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אל:
משתתפי המכרז
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס'  209/2021למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה לתכנון גשרים ומנהרות בפרויקט
עוקף צור באהר מזרח ירושלים
מכתב הבהרה מס' 1
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון ,כדלקמן:
 .1דחיית מועד הגשת ההצעות :בהמשך לבקשות שהתקבלו מהמשתתפים ,המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז נדחה ליום  17.8.21בשעה  12:00בצהריים .אין שינוי במקום
ואופן הגשת ההצעות.
 .2עדכון תנאי סף  :7.1.7בהמשך לבקשות שהתקבלו ממשתתפים להמרת דרישת הניסיון
שבתנאי סף  7.1.7בענין השימוש בשיטת  BIMובתכנת  REVITבהצגת התחייבות לעבוד
עם תכנה מתאימה ,תנאי הסף יעודכן ונוסחו המחייב יהיה כדלקמן:
.7.1.7

המציע חתם על כתב ההתחייבות לפיו אם יזכה במכרז ,הוא יעסיק
מהנדס שיעבוד על הפרויקט וייתן את שירותי ה ,BIM-באמצעות
תכנה מתאימה שתאושר על ידי המזמין.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה :המציע יחתום על כתב ההתחייבות
המצורף כנספח 4א למכתב הבהרה מס' .1

למען הסר ספק מובהר ,כי בשל השינוי שלעיל יש למחוק את סעיפים  3-5מנספח  4שצורף
למכרז ,ובמקומם לחתום על נספח 4א שלהלן.
 .3עדכון תנאי סף 7.3.2.1ג :בהמשך לבקשות שהתקבלו ממשתתפים יעודכן תנאי סף
7.3.2.1ג בענין ראש צוות תכנון גשרים ומבני דרך .תשומת לב המציעים ,כי בהתאם
לנוסח תנאי הסף המעודכן ,צומצם האורך המצטבר הנדרש אולם ניתן להסתמך רק על
גשרים שנבנו בישראל .תנאי הסף יעודכן ונוסחו המחייב יהיה כדלקמן:
ג .בעל ניסיון ,ב 10-השנים האחרונות קודם למועד הגשת
ההצעות ,בתכנון קוסטרוקציה לגשרי מקטעים באורך
מצטבר של  1,000מ"א לפחות ,אשר נבנו בישראל ,ואשר
ביצועם של כל הגשרים הנ"ל הושלם.
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 .4נתבקשנו :להבהיר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.3.2.1ג ניתן להציג גשר מקטעים
אחד באורך הנדרש ,ואין חובה בהצגת מספר גשרים.
תשובה :הבקשה מתקבלת .יובהר ,כי לשם הוכחת עמידה בתנאי סף 7.3.2.1ג (וכן ביתר
המקומות במכרז בהם קיימת דרישה להצגת גשרים באורך מצטבר) ,ניתן להציג גם גשר
אחד באורך הנדרש אשר עונה על יתר דרישות הסעיף.
 .5נתבקשנו :לשנות את תנאי סף 7.3.2.1ג כך שניתן יהיה להציג ניסיון בגשרים ולא רק
בגשרי מקטעים.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .6נתבקשנו :ביחס לתנאי סף 7.3.2.1ג לאפשר להציג גם גשרים שתוכננו ב 20-השנים
האחרונות ,וכן גשרים שביצועם טרם הסתיים.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .7נתבקשנו :לשנות את תנאי סף  7.3.2.2כך שניתן יהיה להציג ניסיון בגשרים ולא רק
בגשרי מקטעים ,ושניתן יהיה להסתפק בנסיון בגשרים באורך מצטבר של  300מ"א.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .8נתבקשנו :לשנות את תנאי סף  ,7.2.2.1כך שיתאפשר למציעים להציג ראש צוות תכנון
קונסטרוקציה למנהרות או מהנדס מנהרות המועסקים בחברת בת ,ולא בהעסקה ישירה
אצל המציע.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .9נשאלנו :האם לצורך עמידה בתנאי הסף ניתן להציג הצעה בשיתוף חברה זרה ,כאשר
אנשי הצוות המוצעים מועסקים בה.
תשובה :הבקשה נדחית .המציע רשאי להציג רק אנשי צוות המועסקים אצלו בהעסקה
ישירה.
 .10נשאלנו :האם לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ניתן להציג גשר שביצועו מתחיל בימים
אלו?
תשובה :הבקשה נדחית.
 .11נתבקשנו :לבטל את המגבלה לפיה מציע לא יוכל לזכות הן בתחום הגשרים והן בתחום
המנהרות.
תשובה :הבקשה נדחית.
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 .12נתבקשנו :להבהיר כי מציע אשר מגיש הצעה רק בתחום הגשרים אינו חייב להגיש גם
את המסמכים הרלוונטיים לתחום המנהרות.
תשובה :הבקשה מתקבלת.
 .13נתבקשנו :לשנות את סעיף  3בטבלת האיכות שבסעיף  ,16.10כך שהאורך המינימאלי
הנדרש לגשר לצורך קבלת ניקוד בסעיף זה יהיה  180מ"א.
תשובה :הבקשה מתקבלת.
 .14נתבקשנו :לשלם תוספת שכר עבור תכנון בשיטת .BIM
תשובה :הבקשה מתקבלת .נספח שכר מעודכן ,הכולל תוספת של  5%עבור תכנון מפורט
בשיטת  – BIMמצ"ב למכתב הבהרה זה וכן הועלה לאתר.
 .15נתבקשנו :להפחית את אישור הביטוח ל 4-מיליון ש"ח.
תשובה :הבקשה נדחית.
 .16נתבקשנו :ביחס לסעיף  3.6לחוזה המתכננים ,להבהיר כי המזמין ייתן פירוט והסבר
ביחס לפעולה.
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף.
 .17נתבקשנו :ביחס לסעיף  9.4לחוזה המתכננים להודיע מראש מה הם שינויים מהותיים.
תשובה :הבקשה נדחית.
מובהר כי ,כמפורט במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
המשתתפים להחזירו ,במצורף להצעתם ,כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז ,וזאת
ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.
חתימת המציע:

_________________
בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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