תאריך 28/11/2020
לכבוד
מתענייני ההזמנה
א.ג.נ,.
הנדון :הזמנה מס' 3/2020
לקבלת הצעות להיכלל במאגרי יועצים ומתכננים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
קובץ הבהרות מס' 1
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להלן שאלות שהועברו לידי החכ"ל בקשר להזמנה המצוינת בנדון ותשובות החכ"ל בנוגע אליהן:
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15.1

השאלה

התשובה

שאלה בקשר למסמך מס' 2
האם מי שחותם הוא בעל החברה
או היועץ שהולך להיות רשום
לדוגמא יועץ הנגישות
ואם אנחנו מגישים גם על מפקחי
בניה אז צריך את הטופס חתום
פעמים

מי שחותם על ההצעה ולרבות על
מסמך  2להזמנה זו החברה ומורשי
החתימה בחברה (ולא היועץ
המוצע).
כמו כן ,אין צורך להעביר את
מסמך מס'  2פעמיים ,יש לפרט
במסמך את התחומים אליהם
מעוניין היועץ /המתכנן להירשם.
אין חובה להיות בעל שתי
ההסמכות (מתו"ס ושירות).
גם יועץ שיש בידיו הסמכה אחת
בלבד יכול להגיש הצעה ,וגם יועץ
שיש לו את  2ההסמכות יכול
להגיש.

משרדנו עוסק במתן ייעוץ בתחום
נגישות
אנחנו מעוניינים להיכלל במאגר
היועצים של חברה כלכלית כפר
יונה
אני מורשה נגישות מתו"ס (מבנים,
תשתיות וסביבה)
האם כדי להיכלל במאגר היועצים
מספיק להיות מורשה נגישות
מתו"ס (מבנים ,תשתיות וסביבה)
או צריך להיות גם בעל הסמכה
כמורשה נגישות שירות ?
יש לנו בעיה עם סעיף  15.1בהסכם,
ולכן אנו מבקשים לשנות את סעיף
 15.1בהסכם עפ"י הנוסח הנ"ל:
החברה תהיה רשאית לקזז ולעכב
תשלומים המגיעים לנותן
השירותים בגין כל חוב פסוק וחלוט
אשר נוצר כתוצאה מהליך שיפוטי
או מעין שיפוטי.
כמו כן ,תנאי לקיזוז/עיכוב כספים
יהיה מתן אפשרות סבירה לנותן
השירותים להתגונן ולהביא טענות

הבקשה נדחית.
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מטעמו בהליך השיפוטי לפני
ההכרעה בו.
אנא עדכנו האם זה אפשרי ומקובל
מבחינתכם.
אנחנו מעוניינים להירשם למאגר
היועצים במסגרת הזמנה מס'
 3/2020בתחום האדריכלות.
נשמח לדעת האם תחום
האדריכלות כולל בתוכו בינוי ערים
(מסמכי מדיניות ותב"ע)

כן ,תחום אדריכלות כולל בינוי
ערים.

כחלק ממסמכי ההזמנה יש למלא
את מסמך א' ,1פירוט בדבר ניסיון
קודם .האם ניתן לצרף מסמך שלנו
בנוסח שונה?

ניתן להעביר פירוט בדבר ניסיון
קודם בנוסח אחר כל עוד באותו
הנוסח מצוינים כל הפרטים אשר
נתבקשו במסמך א'.1

האם יש צורך למלא את מסמך
הביטוח או כרגע רק לחתום
בתחתית הדף?

בשלב זה על החברה לחתום על
אישור קיום הביטוחים בתחתית
העמודים בלבד ,ללא צורך
בחתימתה של חברת הביטוח.
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מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי ההזמנה ,גוברות על האמור במסמכי ההזמנה
ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.

.3

כל תיקון לסעיפי ההזמנה ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל
הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההזמנה גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

.4

ההסכם שייחתם בין החכ"ל לבין הזוכה בהזמנה יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו ,ככל והיו כאלה.

.5

מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא 2 :עמודים.

בכבוד רב,
עדי אליאס ,מנכ"לית החברה הכלכלית
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