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 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

 
 ט' בשבט, תש"פ 
 2020בפברואר,  4 

 
 לכבוד

  19/20 משתתפי מכרז
 שירותי ייעוץ תכנוני בנושא תכניות מפורטות )תב"ע( עבור עיריית בית שמשמתן 

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:    
 

להלן שאלות הבהרה שהוגשו ותשובות להם. עליכם לחתום על מסמך תשובות זה ולהגישו כחלק  
 מהצעתכם למכרז.בלתי נפרד 

 
 

 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

1 

 תנאי סף 

 2סעיף 
שנים מתוך שש  3עבדתי 

שנים האחרונות במשרד 
השיכון בדיוק בעבודה זו 
האם זה מתאים לתנאי 

   סף?

 -לעניין תוכן העיסוק
הרלוונטיות תיבחן 
בהתאם לקו"ח של 

 המציע. 
 

 -לעניין תקופת הניסיון
 6לפחות לא, נדרש 

השנים  10שנים במהלך 
 האחרונות.

2 

הצעת 

המשתתף 

 ואופן הגשתה

 13סעיף 

איזה טווח הנחה מקובל או 
 שכיח לתת בשכר שעה? 

 

העירייה אינה עוסקת 
בשיקולי המציעים במתן 

ההנחה ועל כן אינה 
מעידה על "טווח ההנחה 

 המקובל".

3 

 -נספח א'

תיאור 

השירותים 

 הנדרשים

האם יש צורך לחתום 
 -בתחתית נספח א' למכרז

תיאור השירותים 
 הנדרשים?

 

יש לחתום בראשי 
תיבות על כל דף 

וחתימה מלאה בסוף 
ההסכם ובמסמך 

 ההצעה.

4 

 -נספח ב'

אישור עריכת 

 ביטוח

אישור עריכת  -נספח ב'

הזוכה  2עפ"י סעיף  -ביטוח

יידרש להמציא לידי 

ימים לפני מועד  7העירייה 
 ההבהרה מקובלת.

https://betshemesh.muni.il/bids/?id=854
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מתן השירותים...ובכל 

מקרה המצאת האישור 

תהווה תנאי מקדים 

לתחילת מתן העבודות. 

לפיכך, אישור זה יישלח 

לרשות רק במידה שאזכה 

במכרז. מבקשת לוודא 

שהעדר אישור זה בשלב 

המכרז לא  הגשת מסמכי

תפסול את ההגשה. 

למסמכים תצורף הצהרה 

העסקת -בכתב על אי

עובדים )על מנת לא לכלול 

בעתיד, במידה שאזכה, את 

רכיב ביטוח חבות 

 מעבידים(.

5 

 -נספח ד

תצהיר בדבר 

העדר עבירות 

לפי חוק 

 עובדים זרים

תצהיר  -נספח ד' למכרז

בדבר העדר עבירות לפי 

אני  -עובדים זריםחוק 

מניחה שרק משתתף שהוא 

תאגיד נדרש למלא נספח 

זה, בדומה להנחיות נספח 

ג' )אולם הנחיה זו לא צוינה 

בתחתית דף הנספח, כפי 

שמצוין בתחתית נספח ג'(. 

מבקשת לוודא שעוסק 

מורשה אינו נדרש למלא 

 ולחתום על נספח ד'.
גם עוסק מורשה נדרש 

 למלא
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6 

לחתום על האם יש צורך  כללי

כל אחד מדפי ההסכם או 

שיש צורך לחתום רק בדף 

האחרון להסכם, במקום 

 המיועד לכך?
 3ראה תשובה לשאלה 

 לעיל

7 

עיקרי 

 ההתקשרות

 .א.9סעיף 

 במסגרת נסיעה שעות האם

 שעות נחשבות הנדרש היעוץ

 עבודה

 לא .שרשמתם משעות כחלק מלא

8 

 יהיה שלמציע נדרש האם כללי

 למערכות לגישה חכם כרטיס

 כן ת"מבא

9 

 השירותים במסגרת האם נספח א' להסכם

 בוועדות לייצג היועץ יידרש

 ,מחוזיות

 . משפט ובתי ארציות

ככל שידרש יהיה זכאי 

לתשלום בהתאם לתעריף 

 השעתי

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


