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6/10/2021 

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 באמצעות אתר המועצה

 

 לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות 7/2021מכרז פומבי הנדון: 

  1הודעת המועצה מס'

 מועד פתיחת תיבת המכרזים עדכון תנאי המכרז,  ,תשובות לשאלות הבהרה 

 

 להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

הפניה /  #
 עמוד

 תשובת המועצה שאלת הבהרה

 10עמוד  1

 10.3סעיף 

 1בטבלה לניקוד האיכות סעיפים 

 תהאם הנסיון הנדרש )אמו 7עד 

מידה( מתייחס לניסיון מנה"פ 

 המוצג?

 כן.

  3נספח ב  2

נספח 

 התמורה

מבקשים להעלות את התמורה 

למרכיב שירותים שוטפים לגבול 

 ש"ח לא כולל מע"מ. 25,000

 הבקשה לא מקובלת.

האם ניתן לקבל צפי עבודות  כללי 3

שנתיות והיקפם בגין שירותים 

או לחלופין תקציב  פרוייקטלים /

 שנתי.

ללות עבודות שנכהציג צפי לאין יכולת ל

, יש שנים שיש ב"שירותים פרוייקטאליים"

 שנים שאין. וסוג זה מפרוייקטים 

מדובר בפרוייקטים של בינוי/שיפוץ 

 ₪ 4,000,000ועד  500,000בהיקפים של 

 )בהערכה גסה(.

תיים האחרונות התבצע בשנלדוגמה, 

פרוייקט אחד מעין זה, של שיפוץ מרכז וייל 

  .₪ 2,500,000 -כעלות של ב

האם ניתן להגיש מטעם המציע  כללי 4

מנה"פ נותן שירותים כספק משנה 

 )פרילנס(.

 כן.
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 עדכון בהוראות המכרז:

 כדלקמן: 4.7יתווסף סעיף  (1)נספח ב/השירותים  מפרטב

 

 החלפת מנהל הפרוייקטים 4.7"

ובכפוף להודעת הספק על כך  במקרה של סיום העסקת מנהל הפרוייקטים על ידי הספק, 4.7.1

ימים  60עד של  תאשר המועצה לספק להעמיד לרשותה ממלא מקום לתקופה למועצה,

  .קלנדריים

בפרק זמן זה מחוייב המציע להציג בפני המועצה מנהל פרוייקטים קבוע אחר העומד בתנאי  4.7.2

השירותים על ידי מנהל הפרוייקטים המוצע,  להספקתולקבל את אישור המועצה הסף למכרז, 

 . לאחר שהתייצב לראיון בפני צוות המועצה

ימים  60ככל שלא יסדיר הספק מנהל פרוייקטים קבוע, בהתאם להוראות סעיף זה, בתוך  4.7.3

ת של ההסכם, ולמועצה שמורה הזכות לסיים את קלנדריים יהווה הדבר הפרה יסודי

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ההתקשרות לאלתר, ולחלט את ערבות הביצוע

  למועצה בשל הפרת הספק".

 

 מועדי המכרז:

  :מועד הגשת ההצעות

הצעות שתוגשנה באיחור  – 12:00עד השעה  202110/13/יום ד'  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

)ללא שינוי  בכפר שמריהו 18לא תתקבלנה. ההגשה ידנית בלבד במשרדי המועצה ברח' קרן היסוד 

 .מהאמור בחוברת המכרז(

 :מועד פתיחת תיבת המכרזים

 במשרדי המועצה. 11:00 בשעה  202117/10/' איום פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ב

 המכרזים ורישום ההצעות למכרז.כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת 

 

 

 יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

 בברכה,

 ניר-ֹנעה גולדשמידט       

  מנהלת מכרזים                       


