بـلـديـة رهـــط

עיריית רהט
הליך קבלת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ
סקר טבע עירוני בתחום העיר רהט

הודעה מס'  2למשתתפים

להלן מענה לשאלות הבהרה שנמסרו לעירייה:
שאלה
נבקש לצרף את הנוסח
הנדרש על ידיכם לאשור
רו"ח

מענה
נא ראו הדרישה בסעיף.
זה מה שנדרש מרואה
החשבון.

מסד עמ סעיף
4.4 4
.1

4.6

נבקש לצרף את הנוסח
הנדרש על ידיכם לאשור
רו"ח

הנוסח מופיע בסעיף
עצמו

.3

כללי

האם היקף סקר הטבע
העירוני נקבע על פי הקו
הכחול בתוכנית
 402/02/17ועל כן כולל
את אזור תעשיה ,56
והמט"ש ,אך אינו כולל
את אזור תעשיה עידן
הנגב?

אין רלבנטיות לתכנית
 .402/02/17ההליך חל
על כל תחום השיפוט של
רהט כפי שמופיע
באכרזת העיריות (עייית
רהט)(תיקון) ,התשע"ח-
( 2018ק"ת  ,7977עמ'
 .1738מיום .)28.3.2018
תחום זה כולל את שטח
האונה הצפונית של עידן
הנגב .ועדת ההיגוי היא
זו שתמקד את הזוכה
באזורים שבהם יבוצע
הסקר.

.4

כללי

האם ישנם סקרים או
דוחות קודמים
הקשורים לסקר טבע
עירוני?

לא

.5

כללי

האם שכבות ממ"ג
המופיעות באתר הממ"ג
של העיר זמינות עבור
הסקר?

כן.
אולם בנוגע למידע רגיש,
יהיה צורך להציג צורך
על מנת לקבל אותו.

.6

כללי

האם התרגום לערבית
של תוצרי העבודה ניתן
לביצוע בסיוע עובדי
העירייה?

לא.
יש לתמחר זאת כחלק
מהצעת המחיר.

.2
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.7

כללי

האם יש ליווי בשטח של
הסוקרים על ידי עובד
עירייה?

.8

כללי

עד כמה יש שיתוף פעולה מדובר במידע שאינו
של התושבים עם הסקר? מצוי בידי העיריה.

.9

כללי

מה הסיכוי להיתקל
בעוינות מצד התושבים
בזמן תיעוד מפגעים
וערכי טבע בתמונות
ומדידות.

מדובר במידע שאינו
מצוי בידי העיריה.

.10

כללי

על פי מסמכי המכרז
ישנם מכשירי מדידה
הנדרשים להישאר
בשטח במהלך הלילה
דוגמת מצלמות
ורשמקולים .האם
העיריה רואה עצמה
שותפה לשמירתם?

לא

.11

2

3.2

.12

2

3.3

לחברתנו ניסיון עשיר
בסקרים ,מסמכים
סביבתיים וגם בסקרי
טבע .לא הגיוני לבקש
עבור סקר אחד ניסיון
של  5סקרים .מבקשים
להכיר בניסיון של 3
סקרי טבע בשבע השנים
האחרונות.
בסעיף  3.3הדרישות
נוקשות מדי ויאפשרו רק
לגוף אחד בארץ להגיש
הצעה.

הבקשה נדחית.
לדעת העירייה ,ביצוע 3
סקרים ב 7 -השנים
האחרונות ,אינו מהווה
"ניסיון עשיר" כדברי
הפונה.

.13

2

3.4

מבקשים לשנות את
סעיף  .3.3ל -יעוץ
אקולוגי וסביבתי.

כעקרון – לא.
עם זאת ,ככל שהזוכה
יעלה צורך ענייני בליווי,
העירייה תפעל על מנת
לסייע בעניין זה.

הדרישה אינה ברורה.
הדרישה בסעיף  3.3היא
ניסיון בייעוץ אקולוגי
בהליכי תכנון.
הבקשה היא לשנות
לייעוץ אקולוגי וסביבתי.
כלומר ,מחמירה את
דרישת ההליך.

הדרישה נדחית.
בסעיף  3.4הדרישות
נוקשות מדי ויאפשרו רק אין מדובר בהיקף
עבודה ,אלא בניסיון
לגוף אחד בארץ להגיש
בעבודה מול גופים
הצעה.
ציבוריים.
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מבקשים לשנות את
סעיף  3.4מסמך מדיניות
לטיפול בטבע עירוני
ברשות אחת לפחות .לא
נהוג לבקש בתנאי סף
היקף עבודות יותר גדול
פי  5מהעבודה
המבוצעת.
לא .תקציב רשות
מקומית כולל מע"מ.

8

האם ניתן
טופס מס' 1
(הצעה כספית) להתייחס למחיר הנקוב
שממנו נגזרת
ההנחה  180אש"ח –
ללא מע"מ?

8

הבקשה מתקבלת
אופן ביצוע התשלום
טופס מס' 1
חלקית.
(הצעה כספית) מתואר בשני מועדים-
אבני הדרך לתשלום בגין
תשלום ראשון לאחר
סעיפים
כל אחד מהרכיבים הם
סיום סקר טבע עירוני
3.2 + 3.1
בהתאם לטבלאות
ומסמך מיפוי מפגעים
שבטופס מס'  3להליך
(רכיבים א'  +ב')
ותשלום שני לאחר סיום (מכתב מיום  5מאי
הכנת המדריך (רכיב ג').)2021 .
נבקש לפצל את התשלום תשומת הלב ,כי על
תשלום התמורה חלות
לאבני דרך לאורך
הוראות סעיף (3ו) לחוק
העבודה.
מוסר תשלומים
לספקים ,תשע"ז.2017-
על כן ,מובהר התשלום
בפועל לידי הזוכה ,יבוצע
רק לאחר קבלת אישור
הגורם המממן והעברת
הכספים בפועל לידי
העירייה.

למעט השינויים המפורטים לעיל ,אין שינוי ביתר הוראות ההליך.
על המציעים לצרף העתק הודעה להצעותיהם ולחתום בשוליה.
בכבוד רב ובברכה,
עיריית רהט
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