
 

  

  12/2/2023תאריך:           

  

  

  

  1לקט מס'  -01/2023 מכרז פומבי מס' -תשובות לשאלות הבהרה  הðדון: 

  

  

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבðדון תוך הפðיה לסעיף הרלווðטי במסמכי המכרז. .1

 

ðפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתיהתשובות  .2

ðוסח המובא במכרז.ה  

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

רזים, ככל שðיתðו, בכל פורום ועדת המכ מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכðון ובðיה מצפה רמון ו/או

או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות היðם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות ðוספים 

  שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

  
מסמך זה ייחשב כחלק מתðאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הðוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .4

  הצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.לצרפו ל

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

  של השואל, או כדי לשðות בדרך כלשהי את פרשðות תðאי המכרז.

 
מקום ייעוץ משפטי מוסמך, ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הðוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות ב .6

  וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

  
יובהר כי אין ðוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לðוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח ðעðתה כל  .7

  שאלה.

  
אלא אם ðאמר אחרת, לכל המוðחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשðות כאמור  .8

 רז.במסמכי המכ

  

  

  

  

  

  



 

  

  תשובה  שאלת ההבהרה  לשון הסעיף במכרז  סעיף  עמוד  מס"ד

האם ðיתן להגיש         1
המלצות שðכתבו 
במסגרת ההכðות 

למכרז הקודם 
ריך שפורסם? התא

המופיע עליהם הוא 
(תאריך  7/22מוחדש 

המכרז הקודם 
 -בגרסתו הראשוðה)

ðוסח ההמלצה 
עצמה הוא אותו 

 הדבר בדיוק

  

  כן.
  בפורמט שðדרש

אישור  -א 2סעיף     א 2סעיף     2
מורשה חתימה ðוגע 

רק לחברה בע"מ, 
האם מציע שהייðו 
עוסק מורשה יכול 

לצרף צילום תעודת 
 זהות במקומו?

  

כן ðיתן לצרף עותק של 
  תעודת זהות.

חלק ב'     3

-1סעיף 

  ג':

ג': -1חלק ב' סעיף   
הגשת ההצעה  בשðי 

האם יש  -עותקים
להכðיס את שðי 

למעטפות העותקים 
ðפרדות או שðיתן 
להכðיסם לאותה 

 המעטפה?
  

ðיתן להכðיס לאותה 
  מעטפה.

היקף הפרויקטים         4
 8,000,000לפחות 

כולל מע"מ או לא 
  כולל מע"מ?

  כולל מע"מ

בדרישות המכרז ישðה דרישה         5
לחשבוðות חתומים ע"י 
המזמין, האם הכווðה היא 
לחתימת המזמין על חשבון 

הפיקוח שכר טרחה של 
מהמזמין? או לחשבון קבלן 
  עליו חתם המציע גם המזמין?

  
האם ðיתן להגיש  -בכל מקרה

את שðי סוגי החשבוðות? 
(בחשבון שכ"ט של המציע 

  מצוין סכום חשבון הקבלן).

ככל ובחשבון שכר הטרחה של 
המציע מופיע סכום הפרויקט 
ðשוא עבודתו ומופיעה עליו 
חתימת המזמין ðיתן לצרף 

זה. ככל ויש בידי המציע אישור 
את שðי סוגי החשבוðות ðיתן 

  כמובן לצרף את שðיהם.
  

על המציע בכל מקרה יובהר כי 
עותק מהסכמי התקשרות  לצרף

מאושרים וכן חשבוðות 
בהם  וחתומים על ידי המזמין

מופיע גובה הפרויקטים, 
בהתאמה למפורט בחלק ה 

  לחוברת המכרז.   
  



 

  

העבודה לא תמיד מזמיðי         6
שולחים חזרה את חשבון 
שכר הטרחה של המפקח 
חתומים. האם ðיתן להגיש 
אישור עליו חתום מזמין 
העבודה עם כמות 
הפרויקטים ועם ההיקף 

  שלהם?

כן. ðיתן לצרף אישור חתום על 
ידי מזמין העבודה עם פירוט 

  הפרויקטים והיקפם.
למען הסר ספק יש להגיש 
בðוסף הסכמי ההתקשרות עם 

  ðים.המזמי
  
  
  

האם ðיתן  -ðיסיון כשכיר        7
להחתים את מזמין העבודה 
(ולא את המעסיק הישיר) 
עליה התבצע הפיקוח ע"י 
המציע על רשימת 
הפרויקטים ועל ההיקף 

  שלהם?

לא. ככל והמשתתף מבקש 
להציג ðיסיון כשכיר עליו לצרף 
אישור מאת המעסיק ולא מאת 

  מזמין העבודה.

באיזה דרך מחשבים את         8
הציון לאחוז ההðחה 

  שðיתן על ידי המציע? 
לדוגמא: מציע אחד הציע 

הðחה ומציע שðי  12%
  הðחה. 6%הציע 

הðיקוד עבור הצעת המחיר 

ייקבע כך שההצעה שðקבה את 

ביותר  אחוז ההðחה הגבוה 

 30תזכה למלוא הðיקוד (

ðקודות), ושאר ההצעות יðוקדו 

וגמא, ובהתאם לדבאופן יחסי 

  בצורה הבאה:

 30יקבל  12%המציע שהציע 

  ðקודות.

 15יקבל  6%המציע שהציע 

  ðקודות.

מגורים במרחק  3סעיף       11  9
ק"מ ממצפה  ð50סיעה 

הסעיף מפלה לרעה  -רמון
על רקע שאיðו מקצועי 
והוא עובר על חוק איסור 
הפליה במוצרים, 
בשירותים ובכðיסה 
למקומות ציבוריים 

הפליה איסור  -(תיקון
מחמת מקום מגורים), 

  2011-התשע"א
קיימים מספר אðשים 
מאוד מצומצם העוðים 

אðשי  2-3לסעיף זה (
  .מקצוע)

  
האם לאור העובדות הð"ל 
ðיתן לערוך שיðוי בטבלת 
הקריטריוðים לצורך 

  ðיקוד?

קרבת מקום המגורים של 
המשתתפים יש בה כדי לייעל 

ðשוא  את ביצוע העבודות
ועל כן בחרה המועצה  המכרז

 להעðיק יתרון באמצעות מתן
ðקודות בקריטריðי  ð5יקוד של 

  האיכות.
  

מדובר בשיקול לגיטימי 
ורלווðטי לעבודות ðשוא המכרז 
והðיקוד שðיתן בגין רכיב זה 
היðו מידתי וסביר בðסיבות 

  העðיין.
  

אין המדובר בתðאי סף המוðע 
ממשתתפים אחרים לגשת 

ðיקוד  למכרז, אלא אך במתן
מתוך  5 -ברכיב האיכות בלבד

  ðקודות ברכיב האיכות. 70
  

לא ייערכו  -לאור האמור
   שיðויים בטבלת הקריטריוðים.



 

  

  
  
  
  
 

  בברכה,                                                
  

  וועדת המכרזים                  

    המועצה המקומית מצפה רמון


