
פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה עבור  04/19מענה לשאלות הבהרה מכרז מס' 
 תשתיות, בנייה ושיפוץ מוסדות ציבור

אם לכל בעל תפקיד צריך למלא את המחיר השעתי בהתאם  ,5סעיף  9לפי נספח שאלה:  (1
התשלום ה'  " 21לתעריף חשכ"ל, ובכל מקרה התעריף ייקבע על ידכם בהתאם לסעיף 

המשרד ) יבוצע על פי שעות העבודה שביצע כל יועץ בפועל ועל פי התעריף של כל יועץ
(" אז מה המשמעות בכלל של מילוי יקבע לגבי כל אחד מאנשי הצוות את הסיווג שלו

? אם אין תחרות על המחיר, אז %60? ולמה במכרז ציון האיכות נשאר 9הטבלה בנספח 
 ?%100ניקוד האיכות צ"ל 

ובמסמכי המכרז חלה טעות בנוגע למתן אחוז הנחה. במענה לשאלות  9בנספח  תשובה:
הבהרה בפרסום ראשון בוטלה הדרישה להענקת הנחה בהצעת המחיר. מדובר בטעות 

  9. ראו נספח (20%)הנחה מקסימלית  ועל כן יש אפשרות לתת הנחה מתעריפי חשכ"ל
ו(. בעקבות כך ציון האיכות הצעת מחיר מתוקן )מחיקות הסעיפים הרלוונטים בוטל -

המציע אשר יתן  יהיו על פי גובה אחוז ההנחה בהצעת המחיר. 40%כאשר  60%ישאר 
את אחוז ההנחה הגבוהה ביותר יזכה במלוא הנקודות ושאר המציעים ינוקדו באופן 

 יחסי.

הטבלאות אינן מעודכנות ע"פ דרישות המכרז, נשמח לעדכון הטבלאות  ,12נספח  שאלה: (2
 .ותרות והן בדרישות עבור כל אנשי הצוותהן בכ

הניסיון הנדרש הינו עבור פרויקטים תוקן בהתאם להגדרות המכרז ) 12נספח  תשובה:
בתחום המוסדות ציבור ע"פ הגדרות המכרז  ולא פרויקטים ציבוריים כלליים ו/או 

 פרויקטים בתחום הבינוי ופיתוח תשתיות(

ניסיון האם רק שני אנשי צוות המוגדרים בטבלה " ,אמות מידה סעיף ג' 16נספח שאלה:  (3
" ובמכרז הם מוגדרים "מפקחים" מנוקדים? או הבנייה בתחום הבקרה על חבר צוות

 ?הצוות המוצעים לתפקיד זה מנוקדיםששלושת אנשי 
( אמות מידה ינוקדו כל אנשי הצוות המוצעים, ראש 16)ולא נספח  16בסעיף  תשובה:

 תקציב ורואה חשבון.מפקחים, מבקר  2צוות, 

ג'.  מדוע  4 .הצוות חבר  2תקציב מבקר ניסיון"  ,אמות מידה סעיף ג' 16נספח  שאלה: (4
בפרויקטים  שנות ניסיון באישור המלצות לתשלוםבעמודה זו מנוקד חבר הצוות ע"פ 

 ?בתחום מוסדות הציבור
 חודד במסמכי המכרז. תשובה:

האיכות אינה מעודכנת למכרז הנוכחי?  האם טבלת ניקוד ,אמות מידה 16נספח שאלה:  (5
 .נבקש לקבל עדכונים בדבר אופן הניקוד, הגדרות התפקיד ומהות הניקוד

 .ג.16תוקן בהתאם לטבלת עמוד המידה בסעיף  1.ב.2 -4סעיף   תשובה:
צוין: "המציע המבקש להגיש הצעה לביצוע העבודה נשוא  2סעיף  4פרק ב שאלה: (6

א.  2חברים כמפורט להלן כולל ראש הצוות המוצע". בסעיף  5המכרז יעמיד צוות בן 
נקבע שני מבקרי  1. ג. 2מפקחים ובסעיף  3. נקבע 1ב.  2נקבע ראש צוות אחד, בסעיף 

 . אנשי צוות 6תקציב. בסך הכל 
רכב הצוות שעל המציע להעמיד ובמיוחד נוכח תשובת המשרד לשאלת נא להבהיר את ה

 תר.כפי שפורסמה בא 4הבהרה מספר 
 מפקחים בשטח, מבקר 2אנשי צוות. ראש צוות,  5-הסעיף תוקן. יש צורך ב: תשובה

 תקציב ורואה חשבון

כולל טבלה. בטבלה נפלה טעות סופר עם מספרי הסעיפים שכן אין  18נספח  שאלה: (7
 . ה. נא לתקן 4סעיף 

 תוקן במכרז תשובה:

כולל טבלה. הסעיפים המפורטים בטבלה אינם מתיישבים עם סעיפי  18נספח  שאלה: (8
והכל  -מבקרי תקציב  2מפקחים,  3ההצעה. נא לתקן כך שיופיע ראש צוות אחד, 

 .1בהתאם לתשובת ההבהרה לשאלה 
 מפקחים. תוקן במכרז. 2-יש צורך ב תשובה:



: האם הכוונה היא כי תקציב המשרד המיועד לתשלום לזוכים 1.3סעיף  1בפרק  שאלה: (9
ש"ח לשנה לכלל הזוכים? במידה ולא, מה התקציב המשוער  750,000במכרז, הוא 

 ?או מה היקף התקציב המשוער לפרויקטים המיועד לתשלום לכלל הזוכים
מדובר בטעות אשר תוקנה במכרז. הכוונה היא לסכום כללי של תקצוב המשרד  תשובה:

 לפרויקטים בתחום זה לרשויות מקומיות ולא לזוכה במכרז זה.

 ם נחשביםהאם תאגידי מי -ג  16ובטבלה בסעיף , 4בפרק  2א. , 1סעיפים  שאלה: (10
  "כמוסדות ציבור" לצרכי סעיפים אלו?

 לא. תשובה:

נא להבהיר את המונח "ליקויי  -. 6בשורה ראשונה בסעיף קטן יב.  9בסעיף  שאלה: (11
בטיחות" המופיע וכן נא להבהיר כי אין מדובר בתפקיד ממונה בטיחות וכי הזוכה אינו 

האם במידה ויש להוציא דוח "ליקויי בטיחות" יידרש  בא במקום ממונה בטיחות.
 ?מנהל עבודה/ממונה בטיחותלהוסיף לצוות הקיים בעל מקצועי ייעודי כגון 

מכי דרישת התשלום ובכך גם עמידת הפרויקט על המפקח לבדוק את כל מסתשובה:
 . אך אין צורך בכתיבת דוח ליקויי בטיחות.בסטנדרטים הנדרשים ע"פ החוק

שם המכרז הוא "פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה עבור תשתיות, בנייה  שאלה: (12
א( מתייחס לתשתיות". כך 7תיאור העבודה המבוקשת )סעיף  ושיפוץ מוסדות ציבור" גם

פעמים במסמכי המכרז. מדובר בחלק משמעותי בעבודת הבקרה  34 –ע לא פחות מ ימופ
( אינו מתייחס כלל 16הנדרשת ממי שיזכה במכרז. למצער,  הניקוד האיכותי )סעיף 

 לניסיון בתשתיות.
( גם "תשתיות בבעלות רשויות 2 מבוקש: להוסיף בהגדרת "מוסדות ציבור" )סעיף

במקום "מוסדות  16מקומיות" או לחילופין לשנות בכל תתי הסעיפים המופיעים בסעיף 
 ציבור" "תשתיות ומוסדות ציבור".

 לא תשובה:

 5הרכב צוות נדרש "נשוא המכרז יעמיד צוות בן  -  2כמות חברי צוות סעיף  שאלה: (13
 חברים".

 ראש צוות 1 -.א4.2
 מפקח בשטח 3 -.ב4.2
 מבקר תקציב 2 -.ג4.2

 .6סה"כ 
 מבוקש להבהיר.

 .במכרז תוקן. אנשי צוות 5-בסה"כמפקחים ו 2-ב צורך יש  תשובה:

אך בפועל  אנשי צוות, כולל ראש הצוות.  5כתוב שיהיו   -2, סעיף 8בעמוד  שאלה: (14
 אנשי צוות. 6שזה ת, שלושה מפקחים ושני בקרי תקציב ראש צוו –נדרשים 
 .במכרז תוקן. צוות אנשי 5 - בסה"כו מפקחים 2-ב צורך יש תשובה:

 

ערבות ביצוע. האם צריך למלא ולהחתים בעת הגשת המכרז?  10, נספח 48עמוד  שאלה: (15
 או שרק ההצעה הזוכה?

ערבות ביצוע תוגש על ידי  בעת הגשת מסמכי המכרז. ערבות מציעחובה להגיש  תשובה:
 הזוכה במכרז.

האם צריך למלא ולהחתים בעת הגשת המכרז? או  ביטוח. 13 , נספח56עמוד  שאלה: (16
 שרק ההצעה הזוכה?

נדרש לחתום בראשי תיבות, לא יתאפשר בשלב מאוחר לנהל משא ומתן בכל  תשובה:
 הנוגע לנוסח הנספח הביטוחי.

 

האם מבקר התקציב יכול להיות בעל השכלה  .ג מבקר תקציב.2, סעיף 8עמוד  שאלה: (17
 וניהול?של הנדסת תעשייה 

 לא, כמוגדר במכרז. תשובה:



האם צריך להחתים את המועמדים על בלעדיות? או שהם יכולים לגשת עם כמה  שאלה: (18
 חברות?
 אין צורך בחתימה על בלעדיות אלא בהתחייבות על היעדר ניגוד עניינים. תשובה:

בסבב השאלות הקודם, ביקשנו כי אישור רו"ח יודפס על אישור רו"ח:  8נספח  שאלה: (19
הייתה  נולדעת נדחתה. (בקובץ 8לשאלה )תשובת עורך המכרז דף לוגו של משרד רו"ח. 

ע"ג נייר לוגו  התכ"םהטופס תואם את הוראות התכ"ם, אנחנו דיברנו על נוסח  אי הבנה,
רואה החשבון הוראת התכ"ם בנושא אסמכתאות ממצ"ב  רד רואה החשבון.ששל מ

 2.2.1לב לסעיף  ושימ אודות המציע,

 
 ניתן להגיש על דף לוגו של משרד רואה חשבון. :תשובה

 

נבקש להגדיר באופן מפורש מהם פרויקטים ציבוריים , הגדרות המכרז: 2סעיף  שאלה: (20
 .2סעיף  12כפי שמוזכר בנספח 

 אצטדיונים(, אולמותמגרשי ספורט על סוגיו השונים )מגרשים מקומיים ולא  תשובה:
ספורט, פארקים, אולמות תרבות, בתי עם, מתנ"סים, מבנים רב תכליתיים, מרכזי 
צעירים, גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, מוסדות דת למיניהם וכדומה. הרשימה 

מובאת לצורכי נוחות והמחשה בלבד. תמהיל מוסדות הציבור המלא רחב מתמהיל זה. 
 סדות בבעלות הרשויות המקומיות.מוסדות הציבור הינם מו

חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות  ..א, ראש הצוות המוצע4.2סעיף  שאלה: (21
, קובע כי מהנדס ברשות מקומית הוא מי שנתמנה להיות 1991–מקומית(, התשנ״ב

מהנדס הרשות וכי תנאי כשירות לתפקיד מהנדס רשות יכול להיות מהנדס רשוי או 
. לאור העובדה שהעבודה 1958–ק המהנדסים והאדריכלים, התשי״חחו אדריכל רשוי לפי

הנדרשת היא לפיקוח הנדסי וחשבונאי עבור פרויקטים של מוסדות ציבור עבור רשויות 
מקומיות, נבקש להתייחס לנושא באותו האופן ולהוסיף לתנאי הסף שראש הצוות יכול 

 סיון כמהנדס עיר.ינ להיות גם אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל
 לא :תשובה

 

נבקש לאפשר שחבר צוות הבקרה ימלא גם את . , תנאי סף משפטיים4.2סעיף  שאלה: (22
תפקיד המבקר התקציבי במידה והוא עומד בתנאי הסף לשני התפקידים. מאחר ואין 

בהירות בנוגע להיקף העבודה בפועל נבקש להגיש אותו לשני התפקידים ללא הכרח 
 צוות נוסף.להגיש חבר 

אנשים בהתאם לנדרש  5הבקשה נדחית. המשרד מבקש לקבל צוות של  תשובה:
 במכרז.

 

"מפקח בשטח" אינה תואמת  -תנאי סף משפטיים .ב2. 4הגדרת התפקיד בסעיף  שאלה: (23
. ג כ"חבר צוות בתחום הבקרה על 16את הגדרת התפקיד כפי שהיא מצוינת בסעיף 

בשטח יוצרת אי בהירות לגבי תדירות הנוכחות הבנייה". הגדרה התפקיד כמפקח 
.ד בו מצוין כי הביקור בשטח נדרש 7הנדרשת של בעל התפקיד בשטח, זאת ביחס לסעיף 

 כבדיקה לעת דרישה לתשלום. נבקש להבהיר נקודה זו.
מפקח בשטח נדרש להגיע לסיור בשטח עם כל בדיקת דרישת תשלום שתועבר  תשובה:

 פרמטר בהתאם לתנאי הסף אותו נבדק .ג מפורט כל16עיף אל ראש הצוות לבדיקה. בס
  ולכן ברור מאוד עבור איזה תפקיד מדובר.

 

.ג 2 4תנאי הסף הנדרשים למבקר התקציב בסעיף  .ו, תנאי סף משפטיים-.ג4.2 שאלה: (24
באישור המלצות   4.ג.16אינם תואמים לנסיון הנבדק של המבקר התקציבי בסעיף 



ומספר  הניסיוןלתשלום בפרויקטים בתחום מוסדות הציבור. נבקש שייבדקו שנות 
 הפרויקטים בבקרה תקציבית עבור פרויקטים בתחום מוסדות ציבור.

אמות המידה חודדו בהתאם לתנאי הסף. שנות הניסיון תואמות את תנאי הסף.  תשובה:
  דה בלבד.אינו תנאי סף ונספר לצורך ניקוד אמות המי מספר הפרויקטים

 

מהו התקציב הכולל לשירותי הבקרה המוקצה על ידי המשרד  .כללי, 5.1.1סעיף  שאלה: (25
  וכמה מציעים יכולים לזכות?

   המשרד תקצוב של כללי לסכום היא הכוונה. במכרז תוקנה אשר בטעות מדובר תשובה:              

 .זה במכרז לזוכה ולא מקומיות לרשויות זה בתחום לפרויקטים              

 

מהי ההגדרה של "פרויקט מורכב" ומהי התדירות של  ..ז, הערות נוספות5סעיף שאלה:  (26
 "פרויקטים מורכבים" הנדרשים לנוכחות בשטח של ראש הצוות?

בהם יש צורך בבדיקה של שיוגדרו ע" המשרד על פי שיקול דעתו ופרויקטים  תשובה:
  ראש הצוות בנוסף לבדיקת המפקח בשטח.

 

מהו ההיקף הממוצע של שעות ותקציב לפרויקט  ..ט, הערות נוספות5סעיף  שאלה: (27
 יחיד? ומהו טווח הזמן הממוצע הנדרש בפועל לביצוע פרויקט?

בדיקת דרישת תשלום המוגשת למשרד מושפעת מסכום דרישת התשלום  תשובה:
 וגודל הפרויקט. 

גובה דרישת 
 התשלום 

 שעות עבודה משוערות לדו"ח 

100,000-
250,000 ₪  

 שעות עבודה  9

251,000-
500,000 ₪  

 שעות עבודה 12

 שעות עבודה 15  ₪ 500,000מעל 

 1,000,000מעל 
₪  

 שעות עבודה 18

 

מהו היקף העבודה הנדרש מכל אחד מחברי הצוות  ..ט, הערות נוספות5סעיף  שאלה: (28
אחוז מהפרויקט/ שעות  בפרויקט )ראש צוות, מפקח בשטח, בקר תקציבי( אחוז מהזמן/

  עבודה?
לא ניתן לקבוע תבנית חלוקה לכל דרישת תשלום אך החלוקה היא בערך תשובה: 
 כדלקמן:

 50% מפקח בשטח
 30%. מבקר תקציב

 20% צוות ראש

האם כל דרישה לתשלום מחייבת  ..ד, תיאור כללי של העבודה המבוקשת7סעיף  שאלה: (29
לתשלום? מהן אבני הדרך לדרישות תשלום?  בדיקה בשטח ואם כן מהי תדירות הבקשות

 וכמה אבני דרך קיימות?
כל דרישת תשלום מחייבת בדיקת מפקח בשטח. תדירות הגשת דרישות תשובה: 

דרישות תשלום בשנה. לכל פרויקט אבני דרך  במאותהתשלום הינה דינאמית אך מדובר 
 שונות בהתאם לגודלו והסכום המאושר לתקצוב ע"י המשרד.

 

האם המציע נדרש לממן במסגרת  ..ו, תיאור כללי של העבודה המבוקשת7סעיף  שאלה: (30
הצעת המחיר בעלי מקצוע מומחים מעבר לצוות המוצע ככל שיידרש? ומהו ההיקף 

 המשוער?
 אנשי הצוות כנדרש במכרז. 5-לא. יש צורך בתשובה: 



לכל אחד תעריפים  3האם ניתן / נדרש להציע  ., הצעת מחיר5סעיף  9נספח  שאלה: (31
 מבעלי התפקידים בצוות )ראש הצוות, מפקח בשטח, בקר תקציבי(?

תעריף כל איש צוות נקבע בהתאם לניסיון והשכלה ועל פי תעריף החשב  תשובה:
 הכללי.

. ב הכוונה שלא תהיה 5האם לאור התיקון בסעיף  ., הצעת מחיר5סעיף  9נספח  שאלה: (32
 הנחה בגין התקשרות מתמשכת?

 9 בנספחלא תהיה הנחה בגין התקשרות מתמשכת. אנא תשומת לבכם לכך כי  תשובה:
 בפרסום הבהרה לשאלות במענה. הנחה אחוז למתן בנוגע טעות חלה המכרז ובמסמכי

 אפשרות יש כן ועל בטעות מדובר. המחיר בהצעת הנחה להענקת הדרישה בוטלה ראשון
 מחיר הצעת -  9 נספח ראו(. 20% מקסימלית הנחה) ל"חשכ מתעריפי הנחה לתת

 60% ישאר האיכות ציון כך בעקבות(. בוטלו הרלוונטים הסעיפים מחיקות) מתוקן
 אחוז את יתן אשר המציע. המחיר בהצעת ההנחה אחוז גובה פי על יהיו 40% כאשר

 .יחסי באופן ינוקדו המציעים ושאר הנקודות במלוא יזכה ביותר הגבוהה ההנחה
 

במידה ונדרש להציע תעריף אחיד לכל בעלי  .הצעת המחיר ,.א5סעיף  -9נספח  שאלה: (33
התפקידים, ניתן להניח כי אז התשלום יהיה אחיד לכל שעת עבודה של כל בעל תפקיד 
מכל סוג. אם כך, קיימת סתירה בין התעריף האחיד לבין ההתייחסות לכל בעל תפקיד 

ידי המשרד בהתאם בנפרד והקביעה כי התעריף עבור כל אחד מאנשי הצוות ייקבע על 
 .סיון ולוותק. נבקש להבהיר מהו התעריף הקובע ועבור אילו בעלי תפקידיםילהשכלה לנ

 והשכלה לניסיון בהתאם נקבע צוות איש כל תעריףלא מדובר בתעריף אחיד,  תשובה:
 מעודכן במסמכי המכרז. 9ראו נספח  .הכללי החשב תעריף פי ועל

 

להגדיר כי פרויקטים בתחום מוסדות ציבור  נבקש ..ג, אמות מידה16סעיף  שאלה: (34
 .כוללים גם פרויקטים עבור מוסדות גם שאינם רשויות מקומיות

הבקשה נדחית. מוסדות ציבור על פי הגדרתם במכרז הינם מוסדות בבעלות  תשובה:
 הרשויות המקומיות. 

 

לפירוט  הדרישה ., ניסיון חבר צוות בתחום בדיקת תכניות בנייה4סעיף  12נספח  שאלה: (35
סיון בבדיקת תכניות בנייה אינה תואמת את אמות המידה המצוינות לתפקיד חבר יהנ

 ולא את תנאי הסף. נבקש להסיר דרישה זו. 4-1.ג 16צוות הבקרה בסעיף 
  עודכן במכרז. הטבלאות שאינן רלוונטיות נמחקו. תשובה:

לאור התיקונים הרבים הנוגעים להצעת המחיר, נבקש  .סעיף הצעת המחיר שאלה: (36
להבהיר את תכולתן של הוראות תכ"מ על התעריף המוצע )לדוגמא עבודה מתמשכת( 

 כמו גם על תשלומים נוספים )לדוגמה, נסיעות(.
 לא תהיה הנחה עבור עבודה מתמשכת.  תשובה:

. הנחה אחוז למתן בנוגע טעות חלה המכרז ובמסמכי 9 בנספח כי לכך לבכם תשומת אנא
. המחיר בהצעת הנחה להענקת הדרישה בוטלה ראשון בפרסום הבהרה לשאלות במענה
(. 20% מקסימלית הנחה) ל"חשכ מתעריפי הנחה לתת אפשרות יש כן ועל בטעות מדובר

 (. בוטלו הרלוונטים הסעיפים מחיקות) מתוקן מחיר הצעת -  9 נספח ראו
 החזר כולל אינו המוצע התעריף" ם"התכ הוראות פי עלו 6.ה.16על פי הכתוב בסעיף 

 שיוגש דיווח פי על בנפרד תשולמנה הן אלו הוצאות שיידרשו כלל. נסיעה הוצאות
 ."לעת מעת הכללי החשב ידי על שייקבעו תעריפים פי ועל למשרד

כיצד ישוכלל ניקוד הצעת המחיר לאור התעריפים השונים  .סעיף הצעת המחיר שאלה: (37
  ?המוצעים
 .9תוקן בנספח  – כמפורט במכרז לפי אחוז הנחהתשובה: 

 

 


