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 תשובות לשאלות הבהרה

מתן שירותי ייעוץ לתכנון אסטרטגי ופיתוח כלכלי ל 14/2020מכרז פומבי מס' 
 בקרית מלאכי

   
הזמנה #

מפרט/
/ 

 חוזה

 תשובה שאלה סעיף

האם ניתן להגיש את המכרז בצורה   כללי 1
 מקוונת לאור המצב הקיים? 

 הבקשה נדחית.

האם יתאפשר בהחתמת העורך דין   כללי 2
בנוכחות חזותית טלפונית מאומתת 

)מאחר ומורשי החתימה בקבוצת 
 הסיכון לחשיפה לאוכלוסייה חיצונית(

 הבקשה מתקבלת

 26.5.2020-שעת ההגשה בתאריך ה  כללי 3
בבוקר. האם ניתן יהיה  9-נקבעה ל

 לדחותה לשעת הצהריים?

 הבקשה נדחית.
 

   מכרז 4

 -בנוגע להארכת תוקף ההתקשרות 
צוין כי העירייה רשאית להאריך את 
תוקף ההתקשרות אבל לא מצוין מה 
התמורה לזוכה. האם הכוונה היא כי 
התשלום בגין כל תקופה נוספת יהיה 

 זהה לתקופה המקורית? 

 זכותהשומרת על  העירייה
להאריך את תקופת 

 , בין היתר, ההתקשרות
 בכל ענין הנוגע ללו"ז

מסמך ב' למסמכי שנקבע ב
ו/או בכל מקרה בו  המכרז

תחליט כי קיים צורך 
להאריך את התקשרות 

)למשל לצורך ליווי תהליך 
היישום(. העירייה אינה 

מתחייבת לשלם למציע כל 
סכום שהוא מעבר להצעת 

המחיר שנקב  המציע 
 בהצעתו  )מסמך ב'(  .

 
 

 1.5.2 מכרז 5

"מציע אינו רשאי להציע הצעה 
האם ניתן  -משותפת עם מציע אחר." 

להגיש הצעה משותפת של שני מומחי 
תכנון עירוני +  -תוכן מענפים שונים 

תכנון אסטרטגי כלכלי? במידה וכן, 
האם ניתן לחבר את ניסיון שני הגופים 

 לצורך עמידה בתנאי הסף והאיכות?

ותנאי הסף  1.5.2סעיף 
הגשת הצעה  ברורים.

משותפת עם מציע אחר 
גופים לצורך  2חיבור ו/או 

 יםמנוגדעמידה בתנאי סף 
 . לתנאי המכרז

 
גופים  2לגבי חיבור של 

לצורך עמידה ברכיב איכות 
המציע לא  -( 2) מסמך א'

פירט לאיזה רכיב במדדי 
האיכות מתייחסת שאלתו .   
מבלי לגרוע מכל זכות שהיא 

העומדת לעירייה,  הועדה 
המקצועית  רשאית לשקול 
בין יתר שיקוליה ניסיון של 

ם המציע אשר גורמים מטע
 יעניקו שירות לעירייה
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 1.11.2 מכרז 6

לא ברורה הכוונה בפרסום ה"אומדן". 
האם הכוונה כי תתפרסם ההצעה 

הזוכה? האם מדובר בהערכת מחיר של 
 העירייה לשירות? 

)א( 11בהתאם לקבוע בסעיף 
תקנות העיריות )מכרזים(, ל

 1987-תשמ"ח

 1.11.7 מכרז 7

מה הכוונה בקבלן איסוף אחד? 
בסעיפים אחרים מצוין כי כן תתאפשר 

העסקת גורמים נוספים התחייבות על 
 בעתיד, אך סעיף זה נוגד את האמור.

רוע מכל זכות שהיא מבלי לג
המשפט  העומדת לעירייה, 

 מבלי לגרועהבא ימחק : " 
מהאמור יובהר כי מתן 

השירותים, נשוא מכרז זה, 
יבוצע על ידי קבלן איסוף 

 אחד בלבד ולא יבוצע
פיצול בביצוע העבודות בין 

 "שני קבלנים או יותר.
 
 
 
 
 

 כללי כללי 8

במספר מקומות במסמכי  -תכנון 
המכרז הזמין מתייחס לסוגיית תכנון 

אשר תדרש בעבודה. ברם, לא ברור מה 
האם הכוונה הינה  -סוג התכנון הנדרש 

 כי המציע יספק תכניות סטטוטריות
עבור העיר? ישנו הבדל משמעותי בין 

תכנון אסטרטגי כלכלי המתייחס 
ומציע תכניות הכוללות בינוי לבין כזה 
אשר יגבש תכנית סטטוטורית בפועל 

הכוללת תכנון על ידי אדריכל. נבקש כי 
 סוגיה זו תובהר.

אין הכוונה לתכנית 
סטאטוטורית או תכנית 
אדריכלית, אלא לתכנון 

 אסטרטגי בלבד.

הצעת  9
 מחיר

הצעת 
 מחיר

מה טווח הזמן עליו  -עלות הליווי 
נדרשת לתת הצעת מחיר? חודשי? 

 שנתי? 

פתוח להצעות, בהתאם 
לתהליך שיוצע על ידי כותב 

 ההצעה.

מסמך  10
 ג'

נספח 
 א

מפרט 
 עבודות

יש התייחסות והפניה אל הנספח אך 
( ריק. האם אמור להיות 29העמוד )

 תוכן?

)א( לחוזה מפנה 2סעיף 
 למסמך ב' לתנאי המכרז 

מסמך  11
 נספח ב ג'

יש התייחסות והפניה אל הנספח אך 
( ריק. האם אמור להיות 30העמוד )

 תוכן?

נספח ב' מופיע באתר 
 העירייה כקובץ נפרד. 

המציע נדרש לצרף יובהר כי 
להצעתו את נספח ב' נספח 
הביטוח כשהוא חתום על 

  ידו
מסמך  12

 א'
סעיף 

1.2 
נוכח המצב, נבקש לשקול הגשת 

ההצעה באופן אלקטרונית ע"י העברת 
כלל המסמכים באופן סרוק לכתובת 

 מייל

 אין שינוי בסעיף
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13 
 

מסמך 
 א'

נספח 
1.6 

האם זהו הנוסח עבור ערבות ההצעה? והם 
 10,000יש להגיד עם ההצעה ערבות על סך 

?₪ 
 

"לפרק  2.2ראו סעיף 
 תנאי הסף. 

 הסכם 14
ההתק
 שרות

 
נספח ג 
הצהרה 

בדבר 
היעדר 

ניגוד 
 עניינים

סעיף 
15 
 
 

נספח ג 
הצהרה 

בדבר 
היעדר 

ניגוד 
 עניינים

בסעיפים הנוגעים לניגוד עניינים, נבקש כי 
יירשם הנוסח הבא: "היועץ מצהיר בזאת 

למיטב ידיעתו נכון למועד התקשרותו כי 
 לא מתקיים כל ניגוד...".בהסכם זה, 

 

 יףאין שינוי בסע

הסכם  15
ההתק
 שרות

 

סעיף 
28 

סעיף 
 )א( 24

נבקש להבהיר כי כל מסמך לרבות ניירות 

העבודה אותו אנו נדרשים לשמור בהתאם 

לצורך נהלים פנימיים ו/או לפי דרישה 

רגולטורית או מקצועית מוחרגים מהסעיף 

 הדורש את מסירתם/השמדתם 

 אין שינוי בסעיף

16 
 

הסכם 
ההתק
 שרות

 
נספח ד 
הצהרה 

על 
שמירת 
 סודיות

 
 

סעיף 
14 
 
 

נספח ד 
הצהרה 

על 
שמירת 
 סודיות

 
 
 

בעניין שמירה על סודיות נבקש שתתווסף 
 הפסקה הבאה: 

הוראות הסעיף לא יחולו על מידע  סודי 
 ש:         

מהווה מידע ציבורי בעת שהוא מועבר  •
או הופך למידע ציבורי לאחר מכן, 

של שלא כתוצאה מגילוי לא מורשה 
 היועץ;

פותח באופן עצמאי על ידי היועץ שלא  •
 תוך הפרת הסכם זה;

ידוע באופן עצמאי ליועץ בזמן קבלתו  •
שלא על ידי פעולה בלתי חוקית של 

 היועץ;  
נחשף על ידי היועץ לאחר קבלת אישור  •

 מראש ובכתב מהעירייה;
מגיע לידיעתו של היועץ ממקור אחר  •

 אושלא מהעירייה/עורך המכרז; 
נחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות  •

רגולטורית או שהגילוי מתחייב על פי 
 חוק.

 
 אין שינוי בסעיף
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הסכם  17
ההתק
 שרות

 
 

סעיף 
14 
 
 
 

נבקש להוסיף לסעיף הסודיות את הפסקה 
הבאה: "למרות האמור לעיל, רשאי היועץ 
לפרסם כי הוא נותן או נתן את השירותים 

 לחברה.

 אין שינוי בסעיף

הסכם  18
ההתק
 שרות

 

סעיף 
24 

סעיף 
21 

יכלול  זכויות היוצרים סעיףנבקש כי 
היועץ  של העבודה תוצרי הפצת של הגבלה

 לאמור ובהתאםשלישיים  דיםלצד
 : הבאים המשפטים יתווספו

 מקבל כלפי אחריות כלספק ל תהיה לא •
 . העירייה שאינו תוצריםה
העירייה  שאינו גורם כל על איסור חל •

 של בתוכנם אחר אדם לשתף או/ו להפיץ
 ללא, היועץ ידי על שהוכנו התוצרים

 היועץ.ומהעירייה מ בכתב מפורש אישור
על העירייה לקבל את אישורו של היועץ  •

 לפני כל הפצת תוצרי עבודה לצד ג'.

 אין שינוי בסעיף

הסכם  19
ההתק
 שרות

 

סעיף  
21 

סעיף 
24 
 

 נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא:
"לעניין העברת תוצרי עבודתו של היועץ 

ללא קבלת אישורו מראש, בכל מקרה שבו 
תוגש תביעה של צדדים שלישיים כנגד 
היועץ, העירייה מתחייבת לשפות את 

היועץ בגין כל הוצאה בה יחויב, לרבות 
 שכר טרחת עו"ד".

 אין שינוי בסעיף

הסכם  20
ההתק
 שרות

 

לרבות מסמכי למידע ולנתונים, בהקשר  סעיף 

, ההתקשרות, התוצרים וניירות העבודה

 נבקש כי תירשם הפסקה הבאה:

 העירייה הינה הבעלים הבלעדי במידע."
למעט חומרים שהינם פיתוח עצמי של 

וכן למעט חומר / ניירות עבודה  היועץ
הנדרשים לגיבוי העבודה שבוצעה על פי 

הכללים המקובלים לשמירת ניירות 
 עבודה".

 בסעיף אין שינוי
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הסכם   21
 ההתקשרות

 

סעיף 
18 
 
 

נבקש כי סעיף האחריות והשיפוי 
הגבלה של  בנזיקין בחוזה יכלול

 היועץהפצת תוצרי העבודה של 
ובהתאם  המזמין לצד ג' שאינו

יתווספו המשפטים  לאמור
כל יועץ ל אהבאים: "לא תה

אחריות כלפי מקבל התוצרים 
. כמו כן, חל העירייהשאינו 

איסור על כל גורם שאינו 
להפיץ ו/או לשתף אדם העירייה 

תוכנם של התוצרים אחר ב
ללא אישור  היועץ,שהוכנו על ידי 

העירייה מפורש בכתב מ
 ."היועץומ

 אין שינוי בסעיף

הסכם   22
 ההתקשרות

 

סעיף 
18 
 

נבקש להוסיף לסעיף את המשפט 
 הבא: 

"למרות כל האמור לעיל, 
תוגבל לנזקים היועץ אחריותו של 

ישירים בלבד אשר נגרמו על ידו. 
ו/או  בכול מקרה, סכום השיפוי

תהא זכאית העירייה הפיצוי לו 
לא יעלה על גובה שכר הטרחה 

עבור יועץ ששולם בפועל ל
השירותים נשוא הסכם 

התקשרות. הגבלת סכום ה
האחריות לא תחול ביחס לנזקים 

מו עקב הונאה או שירים שנגרי
או מי היועץ פעולה בזדון של 

 מטעמו".

 אין שינוי בסעיף

הסכם   23
 ההתקשרות

 

סעיף  
 )ד( 8

סעיף 
22 
 

נבקש כי בדומה לזכות השמורה 
לחברה, יתווסף גם המשפט הבא: 
"היועץ יהיה רשאי להביא הסכם 
זה לידי סיום ע"י מתן הודעה של 

יום מראש ובכתב למזמין  30
 במקרים הבאים:

היועץ יימצא במצב של  .1
 ניגוד עניינים;

. מקום בו הדין או הוראה 2
מקצועית כלשהי אוסרים 

על היועץ להמשיך את מתן 
 השירות;

. אי תשלום שכר טרחה על ידי 3
 העירייה, במלואו ובמועדו".

 אין שינוי בסעיף
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סעיף  הזמנה 24
2.1 

למסמך ההנחיות מגדיר  2.1סעיף 
שנים  7כתנאי סף ניסיון של 

לפחות בביצוע עבודות דומות 
לשירותים הנדרשים במכרז, עבור 

גופים לפחות. לאור תכולת  10
העבודה המתוארת במסמך ב' 
והצורך ב"מגוון דיסציפלינות 
והתמחויות" כמפורט באמות 

 המידה לבחירת הזוכה,  
 10נודה לאישורכם כי בין 

הפרויקטים יכולים להיכלל גם 
פרויקטים מעשיים של פיתוח 
מסחרי וכלכלי, הכנת תוכניות 
עבודה, פיתוח הכנסות לרשות 

 וכד'.

 מאושר.

סעיף  הזמנה 25
2.1 

תכולת העבודה והתוצרים 
הנדרשים במסגרתה מכוונים 
לצוות בעל מומחיות במספר 
תחומים. גם אמות המידה 
לבחירת הזוכה לבחירת הזוכה 
מעניקות ניקוד להרכב יועצים 

 3מגוון. בנוסף, מגדיר סעיף 
למסמך את תחומי ההתמחות 
הנדרשים ואת יכולת המציע 
"לגייס מומחים נוספים במידת 

 ון הסעיף(. הצורך" )לש
לאור זאת נבקש לאפשר הגשת 
הצעה הכוללת הסתמכות על 
יועצים חיצוניים וניסיונם 
והעסקתם כקבלני משנה ע"י 
הזוכה במכרז, ללא כל קשר בינם 
לבין העירייה. התקשרות כזו 
מקובלת במכרזים רבים 
הדורשים בניית צוות מתכננים או 
יועצים בתחומים שונים, דוגמת 

 ניהול פרויקטים. מכרזי תכנון או

 השאלה אינה ברורה . 
 

 אין שינוי בתנאי הסף.  

בסעיף כתוב: "למציע ו/או לגורם  2.1 מפרט המכרז 26
מטעם המציע אשר יספק את 

שנות נסיון 7השירותים לעירייה 
 לפחות"

האם הכוונה היא שניתן להציג 
של עובדים מטעם המציע,  נסיון

אשר מתוכננים לפעול בצוות 
 7הפרויקט, שנרכש במהלך 

השנים המדוברות שלא במסגרת 
 עבודתם אצל המציע?

 ניתן להציג ניסיון של 
אשר   גורם מטעם המציעה

יספק את השירותים 
)גם אם אותו גורם  לעירייה

לא עבד אצל המציע בשנים 
 המופיעות בסעיף(

להוראות וזאת בהתאם 
 המכרז.
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מפרט  27
 המכרז

מסמך 
 ב'

האם את הגשת ההצעה 
הכספית יש להגיש בטבלה 

בשני עותקים,  18בעמ' 
כלומר להגיש פעמיים את 

 ? 18עמ' 

ניתן להגיש את ההצעה הכספית  
 בעותק אחד


