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קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון,
המדידה והפיקוח בתחומים משלימים – שאלות ותשובות
.1

להלן תשובות ועדת המכרזים לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אליה במסגרת הקול קורא
שבנדון.
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו

.2

בפועל על ידי המציעים השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את
השאלה ו/או לטשטש את זהות השואל.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח
אחד מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.

.3
.4

כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסמכי המכרז ובכל מקרה בו
ההבהרות משנות ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז – יש לראות אותן
כגוברות על הוראות המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במכרז הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם
מפורטים במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו,

.5

בהתאם להוראת מסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו
להצעתו.
הוראות המכרז אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.

.6
.7

מס"ד
1

מס' הסעיף במכרז
אין

2

נספח ג' – הסכם עם
מפקח צמוד

3

נספח ג' – הסכם עם
מפקח צמוד – נספח
 2ביטוח

4

נספח ג' – הסכם עם
מפקח צמוד – נספח
 – 3חשש לניגוד
עניינים

שאלות הבהרה
האם צריך לחתום גם על
עמודים ?1-18
האם על המציע לחתום על
נוסח ההסכם/החוזה כבר
במעמד הגשת המסמכים או
שהמציע יידרש לחתום על
החוזה רק באם יזכה?
האם על המציע לחתום על
נוסח נספח  – 2ביטוח ,כבר
במעמד הגשת המסמכים או
המציע יידרש לחתום על
הנספח בצירוף אישור מבטח,
רק באם יזכה?
האם על המציע לחתום ולצרף
את נספח  - 3כבר בשלב הגשת
ההצעה או רק לאחר שהמציע
יזכה?

תשובות
כן ,בראשי תיבות בתחתית
העמוד.
המציע נדרש לחתום על כל
אחד מעמודי החוזה בראשי
תיבות בתחתיתו של כל
עמוד.
בעת הגשת המועמדות יש
לחתום בראשי תיבות
בתחתית העמוד .אין צורך
בחתימת המבטח בשלב זה.
כן ,בראשי תיבות בתחתית
העמוד.

מס"ד
5

שאלות הבהרה
מס' הסעיף במכרז
נספח ג' – הסכם עם מה התמורה המשולמת לזוכה
מפקח צמוד – סעיף והיכן נספח א' להסכם ,בו
מצוינת התמורה?
 – 3.1התמורה

6

נספח ג' – הסכם עם מה גובה ערבות הביצוע?
מפקח צמוד – סעיף
 – 9.1התמורה

7

סעיף  5.3בעמוד  10במידה והמציע מגיש מספר
בקשות ,בגין כל עובד בנפרד,
במסמך קול קורא
האם לכל בקשה יש לצרף
הסכם/אישור ביטוח/תצהיר
ניגוד עניינים או שמא יש לצרף
רק את המסמכים להוכחת
תנאי הסף בסעיף ( 2.7במקרה
הספציפי).
מאגר היועצים אינו מכיל את
כל התחומים בהם אנו
מתמחים .האם יש דרך אחרת
להירשם אצלכם כספק
לתחומים הבאים :אגרונום,
יועץ גינון והשקיה ,סקרי GIS

9

האם יש צורך לצרף את כל
העמודים שכוללים נספחים
לתחומים אחרים?
סף האם גם תארים בניהול
משאבי סביבה/מדעי הסביבה
 /אדריכלות יכולים להתאים
למתכנן סביבתי?
האם האדריכל בהכרח נדרש
להיות בעל ניסיון בהגשת 2
תכניות לפיתוח נופי בשטחים
פתוחים? שכן מדובר בעבודה
של יועץ נוף .במידה וכן האם
ניתן לצרף יועץ נוף מומחה
מטעמנו שיענה על דרישות
אלה?

8

10

 2.10.1תנאי
למתכנן סביבה

11

2.3.7

תשובות
הקול קורא שפורסם הוא
להיכלל במאגר היועצים
בלבד .התמורה תקבע ביחס
לכל הליך תחרותי בנפרד,
לשירותים
בהתאם
המבוקשים .תשומת הלב
מופנית להוראת סעיף 8
למסמכי ההליך.
הקול קורא שפורסם הוא
להיכלל במאגר היועצים
בלבד .ערבות הביצוע תקבע
ביחס לכל הליך קונקרטי
בנפרד .תשומת הלב מופנית
להוראת סעיף  8למסמכי
ההליך.
יש לצרף לכל מועמד בנפרד,
את המסמכים להוכחת
עמידתו של אותו מועמד
בתנאי הסף .באשר לתנאים
המתקיימים במציע עצמו –
די להגישם פעם אחת ביחס
לכלל המועמדים.
הקול הקורא כפי שפורסם
מתייחס לתחומים
המקצועיים הכלולים בו
ואליהם בלבד.

יש לצרף רק את המסמכים
המתייחסים לתחום
המקצועי הרלוונטי בלבד.
אין שינוי בתנאי הסף.

אין שינוי בתנאי הסף.

