
"לשירותי בדיקת תשתיות  05/19מכרז פומבי מס'  –המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 
 מענה לשאלות הבהרה –ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני ציבור" 

 

 ? מהו מיקום המשרהשאלה:  (1
ות לפי הצורך בהתאם עהעבודה תבוצע ע"י הזוכים במקום עבודתם. נסי תשובה:

  למיקום כל פרויקט.

 ? ניתן לרשום יותר ממועמד אחד האם שאלה: (2
 לא. ניתן להגיש בקשה עבור מועמד אחד בלבד.  תשובה:

פרטים בדבר ניסיון הספק וכ"א המועסק על  - 2לגבי הטבלה הנדרשת בנספח  שאלה: (3
 תשתיות. ופיתוח בבינוי פרויקטים בניהול המציע פעילות היקף  - 1ידו, טבלה מס' 

 לפרויקטים שאינם עבור מוסדות ציבוריים.כתוב שם שהטבלה מיועדת 

 12.3לפרויקטים המופיעים בטבלה אין כל ביטוי בציון האיכות של המציע )ראו סעיף 
 שלב ב', הערכת איכות(.

 הפרמטרים הנבדקים כוללים אך ורק פרויקטים של מוסדות ציבוריים.

 נבקש הבהרה לענין זה.

  חודד במכרז. תשובה:

כולל את כל מכלול תהליך  –: סעיף האיכות אינו ברור 1פרמטר איכות  12.3 סעיף: שאלה (4
תפקיד המתכנן(. מתבקש מהמשרד  –הייזום, התכנון, הביצוע והניהול )כדוג: תכנון 
 לבחון אפשרות לשינוי פרמטר זה או הרחבתו.

 ועודכן בהתאם. לא ניתן לשנות או להרחיב. 5.5סעיף זה מתייחס לתנאי סף  תשובה:

הצעת מחיר: מכיוון שהמחיר כפוף להוראות התכ"ם אבקש לבחון אחוז  3נספח  שאלה: (5
 .הנחה ממחירון חשכ"ל )בכדי לאפשר הצעת עובדים בכירים במכרז(

 לשאלות במענה. הנחה אחוז למתן בנוגע טעות חלה המכרז ובמסמכי 3 בנספח תשובה:
 ועל בטעות דוברמ. המחיר בהצעת הנחה להענקת הדרישה בוטלה ראשון בפרסום הבהרה

 -  3 נספח ראו(. 20% מקסימלית הנחה) ל"חשכ מתעריפי הנחה לתת אפשרות יש כן
 ישאר האיכות ציון כך בעקבות(. בוטלו הרלוונטים הסעיפים מחיקות) מתוקן מחיר הצעת
 אחוז את יתן אשר המציע. המחיר בהצעת ההנחה אחוז גובה פי על יהיו 40% כאשר 60%

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

האם מהנדס בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון, בעל תעודת מהנדס שאלה:  (6
גאודטי מהטכניון, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה גאודטית ובעל 

  רישיון מודד, עומד בתנאי הסף כבודק תכניות במכרז זה?
 . 6.24-ו 5.3על המועמד לעמוד בתנאי סף  תשובה:

האם יש הגבלה למספר יועצים )בודקי תכניות( שיכולים להיות מוצעים ע"י ספק שאלה:  (7
 אחד ?

 . בלבד אחד מועמד עבור בקשה להגיש ניתן. כן תשובה:

' רשום: "יובהר כי על אף האמור לעיל, המשרד רשאי על פי ס"ק טז 12.6בסעיף  שאלה: (8
יועצים לתחום בדיקת התכניות." אבקש להסביר, האם  4שיקול דעתו הבלעדי לבחור עד 

שנבחר יכול להפעיל בבדיקת התכניות כל  ספקואם כן, האם   ?ספקים 4הכוונה לבחירת 
 אחד מהיועצים שהגיש בהצעתו, שעומד בתנאי הסף?

 אך אחד ממועמד יותר עבור הצעה להגיש ספקים. ניתן 4כן, המשרד יבחר עד  תשובה:
 ערבות, ניקוד מבחינת עצמה בפני בקשה הינו יועץ כל. יועץ כל עבור נפרדת כבקשה
  .הנוהל והגדרות הסף בתנאי ועמידה

כותב כי הצעת המחיר תהיה "נקובה בשקלים חדשים" ואילו בסעיף  10.3סעיף  שאלה: (9

 ., נספח הצעת המחיר, כתוב כי נדרש לנקוב באחוז הנחה3וגם בנספח ו  12.5



 לשאלות במענה. הנחה אחוז למתן בנוגע טעות חלה המכרז ובמסמכי 3 בנספחתשובה:  
 בטעות מדובר. המחיר בהצעת הנחה להענקת הדרישה בוטלה ראשון בפרסום הבהרה

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

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

 .יחסי

 

 3תוקן כך שלא נדרש להציע הנחה , ובהתאם גם נספח  12.5 סעיף   בנוסח המעודכן אכן (10
יובהר, כי תעריף עבור כל אחד אנשי תוקן כך שאין הנחה ואף נאמר בסעיף א' שלו: 

ניסיון וותק בתחום הרלוונטי, כפי ,הצוות המוצע, ייקבע על ידי המשרד בהתאם להשכלה

  .שיוצגו בהצעה

אם כך, הרי שאין "תחרות" ביחס למחיר, וממילא התעריף לבודק ייקבע בידי המשרד, 
כמו בנוסח הקודם )למעשה, לא נדרש נספח  %60ולא  %100ולפיכך ציון האיכות מהווה 

3 .) 

 האמנם?

 לשאלות במענה. הנחה אחוז למתן בנוגע טעות חלה המכרז ובמסמכי 3 בנספחתשובה: 
 בטעות מדובר. המחיר בהצעת הנחה להענקת הדרישה בוטלה ראשון בפרסום הבהרה

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

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

 .יחסי

 


