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 עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון. – 08-18/22פומבי ה  היועציםצבר מכרזי מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מ

 ידיהם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתכם כאשר הוא חתום על

 

מראה מקום עמוד   מס' מכרז  מס"ד 

 וסעיף 

 תשובה  ה שאל

 13/22מכרז  1

 14/22מכרז 

 15/22מכרז 

 17/22מכרז 

 , 16-18עמ' 

  Aטבלה  6.4סעיף 

 Bטבלה  6.5סעיף 

)ח.פ.(   כחברה  שהתאגד  )ע.מ.(  מורשה"  "עוסק 

שכל   אישור  מבקש  בחברה,  השליטה  בעל  והוא 

התנאים הנדרשים במסמכי המכרז שהינם תלויי  

רשימת   פרויקטים,  רשימת  ניסיון,  כדוגמת  זמן 

עובדים, מכתבי המלצה, שנות קיום העסק, מחזור  

)ע.מ מורשה  והעוסק  במידה  וכדומה  .(  כספי... 

עומד בתנאים הללו יחשב הדבר כעמידה בתנאים  

 וכניסיון של "החברה" )ח.פ.( 

 

מניות   שבעל  כחברה  שהתאגד  מציע  של  במקרה 

מחזיק ברוב מניותיה, יראו בניסיון של אותו בעל  

 מניות כניסיון החברה.  

 17/22מכרז  2

 18/22מכרז 

 

מס'   117-119עמ'  דפים  השירותים  ישנם  117-119במחירון   ,

סעיפים שאנו לא מעוניינים להשתתף בהם מכיוון  

 .שהם לא מתאימים לאופי העבודה במשרדנו

/ או כל פתרון    0האם אנו צריכים למחוק/ לציין  

  ? אחר מטעמכם

 

ההצעה   ובמסמכי  המעטפה  על  יציינו  המציעים 

 לאיזה מכרז מוגשת ההצעה. 

ימלאו   המחירים  במחירון  את  המציעים 

 בלבד.  אליהם הרלוונטיים
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 , 16עמ'  14/22מכרז  3

 6.4.7סעיף 

הינו עבור ניהול ופיקוח תשתיות , אך    14/22מכרז  

בתחום   ניסיון  דורשים  אתם  הבקשות  בפירוט 

הבינוי. אנו מניחים שזו טעות סופר . אם כן מהן  

 דרישות הניסיון לתחום התשתיות ?  

 יבוא:   6.4.7במקום הרשום בסעיף  

ניהול ופיקוח על  " הצגת פרויקטים שבהם בוצע  

יבורי. יוצגו פרויקטים  תשתיות ציבוריות  לגוף צ

של   בהיקף  ביצוע  על  ופיקוח  ניהול  בוצע  בהם 

 ש"ח כולל מע"מ לכל פרויקט."  ןמיליו 1לפחות 

 ,119-117עמ'  13/22מכרז  4

ד'   מחירון    –מסמך 

 השירותים.

המק"טים  הרלוונטיים    מהם  המחירון  בטבלת 

לציין את המחיר מוצע.    13/22למכרז   יש  שבהם 

 נבקש הנחייה ברורה של המזמינה 

לר +2.0200.02.010 בהתאם  הכל  לוונטיות  . 

 שירות המבוקש.ירותי המציע לש

 , 28עמ'  13/22מכרז  6

אופן בחירת הזוכים,  

 . 12.3סעיף 

המציע   של  ההנחה  שיעור  יחושב  כיצד  ברור  לא 

 מתוך המחירון  

למסמכי    28בעמוד    12.3המציעים מופנים לסעיף  

 המכרז.

סף,  ,  19עמ'   13/22מכרז  7 תנאי 

 6.6.6, מס"ד  Cטבלה  

הנדסאי שתאריך הדיפלומה   להציע  נבקש לאשר 

הוא   במרשם    2016שלו  הרישום  ותאריך 

ההנדסאים וטכנאים מוסמכים מטעם מה"ט הוא  

 )שהעומד בכל שאר תנאי הסף(  2017

 

למסמכי   19בעמוד   6.6.6האמור בסעיף  םבמקו

 המכרז, יבוא: 

משנת  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים "

בענף להנדסה אזרחית במדור  )לכל היותר(  2016

 ניהול הבנייה. 

בנייןאו   כהנדסאי  רישום  הנדסה    לחילופין,  או 

היותר(,    2017משנת    אזרחית במרשם  )לכל 

 " . מטעם מה"ט הנדסאים וטכנאים מוסמכים

 האם ניתן להגיש את המכרז באמצעות הדוא"ל?  כללי  11/22מכרז  8

 

 לא ניתן להגיש באמצעות דוא"ל 

 , 16עמ'  11/22מכרז  9

 6.4.4סעיף 

חברתנו מעסיקה אדריכלי נוף בעלי תעודת רישום  

 ורישוי. 

למסמכי   19בעמוד   6.6.4במקום האמור בסעיף 

 המכרז, יבוא: 
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-22-01ביותר מתאריך   תעודת הרישום הוותיקה 

בפועל  2017 בטכניון  הלימודים  סיום  כאשר   ,

)ז"א היה ניתן להירשם בפועל    2016התרחש ביולי  

 החל מתאריך זה(. ניתן לאשר זאת?

 

בפנקס  )לכל היותר(  2017"מהנדס רשום משנת  

 כאדריכל נוף   המהנדסים והאדריכלים

משנת   נוף  אדריכלות  הנדסי  לחילופין,    2017או 

ה היותר(  ההנדסאים  )לכל  במרשם  רשום 

 " .והטכנאים המוסמכים מטעם מה"ט

 , 19 'עמ 16/22מכרז  10

   6.6.9סעיף 

האם ניתן להגיש למכרז מועמדים בעלי התארים  

 הבאים: 

 

שני   • תואר  עם  וניהול  תעשייה  מהנדס 

 במינהל עסקים 

 

 או 

 

 אקדמאי בעל תואר שני במינהל עסקים  •

 

 או 

 

 מהנדס תעשייה וניהול  •

 

תנאי הסף המופיעים בסעיף   במקום מועמד בעל 

 במכרז?  6.6.9

למסמכי   19בעמוד   6.6.9במקום האמור בסעיף 

 המכרז, יבוא: 

/    )לכל היותר( חד חוגי  2016תואר ראשון משנת  "

מהנדס  דו חוגי / רב חוגי בכלכלה או חשבונאות או  

וניהול   גם  תעשייה  לו  במינהל  שיש  שני  תואר 

או    עסקים עסקים  במנהל  שני  תואר  בעל  או 

 " ממוסד מוכר. 
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 ,116-119עמ'  08/22מכרז  11

 מחירון השירותים  

הצעה   להגיש  מתחייב  סעיפים  לאילו  ברור  לא 

 ולאילו לא. 

קשורים לעבודת תכנון אדריכלות  לא כל הסעיפים  

 מבני ציבור. 

ההצעה   ובמסמכי  המעטפה  על  יציינו  המציעים 

 לאיזה מכרז מוגשת ההצעה. 

המחירים   את  המציעים  ימלאו  במחירון 

 בלבד  אליהם הרלוונטיים

 ,116-119עמ'  17/22מכרז  12

ד'   מחירון    -מסמך 

 השירותים 

חלק   רק  מספקת,  שאני  השירותים  במסגרת 

עליי   האם  לי,  רלוונטיים  מהטבלה  מהסעיפים 

למלא את כל הסעיפים או רק הרלוונטיים? במידה  

עליי למלא בסעיפים   רלוונטיים מה  ורק סעיפים 

 לא רלוונטיים? 

ההצעה   ובמסמכי  המעטפה  על  יציינו  המציעים 

 לאיזה מכרז מוגשת ההצעה. 

המחירים   את  המציעים  ימלאו  במחירון 

 בלבד  אליהם הרלוונטיים

 117-119עמ'  13/22מכרז  13

 

 2.8סעיף 

 

לפי אחוזים   זה השכר מחושב בדרך כלל  בתחום 

 מערך ביצוע . 

 לא ראינו לכך התייחסות הטבלת התמורה . 

לסעיפים   מופנים    02.020-ו  02.010המציעים 

 למסמכי המכרז.  118בעמוד 

א'   16/22מכרז  14   12.2ס'    -מסמך 

פרמטרים   טבלת 

 2לניקוד ס' 

ל  "מעבר  מצוין  זה  .....    5  - בסעיף  הפרויקטים 

והוצגו בנספחי מילוי דרישות תנאי הסף". בסעיף  

 .  5פרויקטים ולא  3נקבע שתנאי הסף הינו   6.2.1

  26בטבלה שבעמוד  2במקום האמור בשורה 

 למסמכי המכרז, יבוא:

הפרויקטים   3  -כל פרויקט נוסף מעבר ל –ניסיון "

שקדמו למועד    2010-2021  השנים  שבוצעו במהלך 

בנספחי מילוי דרישות תנאי  הגשת ההצעות והוצגו  

בהסף המציע  את  יזכה  ובסה"כ    5  - ,    20נקודות 

 ." נקודות לסעיף זה

. לא לכל סוגי  Aלא ברור מה נדרש למלא בעמודה  9נספח   –מסמך א'  16/22מכרז  15

היעוץ הוגדר מדיד כמותי. נבקש לדעת מה נדרש  

 למלא במקרה של יעוץ כלכלי. 

למלא   המקצועי  נדרש  הסף  בתנאי  כפי  עמידה 

 נשוא מכרז זה.  6.4.9סעיף  17בעמ'   נכתבש



  איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
  לרשויות האשכולעבודות הנדסה בנאיות  01/2022מכרז מס' 

 חתימת המציע __________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

ד'   16/22מכרז  16 מחירון    –מסמך 

 השירותים  

האם נדרש למלא מחיר בכל השורות? יש רכיבים  

למשל   השירותים.  סוגי  לכלל  רלוונטיים  שאינם 

רלוונטית   אינה  וכו'  סוקר  מודד/   / שרטט  עלות 

 ליעוץ כלכלי.  

ההצעה   ובמסמכי  המעטפה  על  יציינו  המציעים 

 לאיזה מכרז מוגשת ההצעה. 

המחירים   את  המציעים  ימלאו  במחירון 

 הרלוונטיים בלבד. 

 13/22מכרז  17

 14/22מכרז 

אלה?   108-109עמ'  למכרזים  ספציפי  טכני  מפרט  יש  האם 

סעיפים   הטכני,  המפרט  מתוך    11ו    10להבנתי 

בחוברת המכרז( הם הסעיפים   109ו   108)עמודים  

 לתחום זה. האם כך הוא המצב?  הרלבנטיים

 : הבהרה

לפרויקט   ואינו  מסגרת,  מכרז  הינו  זה  מכרז 

מפר אין  לכן  זה.  ספציפי.  במכרז  טכניים  טים 

הרשות המזמינה תספק   הנוסף  בהליך התחרותי 

הספציפית   לעבודה  הרלוונטיים  המסמכים  את 

 המבוקשת. 

 13/22מכרז  18

 14/22מכרז 

כולל סעיפים     (117-118מחירון השירותים )עמוד   117-118עמ' 

כגון:   הנ"ל,  העיסוק  לתחום  קשר  להם  שאין 

מתכנן, אדריכל, כמאי וכו'  מודדים, אחראי רכב,  

נדרש  02.30-60,  01.050-080)סעיפים   (, האם אני 

הסעיפים   את  שרק  או  השורות  כל  את  למלא 

 לי ושבהם אני מוכן לתת הצעה.  הרלבנטיים

ההצעה   ובמסמכי  המעטפה  על  יציינו  המציעים 

 לאיזה מכרז מוגשת ההצעה. 

המחירים   את  המציעים  ימלאו  במחירון 

 בלבד.  אליהם הרלוונטיים

 13/22מכרז  19

 14/22מכרז 

"שירותי ניהול..."   -  02.10במחירון הנ"ל יש סעיף   117-118עמ' 

מערך הפרוייקט. על איזה ניהול מדובר?    3.5%לפי  

ניהול   או  הנדסי?  ופיקוח  ניהול  תכנון?  ניהול 

 ביצוע? 

 

 וניהול ופיקוח הנדסי   ניהול ביצוע

 13/22מכרז  20

 14/22מכרז 

ליועצים   117-118עמ'  שכ"ט  תשלום  כולל  כנ"ל  הניהול  האם 

 ומתכנני הפרוייקט? 

 לא
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 13/22מכרז  21

 14/22מכרז 

האם עבור המכרזים הנ"ל נדרש מילוי מחיר עבור   117-118עמ' 

רלבנטיים   שאינם  סעיפים  כולל  הסעיפים,  כל 

דעת   חוות  וכו'?  מודד  ש"ע  שרטט,  ש"ע  כגון: 

 הנדסיות, כתיבת מסמכי מכרז וכו'. 

 

ההצעה   ובמסמכי  המעטפה  על  יציינו  המציעים 

 לאיזה מכרז מוגשת ההצעה. 

את   המציעים  ימלאו  המחירים  במחירון 

 הרלוונטיים בלבד. 

 13/22מכרז  22

 14/22מכרז 

כל   כללי  את  להדפיס  צורך  יש  ההצעה  בהגשת  האם 

( הנ"ל    119החוברת 

 להצעה? חתומה ולצרפה עמודים(

 

 כן

 13/22מכרז  23

 14/22מכרז 

 87-95עמ' 

 נספח ביטוח 

סוכנות   ידי  על  ממולאים  להיות  אמורים  האם 

ידי   הספק עצמו? האם  הביטוח של הספק או על 

 כעת או רק במקרה  של זכיה במכרז?

לשורה   מופנים  בעמוד    9המציעים    7בטבלה 

 למסמכי המכרז. 

 13/22מכרז  24

 14/22מכרז 

 87-95עמ' 

 נספח ביטוח 

 נטיים:וו הקודים בפירוט השירותים הרל שייכים למכרזים אלו?  084+056האם קודים  

040 ,085 

 13/22מכרז  25

 14/22מכרז 

 87-95עמ' 

 נספח ביטוח 

בעמוד    317-333הקודים  האם   להופיע  שאמורים 

או    88 המכרזים  בכל  הספקים  לכל  קודים  הם 

 ספציפית למכרזים מסוימים?

נדרשים   האם  מסוימים,  למכרזים  ורק  במידה 

 ? 14/22ומכרז   13/22עבור מכרז 

הם    88הקודים שנרשמו באישור הביטוח בעמוד  

 נדרשים. קודים הה

 13/22מכרז  26

 14/22מכרז 

 , 28עמ' 

 12.3סעיף 

 ,118עמ' 

"מחיר יחידה מוצע" יש לכתוב את אחוז  -בהאם  

האחוז   את  או  מירבי"  יחידה  "מחיר  על  ההנחה 

  3.5%המוצע? דוגמא: אם מחיר יחידה מירבי הוא  

לרשום   נמוכה  יש  תהיה  לא  אשר  ההצעה,  את 

 משיעור ההנחה המינימלי. 
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היא   02.10מקט  עליו  המוצע    7וההנחה  שהאחוז  יוצא  אחוז 

. האם בטבלה ב"מחיר יחידה מוצע"    2.45%הוא  

שהוא    2.45%שהוא אחוז ההנחה או      7%יש לציין  

 ר שהספק מציע? בפועל המחי

  28בעמוד   12.3השאלה עולה בגלל האמור בסעיף 

בעוד   המציע.  של  ההנחה  שיעור  על  מדובר  בו 

 מדובר על מחיר יחידה מוצע   118שבעמוד 

היא    –)למשל   המינימלית  ההנחה  יש  3.5%אם   ,

 .(4%תר, למשל לתת הצעה בשיעור גבוה יו

 13/22מכרז  27

 14/22מכרז 

למי   44עמ'  היא  הכוונה  חשבון,  רואה  בחתימת  האם 

שהוא בעל תואר רואה חשבון או למשרד שמלווה  

)במקרה   הספק  של  והחשבונות  העסק  ניהול  את 

 שלנו הוא יועץ מס מוסמך(? 

גם יועץ מס מוסמך רשאי לחתום על טפסים אלו,  

החוק   עוד  כל  רישיון  וזאת  בידו  ויש  לו,  מתיר 

 מתאים. 

 13/22מכרז  28

 14/22מכרז 

האם רק לחתום  בראשי תיבות ובחותמת על עמוד     99עמ' 

זה או שיש למלא אותו? במידה ויש למלא אותו,  

אמורים   החסרים  הנתונים  שכן  איך  ברור  לא 

 להיות מסופקים על ידי הרשות.

 . העמוד שוליחתום ב להצעה יצורף נוסח  

 13/22מכרז  29

 14/22מכרז 

   85עמ' 

 44+46סעיפים 

בתחתית   וכן  אלו  בסעיפים  ולחתום  יש  האם 

העמוד או רק לחתום על עמוד זה בראשי תיבות  

 חתימה וחותמת? 

 . העמוד שוליחתום ב להצעה יצורף נוסח  

 13/22מכרז  30

 14/22מכרז 

האם נדרשת בעמודים אלו חתימת עורך דין כעת   63+86עמ' 

אם וכשאר ייחתם הסכם זה בפועל לאחר  או רק  

 זכיה? 

 . העמוד שוליחתום ב להצעה יצורף נוסח  

 13/22מכרז  31

 14/22מכרז 

 9עמ' 

 4.1.2סעיף 

במקום   בנקאית  העברה  אישור  לצרף  ניתן  האם 

 קבלה? 

 במקום קבלה. ניתן לצרף אישור העברה בנקאית 
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על   לקבל קבלה  אני אמורה  מי  דרך  ולא,  במידה 

 ביצוע בתשלום? 

לקבל ניתן  התשלום  על  דרך    קבלה  גלית  אצל 

 lishka@eyosh.org.ilבקשה למייל 

 13/22מכרז  32

 14/22מכרז 

   30עמ' 

 13.1.5סעיף 

 

האם הפקות אור, הדפסת תכניות, חוברות מכרז,  

להיות   אמורות  וכדומה  מכרזיות  הוצאת 

 משולמות על ידי הספק או המזמין? 

 מזמין ע"י ה 

 13/22מכרז  33

 14/22מכרז 

וכל   10.8סעיף  108עמ'  קרקע  בדיקת  לצורך  קידוחים  ביצוע  לגבי 

  – בדיקה נוספת שתידרש לצורך ביצוע הפרויקט  

או   מי אמור לשלם על הבדיקות הנוספות הספק 

 המזמין? 

 ע"י המזמין 

 13/22מכרז  34

 14/22מכרז 

מי אמור לשלם על חוות דעת של יועץ מקצועי ו/או   כללי 

של   נוספת  בדיקה  מקצוע  כל  איש  או  מעבדה 

 שתידרש לצורך ביצוע הפרויקט? ספק או מזמין? 

 ע"י המזמין 

האם מדובר בבדיקות מעבדה   –"לרבות בדיקות"  2.8סעיף  117עמ'  13/22מכרז  35

או בבדיקות של המפקח? במידה ומדובר בבדיקות  

 מעבדה האם הספק או המזמין משלמים עליהם? 

 ע"י המזמין בדיקות מעבדה 

ניהול    1.16בסעיף   1.16סעיף  5עמ'  16/22מכרז  36 דמי  לאשכול  ישלם  "ספק 

כוונתכם כי    –מכל חשבון מאושר"    2%בשיעור של  

עלינו   עבורכם  שביצענו  שירות  על  תשלום  מתוך 

להפריש חזרה כסף אליכם כדמי ניהול? אם לכך  

התכוונתם, נבקש לבטל סעיף זה מהסיבה שהוא  

תמחור   על  אלו  עלויות  להעמיס  אותנו  ייאלץ 

וכפוע ללא  השירותים  אותם  להפוך  עלול  יוצא  ל 

מקובל   זה  אין  לעיל,  לאמור  מעבר  תחרותיים. 

 . הבקשה נדחית
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את   מממן  השירות  בעבור  השכר  כי  במכרזים 

 המנגנון המכרזי. 

סף   14עמ'  16/22מכרז  37 מקצועי    –תנאי  לספירת    –ניסיון  כי  נבקש 

ועניין   דבר  לכל  כלכלי  כיועץ  המקצועי  הניסיון 

עבודה כשכיר בעיסוק זה, כמובן  תחשב גם תקופת  

אנו   יינתנו.  כך  לשם  הנדרשים  האישורים  שכל 

צוות של בוגרי אגף התקציבים במשרד הביטחון,  

עובדי מדינה, ומבקשים כי ניסיון עבר זה ייחשב  

העסקי   הניסיון  על  נוסף  מקצועי,  כניסיון  גם 

 שצברנו בשנים הרלוונטיות. 

ר כלול  אופן חישוב תנאי הסף באופן המבוקש כב

 בהגדרות תנאי הסף שבמכרז.

נבקש כי    –  6.4.9ניסיון מקצועי סעיף    –תנאי סף   14עמ'  16/22מכרז  38

ממשלתי   ציבורי/משרד  גוף  עבור  לפרויקט  הרף 

ע"ס   )במקום    49,500יעמוד  אחד    ₪50  אלף(. 

הינו   הנדרשת  בתקופה  שביצענו  הפרויקטים 

והפער   מאחר  להכלילו  ונבקש  זה  אינו  בסכום 

 משמעותי. 

הא בשורה  במקום  שעמוד    6.4.9מור    17בטבלה 

 למסמכי המכרז, יבאו:

הצגת פרויקטים שבהם בוצע  עבודות יעוץ כלכלי  "

ייעוץ   ניתן  בהם  פרויקטים  יוצגו  ציבורי.  לגוף 

ש"ח כולל מע"מ לכל גוף    49,500בהיקף של מעל ל  

 " ציבורי.

 , 87עמ'  16/22מכרז  39

קיום   אישור 

 ביטוחים 

אנו    –ביטוח   ואין  במידה  כי  לוודא  מבקשים 

"אחריות   לסעיפי  נדרש  לא  עובדים  מעסיקים 

מעבידים בביטוח הנדרש", וכמו כן נבקש להעמיד  

₪ כמו    1000000את גובה האחריות המקצועית על  

 האחריות על צד ג'. 

 

מעבידים   .1 ביטוח  ולספק    –לגבי  ככל 

אין   בביטוח  הזוכה  צורך  אין  עובדים, 

לתת   הזוכה  הספק  על  אך  מעבידים 

 הצהרה על העדר עובדים.

אחריות מקצועית במכרז    –גבול אחריות   .2

 הבקשה מתקבלת.  –  16/22
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 13/22מכרז  40

 14/22מכרז 

ל  תאריך   2, סעיף 6עמ'  נקבע  מכיוון    15/09/2022ההגשה 

ליותר   מגישים  וחלקנו  מכרזים   בצבר  שמדובר 

ממכרז אחד הועדה מתבקשת להאריך את מועד  

כל   את  כראוי  להכין  שנוכל  מנת  על  ההגשה 

 המכרזים על כל העתקיהם 

 

 הבקשה מתקבלת.

ההגשה המכרזים  המעודכן   תאריך  :   לכלל 

21/09/22 

ניתן   6.2.1, סעיף 14עמוד  16/22מכרז  41 ממנו  למשרד  הכוונה  המציע  ניסיון  האם 

החברה   בעלי  של  לניסיונו  שהכוונה  או  השירות 

במ גם  החברה  עבדו  ועובדי  בהם  אחרים  שרדים 

 קודם לכן? 

מניות   שבעל  כחברה  שהתאגד  מציע  של  במקרה 

מחזיק ברוב מניותיה, יראו בניסיון של אותו בעל  

   מניות כניסיון החברה.

 


