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הבהרות למציעים

 .1הבהרות
מס
1.1

נספח
מסמך A

סעיף
4.1 + 2.2

מענה
שאלות מציעים
בקבצים המצורפים למכרז באתר הרכבת נספח  - Bחוזה המכרז פורסם באתר
לא מופיע החוזה אלא רק שערי הנספחים .הרכבת במסמך נפרד.
אנא הבהרתכם.

1.2

מסמך A

2.4.5

1.3

מסמך A

7

אנא אשרו שבמסגרת ההצעות לא נדרשת במסגרת ההצעות לא נדרשת ערבות.
ערבות ,אם כי רק בשלב חתימת החוזה
הפעילות
בחודשים האחרונים העברנו את
האגרונומים סעיף  7.2.2במסמכי המכרז ישונה
על שם חברה בע"מ.
בע"מ והניסיון כדלקמן:
המועסקים בחברה
הרלוונטי אותו אנו רוצים להציג נעשה "על המציע להיות בעלי ניסיון מוכח
בידי אותם אגרונומים שהועסקו בעוסק בייעוץ ופיקוח בלפחות  3פרויקטים
המורשה .האם ניתן להגיש את המכרז על בתחום טיפול בעצים ,העתקה וכריתה.
שם החברה בע"מ?
ביצועם של הפרויקטים נדרש להיות
החל מתאריך  1.1.2014ועד למועד
הגשת ההצעות .מובהר כי לעוסק
מורשה שהפך להיות חברה בע"מ
ייחשבו שנות הניסיון המצוינות לעיל".

1.4

מסמך A

7

האם יינתן יתרון למציע
שהאגרונומים אמות המידה המקצועיות מפורטות
שני,
תואר
בעלי
המוצעים על ידו הינם
מומחה ,מסוכנות עצים במסמכי המכרז.
תעודות כמו גוזם
וכו'?

1.5

מסמך A

7.2.1

1.6

מסמך A

2.4.3

האם יינתן יתרון למי שרשום גם במאגר ראה תשובה .1.4
היועצים לשימור וגם במאגר המטפלים
של קק"ל?
האם יש להחתים את חברת הביטוח מובהר כי אין צורך להחתים את חברת
בשלב ההצעה או רק במעמד החוזה? מה הביטוח במעמד הגשת ההצעה אולם על
המציעים לחתום בעצמם על נספח
גובה הביטוח הנדרש?
הביטוח במעמד הגשת ההצעה.

1.7

מסמך A

17.6

האם ההעתק יכול להיות צילום של כן .
מסמכי המקור? (כולל צילומי החתימות
וחתימות עו"ד)
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1.8

מסמך A

8

1.9

מסמך A

11

1.10

נספח A6-
11

1.11

נספח
חוזה
אגרונום

חובה על המציעים לצרף את כל
האישורים הנדרשים שצוינו במסמכי
ההזמנה להציע הצעות (המכרז)
ונספחיה.

האם יש /ניתן לצרף אישורים כמו ניכוי
מס במקור ,ניהול ספרים ,תעודת עוסק
ורשה ,וכן מסמכים נוספים של העסק
לרבות תעודות של האגרונומים המוצעים,
קורות חיים ,פרופיל חברה ,ורשימת
פרויקטים וממליצים?
האם יתקיים ראיון אישי לפני קבלת ראה תשובה .1.4
ההחלטות?

בנספחים יש מקום רק לרשום מספר כפי שצוין על המציע להצהיר אודות
הפרויקטים .כיצד יש להגיש את הניסיון ניסיונו באמצעות מספר הפרויקטים
ופירוטם על גבי נספח . A4
בפועל האם על נספח ?A4

11.7 B

נספחים  A6 -A11מתייחסים לאמות
המידה ועליהם מצהיר המציע .
נבקש הבהרה לגבי מועד הגשת נספח ד – מוסבר כי נספח השעות יועבר עם
טופס דיווח שעות במקביל /ללא חשבון הגשת החשבון בצירוף חשבון עסקה
עסקה (כאשר מדובר בעסק קטן המורשה חתום.
להפיק חשבונית מס לאחר קבלת תשלום)
ומועד הגשת חשבונית מס לפי דרישת
הרכבת ובסמוך למועד התשלום.

 .2שאר מסמכי המכרז יוותרו ללא כל שינוי.

 .3מועד הגשת ההצעות ביום  12.6.2019עד השעה  13:00נותר בעינו .יש
להגיש את ההצעות במועד המצוין לעיל במשרדי הנהלת הרכבת קומת
הלובי ,לתיבת המכרזים מס'  9ברח' יוספטל  ,1לוד.
 .4יש לשלוח הודעה זו חתומה למייל . shimritm@rail.co.il

בברכה,

שמרית מועלם
רכזת התקשרויות
מחלקת רכש שירות מרכזי
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