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הנדון :הודעה מס'  1למציעים  -מכרז מס'  - 61876למתן שירותי ייעוץ ,בקרת תכנון
ופיקוח לטיפול בצמחייה ובעצים מסוכנים בתחום האגרונומיה לרכבת ישראל  -דחיית

מועד הגשה והבהרות למציעים
תשומת הלב כי מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  29.5.2019בשעה 13:00
במשרדי הנהלת הרכבת קומת הלובי ,לתיבת המכרזים מס'  9ברח' יוספטל ,1
לוד .
פניות מציעים תעשינה בפניה בכתב בלבד ,לידי הח"מ ,באמצעות דוא"ל
 shimritm@rail.co.ilאו לפקס שמספרו  ,08-6533720לא יאוחר מיום 21.5.2019
להלן" :המועד האחרון לפניות מציעים") .מובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן
תשובות אינם דוחים את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 .1הבהרות
מס
1.1

נספח
מסמכי
מכרז

סעיף
13.3.2

שאלות מציעים
להבנתנו משתמע כי התעריף השעתי ליועץ
 4עומד על סך  ₪ 151לפני הנחה .תעריף
זה אינו משקף את התעריף אותו יש לשלם
עבור עובד עם וותק של מעל  20שנות
ניסיון במקצוע .נודה להבהרתכם ,האם
ניתן לשנות תעריף זה.

1.2

מסמכי
המכרז

10.1.3

נדרש כי הנדסאי יהיה רשום במרשם
ההנדסאים .לא ניתן לרשום הנדסאי נוף
במרשם זה

1.3

חוזה נספח 11
B

1.4

מסמכי
המכרז

10.1

1.5

נספחים B

ערבות
בנקאית

1.6

נספחים
להזמנה

נספח 12A
סעיף 4.2

לא מצוינים במסמכי המכרז תנאי תשלום
לזוכים ,נוהל הגשת חשבוניות עסקה
וחשבוניות מס.
נודה להבהרתכם ,האם כל הצוות נדרש
להיות באחד המקצועות המצוינים
בסעיפים10.1.3 ,10.1.2 ,10.1.1 :
לא מצוין סכום הערבות הנדרשת
בסעיף  4.2מצוין כי "ידוע לנו כי המחירים
הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים
להתייחס לכלל התשומות הכרוכות
בביצוע כל סעיף שירות על פי המפרטים

מענה
שאלה לא ברורה.
מובהר כי התמורה תשולם לפי דירוגו
של איש הצוות המוצע בהוראת חשב
כללי" -תעריפי התקשרות עם נותני
שירותים חיצוניים" ,בטבלת "יועצים
לניהול" כאמור בהוראה  ,13.9.2.1על
בסיס התעריפים המופיעים בו ובניכוי
ההנחה שתינתן על ידי המציע בהצעה.
אכן הדרישה כי ההנדסאי יהיה רשום
במרשם ההנדסאים לאדריכלות נוף.
יחד עם זאת ,תעודה של הנדסאי
ממוסד לימודי מוכר ,גם כן תתקבל.
מוסבר כי תנאי התשלום מצוינים
בחוזה (נספח  ,)Bסעיף . 11
מוסבר כי כל אחד מאנשי הצוות צריך
לעמוד בלפחות אחד מהמקצועות
המוגדרים.
סכום הערבות מצוין בסעיף  19לחוזה.
נספח הערבות (נספח ה') הינו חלק
מהחוזה ולא ממסמכי המכרז.
מובהר כי הסעיף מתייחס לאגרות
והיטלים החלים על המציע ועסקו
בלבד (מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל
אגרה או היטל אחר מכח כל דין) ,ולא
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המופיעים במסמכי המכרז .מודגש כי על אגרות והיטלים שיידרשו לשלם
לסכום הנקוב בהצעת המחיר לא יתווספו לשם ביצוע עבודה ספציפית כגון
תשלומים נלווים כלשהם לרבות היטלים ,אגרות כריתה אשר משולמות ע"י קבלן
הביצוע .
אגרות וכיו"ב".
בשל קבלת היתרי כריתה אגרות צריכות
להיות משולמות ע"י קבלן הביצוע ולא על
ידי הזוכה.
 .2שאר מסמכי המכרז יוותרו ללא כל שינוי.
 .3יש לשלוח הודעה זו חתומה למייל . shimritm@rail.co.il
בברכה,

שמרית מועלם
רכזת התקשרויות
מחלקת רכש שירות מרכזי
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