
 

 09/03/2020                                   ב"ה                                                                                              

 

 לכל המעוניין

 שלום רב,

 לשרותי ניהול פרויקטים לחברה לפיתוח מצפה רמון  2020/01הנדון: מכרז 

 

 הרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.להלן השאלות ותשובות ההב .1

 

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  .2

 הנוסח המובא במכרז.

 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת  .3

מכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה ה

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .4

 להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד. לצרפו

 

אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

במקום ייעוץ משפטי  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות .6

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .8

 מכרז.במסמכי ה

 



 

הסעיף  מס'
מחוברת 
"הזמנה 
להציע 
 הצעות"

 תשובה שאלה

 ?האם ניתן להגיש מספר מועמדים   .1

 

 כן

האם ניתן להגיש הצעות מחיר שונות ?)בהתאם לוותק   2
 וניסיון(.

 

 כן

ממסמכי המכרז עולה כי דרוש ניסיון ספציפי בעריכת בקשה  תנאי סף 3

מכרז לניהול ופיקוח של בכאשר מדובר  -לשיפוצים למוסדות חינוך 

כלל הפרויקטים בחכ"ל הכוללים בתוכם משרדי ממשלה שונים 

ועבודות רבות נוספות, היצמדות לניסיון ספציפי לא רלוונטי ובמיוחד 

 ו מהותי שלא ניתן ללומדוכאשר לא מדובר בניסיון ייחודי א

ת הבקשה הוחלט לאחר בחינ
 שתנאי הסף לא ישונו

 תנאי סף 4

 

 בביצועמציע שעבד שנים רבות בתחום ההנדסה וצבר ניסיון רב 

פרויקטים שלמעשה ניסיון זה לא קטן מניסיון בפיקוח )אולי אף 

 15יותר( לא יוכל לגשת למכרז אם לא עומד בתנאי הסף של 

ד בביצוע עשה היקף ות שיתכן שבפרויקט אחלמר 5+ פרויקטים

 גדול מאוד של תקציב שכלל ניסיון שלא יסולא בפז.

 

ת הבקשה הוחלט לאחר בחינ
 שתנאי הסף לא ישונו

פרטני, להערכתי אני במבלי לבדוק  -מ"ש  30תקציב פרויקטים של  תנאי סף 5

עומד בקריטריון זה אך ברמה האישית הניסיון נצבר גם כשכיר וגם 

 עצמאי האם הניסיון הנ"ל נחשב?כ

ת הבקשה הוחלט ינלאחר בח
 שתנאי הסף לא ישונו

במקום מרוחק כמו מצפה רמון הייתי מצפה שיהיה קריטריון המנקד  תנאי סף 6

 -ניקוד רב קרבה גיאוגרפית של המפקח שנותן זמינות רבה בשטח 

 לא ראיתי קריטריון זה במכרז כלל, האם לא ראוי שילקח בחשבון?

 

לא ניתן לנקד ע"פ קריטריון 
 זה

מכל הדברי שלעיל אבקש לשקול לשנות את תנאי הסף שינוי מהותי  תנאי סף 7

לפרסמם ולתת זמן למציעים להגיש את הצעתם בהתאם לתנאי סף 

 ראויים יותר הלוקחים בחשבון פרמטרים נוספים וחשובים.

ת הבקשה לאחר בחיננ
 הוחלט שתנאי הסף לא ישונו

 

 בברכה,                            

 ועדת המכרזים   


