
 

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה 
 מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות 2202/22מכרז פומבי מס' 

 
הזמנה0  #

 מפרט0 חוזה
 תשובה שאלה סעיף

 תנאי סף 2.2 הזמנה  1
מציע ובמידה 

והמציע הינו תאגיד 
הרשום  כדין בישראל 
לגורם מטעם המציע 
אשר יעניק לעירייה 

את השירותים( ניסיון 
שנים  11של לפחות 

כמהנדס אזרחי ו/או 
הנדסאי אזרחי במתן 
שירותי ליווי ופיקוח 

פרויקטים  5על לפחות 
הנדסיים של 

פיתוח/בניה/תשתיות  
 1.1.2111החל מיום ה
ו הכספי כאשר, היקפ

של כל פרויקט הינו 
לפחות מיליון  ) כולל 

  מע"מ ( 
 

על פי חוק חובת   
המכרזים: תוספת )סעיף 

א )ב(( בנוגע לותק  כתוב 2
שלא תעלה הדרישה על 

 הוותק על חמש שנים. 
מבקש להתאים את ניסיון 

המציע או הגורם מטעם 
שנים  החל  5למציע ל

  11.11.2111מיום 

על אף שחוק חובת 
המכרזים אינו חל על 

ירייה הרשות, הע
מסכימה להקל בתנאי 

במקום כך ש 2.2סף 
ניסיון של המילים: "

" שנים /2לפחות 
 ו המילים: יבוא

 5 "ניסיון של לפחות
 שנים"

 אמות המידה 1מסמך ב' הזמנה  2
 בטבלת האיכות  2סעיף 

ניסיון בעבודה עם משרדי 
ממשלה , בדגש על משרד 

ר"מי , משרד החינוך, כלכלה, 
 הרווחה וכ"ו"

 

מבקש להוסיף למדד 
האיכות  השני בטבלה: 

גם ניסיון אל מול משרד 
 השיכון והבינוי, חברות 

כלכליות  וגופים ציבורים 
כגון: נתיבי ישראל, נתיבי 

איילון, רכבת ישראל, 
 אגד, רכבת קלה 

 הבקשה מתקבלת

אמות המידה  1מסמך ב' הזמנה  3
 בטבלת האיכות  1סעיף 

מספר  –" מדד האיכות  
האמורים -פרויקטים " 

שהמציע  2.2בתנאי סף 
 –ובמידה שהמציע חבה 

הגורם מטעם המציע אשר 
יעניק את השירותים לעירייה 

פיקח וליווה  בהתאם  
" 2.2לדרישות בתנאי סף   

 מבקש  להכיר בפרויקט 
 ₪ מיליון   5מעל ל   
 

פרויקטים  4כשווה ערך ל
 5נוספים   מעבר ל  

 רויקטים  של תנאי הסף פ
ו/ או   לבחון את 

הפרויקטים על פי אמת 
מידה של  היקף כספי 

₪ ) מיליון  11מצטבר של 
על פי דרישות הסף וטבלת  

 האיכות ( 

אין שינוי באמת מידה 
 זו 

 " -  2.2 הזמנה 4
 יש לצרף  רישיון מהנדס 

 אזרחי
 ו/או תעודת הנדסאי 

 "אזרחי
 

מבקש  גם להכיר  
בתעודת  רישום לפנקס 

 המהנדסים  

 תיהבקשה נדח

מועד אחרון   -טבלת ריכוז  הזמנה  5
אחרון להגשת הצעות ליבת 

  2121..11.1המכרזים 

ימי עבודה   7מבקש לקבל 
לאחר פרסום  מענה 

העיריה לשאלות ההבהרה 
 .10.1. כלומר הגשה ב 

הגשת ההצעות נדחית 
עד השעה  21...17ל 

0:11. 

  



 

 

 

 

מכרז מספר  0
22/2121 

 15/2121השתתפנו במכרז  תשלום וערבות
למתן שירותי ניהול 

ופיקוח על פרויקטים 
הנדסיים ברשות. שילמנו 

עבור מסמכי ₪  251
 . המכרז, והגשנו ערבות
מה לגבי תשלום מכרז 

וערבות מכרז  22/2121
22/2121  ? 

לגבי  תשלום בגין 
רכישת מסמכי המכרז 

את  ושרכש יםמציע –
 15/2121מסמכי מכרז 

מלרכוש את  יםפטור
מסמכי מכרז 

22/2121 . 
באשר לערבות המכרז 

המציעים  כל  –
נדרשים לצרף ערבות 

הצעה בהתאם 
להוראות  מכרז 

22/2121. 
מכרז מספר  7

22/2121 
  כללי

מאחר והמכרז הקודם .1
נפסל כי לא נמצאו 

מועמדים מתאימים, ועל 
מנת למצוא את המועמד 

המתאים על דרישות 
 התפקיד, 

מבקש לדעת היכן         
בדיוק מצוין/  רשום  
)באיזה עמוד ( תיאור 

התפקיד  ודרישות 
התפקיד של מנהל  
 הפרויקט / מפקח. 

 
מניסיוני ,  קשה למצוא .2

ל מנהל פרוייקטים בע
שנים  11ניסיון של מעל 

כמנהל פרוייקט /מפקח, 
 בתעריף אותו מציינים 

כולל העלויות        
הישירות, הרכב, ורווח 

 החברה
 
שאלתי היא איפא, האם .3

ניתן להגיש הצעה )מבלי 
שתיפסל מראש( בסכום 

ש"ח  34,111יותר גבוה מ 
 לא כולל מע"מ ?

 
 
. ראה, בין היתר,  1

את החוזה ובפרט 
 לחוזה. 5סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. ראה תשובת 2

 1הבהרה לשאלה 
 לעיל.

 
 
 
 
 
 
מסמך . אין שינוי ב3

דף הצעת   - 2ב'
 המחיר

מכרז מספר  .
22/2121 

נבקש לשנות את שנות  כללי
 11ל 5הנסיון הדרוש ל בין

שנים, למהנדס בעל יותר 
שנים שכר הטרחה  11מ

גבוה יותר ובסכום המוצע 
ש"ח קשה  41,111של 

)לחילופין אם ניתן לעמוד 
לשקול להעלות את שכר 

ש"( 51,111הבסיס ל  

 

באשר לדרישת שנות 
הניסיון ראה תשובת 

 1הבהרה לשאלה 
 לעיל.

 
ין הצעת יבאשר לענ

המחיר  יובהר שוב 
שינוי אין ושוב כי 

דף   - 2מסמך ב'ב
 הצעת המחיר

 



 

 

 

מכרז מספר  0
22/2121 

האם ניתן לתת הנחה  הצעת מחיר
 )תוספת(?שלילית 

 

כי  שוב ושוביובהר 
 2מסמך ב'שינוי באין 

 דף הצעת המחיר  -
מכרז מספר  11

22/2121 
במסמכי המכרז נדרש  

תפקיד פיקוח צמוד בלבד 
ואילו בחוזה מצוין כי 

העבודה כולל ניהול 
 הפרויקט.

 ?מבקשים לחדד מה נדרש
 

בחלק מהפרויקטים 
נדרש ניהול ובחלק 

 פיקוח.

 - 'א מסמך 11
 הוראות

 למשתתפים

 התנאים עיקרי ריכוז טבלת
 במכרז

נבקש לדחות את שעת 
הגשת המענה לשעה 

היות וחלק  12:11
מהמציעים מפוזרים 

ברחבי הארץ ושעה זו 
יכולה להיות שעה  

בעייתית להגעה מבחינת 
עומסי תנועה בכבישים 

ואירועים לא צפויים 
)תאונות, פקקים רבים 

 וכו'(.  

ית הגשת ההצעות נדח
עד השעה  21...17ל 

0:11. 

 - 'א מסמך 12
 הוראות

 למשתתפים

 התנאים עיקרי ריכוז טבלת
 במכרז

 –גובה ערבות ההצעה 
נבקש שיירשם במפורש 

 5111שגובה הערבות הינו 
 .₪ 

ניסוח זה יכול ליצור 
הפרשי סכומים בין 

 מציעים שונים.

אין שינוי בדרישות 
המופיעות בטבלת 

ריכוז עיקרי התנאים 
הנוגעות לערבות 

יובהר כי אין  המכרז.
 -שינוי  בתנאי סף 

למכרז  2.1סעיף 
 )ערבות בנקאית(

 - 'א מסמך 13
 הוראות

 למשתתפים

 התנאים עיקרי ריכוז טבלת
 במכרז

 ערבות תוקף תום תאריך
נבקש שיירשם  –ההצעה 

במפורש תאריך תום 
 תוקף הערבות. 

ערבות מכרז לא יכולה 
 להיות שונה בין מציעים

שונים וצריכה להיות 
 זהה.

אין שינוי בדרישות 
המופיעות בטבלת 

ריכוז עיקרי התנאים 
הנוגעות לערבות 

יובהר כי אין  המכרז.
-שינוי  בתנאי סף 

למכרז  2.1סעיף 
 )ערבות בנקאית(.

 - 'א מסמך 14
 הוראות

 למשתתפים

 התנאים עיקרי ריכוז טבלת
 במכרז

 –מדד ערבות ההצעה 
 נבקש לוודא כי המדד

האחרון הינו המדד 
האחרון הידוע ביום 

 הגשת ההצעות.

המדד האחרון הינו 
המדד האחרון הידוע 
 ביום הגשת ההצעות.

אין עם זאת יובהר כי 
 -תנאי סף שינוי ב

קובע בין ה, 2.1סעיף 
ערבות היתר כי "

בסכום גבוה מהנדרש 
או ערבות שאינה 

או  צמודה למדד
צמודה לכל חודש 

אחר או ערבות 
לתקופה מאוחרת 

מהתקופה שנדרשה, 
תחשב כערבות תקינה 

 ".לכל דבר ועניין
  



 

 

 - 'א מסמך 15
 הוראות

  למשתתפים

נכתב כי את  1.4.1בסעיף  1.4
ההצעה יש להגיש בעותק 

דף הצעת  למעטאחד 
 המחיר. 

מצוין  לא 1.4.4.2בסעיף 
כי יש לצרף יותר מעותק 

 אחד.
נבקש להבהיר בכמה 

עותקים יש להגיש את 
 הצעת המחיר. 

של  1ניתן לצרף עותק 
 ההצעה.

 - 'א מסמך 10
 הוראות

  למשתתפים

נבקש כי כל אחד מעמודי  1.4.3
המענה ייחתם בחותמת 
החברה + ראשי תיבות 

של מורשי החתימה למעט 
במקומות בהם נדרשת 

 חתימה מלאה/ עו"ד.

אין שינוי בסעיף 
1.4.3. 

  
 

 - 'א מסמך 17
 הוראות

 למשתתפים

נבקש להבהיר האם  2.1
הערבות צריכה להיות 

צמודה למדד המחירים 
 לצרכן או לא צמודה.

כאמור, ערבות מכרז לא 
יכולה להיות שונה בין 
מציעים שונים וצריכה 

 להיות זהה. 
 נא הבהרתכם.

ראו תשובה לשאלת 
 14הבהרה 

 - 'א מסמך .1
 הוראות

 למשתתפים

את טופס זה צריך למלא  1.1נספח 
בשני עותקים אך לא צוין 

מה לעשות עם שני 
העותקים )הרי המכרז 

 מוגש בעותק אחד(. 
היכן לצרף את העותק 

 השני?

של  1ניתן לצרף עותק 
 ההצעה.


