 16לאוגוסט2017 ,
לכבוד:
משתתפי מפגש מציעים
מכרז פומבי 104/2017

מתן מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס'104/2017 :
מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום קשרי קהילה ,שיתוף ציבור
ועבודה קהילתית באזורי התעסוקה ברחבי העיר באר שבע
בהמשך לפרסום מכרז פומבי מס'  104/2017מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום קשרי קהילה ,שיתוף
ציבור ועבודה קהילתית באזורי התעסוקה ברחבי העיר באר שבע ובהמשך לקבלת שאלות
מהמציעים השונים ,מפורט למטה ריכוז השאלות ומתן התשובות /הבהרות בהתאם.
.1

שאלה:
סעיף כללי – נבקש להבהיר כי עוסק מורשה רשאי להיות מציע המגיש הצעה למכרז .אנא
התאימו את מסמכי המכרז ובעיקר הנספחים השונים כנדרש בעניין זה.
תשובה :כפי הקבוע במסמכי המכרז ,רשאים להשתתף יחידים ותאגידים הרשומים כדין
בישראל ,והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.
לפיכך ,ככל שמי מהמציעים הינו יחיד (עצמאי ,עוסק מורשה) ,ימלא את שמו במקום שם
החברה ואת מספר ע.מ .במקום ח.פ .במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז .המציע לא
יערוך שינויים נוספים בהקשר זה במסמכי המכרז.

.2

שאלה:
סעיף כללי – לאור הלו"ז הצפוף להגשת שאלות ההבהרה והמכרז ,והיותנו מצויים בחודש
אוגוסט בו הרבה גורמים רלוונטיים מצויים בחופשה ,נבקשכם לדחות את מועד הגשת
ההצעה ב 14 -יום לתאריך ה 4 -לספטמבר.
תשובה :הבקשה נדחית.

.3

שאלה:
תנאי סף  – 1.1היקף המחזור הכספי הנדרש אינו סביר ונראה תלוש מההויה של תחום
העיסוק הקהילתי .ההיקף המדובר למעשה אינו נותן סיכוי למציעים שונים בתחום להגיש
הצעה למכרז ,ובפועל הופך את ההגשה לאפשרית עבור מציע אחד בלבד – דבר המהווה
פגישה אנושה בשיוויון ואף אינו משרת את מיטב האינטרסים של עורך המכרז עצמו.
מבוקש להקטין ההיקף הנדרש לסך של .₪ 400,000
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תשובה :לאחר בחינת הבקשה הוחלט להעמיד את היקף המחזור הכספי
הנדרש על סך  ₪ 3,000,000במקום  ₪ 4,000,000שצוינו במקור.
.4

שאלה:
תנאי סף  - 1.2שוב לצערנו ,דומה כי תנאי הסף הנ"ל נותן אפשרות הגשה למציע אחד
ספציפי בלבד .מבוקש להרחיב את האפשרויות הקשורות להגדרת התחום הקהילתי
והממשקים שלו ,או לצמצם את מספר הפרויקטים הנדרשים בממשקים הפיזיים.
תשובה :הבקשה נדחית.

.5

שאלה:
טבלת האיכות ,סעיף  – 1מבוקש לבטל מתן הניקוד הגבוה ביותר למציע לו מספר הרב
ביותר של פרויקטים מוצגים .הדבר נותן יתרון מובנה בהכרח למציע ספציפי ופוגע בזכות
לשיווין של מציעים קטנים יותר.
תשובה :הבקשה נדחית.

.6

שאלה:
טבלת האיכות ,סעיף  – 2ההתייחסות ל 250 -שעות לפחות לכל פרויקט ,פוגעת פעם נוספת
בחברות שנותנות תשובות לא רק לפרויקטים בהיקפים רחבים ,אלא גם נוהגות להתייחס
לפרויקטים קטנים בהיקפם אשר כמובן אינם נופלים ברמת האיכות .מבוקש לבטל
ההתייחסות להיקף שעות ו/או להפחיתה באופן דרמטי.
כנ"ל בהתייחס למנהל הפרויקט.
תשובה :הבקשה נדחית.

.7

שאלה:
סעיף ( 2יד') – מבוקש לבטל מתן עדיפות למציעים אשר להם ניסיון עם עיריית באר שבע.
הדבר נותן יתרון מובנה ולא הוגן לספקים קיימים של העירייה.
תשובה :הבקשה נדחית .מובהר כי הסעיף מאפשר במקרים בהם יש מספר הצעות שקיבלו
את הניקוד הגבוה ביותר ,להביא בחשבון גם את ניסיון העירייה ו/או חברות הבת שלה עם
המציע ככל שקיים ,בין אם הוא חיובי ובין אם הוא שלילי.

.8

שאלה:
סעיף  19בחוזה – נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף או בכל מקום אחר בהסכם ו/או
במכרז ,אחריות הספק תוגבל בכל מקרה לאחריות על פי דין בלבד .הספק לא יהא אחראי
לנזק אשר לא ייגרם על ידו ,לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של המזמין או מי
מטעמו או צד ג' כלשהו.
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יובהר כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר ,הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד
שייגרם למזמין או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל ,שלו או של מי מעובדיו או
שלוחיו ,במסגרת פעולתם על פי חוזה זה.
בכל מקרה ,ועל אף האמור בכל מקום אחר ,גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר,
למעט נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי ,לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי
חוזה זה ,לאורך כל תקופת החוזה.
יובהר כי בכל מקרה שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט של ערכאה
שיפוטית מוסמכת ולכך שהמזמין ייתן לקבלן הודעה מידית על התביעה/דרישת התשלום
וייתן לספק שליטה בלעדית על ניהול ההגנה/המו"מ לפשרה.
תשובה :הבקשה נדחית.
.9

בעקבות החלטת החברה על שינוי תנאי סף  ,1.1כך שהדרישה למחזור כספי תעמוד על
 ₪ 3,000,000במקום  ₪ 4,000,000במקור ,ניתנת בזו דחייה במועד האחרון להגשת הצעות
עד ליום  28.08.2017עד השעה  15:00במשרדי חברת יעדים .מעטפה שתגיע לאחר מועד
ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

.10

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז .יש לצרפו חתום על ידי המציעים למסמכי ההצעה.

בברכה,
רחלי מרום ,מנכ"ל
יעדים-חברה עירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ
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