י"ד אייר ,תשפ"ב
 15מאי2022 ,

לכבוד מציעים פוטנציאליים במכרז
א.ג.נ,

הנדון :מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס'  3/2022למתן שירותי תיאום וניהול של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי עבור רשות החדשנות -
מענה לשאלות הבהרה
א .להלן תמצית השאלות שהופנו לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן" :הרשות"( בקשר עם המכרז שבנדון ,בצירוף התייחסות הרשות לשאלות:
הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
מספר
המכרז /
סידורי
בהסכם /
בנספח
מסמכי המכרז

השאלה

תשובה

.1

11.1

במסגרת תפקידו של המבצע המוצע ,נדרש ניסיון רב
בהתנהלות מול גורמי הרישוי השונים כמו גם הוכחת ניסיון
מגוון .בהתאם ,אנו מבקשים להוסיף דרישה כי המבצע המוצע
יהיה בעל תואר בהנדסה אזרחית או באדריכלות ובהתאם
רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים ואף רשום )בין אם
כמהנדס/ת אזרחי/ת ובין אם אדריכל/ית(.

הבקשה מקובלת.
למסמכי המכרז יתווסף סעיף  11.2שנוסחו" :המבצע המוצע רשום בפנקס
האדריכלים והמהנדסים ,כמהנדס אזרחי או כאדריכל".
סעיף  11.2המקורי ימוספר .11.3

.2

14.1.1

במסגרת תפקידו של המבצע המוצע בתחום הרלוונטי לפעילות
המיזם ,נדרש ניסיון רב בהתנהלות מול גורמי הרישוי השונים

הבקשה אינה מקובלת ,ואין שינוי במסמכי המכרז בעניין זה.
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מספר
סידורי

הסעיף
הרלוונטי
במסמכי
המכרז /
בהסכם /
בנספח

תשובה

השאלה

כמו גם הוכחת ניסיון מגוון תוך התמקדות בהיבטים רבים
מתחום הקונסטרוקציה )בין היתר לבחינת פתרונות והכוונה
בפתרון קשיים( .בהתאם ,אנו מבקשים כי עצם היותו של
המבצע המוצע קונסטרוקטור רשוי בעל וותק מעל  10שנים
יקנה ניקוד זהה לניקוד תואר שני כפי שמוצג בסעיף .14.1.1.2

.3

14.1.4

במסגרת הניסיון הניהולי של המבצע המוצע נדרש ניסיון כפי
שמפורט בסעיפים  .14.1.4.10 – 14.1.4.1מתבקש להבהיר
האם ספציפית עבור סעיף  14.1.4.10ניתן לשלב בין ניסיונו של
המבצע המוצע ובין ניסיונו של המציע? היינו ,שבמידה ובמציע
קיים הידע העונה באופן מלא על ניסיון בגיבוש תנאי סף
ובדיקות איכות במכרזים בתחום הבינוי ,אזי הניסיון יוכר
עבור ניקוד המבצע המוצע.

הניסיון הנדרש כפי שמופיע בסעיפים אלו מתייחס למבצע שיספק בפועל
את השירותים מטעם המציע ולא למציע .לא ניתן לשלב בין ניסיונו של
המציע ושל המבצע המוצע בעניין זה.

ב.

מסמכי המכרז המתוקנים ,בגרסת שינויים ,מצ"ב.

ג.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות ,על נספחיהם ,יגבר האמור במסמך זה.

ד.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
בברכה,
רשות החדשנות
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