להלן עדכון בעקבות מפגש הבהרות ושאלות שהתקיים ביום 781.3.45
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הוארך מועד הגשת שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ,בשבוע ימים  -ניתן יהיה לשלוח
עד ליום  6.4.45עד השעה  41.11במקום עד ליום .8.4.45
הוארך מועד מסירת ההצעה ,בשבוע ימים  -ניתן לבצעה במסירה ידנית עד ליום 46.4.45
עד לשעה  48.11במקום עד ליום .48.4.45
תוקן סעיף  44.4.1באופן שבו הופחת מס' הפרויקטים הנדרשים מ 81 -ל ,41 -וכן הופחת
היקף כל פרוייקט מ 82 -מלש"ח ל 42 -מלש"ח.
בהתאם ,תוקן מסמך ב' למכרז וכן סעיף  41בעניינים הבאים7
ניסיון בפרויקטים דומים  -הניקוד יהיה לפי המדרג הבא 82 7פרויקטים ומעלה – 2
1.4
1.8

.2

נק' 1 – 81-81 ,נק' 3 – 42-46 ,נק' 8 – 44-41 ,נק'.
ניסיון קודם בעבודות תשתית בסביבה עירונית פעילה (בהיקף של  42מיליון ₪
ומעלה)  1.2 -נקודות בעבור כל פרויקט מקסימום  31נקודות)

הוספו סעיפים 744.4.5- 44.4.3
" ..1.11ניתן להציג פרויקטים בהם ניהול הפרויקט כלל תאום התכנון בלבד או
פיקוח בלבד 1פרויקט אשר עבודת מנהל הפרויקט בו הינה לניהול שלבי התכנון
ולביצוע הפיקוח יחד יימנה כפרויקט אחד1
 ..1.11מובהר בזאת כי פרויקטים אשר נמסרו הינם פרויקטים שעבורם התקבל
אישור גמר מהמזמין (במקרה ועבודת מנהל הפרויקט כללה שרותי פיקוח) או
פרויקטים אשר פורסם עבורם מכרז לביצוע (זאת במקרה ועבודת מנהל
הפרויקט כללה תאום התכנון בלבד)1
 ..1.11מובהר בזאת כי לצורך תנאי הסף ,כל פרויקט יימנה פעם אחת בלבד אף
אם הוא כולל מספר רכיבים ,ואילו לצורך מדדי האיכות המוגדרים בהמשך ניתן
להציג את אותו פרויקט תחת מספר קטגוריות בהתאם לצורך"1

.3

הוסף סעיף  6למסמך ד' – נוסח ההסכם ,שכותרתו שינויים ולהלן נוסחו7
" 19שינויים
 91.בכל שלב משלבי הפרויקט ,יהא המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
להורות למנהל הפרויקט לשנות את טיבם ו/או היקפם של השירותים ,ובלבד
ששינוי זה יוסדר בין הצדדים בכתב1
 919במקרה בו יידרשו על ידי המזמין שינויים מהותיים בתכניות שהוכנו ,לאחר
ששינויים אלה אושרו על ידי המזמין והרשויות המוסמכות (מקום בו נדרש
אישורן של הרשויות) ,ורק במקרה כאמור ,ישלם המזמין תוספת שכר בגין

השירותים הנוספים שניתנו על ידו ,כפי שיוסכם מראש ובכתב בין הצדדים,
ועל בסיס נספח לוח התשלומים שבגוף חוזה זה1
 919מנהל הפרויקט יהיה חייב בביצוע השינויים כאמור ולא יהא רשאי לעכבם
בשל העדר הסכמה 1למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי היועץ לא יהא זכאי
לתוספת שכר בגין שינוי שאינו מהותי1
 919למען הסר ספק ,מובהר בזה ,מנהל הפרויקט לא יהא זכאי לתוספת תשלום
בגין שינויים שנדרשו ובוצעו מחמת פגם או ליקוי בביצוע שירותי הניהול
שנעשו על ידו או מי מטעמו1
 919היה והשינויים יביאו לצמצום מהותי בהיקף העבודה של היועץ ,יופחת מן
התמורה ליועץ סכום עליו יסכימו הצדדים בכתב1

.4

תוקן סעיף  2לנספח ד 1-בענין מועד התשלום באופן שבו החשבון ישולם תוך  31יום מתום
החודש שבו הוגש החשבון (שוטף.)31+

