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 ז' חשון תשע"ט 
 16/10/2018 

 לכבוד:

 2018103/מס' מכרז משתתפי 
 

 שלום רב,

 

  103/2018למשתתפי מכרז מס' והבהרות שאלות ותשובות הנדון: 

 מתן שירותי ניהול תאום ופיקוח בפרויקט עמק שרה שלב ה'

 בבאר שבע –)מיטבית סיבל( 

 

והמענה שניתן עליהן ע"י חברת  103/2018מצ"ב שאלות שהועברו לפניה למכרז שבנדון מס' 
 יעדים:

 

 "למכרז סף תנאי(, "ד) 1 לסעיף נוגעת שאלתי שאלה: .1

 שנים 5 של ותק בעלי הנדסאים או/ו אזרחיים מהנדסים שני" במקום להציג ניתן האם
(, מתקשר גורם, )פרילנסרים אבל צוות אותו - שכירים", אקדמי תואר בעלי כולם ,לפחות

 '.ואח מ"בע ישראל חוצה חברת כמו בחברות ידוע הליך

 הבקשה נדחית. תשובה: 
 

 גופים עסקאות חוק לפי תעודה מהי להבהיר מתבקשת המכרזים ועדת  ה.1 סעיף: שאלה .2
 ?ספרים ניהול על אישור – ו.1 בסעיף למבוקש הכוונה האם? ציבוריים

 
 כן. תשובה: 

 

 היעדר בגין תצהיר הינו הסעיף תיאור לפי לחתום נדרש עליו התצהיר ז.1 סעיף: שאלה .3
 ועדת. כדין מינימום שכר ובדבר זרים עובדים העסקת בדבר עוסק' ז תצהיר אולם, הרשעה
 .הכוונה נספח לאיזה להבהיר מתבקשת מכרזים

ז', והוא יתוקן כך שבמקום "נספח ז'" הרשום, יבוא  .1נפלה טעות באמור בסעיף  תשובה:
 למסמך זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 47"נספח ה'" המופיע בעמ' 

 היעדר בדבר תצהיר הינו הסעיף תיאור לפי לחתום נדרש עליו התצהיר ח.1 סעיף שאלה: .4
 מכרזים ועדת. חשבונות הגשת נוהל הינו לחוזה כנספח המופיע' ד נספח אולם, הרשעה

 .הכוונה נספח לאיזה להבהיר מתבקשת

. ח', והוא יתוקן כך שבמקום "נספח ד'" הרשום, יבוא 1נפלה טעות באמור בסעיף  תשובה: 
 "נספח ז'".
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 התצהיר הוא' ה נספח האם להבהיר מתבקשת המכרזים ועדת  יב.1 סעיף שאלה: .5
 ?המכרז לחוברת 47 בעמוד המופיע

 כן. תשובה: 

 האם? בנקאית העברה דרך במזומן באשראי? המכרז חוברת על לשלם ניתן כיצד שאלה: .6
 .האינטרנט דרך שאפשר או במשרדכם התשלום את לעשות צריך

ניתן לשלם במזומן או בצ'ק או בהעברה בנקאית. ככל ותשלום נעשה באמצעות  :התשוב 
או בפקס אישור ביצוע ההעברה העברה בנקאית יש להעביר לחברת יעדים בדוא"ל 

 הבנקאית ולוודא שנתקבל באופן תקין בחברת יעדים.

 שהמסמכים או מוגשת להיות יכולה האינטרנט מאתר שהודפסה החוברת האם שאלה: .7
 ?תשלום לאחר שניתנים אלו להיות חייבים הממולאים

בצירוף יש לרכוש ולהגיש את החוברת המקורית )וכאמור במסמכי המכרז  תשובה: 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז המקוריים(.

 '?ה נספח זהו האם? 47 בעמוד לנספח הכוונה האם  -' ז.1 סעיף שאלה: .8
 לניסוח במתאים נראה בסעיף ההקדמה פ"ע', ז בנספח הנוסח פי על תצהיר בסעיף כתוב
 .47' בעמ

 
 .3ראה תשובה לשאלה מס'  תשובה: 

 ?49 בעמוד' ז לנספח הכוונה האם –' ח.1 סעיף שאלה: .9

 (חשבונות הגשת נוהל הוא' ד נספח' )ד בנספח הנוסח פ"ע בסעיף כתוב              

 .4ראה תשובה לשאלה מס'  תשובה: 

 ?47 עמוד הוא' ה נספח האם –' יב.1 סעיף שאלה: .10

 .5ראה תשובה לשאלה מס'  תשובה: 

 על מגישים האם –'ב כנספח ההסכם בתוך שנמצאת מחיר הצעת הגשת -  5 סעיף שאלה: .11
 ?בנפרד כרוך לצרף שניתן או?  שקיבלנו החוברות גבי

, ההגשה מתבצעת על מסמכי המכרז בלבד. יש להגיש את החוברת שנרכשה תשובה: 
 כדבעי, לרבות הצעת המחיר. מולאה ונחתמה

 הנתונים את המפרטים העתקים 2 לכם להגיש האם, מכרז חוברות 2 קיבלנו שאלה: .12
 ?במכרז המתבקשים

 יש להגיש חוברת אחת תשובה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yeadim@br7.org.il


 

 08-6270934, פקס': 08-6230503, טל': 84893באר שבע מיקוד  4רחוב בן צבי 
  yeadim@br7.org.ilדוא"ל: 

 :המקצוע אנשי של מקצועי ניסיון - 2'א נספח שאלה: .13

 פיתוח של גם פרויקטים יותר להגיש שניתן או?  3-ל מוגבל המוגשים הפרויקטים' מס האם
 ?2'ב בנספח הנדרש פ"ע פיתוח פרויקטי 3 הוא והמינימום  בניה של וגם

 פרויקטי פיתוח. בנוסף, יש לצרף פרופיל חברה. 3-ניתן להגיש לא יותר מ תשובה: 

 

 . הבא הסעיף את הביטוח סעיפי תחת להסכם להוסיף נבקשכם שאלה: .14

 פוליסה( הביצוע קבלני או קבלן באמצעות ובין בעצמה אם בין) לערוך מתחייבת החברה
 העבודות כלל בגין תחול אשר זה ההסכם נשוא העבודות לכיסוי קבלניות עבודות לביטוח

 לפי והכיסוי נוסף כמבוטח הפרויקט מנהל\המפקח ייכלל זו בפוליסה. בפרויקט יבוצעו אשר
 מתחייבת החברה. צולבת אחריות לסעיף כפוף יהיה שלישי צד כלפי חבות ביטוח' ב פרק

 ביטוח אישור או הפוליסה של מאושר העתק הפרויקט מנהל או\ו המפקח לידי להמציא
 .כך על המעיד הכיסוי את ערך אשר המבטח י"ע חתום

 .הבקשה נדחית תשובה:  
 

 בניהול עשיר ניסיון בעל הנדסאי שיהיה פ"מנה לשלב אפשרות לבחון מבקשים שאלה: .15
  .שונים בערים שכונות ופיתוח ישראל נתיבי פרויקטי כגון תשתיות פרויקטי של ופיקוח

 ח"מלש 400 -כ של בהיקפים תשתיות בפרויקטי שנים 22 של ניסיון בעל  פ"מנה לדוגמא
  .2014 משנת ישראל בנתיבי פרויקטים ניהול קורס בוגר. ישראל נתיבי לרבות

 .ח"מלש 250 -כ של בהיקף 31 כביש הקמת:  לדוגמא  פרויקט
 

ניסיון ככל והמציע עונה על כלל תנאי הסף, מנה"פ יכול להיות הנדסאי בנין בעל  תשובה: 
 מתאים.

 

 ? נספח באותו מדובר האם 'ח סעיף ולתת' יב סעיף תת 1 סעיף הבהרה לקבל אבקש שאלה: .16

לא. בסעיף ח' אמור להיות כתוב: "נספח ז'" במקום "נספח ד'" כשמו כן הוא,  תשובה: 
בחוברת המכרז, הכותרת צריכה להיות "תצהיר בדבר  47ואילו נספח ה' נמצא בעמוד 

 והיא נמחקה בטעות טכנית –הרשעות קודמות" 
 

 .חשבונות הגשת נוהל מופיע' ד נספח ותחת' ה נספח קיים לא המכרז בחוברת שאלה: .17

 בחוברת המכרז, הכותרת נמחקה 47נספח ה' נמצא בעמוד  תשובה: 
 

 . שרשום כפי ז נספח ולא' ד נספח את להכיך אמור ז סעיף :שאלה .18

 )הכותרת נמחקה בטעות טכנית(. 47לא. אמור להכיל את נספח ה' שבעמוד  תשובה: 
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 .שרשום כפי' ד נספח ולא' ז נספח את להכיך  אמור' ח סעיף שאלה: .19

 .נכון תשובה: 
 

 'יב סעיף מובן לא עדיין שאלה: .20

 )הכותרת נמחקה בטעות טכנית(. 47מדובר בנספח ה' שבעמוד  תשובה: 

 ,שלכם באתר שפורסם העותק על עובדים ואנו המכרז מסמכי את רכשנו לא עדיין שאלה: .21

 גם שזה 22.10.2018 לתאריך עד המכרז לרכוש שניתן שאמרה סמדר עם שוחחתי היום
 באותו ולהגישם המכרז מסמכי עבור לשלם ניתן האם, כך בשל המכרז הגשת תאריך

 ?היום

 אין המכרז של העדכונים כלל וכן המכרז במסמכי כנדרש חשבונית תצורף עוד כל תשובה: 
 המבוקש. את לבצע מניעה

 .לעיל 11בנוסף, תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה 

טעות טכנית, בעקבות שאלות רבות שחזרו באותו נושא, ולמען הסדר הטוב, להלן טבלת בעקבות 
 בחוברת המכרז(: 19המרכזת את כלל הנספחים לחוברת )כמופיע בעמ' 

 עמוד בחוברת נושא שם
 32 אישור קיום ביטוחים נספח א
 35 הצעת מחיר נספח ב
פירוט השירותים ושלבי  נספח ג

 תשלום
38 

 45 הגשת חשבונות נוהל נספח ד
 46 דף נלווה לנוהל הגשת חשבון 1נספח ד
תצהיר בדבר הרשעות  נספח ה

 קודמות
47 

 48 היעדר ניגוד עניינים נספח ו
תצהיר בדבר העסקת עובדים  נספח ז

זרים ובדבר שכר מינימום 
 כדין

49 

 50 תרשים התמצאות כללי נספח ח
 

  חומרי המכרז.יש לצרף מסמך זה כשהוא חתום, ולהגישו עם 

 .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה 
 
 

 מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, יש לצרפו כשהוא חתום ע"י המציע.   

 
 בכבוד רב,

 
 מנכ"ל חברת יעדים  –רחלי מרום               

 שבע בע"מ-חברה עירונית לפיתוח עסקי באר 
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