.3  .4

נמנה ונחשב  עם  ,אזרחי/תנועה שעומד בתנאי הסף
 מהנדסים מטעם המציע 2צוות המהנדסים הדרושים ,

זאת אומרת המציע שהוא חברה או עוסק מורשה 
 בעל העסק ואה מהםחד מעסיק שני מהנדסים שא

 

 כן.

כולל  ₪  100,000רשום שהיקף עבודות של  14.2בסעיף  למכרז 17.5  .5
 .מע"מ עבור גופים ציבוריים לעמידה בתנאי הסף

 ₪  200,000 בטבלת מדד האיכות נרשם  17.5בסעיף 
טבלה יהיה שווה לתנאי ם יש אפשרות שהסכום בהא

 .ש"ח100,000הסף ויעמוד על 

 .תהבקשה אינה מתקבל
 

כלל ההעתקות והדפסות הנדרשות לצורך לא.  האם העתקות והדפסות תוכניות על חשבון המזמין יכלל  .6
למעט  ,הספקמתן השירות משולמות על ידי 

הדפסת התוכנית הסופית אשר תשולם ע"י 
ף להסכם שייחתם . הבהרה זו תתווסרההחב

 .עם הזוכה

ל שוש ידהחה נל מצב הקורובש-הסמכת תקן איזו למכרז 17.5  .7
אישור תקן איזו נדחה וכל הזמן למשרד היה תקן איזו 

האם יש אפשרות לבטל או להחליף  חודשים, 3עד לפני 
סעיף זה בסעיף אחר או לתת הזדמנות למי שנמצא 

ר רק זמן להגשת האישובתהליך הסדרת האישור פ
 .בהתחשב במצב הקורונה

יה לו מי שהול גם על חקריטריון האיכות י
והוא  30.1.2020עד ליום תקן איזו בתוקף 

 דושו.לחי נמצא בתהליך
יהיה להגיש תצהיר ערוך כאמור על המציע 

וסטטוס  חידוש התקן על היותו בתהליך כדין 
 .התהליך
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אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת  .2

 סכם.והה זהמכרמסמכי 

 

 .למכרזהצעה יש להגיש את מסמך המענה לעיל חתום ביחד עם ה .3

 

 נשמח להשתתפותכם. .4

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 ליאור לנצ'יצקי

 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                           

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                               

 

 

 

  מכרזהעתק:  תיק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


