
 

 

 
פרויקטים בתחומי הבינוי והתשתיות של מבני  מתן שירותי בקרה ומעקב   –1202/10מכרז מס' 

 לרשות לפיתוח הנגב  ציבור, התכנון ופיתוח תשתיות
 

   שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז
  

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על   .1
  .המובא במכרזהנוסח 

או    .2 מטעם המזמינה  מי  ידי  על  דרך אחרת  בכל  או  בכתב  או  פה  בעל  שניתן  פירוש  כל  על  אין להסתמך 
ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב  

ככל   המכרזים,  ועדת  מטעם  שיישלחו  נוספים  הבהרות  ובמכתבי  בלבד  זה  זה   .שיישלחוהבהרה  מסמך 
ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו  

  .להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד

כדי להוות הסכמה    .3 ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה,  אין באי התייחסותה של 
 ., או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרזלהנחותיו של השואל

זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי    במסמך  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים   .4
 .המכרז

 

 :להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל
 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה  מס' סעיף

1.  
 

 
ל כמועמד  להגיש  ניתן  שאינו האם  עובד  פרויקט  מנהל 
  ? שכיר בחברתנו אלא פרילנסר

 

 לא
 

2.  

 כידוע, אנו נמצאים בעיצומו של סגר.   כללי  
למכרז  להיערך  ביכולת  חמורה  להפרעה  גורם  הסגר 

מיטבית   משותפות   –בצורה  ישיבות  קיום  על  מקשה 
חתימה  מורשי  חתימות  למשרדים,  הגעה  ואפקטיביות, 

גורמים שמעורבים במכרז ל  וכן עו"ד, וזאת מבלי לדבר ע
 אשר נכנסים לבידוד וכו'. 

 ימים.     14נוכח האמור, נבקש את דחיית המכרז בלפחות  

ליום  עד  מוארך  ההגשה    מועד 
   15:00בשעה  11.02.2021

 פ .3

לרשימת התארים תואר בהנדסה אזרחית  10.2  נבקש להוסיף 

בפרויקט  שמדובר  )מכיוון  תעשייתי  בניהול   ותואר 

 (. לשירותי בקרה

ליתווספ  10.2לסע'   ם  המיליאחר  ו 
ערים"  "או ר  תואאו  "  -  בתכנון 

 " בהנדסה אזרחית 

4.  23 
טופס    -1ג  

 הצעת מחיר 

הנחה  אחוז  להגביל  אבקש  זה  מסוג  במכרזים  כנהוג 

 מקסימלי 

המ על ההנחה  תעלה  לא    רבית 
תחשב .  30% יותר  גבוה  הנחה 

 30%כהנחה של 

5.  

 –היקף העבודות   כללי 
בת  באשר להיקף השעות בלתי מחייבל הערכה  ש לקמבוק

במסגרת  השירותים  מתן  לצורך  שיידרשו  החודשי 
 התקשרות. ה

כאמור הערכה  לספק  ניתן  .  לא 
בהתאם   יסופקו  השירותים 

שתדרלדרישות   כפי  וש  הרשות 
להוראות   ובהתאם  לעת  מעת 

 המכרז.

6.  

 -תנאי סף למנהל הפרויקט 10.5, 10.4 הזמנה  
העמי הוכחת  לצורך  כי  להבהיר  בתנ מבוקש  ף דה  הס  אי 

בסעיפים   אותם    10.5  -ו  10.4הקבועים  את  להציג  ניתן 
 . הפרויקטים

המציע   בין  זהות  וקיימת  ככל 
רים בהם ל הפרויקט או במקלמנה

הפרוי המציע  מנהל  עבור  ניהל  קט 
הפרויקטים במענה  .  ינושצו  את 

 . אין מניעה, 10.1לסע' 

7.  

 –תק' ההיערכות   -העבודהשיטת    12 הזמנה  
הינו   ההיערכות  תק'  משך  כי  צוין  זה  שבועות.   4בסעיף 

ההיערכות  בתקופת  העבודה  היקף  מה  להבהיר  מבוקש 
 . ים בשבוע( והיכן תתבצע)מס' שעות חודשיות/ ימ

לנותן  בתק  ימסרו  ההיערכות  ופת 
לעני חומרים  מהות  ין  השירותים 

לטיפו  שיועברו  לו  הפרויקטים 
תקופה זו לא תשולם  . בילל ומידע כ

הזוכה  ככל    ,תמורה  למציע  למעט 
תקוצ הזוכה  והתקופה  והמציע  ר 

 יחל בביצוע השירותים בפועל.

 השאלה לא ברורה  התמורה  14.3   הזמנה  .8



 

 

מס'  #
 עמוד

 תשובות פירוט השאלה  מס' סעיף

9.  

 -איכות ההצעות  17.3 הזמנה  
נדרש   • הפרוייקטים  מס'  מה  להבהיר  מבוקש 

מס'   מידה  באמת  שיינתן    1להציג  הניקוד  ומה 
 . בגין כ"א מהן

נדרש  מב • הפרוייקטים  מס'   מה  להבהיר  וקש 
מס'   מידה  באמת  שיינתן    2להציג  הניקוד  ומה 

 . בגין כ"א מהן

ש להציג  מבוקש להבהיר מה מס' ההמלצות שנדר •
 . בגין כ"א מהן  ומה הניקוד שיינתן

שייבחנו   • הקריטריונים  מהם  להבהיר  מבוקש 
 . במסגרת הריאיון

בגין כל   הניקוד שינתן •
  ינתן בהשוואהי פרויקט 

לניסיון שיוצג ע"י כלל  
המציעים ובהתחשב  

תאמת  וה  באיכות, גודל
קטים לשירותים  הפרוי 

    נושא המכרז 

 "ל כנ •
 המלצות  5עד  •

ל דעת  קושיבהתאם ל •
וועדה לעניין  החלטת ו

הפרויקט  התאמת מנהל 
עם המציע לביצוע  מט

 השירותים 

10.  
ג'    הזמנה    –  1נספח 

 הצעת המחיר  
 –שלישי  •

 . לא ברור לאן ההפניה  .7 -6הסעיף מפנה לסעיפים  
לסעיפים   מפנה  בתנאי    6-7האמור 

 המכרז

11.  

 הזמנה  
 
 

 הסכם

ג'     –  1נספח 
 הצעת המחיר,  

 
 35עיף ס

 –שלישי  •
בהתא לנסיעות  זכאי  יהיה  היועץ  כי   להבהיר  ם  יש 

 . לתעריפי חשכ"ל

סע'  בהחלט ראה  למפרט    35, 
 הטכני. 

12.  

 -שימוש בכלים וחומרים 10.1סעיף  הסכם 
להבהיר   או  מבוקש  )כולם  השירותים  כי  נדרש  האם 

   .חלקם(  יינתנו ממשרדי המזמין

השירותים יינתנו ע"י נותן  
דו ו/או במשרדי השירותים ממשר

הפעילות בשטח  הרשות ו/או  
ט וע"מ קבהתאם לצרכי הפרוי

ופן  השירותים בא  את לספק
 . מיטבי

13.  

-12.5סעיפים   הסכם
12.6 

 -התמורה 
ש חריגת  של  במקרה  כי  להבהיר  מהזמנת עות  מבוקש 

זכאי   היועץ  יהיה   , ידי המזמין  על  העבודה אשר אושרה 
מהשעות  בחריגה  שבוצעו  השעות  בגין  נוספת  לתמורה 

    שנקצבו בהזמנת העבודה.

לא, חריגה בלתי מאושרת לא 
 תזכה בכל תמורה. 

  
 יע___________________________ חתימת המצ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


