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י"ח כסלו תשע"ט
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 19/18
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  19 / 18לאספקת שירותי הדמיה ,רינדור והפקה של תמונות,
סרטונים ואמצעי המחשה ל פרויקט הכניסה לעיר ירושלים

מענה לשאלות הבהרה
להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי עדן – חברה לפיתוח כלכלי בירושלים
בע"מ (" המזמין ") ,ביחס למסמכי המכרז שבנדון.
הבהרה זו תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,תיחשב כחלק מתנאיו ,ויחולו עליה כל
ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז  .על המציע לצרף מסמך הבהרה זה להצעתו ,כשהוא
חתום במקום המיועד לכך.
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות
הסכמה להנחותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז .
ככל שיש במ סמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ
משפטי מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
מס'

הפנייה

שאלה

מענה

מסמך א'  -הזמנה
.1

8.2

האם לצורך הוכחת ניסיון
המציע ,ניתן להציג פרויקטים
בהם ההתקשרות בוצעה על
ידי ספקי משנה (ישירות מול
מזמין העבודה)?

לא .לצורך הוכחת עמידתו
בתנאי הסף  ,נדרש המציע לה ציג
פרויקטים לגביהם ה תקשר
המציע במישרין עם מזמין
העבודה.

8.3

האם ביצוע הדמיות של
כבישים במסגרת קידום

לא .יש להציג  2פרויקטים
לפחות שבוצעו באופן מלא

פרויקט נדל"ן ,עונה על דרישת
הניסיון של פרויקטים מתחום
תשתיות תחבורה?

בתחום תשתיות תחבורה.

8.3

.2

.3

51.1

האם נדרש להגיש את ההצעה
בשני עותקים?

יש להגיש את ההצעה בהתאם
להוראות הסעיף.

.4

נספחי
ההזמנה

האם נדרש לאמת את נספחי
ההזמנה באמצעות עורך דין?

יש למלא את נספחי ההזמנה
בהתאם להוראות הרלוונטיות
לכל נספח ,לרבות לעניין אימות
באמצעות עו"ד ,היכן שנדרש.

מסמך ב' – הסכם
 .5נספח א ' ו-
ב'

אילו מסמכים
לנספחים אלו?

יש

לצרף

אין לצרף מסמכים כלשהם
לנספחים אלו בעת הגשת
ההצעה.

נספח ג' – מפרט השירותים
.6

כללי

באיזה פורמט וב איזו תוכנה
נוצרו המודלים הקיימים
ברשות המזמין?

מודלים
המזמין
ברשות
בפורמטים שונים וברמות
פירוט שונות .בין היתר ,קיימים
מודלים שנוצרו בתוכנות שונות
– סקצ'אפ , MAX -D3 ,ריינו וכן
מודל  BIMב . REVIT -
לגרוע
כדי
באמור
אין
ממחויבותו של הספק לספק את
השירותים ביחס לכל פורמט
שיועבר על ידי המזמין ,כמפורט
במפרט השירותים.

בכבוד רב,
עדן  -חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ
______________X
חתימת המציע

