
 
 
 
 
 
 

 

 
 13/2021' מס פומבי תשובות לשאלות הבהרה למכרז 

 קיימות מערכות  שדרוג כולל נשר  בעיר" ביתך בנה"  בשכונת  כבישים ושדרוג לשיקום  כולל לתכנון
 

                                                                                                                       
המסמך או   מס"ד

הנספח אליו 
מתייחסת  
 ההבהרה 

עמוד פרק וסעיף  
 רלבנטיים 

 תשובות  נוסח השאלה 

תנאים מיוחדים,  1
לוח זמנים ומסמך  

 :"הסכם" 

סעיף -מיוחדים תנאים 
לוח   -, ו הסכם : 3

תשלומים ומועד 
 39.2תשלום סעיף 

לפי הסכם תנאי 
יום בהתאם   45תשלום 

לו"ז עבודה נדרש לבצע  
  30שלבים תוך חודש (

יום) , למעשה ידרש  
שלבים ללא  3-  2לבצע 

תשלום. אבקש לשנות 
 30לבסכם  39.2סעיף 

יום מיום הגשת 
 .חשבון 

לא ניתן לשנות את תנאי  
 .רזהמכ

תנאים מיוחדים  2
 פיצוי  – 9סעיף

רשום : לא כולל איחור  
 מכוח עליון 

אבקש לרשום במקום  
לא כולל איחור : 

מסיבות אשר אינם 
, (כגון :  תלוים בספק 

של  חסר התיחסות
הלקוח לחלופות או 

לתוכניות שהוגשו או  
אישור וועדת תנועה 

 וכד')

לא ניתן לשנות את תנאי  
 .המכרז

האם בעלי תשתיות  תחולת עבודה  3
אמורים לשדרג 

 תשתיות או להחליף?

הבהרה כיצד יתומחרו 
תכנון במקרה של שינוי 

במערכות שלא לצורך 
 התכנון התנועתי? 

מדובר על שדרוג תשתיות  
קיימות בהתאם למה  

שהוגדר במכרז. לא יהיו 
 שינויים שלא לצורך.

הזמנה להציע  4
הצעות, "בחינה  

 הצעות והודעות "

עולה  השתתפות במכרז  19-24סעיפים  5עמוד 
א  , יחד עם זאת לכסף

נקבעו קריטריון ברור  
לקביעת זוכה ולמעשה  

הכל נשאר במועצה,  
,  אינו סבירהדבר 

אבקש למסור שיטה  
כיצד יקבע   -ברורה:
. והאם קיים  הזוכה

משקל לאיכות אם כן  
 מה משקל הציון?

ועדת   הבחירה תתבצע ע"י
מכרזים בהתאם לנאמר  

בסעיפים הרלוונטיים 
 במכרז.

הזמנה להציע  5
"בחינה  הצעות, 

 הצעות והודעות "

, שיטת שליחת 24סעיף 
 הודעות. 

ישלח   -אבקש להוסיף :
גם מייל כפי שנמסר על  

 ידי  המשתתף. 

לא ניתן לשנות את תנאי  
 המכרז.

 



 
 

 

 

 

 

 

נודה לקבלת תב"ע     6
 מאושרת של השכונה 

ניתן לראות באמצעות אתר  
תכנית מאושרת   –האינטרנט 

 א'  167מכ/
נודה לקבלת     7

תשריט/תצ"א/מפה בו  
מסומנים גבולות  

הפרויקט והכבישים  
 הנדרשים בשדרוג ותכנון 

ניתן לראות באמצעות אתר  
תכנית מאושרת   –האינטרנט 

 א'  167מכ/

 מסמך ב'  8
 נספח ג' 

 2סעיף 
 34סעיף 

קיימת סתירה לגבי  
חישוב שכר הטרחה  

  2והצעת המחיר: בסעיף 
להצעת המשתתף (מסמך  

נדרש למלא את הצעת  ב') 
המחיר כמחיר קבוע, אך  

להסכם (נספח   34בסעיף 
ג') נרשם שהתמורה  

תחושב על בסיס אומדן  
 וערכי ביצוע. 

אנא הבהירו כיצד יש  
 להגיש את הצעת המחיר. 

 . 2ההצעה תבחר לפי סעיף 
מתייחס  34סעיף  –נספח ג' 

 לנושא ערך הפרויקט. 

 נספח ג'  9
 4נספח ג'/

 31.9סעיף 
 11-12סעיפים 

קיימת סתירה לגבי  
רשימת היועצים  

הכלולים בשכ"ט:  
בהסכם (נספח ג' ) בסעיף  

ובנספח    31.9התמורה  
תנאים מיוחדים (נספח  

) ניתנה רשימת  4ג'/
יועצים לתכנון ובסופה  

צוין כל יועץ שיידרש לפי  
הצורך להשלמת  

 הפרויקט. 
בנספח תנאים מיוחדים  

  11-12) בסעיפים  4(ג'/
יידרשו  נרשם שלא 

יועצים מלבד אלו שצוינו  
 לעיל. 

אנא הבהירו אילו יועצים  
 נכללים בשכר הטרחה. 

כפי שהוגדר בתנאי המכרז, 
קיימת התאמה בשני  

 הסעיפים. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


