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 לכבוד
  7/20 משתתפי מכרז

 עבור עיריית בית שמש ותכנון תנועהמתן שירותי ייעוץ בנושאי תחבורה 
 

 
 שלום רב,

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:    
 

 
להלן שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה ולהגישו כחלק  

 בלתי נפרד מהצעתכם למכרז.
 
 
 
 
 
 

 

 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

1 

 ב4ס'  מסמכי המכרז 

 

 3עמ' 

במסגרת דרישות המכרז 
נדרש לצרף אישור עו"ד 

בדבר זהות בעלי המניות 
בחברה, מורשי החתימה 

ומנהלי החברה.  נא 
אישורכם לצרף אישור רו"ח 

 בדבר האמור?
 מקובל. 

2 

הזמנה להציעה 

 הצעות 

 9ס' 

 

 4עמ' 

 תנועה.ייעוץ  -מהות המכרז

כחלק מדרישות תנאי הסף 

נדרש מהנדס אזרחי בעל 

 ניסיון של ייעוץ תנועה .
מדובר בטעות סופר 

 .ונדרש מהנדס
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

האמור נרשם כי  9בס' 

 מבוקש שם אדריכל .

 ככל  הנראה טעות סופר.

 נא תיקונכם בדבר האמור.

3 

הזמנה להציע 

 הצעות

 

 נספח ב'

טופס הגשת 

 ההצעה

 

 3ס' 

 תנועה. ייעוץ -מהות המכרז

כחלק מדרישות תנאי הסף 

נדרש מהנדס אזרחי בעל 

 ניסיון של ייעוץ תנועה .

האמור מבוקש  3בס' 

נרשם כי נדרש שם אדריכל 

 ופרטי ניסיון אדריכל.

 ככל  הנראה טעות סופר.

 נא תיקונכם בדבר האמור.
מדובר בטעות סופר 

 ונדרש מהנדס.

4 

 2ס'  חוזה

 

 16עמ' 

 תנועה.ייעוץ  -מהות המכרז

כחלק מדרישות תנאי הסף 

נדרש מהנדס אזרחי בעל 

 ניסיון של ייעוץ תנועה .

בס' זה שוב מצוין דרישת 

 אדריכל.

 ככל  הנראה טעות סופר.

 נא תיקונכם בדבר האמור.

 
מדובר בטעות סופר 

 ונדרש מהנדס.

5 

 4ס'  חוזה

 

 16עמ' 

 ייעוץ תנועה. -מהות המכרז

כחלק מדרישות תנאי הסף 

מהנדס אזרחי בעל נדרש 

 ניסיון של ייעוץ תנועה .
מדובר בטעות סופר 

 ונדרש מהנדס.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

בס' זה שוב מצוין דרישת 

 אדריכל.

 ככל  הנראה טעות סופר.

 נא תיקונכם בדבר האמור.

6 

 21.7ס'  נספח שירותים 

 

 22עמ' 

המבוקש בסעיף זה אינו 

בגדר ייעוץ התנועה. 

מבוקש כי בגין המבוקש 

תמורה בסעיף זה תשולם 

נפרדת אשר תסוכם בין 

הצדדים מראש ותועלה כל 

 הכתב.

התמורה שתינתן הינה 

בכפוף לתנאי המכרז 

 בלבד.

התמורה שתינתן הינה 
בכפוף לתנאי המכרז 

 בלבד.

7 

הזמנה להציע 

 הצעות 

 2ס' 

 

 2עמ' 

באם בתנאי זה חייב להיות 

אותו נותן שירות לכל תנאי 

 הסף?

כן. היועץ שמתמודד 
לעמוד  במכרז צריך

במצטבר בכל תנאי 
 הסף.

8 

הזמנה להציע 

 הצעות 

 

 חוזה

האם מדובר בזוכה אחד  כללי

אשר יתן את כל השירותים 

המפורטים בנספחים א' 

למינהם  21 סעיפים

 להסכם.

 
  כן.

9 

הזמנה להציע  

 הצעות 

 כללי

 

תכנון  -21.1ס' 

האם המכרז כולל גם תכנון 

 ) עפ"י שעות עבודה(?

 
 כן.
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

 פרויקט

10 

הזמנה להציע 

 הצעות 

 א9ס' 

 

 4עמ' 

 80מצוין היקף עבודה של 

שעות עבודה שניתן 

לעשותן במשרד המציע או 

מצוין  11בעירייה . בסעיף 

שניתן לעבודה עד יומיים 

  -במשרדי העירייה

זה בעיקרון 5כמקסימום )

 היקף המשרה(.

האם יש מינימום עבודה  

 בעירייה?
 לא.

11 

 80של מצוין היקף עבודה   

שעות עבודה שניתן 

לעשותן במשרד המציע או 

מצוין  11בעירייה . בסעיף 

שניתן לעבודה עד יומיים 

  -במשרדי העירייה

כמקסימום )זה בעיקרון 

 היקף המשרה(.

האם יש מינימום עבודה 

 בעירייה?
 לא.

12 

נספח ב': טופס 
 הגשת הצעה

 תחשיב איזה בסיס על 4ס. 
 המקסימום מחיר נקבע
 ?)₪ 250 ( השעתי לייעוץ

 הציבוריים התעריפים לפי
 כיום המקובלים

 הוותק עם למהנדס
 שעת מחיר ,הנדרש

המחיר המתוקן הינו 
350 .₪ 
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 מספר

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים
 תשובת העירייה נוסח השאלה

 יותר גבוה העבודה
 למשל כך .משמעותית

 הכללי החשב בתעריף
 בעבודות מומחה למתכנן
 השעתי התעריף ,הבינוי

 להגדיל נבקש .₪ 369 הינו
 כפי המקסימום מחיר את

 .שנקבע

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


