
                                                                                                                                       

 
 

  4.5.202 תאריך

 

_______________________לכבוד______  
 בפקס' / דוא"ל ______________________
 וידוא קבלה _________________________

 

 מכרז פומבי  מס' 7/2020 
 לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח  וניהול פרויקטים  

 הנדסיים במועצה  -פרוטוקול ישיבת הבהרות ותשובות הבהרה 

 .ZOOMבאמצעות תוכנת   15:00 בשעה 14.5.20ביום כהנער ישיבת ההבהרות .1

 .)שמות המשתתפים ברשימה נפרדת( משתתפים 23 שתתפוה בישיבה .2

 המועצה  דרישותהוצגו בפני המשתתפים לוחות הזמנים במכרז, ניתנה סקירה אודות המכרז,    ישיבהה  במסגרת .3
 .להשתתפות השונים התנאיםו

ונמסר להם כי התשובות יועברו במרוכז. להלן השאלות נה אפשרות לשאילת שאלות, נית למשתתפים .4
 והתשובות:

 תשובה שאלה  מס' 

1 
 ?2019מה היקף הכספי הכולל של הפרויקטים שנמסרו לזכיין בשנת 

מדובר בהערכה , ₪  ןמיליו  20
בלבד ואין באמור משום 

התחייבות של המועצה, להיקפי 
 אחר.פרויקטים כזה או 

המועצה מחפשת מנהל פרויקט 
 אחד נוסף.

התכנון הוא שכמעט כל עבודות 
הבניה הפיתוח ושיפוץ במועצה 
  יעברו דרך מנהלי הפרויקטים.

2 
מה ההיקף הכספי הגדול ביותר של פרויקט אחד שנמסר לזכיין בשנה 

 ₪   ןמיליו 17 הנ"ל?

3 
לזכיין בשנה מה ההיקף הכספי הקטן ביותר של פרויקט אחד שנמסר 

 ₪   30,000 הנ"ל?

4 
האם המועצה תעביר לזכיין את כל הפרויקטים שיבוצעו באמצעות 

 משכ"ל? )בהנחה שיש שביעות רצון משירותי הזכיין(
לא. חלקות הפרויקטים תעשה על  

 פי שיקולי המועצה
והמועצה לא מתחייבת 
להעברה של פרויקטים 

 .מסוג כזה או אחר

5 
מי מבצע בפועל תיאומים מול גופים אחרים )בזק, ח"ח וכו'(? האם 

 5.6בהתאם להוראות סעיף  מנהל הפרויקט עצמו או הקבלן בליווי ופיקוח של מנהל הפרויקט?
להסכם, השירותים כוללים בין 
היתר: ניהול התכנון ובתוך זה 
אחריות מלאה על המתכננים 
והיועצים השונים, קידום הליכי 

ל שנדרשים. תיאום רישוי ככ
התכנון מול גורמים מחוץ למועצה 

כגון: משרד החינוך, משרד  –



                                                                                                                                       

 
 

התחבורה וכול משרד ממשלתי 
חח"י, בזק, רשות העתיקות אחר, 

אחר.  וכל גוף ציבורי או פרטי
 ,טיפול רצוףהמפקח יקפיד על 

ומעקב אחר הטיפול ומהיר  שוטף
 ,וקבלת אישורי הרשויות כאמור

טרם הוצאת היתרי הבניה ולאחר 
 .מכן

כמובן שישנם מקרים בהם תיאומי 
תשתית נעשים על ידי הקבלן, אך 
בכל מקרה הנושא באחריות מנהל 

 הפרויקט.

6 
כיצד מחושב שכ"ט עבור פרויקט שנוהל ע"י הזכיין, אולם לא הגיע 

ככלל, תשלום מתבצע רק כנגד  למימוש בגלל שיקולים של המועצה?
 ביצוע בפועל.

במקרים חריגים ביותר של 
פרויקטים שהושקע בהם מאמץ רב 
אך לבסוף לא יצאו לפועל 
משיקולים שונים, המועצה שומרת 
על שיקול דעתה בנוגע לתמורה בגין 

 כך.

יובהר כי מדובר במצב חרגי שכן 
 מרבית הפרויקטים מבוצעים. 

7 
סיפקנו שירותים על האם ניתן לצרף אישורים ממזמיני עבודה להם 

 המצ"ב למסמכי הנספח? 6גבי טפסים דומים ולא ע"ג מסמך ד'

אין מניעה לצרף אישורים בנוסח 

שונה ובלבד שאישורים אלו יכללו 

את כל הפרטים הנכללים בנספח 

 המצ"ב. 6ד'

8 
 למכרז יש לפרט את ניסיון המציע. 4.8  על פי סעיף

 חברות קבוצת חברת בת של אשהי האנו משתתפים במכרז בשם חבר

 על ידה.  95% בהיקף של מוחזקתו

 חברת הבת, מבוצעים על ידי קבוצת החברות הפרויקטים השונים של

ועל ידי צוות עובדים המועסקים בקבוצה שנותן מענה מקצועי רוחבי 

 לכל אחד ואחד מהפרויקטים השונים בקבוצה. 

 

לאור האמור, האם ניתן להראות פרויקטים הרשומים בחברה אחות 

של המציע, אך אותם פרויקטים נעשו על ידי אותו צוות המוצע 

  במסגרת מכרז זה? 

 

 הבקשה נדחית.

ות המכרז יש להציג בהתאם להורא
 ניסיון המתקיים אצל המציע בלבד.

 

9 
 מהו שכ"ט?

 52שכ"ט הסופי הוא כמצוין בעמוד  
 במסמכי המכרז.

10 
  4.8בסעיף 

 

יובהר כי במסגרת תנאי  הסף 
במכרז נקבע כי רשאי להגיש הצעה 
מי שהוא בעל ניסיון כאמור בתנאי 



                                                                                                                                       

 
 

 מדובר על ניסיון גם עבור גופים ציבורים 

סיון יאין התייחסות לנ  2.2 -2.1 סעיפים  מדוע באמות המידה 

 ?מקצועי אצל גופים ציבורים

 
 
 

הסף עבור רשויות מקומיות ו/או 
 גופים ציבוריים.

יחד עם זאת, במסגרת בדיקת 
האיכות ניתן ניקוד איכות רק 
ביחס לרשויות מקומיות כמפורט 

וכן ניתן יתרון נוסף למי  2.1בסעיף 
ון ממועצה אזורית שמציג ניסי

 2.2כמפורט בסעיף 

 

 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .5

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .6

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון  .7
 ף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצר

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .8
 

 בברכה,          
 עמית קפוזה

 מהנדס מ.א גזר
 

 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות 
ים לפי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרש הבנתי07/2020 –ההבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 

 . מסמך זה לעיל להצעתי במכרז
 שם המשתתף : _____________________

 _______________________ חתימה:___
 

 


