
 

 

 

 תשובות לשאלות הבהרה
 מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשותל 1205/51מכרז 

 
  

הזמנה0 סעיף שאלה תשובה
מפרט0ח

 וזה

# 

הגורם  - חברה הזוכהובמידה ו( הזוכה
אשר יעניק את  הזוכהמטעם 

להעניק את נדרש  )השירותים לעירייה
 במשרדי העירייההשירות 

האם המועמד נדרש לשבת בעירייה או 
 שצריך לספק לו משרד חיצוני?

 1 חוזה 6

יובהר ויודגש כי לא יחולו כל יחסי לא. 
עו"מ בין העירייה לזוכה ו/או לכל גורם 

 אחר מטעמו. 

האם יש תשלום על שעות נוספות 
 בהתאם לצורך?

 2 חוזה 7.8

 הזוכהובמידה ו(במידה ונבצר מהזוכה 
אשר  הזוכההגורם מטעם  - חברה

( ליתן את יעניק את השירותים לעירייה
השירות, עליו להעמיד לרשות העירייה 
גורם חילופי מטעמו בכפוף להסכמת 
מנכ"ל העירייה, אשר ימלא את מקומו 
בתקופת העדרו. לא בוצעה ההחלפה 

ם שהוא )לרבות מהטעם מכל טע
שמנכ"ל העירייה לא יאשר את הגורם 
המחליף(, העירייה תהא רשאית לבצע 

לשיקול דעתה  בהתאם יםקיזוז
 הבלעדי.

האם יש קיזוז על ימי חופש / מחלה? 
 מה המנגנון?

 3 חוזה 7.8

התשלום החודשי קבוע בכפוף לכך 
שנותן השירות יבצע את עבודתו בכל 

ימי השבוע מלבד המועדים הבאים  
 2שיחולו במהלך השבוע )לא בשבת( 

ב' בתשרי, יום  –ימי ראש השנה )א' ו 
  -ימי סוכות )טו ו  2כיפור )י' בתשרי(  

כא  –ימי פסח )טו ו  2כב בתשרי( 
 בניסן( שבועות )ו בסיוון( 

התשלום החודשי קבוע ללא  האם
 תלות בימי העבודה של חודש נתון?

 4 חוזה 7.8

האם במידת הצורך העירייה תשקול  לא. 
מינוי נוסף במידה ותידרש יותר 

 ממשרה מלאה לביצוע המטלות?

 5 חוזה 5

העבודה תהיה בכפיפות למהנדס 
 / מנכ"ל העירייה. ה העיריי

האם העבודה תהיה בכפיפות למהנדס 
 העירייה או לגורם אחר?

 6 חוזה 6.1

מה הכוונה ומה הקשר בין הגשת  ימחק -לחוזה  7.8.2סעיף 
חשבון סופי של קבלן להגשת חשבון 

 המציע עבור שירותי הניהול והפיקוח?

 8 חוזה 7.8.2

מהנדס העירייה / מנכ"ל העירייה. 
ההליך יהיה בכל דרך שיקבע מהנדס 

לפי  העירייה / מנכ"ל העירייה, הכל
 שיקול דעתם.

מי הגורם המחליט על  –פיצויים 
תביעת פיצויים מטעם המזמין? מה 

 ההליך לכך?

 7 חוזה 16



 

 

 

 

 

 

הכוונה לגורמים שעובדים / עבדו עם 
 המציע.

 
 

הדגש יהיה על הגורם שיעניק את 
 .   בפועלהשירות  לעירייה 

מצוין "הצוות  –במדד האיכות 
האם  –המקצועי שעובד עם המציע" 

הכוונה לעובדים הנוספים בחברה? 
האם יש רלוונטיות לניסיון הכללי של 

 החברה?

 9 מכרז 1מסמך ב'

היקף הפרויקטים יהיה בהתאם לצרכי 
 העירייה 

האם יש בהירות להיקף הפרויקטים 
 הנדרשים לניהול בשנה הקרובה?

 11 מכרז כללי

 שיעור אחוז הנחה יכלול מע"מ. 

 

בראשית העמ' מצוין כי שיעור אחוז 
, לא כולל מע"מההנחה המוצעת יהיה 

אך לאחר מכן בטבלה המפרטת כתוב 
כי יש למלא את שיעור גובה ההנחה 

 .כולל מע"מ
עם  –לא ברור כיצד לתמחר את הנחה 

 או בלי מע"מ.

 16עמ' מס' 

 –מפרט 

מסמך ב' 

2 

דף הצעת 
 מחיר

11 

נספח ביטוח חתום ע"י חברת ביטוח 
יומצא לעירייה לאחר מועד הזכיה 

 6בעמוד  1.12.2ובהתאם לסעיף 
 למסמכי המכרז

ע"פ הסעיף הנ"ל, ניתן להעביר את 
נספח הביטוחים לאחר הזכייה במכרז, 
רק לוודא שזה נכון ובאמת אפשר 
להעביר את נספח הביטוח חתום ע"י 
חברת הביטוח רק לאחר הזכייה 

 רז.במכ

 6עמ' מס' 

סעיף מס' 
1.12.2 

 –מפרט 
נספח 
 ביטוח

12 


