
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשובות לשאלות הבהרה  – 12/2021מכרז מס' 
 
 

המסמך או   מס"ד
הנספח אליו  
מתייחסת  
 ההבהרה

 תשובה נוסח השאלה 

 תנאי סף המציע    .1
 . 1. א. 2
 

במשרדנו מנהל אגף הנדסה בעל ניסיון  
שנה, אך בעל השכלה   40של למעלה מ 

של הנדסאי בנין, נבקש לשנות את  
הדרישה לתנאי סף כך שהמציע יכול  

 להיות בעל תואר הנדסאי. 

 תנאי המכרז  לא ניתן לשנות את 

 תנאי סף המציע    .2
 . 4. א. 2
 

משרדנו מנהל פרויקטים לפיתוח  
תשתיות של שכונות מגורים בהיקפים  

יח"ד ומעלה. האם שלבי ביצוע    500של 
שונים באותו פרויקט, כאשר כל שלב  

לבחירת קבלן,  כלל תהליך מכרזי 
ביצוע וקבלת עבודות ייחשב לצורך  

 עמידה בתנאי סף ? 

של   100%חיובי ובתנאי שבוצע 
 העבודה  

 תנאי סף   .3
 . ב.2

במשרדנו מנהל אגף הנדסה המועסק  
בחברה. נבקש לשנות את   2015משנת 

הדרישה כך שהמציע )החברה( יוכל  
להתבסס על ניסיון עובד בכיר בעל ותק  

 בחברה. שנים  5של מינימום  

 לא ניתן לשנות את תנאי המכרז

 תנאי סף המציע    .4
 . 3. א. 2
 . 4. א. 2

 תנאי סף רפרנט 
 . 7. ב. 2
 . 8. ב. 2

קודם של עובד המציע,  האם ניסיון 
במסגרת עבודתו אצל מעסיק קודם,  

תיחשב לצורך עמידה בתנאי סף וציון  
 איכות ? 

חיובי ובכפוף להגשת כל המסמכים  
 עם הוכחה לניסיון קודם.  הרלוונטיים 

המחירים,  טבלת בהאם התמורות  ח' 1מסמך   .5
עמודה "גובה התשלום באחוזים 

מעלות ביצוע הפרויקט" הינה תמורה  
  2.2%+ 0.3%+0.3%מצטברת ? דהיינו 

 ?₪ 1,000,000לפרויקטים עד 
 

 . חיובי, התמורה מצטברת

מהו   המכרזים מתבקשת להבהירועדת    .6
ההיקף  הכספי  המתוכנן של 

הפרויקט/ פרויקטים במהלך שנת  
 ההתקשרות. 

 

לאישור   . מאחר וההיקף כפוףלא ניתן
תקציב העירייה למימוש פרויקטים  

 לכל שנה בנפרד.  

האם מדובר בפרויקט אחד גדול     .7
שיחולק  בין מספר זוכים או מדובר   

שאינם קשורים זה   במספר פרויקטים 
 לזה? 

 

מדובר על מספר פרויקטים שחלקם  
 אינם קשורים זה לזה. 

 
  



 
 
 
 
 
 

תנאי סף למציע,    .8
  3)עמוד   1סעיף 

 לחוברת המכרז( 

ועדת המכרזים מתבקשת  לאפשר גם  
לתאגידים ולחברות לגשת למכרז 

המציע ולהוסיף את המילים הבאות: 
בעל  הינו  או הרפרנט המוצג מטעמו

תואר, ממוסד מוכר בארץ על ידי  
או קיבל   המועצה להשכלה גבוהה

 .....הכרה

 

 לא ניתן לשנות את תנאי הסף של המכרז 

  5תנאי סף, סעיף    .9
לחוברת    4)עמוד 

 המכרז(   

ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר 
מהנדס אזרחי ו/או הגשה של 

 י הנדסא

 
 

 לא ניתן לשנות את תנאי הסף של המכרז 

  7)עמוד  -4.5סעיף   .10
 לחוברת המכרז( 

שלעיל, ועדת  1בהמשך לשאלה 
המכרזים מתבקשת להוסיף את 

המילים "...על המציע להמציא העתק  
העתק    הרפרנט המוצע מטעמושל 

 נאמן למקור וכו..." 

 
 

 לא ניתן לשנות את תנאי הסף של המכרז 

שכ"ט המוצע –טבלת המחירים  14סעיף   .11
בטבלה זו נמוך מאוד. ועדת  

המכרזים מתבקשת לעדכן ו/או  
לשנות את התמורה המוצעת כך 
ששכ"ט יהיה לפי תעריפי משרד 

חור  מהביטחון ו/או על פי הליך תי 
 פרטני. 

 
 

 לא ניתן לשנות את תנאי הסף של המכרז 

כתוב שלצורך הבטחת ההשתתפות   ( 7)עמ'  4.7בסעיף   .12
במכרז, ימציא המשתתף ערבות  

בנקאית אוטונומית לטובת העירייה,  
 ₪   10,000על סך 

 
(  47לעומת זאת בנספח א' לחוזה )עמ' 

₪   40,000נדרש להציג ערבות ע"ס  
 כערבות הצעה  

 
נודה לבדיקתכם מה הערבות 

 הנדרשת להגשה במסגרת ההצעה ? 
 

הערבות    גובה –מדובר בטעות סופר 
40,000  ₪ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ג'  1בנוסף בנספח    .13
למסמכי המכרז,  

 (18)עמ'  2בסעיף 

מופיע שהמדד הבסיסי הנדרש 
כפי    8/2021להצמדה הינו חודש 

 15/8/2021שפורסם ב 
 

  2021יש לציין שהמדד של חודש 
  15/9/2021מתפרסם רק בתאריך 

  7/2021או לחילופין מדד חודש 
 15/8/2021מתפרסם ב 

 
נודה לקבלת הבהרה מה הם  
המועדים אותם הבנק אמור  

 להשלים במסכי הערבות  

 מדובר בטעות סופר . 
- שפורסם ב 2021-חודש אוגוסט   –תשובה 

15.9.2021   
 

 מעודכן  נוסחמצ"ב 

במידה והממליץ אינו מוכן למלא   17עמ'   .14
טבלאות ו/או חוות דעת כיצד ניתן  

 להוכיח ניסיון? 

עניין זה הינו עקרוני    –מדובר בתנאי סף 
 ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 
 

 25ח עמ' 1נספח    .15
טבלת שכ"ט משקפת את התשומות  

של ניהול ופיקוח. אנו מבקשים 
לעדכן זאת בדומה למכרזי פיקוח  

 הנהוגים בשוק 

  5-10לפרויקטים של בין    3.5%
 מיליון 
 לפרויקטים קטנים.  4.5%

 

 לשנות את תנאי המכרזלא ניתן 

האם הרפרנט חייב להיות הנדסאי     .16
 ולא מהנדס ? 

 

 נושא זה הובהר בתנאי המכרז

האם יש לצרף במעטפה גם את    .17
למכרז כאשר הם   1-13עמודים  

 חתומים?  
 

   כל העמודים חתומים

מציין "כל המסמכים  5.4סעיף    .18
הנ"ל" אך לא ברור אם רק  

לנספחים ולמסמכים הדרושים או  
 העמודים הראשונים.   14שמא גם ל 

 

   כל העמודים חתומים

היות והשירותים במכרז הנדון     .19
הינם לאספקת שירותי ניהול 

  -ופיקוח וחברתנו אינה קבלן ביצוע 
הננו מבקשים לבטל את הערבות  

 האוטונומית. בנקאית  
 

 לא ניתן לשנות את תנאי המכרז

 
 בכבוד רב,                                                                                                                           

 אינג' לאון גורודצקי 

 ס העיר מהנד                                                                                                                                   
 
 
 



 
 

 ג' 1נספח 

             לכבוד 
 נשר עיריית 

 
 12/2021ערבות בנקאית אוטונומית למכרז מס'  הנדון:    

 
מס'   .1 פי בקשת המציע במכרז  אנו ערבים    12/2021על  )להלן: "המציע"(  ח.פ/ ח.צ__________ 

)להלן:  "ח(,  ש   ארבעים אלף:    ובמילים)₪    40,000 שלבזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך   
להלן, שתדרשו    2"הסכום הבסיסי"(, אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  

ניהול ופיקוח על פרויקטים של בינוי    מאת המציע בקשר עם קיום תנאי המכרז לאספקת שירותי
 נשר ותשתיות בעיריית  

    

לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על    1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף   .2
  15-כפי שפורסם ב 2021 אוגוסטידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא מדד חודש 

 "(. הבסיסיהמדד )להלן: " 2021 ספטמברלחודש 

 " )להלן:  זה  ערבות  כתב  פי  על  התשלום,  ביצוע  יום  לפני  שיפורסם  האחרון,  המדד  המדד  אם 
"(, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדש יהיה נמוך  החדש

 מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי. 

ימים לאחר שתגיע אלינו    3האמור לעיל, תוך  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות   .3
דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, 
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת  

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות,   .4
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  

 הערבות. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.  .5

ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב    _________לתאריך    ערבות זו תעמוד בתוקפה עד  .6
ליום   עד  מטה  הרשום  תחייב    ___________ למען  לא  יותר  מאוחר  במועד  שתגיע  דרישה  וכל 

 אותנו. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  7

 כבוד רב, ב

 בנק _______          

 

 


