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 לכבוד

  21/20 משתתפי מכרז
 שירותי ייעוץ בנושא נגישות מתו"ס ) מבנים תשתיות וסביבה( עבור עיריית בית שמש תןמ

 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

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

1 

 תנאי סף
בסעיף של ניסיון מול גוף 

ציבורי מה נחשב גוף 
 ציבורי?

 

גוף ציבורי הינו: רשות 
מוניציפאלית, משרד 

ממשלתי, רשות 
ממשלתית, מוסדות 

חינוך והשכלה, מוסדות 
 בריאות

2 

 -נספח ב'

עריכת אישור 

 ביטוח

האם לצורך השתתפות 
במכרז צריך להגדיל את 

הביטוח לדרישות המינימום 
או שניתן יהיה להגדיל את 

הביטוח לאחר זכיה 
 )במידה ו..( ?

 

את נספח הביטוח 
החתום אין צורך להגיש 

בשלב המכרז. רק 
הזוכה יגיש במסגרת 

 ההסכם שיחתם

3 

לעניין הממליצים, רשום  תנאי סף
ממליצים מרשות במכרז 

  ציבורית,
לגופים  אם נתתי שרות

ציבוריים כגון ,אגודה למען 
החייל, אגף חינוך חרדי 

בעיריית ירושלים, חברות 
פרטיות, האם זה מספק או 
שהדרישה היא רק המלצה 

 מעיריות ומועצות?
 

 1ראה תשובה בסעיף 

4 
האם נדרש להחתים ולמלא  

. רק לחתום בראשי לא
 תיבות

https://betshemesh.muni.il/bids/?id=855
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 מספר

פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

את נספח ב' )אישור עריכת 

זה עם  ביטוח( בשלב

הגשת המסמכים או לאחר 

 זכייה במכרז?

5 

הצעת 

המשתתף 

 ואופן הגשתה

 20סעיף 

אבקש לדעת האם 

למעטפה אני מכניס עותק 

  אחד או שני עותקים ?

ההצעה על כל נספחיה 
 תוגש במעטפה הרצ"ב
בשני עותקים לפחות, 
כאשר המעטפה תהיה 
סגורה היטב וכוללת את 
כל המסמכים כמפורט 

לעיל  4 –ו  3בסעיפים 
ההצעה וכל המסמכים 

הנספחים לה יהיו 
 מודפסים בלבד.

6 

 -נספח ב'

אישור עריכת 

 ביטוח

האם יש לצרף אישור קיום 

ביטוח חתום ע"י חברת 

הביטוח במעמד הגשת 

או רק לאחר ההצעה 

מת חוזה במידה חתי

 והמציע זוכה?

 

לא. בשלב המכרז רק 
לחתום על המסמך 
בראשי תיבות כיתר 

 מסמכי המכרז

7 

 הניסיון תקופת כי נבקש תנאי סף
 עמידה לצורך
 החל תורחב זה סף בתנאי

 הבהרה מתבקשתה 01/01/2015 מיום

8 

 הסייפא את לשנות נבקש תנאי סף
 תנאי של

 שבמקום באופן האמור הסף
 סופקו הייעוץ ששירותי
 גופים או/ו מקומיות לרשויות
 ,ציבוריים

 להוכיח המציעים יידרשו

 יעוץ שירותי באספקת ניסיון

 ציבור למבני ס"מתו

 הבהרה מתקבלתה בתקנות כהגדרתם

9 

 אילו הבהרה לקבל נבקש תנאי סף
 הנגשת של יעוץ שירותי

 הגדרת תחת נכללים ס"מתו
 הסף בתנאי "פרויקט"

 .האמור

שירותי הייעוץ הינם 
בהתאם לנספח א' 

להסכם: תיאור 
השירותים הנדרשים 
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פרק וסעיף 

 תשובת העירייה נוסח השאלה רלוונטיים

 במסגרת ההסכם

10 

החלטות 

 העירייה

 24סעיף 

 24 סעיף את לעדכן נבקש
 יותר ויבחר במידה לפיו

 העבודה חלוקת ,אחד ממציע
 הזוכים המציעים בין

 ,שוויוני ,מחזורי בסבב תהא
 לאופן לב ובשים ,הניתן ככל
 ,המציעים י"ע השירותים מתן

 בלוחות עמידה
 .ובאיכות בתקציב ,זמנים
 .המציעים של זמינותם מידת

הבקשה נדחית. החלוקה 
תהיה על פי החלטת 

 העירייה. 

11 

החלטות 

 העירייה

 . א.28סעיף 

 מידה שאמות מאחר
 סובייקטיביות הינן מקצועיות

 להוסיף נבקש ,במהותן
 קטגוריות אלה מידה לאמות
 עד שיצמצם באופן ,ברורות

 רמת את שניתן כמה
 שיישמר כך הסובייקטיביות

 .המציעים בין השוויון

הבקשה נדחית. יחד עם 
זאת מדדי האיכות יעודכנו 

 כדלקמן:
 55% -מחיר
 20%ניסיון 

 15% -כישורים
  10%-המלצות 

12 

נספח א' 

 להסכם

 4סעיף 

האם העסקת כמאי 
וקונסטרוקטור, ככל 

שידרשו לצורך הכנת 
מפורטות כנזכר, תכניות 

כלולים בשעות היועץ או 
שניתן להגישם בשעות 

כחלק משעות העבודה של 
 היועץ?

ניתן להגיש בשעות 
כחלק משעות העבודה 

 של היועץ.
 

13 

נספח א' 

 להסכם

 5סעיף 

האם שעות מתכנן כלולים 
בשעות היועץ או שניתן 
להגישם בשעות כחלק 

משעות העבודה של 
 היועץ?

 

 ניתן להגיש בשעות
כחלק משעות העבודה 

 של היועץ.
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