
  

  שאלות הבהרה

    שאלה  עמוד  סעיף  מס"ד
העמודים   4.5סעיף   .1

לא 
ממוספרים 

מסמך א'  –
הזמנה 
להציע 
  הצעות

  ערבות בנקאית. -  4.5סעיף 
מבוקשת ערבות בנקאית 

  ).4בהתאם לנוסח במסמך א'(
בתוכן עניינים מופיע שמסמך 

זה בוטל, האם יש צורך בערבות 
  בנקאית ומה הנוסח המבוקש?

  ערבות.יש לצרף 
הטעות היא בתוכן 

  העניינים.

 –מסמך א'   6.4סעיף   .2
הזמנה 
להציע 
  הצעות

מבוקש לצרף את כל  6.4בסעיף 
האישורים הנדרשים לפי חוק 

עסקאות גופים ציבוריים לצורך 
הוכחת עמידות בתנאי 

  . 3.4השתתפות בסעיף 
מדבר על ביצוע לפחות  3.4סעיף 

שומת השבחה שההיטל שלה 
  ₪. 1,000,000הינו מעל 

  אילו מסמכים יש לצרף?

 3.4ההפניה לסעיף 
מוטעית. אכן אין קשר 

בין חוק עסקאות עם 
גופים ציבוריים לביצוע 

  שומה.

 –מסמך א'   6.8סעיף   .3
הזמנה 
להציע 
  הצעות

מבוקש לחתום על  6.8בסעיף 
תצהיר בדבר העדר הרשעות או 
חקירות בעבירות נושאות קלון 

גבי ו/או בנושא פיסקאלי, על 
  ).2נוסח המצ"ב כנספח א' (

הינו נספח "אישור  –) 2נספח א'(
אישור  –המזמין לניסיון קודם" 

הגוף הציבורי. לא צורף תצהיר 
בדבר העדר הרשעות למסמכי 

  המכרז?

יש להגיש תצהיר שלא 
  באמצעות נספח.

סעיף   .4
12.4  

 –מסמך א' 
הזמנה 
להציע 
  הצעות

"לא מילא הזוכה  – 12.4סעיף 
אחר כל התחייבויותיו כמפורט 

  ..."11.2בסעיף 
הינו בסעיף בדיקת  – 11.2סעיף 

ההצעות, ככל הנראה יש טעות 
במספר סעיף והכוונה לסעיף 

12.2?  

  אכן טעות סופר.

סעיף   .5
11.3 )1(  

 –מסמך א' 
הזמנה 
להציע 
  הצעות

"עבור ניסיון  –) 1( 11.3בסעיף 
שנות הניסיון  3 - קודם מעבר ל

הבסיסי הנדרש עפ"י תנאי סף, 
נקודות עבור  5יינתן ניקוד של 

  כל שנה נוספת..."
מה ניתן להציג / להראות / 

להעביר על מנת לזכות לנקודות 
נוספות עבור ניסיון  קודם 

  השנים הבסיסיות? 3מעבר ל 

כל מסמך ממנו ניתן 
  ן. ללמוד על קיום הניסיו

סעיף   .6
6.3.3  

 –מסמך א' 
הזמנה 
להציע 
  הצעות 

 10מבוקש לצרף  6.3.3בסעיף 
   –עבודות לדוגמא 

האם אפשר לצרף שומות משנת 
2019? 

  כן.

סעיף   .7
6.3.4  

 –מסמך א' 
הזמנה 
להציע 
  הצעות

מבוקש לצרף  6.3.4בסעיף 
מסמכים אחרים רלוונטיים 
להוכחת כשירות וניסיון של 

על איזה מסמכים  –המציע 
  מדובר?

  לפי שיקול דעת המציע.

 –מסמך א'   3.5סעיף   .9
הזמנה 
להציע 

ניסיון קודם בייצוג  – 3.5בסעיף 
רשות מקומית וועדות ערר 

בתיקים שסכום היטל ההשבחה 

ועדת בונה לייצוג הכו
ערר. יש לצרף אסמכתא 

  כלשהי .



שלהם הינו בסכום העולה על   הצעות
700,000 ?₪  

האם יש צורך להגיש מסמכים 
  המעידים על הליך בוועדת ערר?

  יש 

 


