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 556/2021' מס פומבי מכרז

  ע"נתעבור חברת לחוק התו"ב  197תביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף במשפטי  יעוץי שירותי מתןל

 1' מס ההבהר הודעת

וכן  ל  המכרזים  ועדת  תותשוב  ב"מצ,  שפורסמו  שבנדון  המכרז  למסמכי  בהמשך .1 הבהרה  שאלות 

   .המכרז  למסמכי והבהרות תיקונים

  וכי ,  ע"לנת  פנו  אשר  אלו  השתמשו  בו  לנוסח  בהכרח  זהה  להלן  המפורט  השאלות  נוסח  אין  כי  יובהר .2

  ממציע   יותר  ידי  על  נשאלו  מסוימות  ושאלות  ייתכן  כי  יובהר,  כן  כמו.  שאלה   כל  נענתה  בהכרח  לא

   .בלבד השאלות באחת שהועבר  לנוסח מתייחסת זה  במסמך התשובה ולכן, אחד

והם    ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,   הבהרה זה   במכתב  ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים   כל .3

 גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר. 

  במסמכי   כאמור  הפרשנות  תהיה  זה  במכתב  האמורים   והמושגים  המונחים  לכל,  אחרת  נאמר  אם  אלא .4

 .המכרז

  ועדת   או  ע"נת  מטעם  מי  ידי  על,  אחרת  דרך  בכל  או  בכתב  או  פה  בעל  שניתן  פירוש  כל  על  להסתמך  אין .5

וכן    המכרז   במסמכי  מהאמור  היחידים  השינויים.  שהיא  צורה  או  פורום  בכל ,  כשניתן  ככל ,  המכרזים

ובמכתבי הבהרות נוספים מטעם  כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד  

 נת"ע, ככל שיפורסמו. 

תנאים מיוחדים, המציע יחתום על הודעה זו ויצרפה   - ה למכרז נ בהזמ( 3) 6.3בהתאם להוראות סעיף  .6

 להצעתו. 

 . אחרת במפורש נאמר  אם אלא ,המכרז במסמכי מהאמור גורע או/ו משנה  אינו זה במכתב  האמור .7

 

 

 ,רב  בכבוד                               

 מ "בע המונים להסעת עירוניים  תחבורה נתיבי -  ע"נת
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 הבהרה  ותשובות שאלות

סעיף רלוונטי  מספר
 במסמכי המכרז 

 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

1.  

א'   ההזמנה    –חלק 

תנאים    –   למכרז

  4.3.2  סעיף,  מיוחדים

לאיש   סף  )תנאי 

 המפתח( 

 : גםהוכחת הניסיון הנדרש  במסגרת ושיוכר  מבוקש

לסעיף  א.   בהתאם  שהוגשו  בהשגות  הקרקעות  9טיפול  לפקודת  א 

 . 1943)רכישה לצרכי ציבור(, 

בהתאם  ב.   הפיצויים  ועדת  בפני  בעררים  לחוק    7-8לסעיפים  טיפול 

 . 1994-כביש ארצי לישראל, תשנ"ה 

שנג.   פיצויים  ידי  עהסכמי  על  המפתחרכו  על  איש  ויתור  הכוללים   ,

הוצאות מיותרות לגוף תשתית הדרך,    אשר חסכו,  197טענות לפי סעיף  

ובחלקם גם הסכמים שכללו הסכמה על משיכת תביעות שכבר הוגשו  

 . 197לפי סעיף 

 ת. ונדח ותהבקש

2.  

א'   ההזמנה    –חלק 

תנאים    –   למכרז

   4.3.2  סעיף,  מיוחדים

לאיש   סף  )תנאי 

 המפתח(   

יתוקן כך שניתן   תביעות    10יהיה להציג לפחות  מבוקש שתנאי הסף 

ירידת ערך, אשר הוגש בהן כתב טענות גם אם טרם הוכרעו או שהושג  

 . הסדר ןבה

 הבקשה נדחית. 

3.  

א'   ההזמנה    –חלק 

תנאים    – למכרז  

סעיפים   מיוחדים, 

)הגדרת  4.1 )ב( 

ירידת ערך"(   "תביעות 

תובעים כנגד    בייצוגניסיון שצבר   להציג המפתח לאיש לאפשר מבוקש

  גוף   כנגד  פרטיים  תובעים  ייצג  בהן  תביעות   10  כלגופים מוכרים, כאשר  

  לצורך   אחת  כתביעה   יחשבו  , הערר  ועדת  ידי  על  אוחדו  ואשר ,  מוכר

אמה, מבוקש לעדכן גם את הקריטריונים לניקוד  בהת  .התביעות  מניין

 . 5האיכות שבסעיף  

 חות. נד  הבקשות
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סעיף רלוונטי  מספר
 במסמכי המכרז 

 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

)תנאי סף לאיש    4.3.2-ו

 המפתח( 

4.  

א'   ההזמנה    –חלק 

תנאים    –   למכרז

  5.2.2  סעיף,  מיוחדים

  לאיש  ביחס )חוות דעת  

וסעיף  המפתח  )6.1 (3)  

הנדרשים  ) המסמכים 

בתנאי  להוכחת עמידה  

 הסף(

נא אישורכם כי ניתן להציג איש קשר שהיה האחראי המקצועי בגוף  

המוכר במועדים הרלוונטיים, גם אם אינו עובד שם נכון למועד הגשת  

 . ההצעה

  על   5.2.2  בסעיף  לאמור   ובהתאם  ,מאושר

 . נכונים הקשר איש שפרטי לוודא המציע

5.  

א'   ההזמנה    –חלק 

תנאים    –   למכרז

  (3) 6.1    סעיף,  מיוחדים

הנדרשים  ) המסמכים 

  להוכחת עמידה בתנאי

 הסף(

שנים ויש    10  –מבוקש להבהיר לגבי תביעות שהסתיימו לפני למעלה מ  

קושי אובייקטיבי לאתר ו/או להחתים את איש הקשר הרלוונטי, האם  

 ניתן יהיה להציג לחילופין אסמכתאות להוכחת הפרטים המבוקשים. 

תביעות שהסתיימו    לגבי  מתקבלת  הבקשה

מ   למעלה  לכך    10  –לפני  בכפוף  שנים, 

"ע  נת שיוגשו אסמכתאות להנחת דעתה של  

הקושי אודות  הסבר  באיתור    בצירוף 

   .הרלוונטי הקשר איש החתמת ו

כי   המציע  מובהר,  מחובת  לגרוע  בכך  אין 

מס'  לציין   הקשר    4בטופס  איש  שם  את 

תפקידו בגוף המוכר בעת מתן השירותים  ו

טלפון  המס'    . כן יציין אתע"י איש המפתח

 ו. ל   ככל שידועים  -  של איש הקשר  דוא"להו
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סעיף רלוונטי  מספר
 במסמכי המכרז 

 תשובה/הבהרה השאלה/הבקשה 

6.  

א'   ההזמנה    –חלק 

תנאים    – למכרז  

 4' מס טופסמיוחדים, 

בקובץ    מבוקש הטבלאות  את  של    wordלהעלות  האינטרנט  לאתר 

 החברה. 

   .מתקבלת הבקשה

כנספח א' מצ"ב  wordבגרסת  4מס'  טופס

   להודעה זו, בקובץ נפרד.

 

 

 נספח א'  

 (.נפרדקובץ בוניקוד האיכות )תצהיר איש המפתח בדבר עמידה בתנאי סף  -4טופס מס' 


