קול קורא להצטרפות ועדכון מאגר היועצים של החברה הכלכלית
לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

מסמך הבהרות
 .1בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ (להלן" :החברה") ,על
שינויים והבהרות בהליך כדלקמן.
 .2מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה
בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה
לשאלה ו/או להנחת השואל.
מס' שאלה

תשובה

1

אשמח להבין מה ההבדל בין שתי בטבלת שנות הניסון נדרש למלא פרויקטים
המעידים על מספר שנות הניסיון שיש למציע.
הטבלאות בנספח א'
ואילו בטבלת הפרויקטים נדרש לציין רק
פרויקטים מ 10-השנים האחרונות.
בהתאם לטבלת הניקוד ,הניקוד עבור שנות
הניסיון יינתן בהתאם לפרויקטים שתציין
בטבלת שנות הניסיון והניקוד עבור מס'
הפרויקטים יינתן בהתאם לפרויקטים שתציין
בטבלת הפרויקטים.

2

רשום באופן הגשת הצעה סעיף  ,5כי יש מדובר על טעות סופר .סעיף  5.1יתוקן כך
להגיש במעטפה שתוגש אליכם ,טופס שימחקו המילים "הצעת המחיר".
בקשה להצטרפות למאגר היועצים
(נספח א) ,את הצעת המחיר ואת כל
המסמכים האמורים בסעיף  – .4אין שום
טופס של הצעת מחיר במכרז בכלל.
אשמח לקבל הבהרה בנושא זה גם כן

3

בהתאם לתנאי ההליך ,רק מציע שיזכה בציון
סף של  60ייכנס למאגר המציעים של החברה.
לפיכך ,הנכם נדרשים למלא אחר הוראות
נספח א' וטבלת הניקוד על מנת לקבל את
הניקוד המירבי עבור כל קריטריון.

מדובר במאגר יועצים לו יש "תנאי סף",
והעומד בהם אמור להיכלל במאגר.
אך במסמך ישנו גם נספח ב' העוסק ב-
"ניקוד איכות" כפי שנהוג במכרז (ולא
ברישום למאגר בו העמידה בתנאי הסף
היא הפרמטר הקובע) –
מה תכלית נספח זה וכיצד יש להתייחס
אליו?

__________________
חתימת המשתתף

 .3מוזכר כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ראשון  ,23.01.2022בשעה  12:00בדיוק.
 .4מסמך זה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ,על המשתתפים לחתום בכל עמוד
בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.
בכבוד רב,
רונן קליין ,מנכ"ל

__________________
חתימת המשתתף

