
 

 

 
 

 שירותי בקרה ומעקב אחר פרויקטים לרשות לפיתוח הנגב –201990/ מס'מכרז 
 

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 

1.   
מבוקש לשנות תעריף השעה לתעריף חשכ"ל הרלוונטי 
ליועץ המוצע. כמו כן, שתינתן אפשרות למתן הנחה עד 

 מהתעריף האמור. 15%

התמורה תיוותר כפי שנקבעה 
 במסמכי המכרז

2.   

עפ"י המקובל במכרזים ציבוריים שמרכיב האיכות הינו 
במטרה לאפשר למציעים לתת הצעה  60%ולא  80%

איכותית המתבססת על טיב העבודה, תוך שמירה על 
 כספי ציבור. אודה לשיקולכם להגדלת מרכיב האיכות.

 

מנגנון הבחירה יוותר כפי שנקבע 
 במסמכי המכרז

3.   

מורה היא שעתית השכר המקובל בפרויקטים בהם הת
היא עפ"י אחד משני התעריפים המקובלים בענף: 
תעריף החשב הכללי לשעות עבודה או תעריף 

 משהב"ט לשעות העבודה.
בשני תעריפים אלו השכר המוצע למועמד המקביל 

א כולל מע"מ, שעה, ל₪/ 240-270לנדרש במכרז הינו 
שעה, לא ₪/ 111-אולם השכר המוצע במכרז הינו עד ל

 ע"מ. כולל מ
שכר זה אינו סביר וחורג מהתעריף שנקבע על ידי 
החשב הכללי. אודה לשיקולכם לעדכון התמורה 

 המוצעת בהתאם לתעריף הממשלתי הרלבנטי.

התמורה תיוותר כפי שנקבעה 
 במסמכי המכרז

4.  15 

נמוך באופן ניכר  15המחיר המצוין בתמורה בסעיף 
ל מהמקובל בענף למשימה כה נכבדת, הוראות חשכ"

למשל המגדירות מחיר שעתי לאיש צוות בעל ניסיון 
לא כולל מע"מ ₪  196שנים ומעלה עומד על  5של 

 (. 7.2)סעיף 
נושא  -בנוסף, המחיר שאתם מציינים כולל מע"מ

 המכביד על התמחור .

התמורה תיוותר כפי שנקבעה 
 במסמכי המכרז

5.  13 ,15 

מצוין כי יש להגיע לאתרים לצורך  15, 13בסעיף 
נושא המכביד גם הוא על התמחיר . הנ"ל על  -שיבותי

פי הוראות חשכ"ל מעבר לקילומטר מסוים מתחשבים 
 בתוספת.

 האם יש לשקול מחדש את הסעיפים?

הרשות תישא בהוצאות נסיעה 
במסגרת מתן השירותים בכפוף 
לתכנית עבודה מאושרת ובהתאם 

 . ע"פ דיווח לביצוע בפועל
 1,000נסיעות בהיקף העולה על 

)אלף( ק"מ בחודש טעונות אישור 
 הרשות מראש ובכתב.

6.   

משרדנו מתמחה בתחום הבקרה, איש הצוות 
על הבקרות הינו רו"ח בעל תואר במנהל  שאחראי

 עסקים וחשבונאות.

בתנאי הסף על ידי הוספה   7.1נבקש לעדכן את סעיף 
    לרשימת תחומים לתואר ראשון את התחום רו"ח.

 השאלה לא ברורה
בסע' כלולה האפשרות להציג 
תואר ראשון בניהול/מנהל עסקים 

 ועוד.
רו"ח הינו הסמכה ולא תואר 

 ראשון.

7.  
הסכם 

 ההתקשרות
 15.1ס' 

האם ניתן למחוק את המילים "ו/או מי /מקבל 
שירותים מהרשות לפיתוח הנגב ו/או משרדי ממשלה 

 קשורים ו/או גופים קשורים"?

 ייוותר ללא שינוהסעיף 

8.  
הסכם 

 ההתקשרות
  15.2ס' 

האם ניתן להוסיף את המילים "על אף האמור בכל 
מקום אחר בהסכם זה, מוסכם כי ביחס לאישור קיום 
ביטוח שצורף להסכם זה, יהא הקבלן רשאי להמציא, 
במקום אישור קיום הביטוח שצורף להסכם זה, את 
אישור הביטוח האחיד אשר רק עליו רשאיות חברות 

 01.12.2019שראל לחתום החל מיום הביטוח בי
מיום  6-1-2019בהתאם לחוזר ביטוח מספר 

וכי המצאת אישור הביטוח האחיד  – 15/05/2019
 כאמור לא תהווה הפרה של הסכם זה"?

 

אישור קיום ביטוחים יהיה זה 
 המצורף לקובץ זה .

9.  
הסכם 

  ההתקשרות
  15.3ס' 

ם האם ניתן למחוק את המילים "על נותן השירותי
יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי 
הסיכון על מנת למנוע הפסדו לו, לרשות ולצד שלישי 

 ניתן לרשום : 
 
נותן השירותים יהיה מנוע  "

טעון טענה כלשהי כלפי הרשות מל



 

 

 תשובות פירוט השאלה מס' סעיף # 
כלשהו" ובמקומן לציין "נותן השירותים יהיה מנוע 
מלטעון טענה כלשהי כלפי הרשות בכל הקשור 

 לגבולות האחריות וסכומי הביטוח"?

ביטוחים שיכול היה בכל הקשור ל
גבולות האחריות וסכומי להסדיר ,
 הביטוח"

10.  
הסכם 

  ההתקשרות
 15.9ס' 

ימי עבודה לפני"  14האם ניתן למחוק את המילים "
 ולציין במקום זאת "עם"?

 יוותר ללא שינויהסעיף 

11.  
הסכם 

  ההתקשרות
  15.10ס' 

כל עוד קיימת לו האם ניתן למחוק את המילים "
חבות על פי דין" ולציין במקומן "למשך כל תקופת 

 ההסכם ושלוש שנים לאחר מכן"?

 יוותר ללא שינויהסעיף 

12.   

 האם מדובר גם בפרויקטים בניה ופיתוח ?

וכן נבקש לעדכן תנאי סף שמנהל הפרויקט  במידה
 יכול להיות גם מהנדס אזרחי

במסגרת דרישות השירותים 
קרות על במכרז זה לא יוטלו ב

פרויקטים בתחום הבינוי ו/או 
 הפיתוח

  

 

 

 

 חתימת המציע___________________________


