תאריך:יום שני  06יוני 2022
ז'/סיון/תשפ"ב

משתתפי המכרז
עיריית באר יעקב
שלום רב,

הנדון :מכרז פומבי  – 12/22שירותי ייעוץ בתחום תנועה וכבישים
מסמך הבהרות 1
עיריית באר יעקב (להלן – העירייה) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת העירייה לשאלה,
כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה .תשובת העירייה
לשאלת ההבהרה ,מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו ,ככל שצורפו ,מתווספים לכלל מסמכי המכרז
ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.
א .שאלות הבהרה:
מס'

שאלה

.1

אנא הבהירו האם כל עבודה/ייעוץ תצא לה הזמנת
עבודה נפרדת?

.2

אנא הבהירו האם יהא זוכה אחד במכרז או שמא
תיבחר קבוצת זוכים שבניהם תתחלק העבודה?

.3

אנא הבהירו האם הייעוץ יעשה במשרדי העירייה
בשעות מסוימות ,או שישנה גמישות ובדיקת תוכניות
יכולה להתבצע במשרדי הזוכה?

.4

נבקשכם לבטל את הדרישה להגשת ערבות ההצעה,
הדבר לא מקובל במכרזי מתכננים (להבדיל ממכרזי
קבלני ביצוע).
נבקשכם ליתן ארכה של כשבוע ימים להגשת המכרז
וזאת לצורך הכנת טבלאות הניסיון ופניה לאנשי
הקשר לצורך קבלת המלצות.
אנא הבהירו האם נוסח מכתבי ההמלצה מחייבים ,או
שניתן להגיש מכתבי המלצה בנוסח אחר?

.7

בפסקה השנייה – נבקשכם לתקן את הפסקה השנייה
כדלקמן:

.5
.6

.8

העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו
המגיע ליועץ לפי חוזה זה  -כל סכום שלדעת המנהל
מגיע מהיועץ לעירייה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם
זה או דין .אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל
סעד או תרופה להם זכאי ה עירייה עפ"י כל דין.
נבקשכם לעדכן את הסעיף כדלקמן:

תשובה

תוצאה

לא .ימסר דוח שעות בסוף אין שינוי בתנאי
כל חודש .על פי אישור (או ו/או הוראות
אי אישור) חשבון זה ישולם המכרז.
השכר לאוותו החודש על פי
עבודה בפועל.
אין שינוי בתנאי
זוכה אחד.
ו/או הוראות
המכרז.
אין שינוי בתנאי
בהתאם לדרישות מהנדס
העיר .אפשר והשירות יינתן ו/או הוראות
המכרז.
בשטח ,במשרדי העירייה
או במשרדי החברה .הכל
בהתאם להנחיות ודרישות
מהנדס העיר.
אין שינוי בתנאי
נדחה.
ו/או הוראות
המכרז.
המועד ההגשה נדחה ליום התקבל.
 ,20.6.22באותה השעה
ובאותו המקום.
אין שינוי בתנאי
הנוסח מחייב.
ו/או הוראות
המכרז.
אין שינוי בתנאי
נדחה.
ו/או הוראות
המכרז.

נדחה.

אין שינוי בתנאי
ו/או הוראות
המכרז.

היועץ יהיה אחראי על פי דין לכל נזק או אבדן ,בין
ישיר ובין עקיף ,שייגרמו תוך כדי הפר אחריות
מקצועית בשל חבותו החוקית עפ"י כל דין של בעלי
המקצוע השונים המועסקים ע"י היועץ ו/או הפועלים
מטעמו ,בין ממשי ובין כלכלי ,וינקוט בכל האמצעים
הסבירים והמקובלים המעשיים למניעתם.
.9

נבקשכם לעדכן את הסעיף כדלקמן:

.10

היועץ אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות
כזו מוטלת עליו לפי כל דין ,לנזקים שייגרמו עקב תוך
כדי מתן שירותי הייעוץ על ידו ובקשר לכך .אם
תידרש הרשות לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם
בעקבות קבלת פסק דין שביצועו לא עוכב ,מתחייב
היועץ להחזיר לרשות ו/או לשפותה את הסכום
שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי
הרשות לרבות הוצאות משפטיות ,ואותו סכום יראוהו
כחוב המגיע לרשות מהיועץ לפי הסכם זה .חובת
השיפוי הינה בכפוף לכך שהרשות תודיע ליועץ מיד על
קבלת כל תביעה כאמור ,תאפשר לו להתגונן מפניה
ולא תתפשר בה אלא לאחר קבלת אישורו מראש
ובכתב.
נדחה.
נבקשכם לעדכן את הפסקה האחרונה כדלקמן:

.11

אלא ,שמובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים לעיל
כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה ,וכי אין
במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל ההסכם
מכוח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל ההסכם עקב
הפרתו על ידי היועץ בהפרה יסודית אשר לא תתוקנן
בחלוף  14ימים ממתן התראה בכתב.
משרדנו מעניק שירותי תכנון ליזמים/קבלנים פרטיים
ולרשויות השונות (נת"י ,נת"א ,נת"ע וכו') .ייתכנו
פרויקטים אשר נמצאים ו/או גובלים ו/או בחלקם
קשורים לשטחה המוניציפאלי של באר יעקב ,אנא
הבהירו האם מבחינתכם עבודה עם הגופים כאמור
תהווה ניגוד עניינים.

אין שינוי בתנאי
ו/או הוראות
המכרז.

נדחה.

אין שינוי בתנאי
ו/או הוראות
המכרז.

יש למסור פרטים מלאים
במסגרת ההצעה ונושא
יבחן בהתאם.

אין שינוי בתנאי
ו/או הוראות
המכרז.

בכבוד רב,
רו"ח דני אורן
מנכ"ל העירייה
מסמך זה והנספחים לו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל נושא שאין לו התייחסות משמעו ,כי
ההבהרה ו/או ההסתייגות נדחית .אי התייחסות משמע דחייה .על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל
הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת

