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 אב תשע"ט טי"
 2019אוגוסט  20

 
 2מסמך הבהרות מס' 

 
ניהול פרויקט לעבודות סלילה ופיתוח אזור תעשיה ותעסוקה  – 24/2019מכרז מס' 

 1056מבוא גלבוע תמ"ל 
 
 

 להלן מס' הבהרות בקשר עם המכרז שבנדון:

 תנאי סף .1

 -מעל ל התבקשנו לאשר ניסיון בניהול תכנון, תיאום, ביצוע ופיקוח בהיקפים של .א

וכן פרויקטים לפיתוח בפרויקטים לפיתוח שכונות מגורים כולל מלש"ח  100

 תשתיות.

כפי שפורטו  ובקריטריוניםשעומד בשאר תנאי הסף מאושר, בתנאי  –תשובה 

 במסמכי המכרז ובמסמך הבהרות זה.

ב את תנאי הסף לניסיון המציע גם לניהול ופיקוח על הקמת מחנה התבקשנו להרחי .ב

צבאי אופרטיבי הכולל עבודות משק תת"ק, סדנאות, מבני אימונים, עבודות 

 מ"ר. 180,000פיתוח בשטח 

 מאושר.לא  – תשובה

 לתנאי הסף נכתב:  3.16בסעיף  .ג

ניסיון קודם בניהול הקמה של תשתית עירונית לאתר אחד הכולל לפחות "

ובאותה   באותו אתרח ול ופיקו, וכן ניהתעסוקהתעשיה ו לאזור מ"ר  00,0004

תקופה על עבודות פיתוח כללי ) כבישים , תשתיות , שטחים ציבוריים פתוחים 

 ".ש"חן מיליו 50  וכו' ( בהיקף של לפחות 

 –התבקשנו לשנות את העמידה בתנאים מתנאים מצטברים לתנאים חלופיים 

ניסיון קודם בפרויקט ניהול הקמה של תשתית עירונית לאתר אחד הכולל להציג 

 מלש"ח. 50מ"ר או לחלופין להציג פרויקט בהיקף של  400,000

 אושר. התנאים הינם מצטברים.לא מ –תשובה 

מלש"ח אך  300משרד אשר מנהל מספר אזורי תעשיה במקביל בהיקפים של מעל  .ד

ובמקביל פיתח וניהל פרויקטים של כולם בהליכי מכרז וטרם התחיל הביצוע, 

דומים שזה אותה עבודה ואותם תשתיות. האם שכונת מגורים  היקפיםבהרחבות 

או לחלופין להוריד את  3.16 יכולה להיחשב כמו אזור תעשיה כמענה לתנאי בסעיף

 המילה באותו אתר?

 נדרש באותו אתר. לא. –תשובה 
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 : לתנאי הסף נכתב 3.17סעיף  .ה

הרשומים בפנקס המהנדסים  או הנדסאי אזרחי " שהם מהנדס אזרחי"מפקח

 5והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים, בהתאמה, ובעלי ניסיון מוכח של לפחות 

שנים )בעשר השנים האחרונות( בפיקוח צמוד על בצוע עבודות פיתוח כללי 

 והמועסקים כשכירים ע"י המציע.

  . 3.17כפי שצויין בסעיף ולא הנדסאי  מהנדסלהיות  מובהר בזאת כי על המפקח 

 למכרז. 3.5יש להתייחס לכתוב בסעיף   

מ"ר וכן  200,000 -הפחתה של היקף השטח הנדרש לשטח של כ התבקשנו לאשר .ו

 מלש"ח. 40 –"ח ל מלש 50-להפחית את ההיקף הכספי הנדרש מ

 מאושר.לא  – תשובה

האם מהנדס / מנהל פרויקט שצבר ניסיון בעבודות דומות אצל קבלן מצע בעבר,  .ז

 יכול להיחשב כמפקח ו/או מנהל פרויקט במכרז זה?

 לא. –תשובה 

 

החתום מטה מאשר "הפיסקה:  הוריד אתל התבקשנו –סיון קודם יבדבר נמידע  – 2נספח א' .2

פ. ___________ )להלן: בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.

_____את _____________________________ביצע עבורנו כקבלן ראשי  "המציע"(,

ובמקביל נאשר לצרף אישור מהמזמין שהעבודה בוצעה ע"י  "השירות / שירותים הבאים

 המציע / מנהל הפרויקט.

 מאושר. יש להגיש המצה אך ורק על הטופס המצורף.לא  –תשובה 

 

 ולא למנהל פרויקט. מתייחס לקבלן ביצוע השירותיםמפרט  – 1נספח ב' .3

החוזה המצורף למסמכי המכרז הינו חוזה לניהול ולא חוזה קבלני. הכוונה במילה  - תשובה

 "קבלן" הינה שמנהל הפרויקט הינו קבלן שעובד עם העירייה.

 

 שכר טרחה .4

שישולם מדי חודש בחודשו. תקופת  ר ניהול התכנוןשכר טרחה חודשי קבוע עבו .א

יש לציין . בלבד ושכ"ט ישולם בהתאם לתקופה זו עירייהה ע"יהתכנון תיקבע 

 בהצעה את השכר המוצע לחודש.

המוגשים לתשלום. על  אשר נגזר מגובה חשבונות הביצוע %2.5שכר טרחה בגובה  .ב

 .2.5%-על ה /תוספתהמציע לתת הנחה
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 א ניתן לדחות את מועד ההגשה.ל 12:00בשעה  26.8.19הינו  מועד ההגשה .5

 

מופיעה באתר העירייה ולשלם ההצעת המחיר על גבי חוברת המכרז  ניתן להגיש את .6

 לצרף את הקבלה למסמכי המכרז.טלפונית במחלקת הגבייה. יש 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 עיריית עפולה


