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 )א( וליווי מקצועי )ב( בנושא חברה וקהילהלהגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ 

 מענה לשאלות הבהרה :להתחדשות עירוניתהמנהלת עבור 

 

 :להלן ריכוז תשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו בנוגע למכרז שבנדון

הסעיף  

אליו 

 מיוחסת

 השאלה

 תשובה שאלה

אנו רוצים להגיש למכרז צוות  2 1

המורכב מעובדים מקצועי, 

קהילתיים, מתכנני ערים ומפתחי 

הדרכה. האם ניתן להעמיד צוות 

 ולא רק יועץ אחד?

יינתן ע"י השירות  – עבור פרק א'

 יועץ יחיד

ניתן להגיש צוות של  – עבור פרק ב'

יועצים, ובלבד שהעבודה תתבצע מול 

 ראש הצוות שיאושר ע"י המנהלת

בהיות נבקש להתעדכן על ידכם האם  כללי 2

החברה מספקת שירותים עבור יזם 

במתחם התחדשות עירונית בעיר בית 

שמש, האם הנ"ל מהווה ניגוד עניינים 

 ?למכרז שפורסם

הדבר לא פוסל בהכרח את החברה. 

הדבר ייבחן בשלב ניתוח ההצעות 

ובחירת הזוכה/ים. יתכן כי העבודה 

תפוצל בין המציעים באופן שימנע 

 ניגוד עניינים

 –טבלת דרישות המכרז  – 2בסעיף 2 3

האם סיום קורס יועצים 

חברתיים מקצועי של הרשות 

הממשלתית להתחדשות עירונית 

הוא דרישת סף עבור מציע/ה 

שהוא טכנאי רשום בלבד או עבור 

 כל מציע/ה?

 הנ"ל מהווה דרישת סף עבור

טכנאי/ת ועבור  הנדסאי/ת רשום/ה

 בלבד רשום/ה

: לא 1מס' עמוד  1בנוגע לסעיף  1 4

ברור האם המכרז הוא עבור 

החלפה זמנית של העובד/ת או 

 עבור תקן פנוי

 

 המכרז הינו עבור תקן פנוי



 
5 28  /

 נספח א'

האם ניתן להגיש המלצות בנוסח 

חופשי ולא בנוסח המצורף 

 לנספח?

ניתן להגיש המלצות בנוסח חופשי 

)ע"י המציע( ובלבד שלהמלצה יצורף 

מסמך רשמי מטעם הממליץ 

 ושיצורפו פרטי קשר של הממליץ 

במקרה של מציע שהוא חברה,  2 6

האם יש צורך לנקוב בשלב הגשת 

המכרז בשמו של האדם הספציפי 

שיבצע את השירותים מטעם 

לעמוד החברה? אם כן, האם עליו 

בתנאי הסף או שדי בכך בעצמו 

 שהחברה תעמוד בהם?

יש לנקוב בשמו של האדם שישמש 

כיועץ מטעם החברה. עליו לעמוד 

 בעצמו בתנאי הסף

האם השכר הגלובלי ביחס  9 7

לשירותי פרק א' ישולם בכל 

מקרה, גם אם היועץ לא ביצע את 

 מלוא השעות בחודש מסוים?

ההתייחסות לשעות העבודה 

בממוצע לאורך החודשיות הינה 

תקופת ההתקשרות ולא עבור כל 

 חודש בנפרד

האם ניתן לבצע את שירותי פרק  11 8

ב' או את חלקם שלא ממשרדי 

 המנהלת?

כן, יחד עם זאת תידרש נוכחות 

הדבר  כלשהי גם במשרדי המנהלת,

 יוסדר בתיאום עם ראש המנהלת

תנאי הסף קיימת טבלאות ב 2 9

לעניין הישות  התייחסות

המשפטית "המציע הינו עוסק 

מורשה כדין" )טבלת תנאי הסף, 

... וטבלת תנאי הסף פרק 2סעיף 

א' "מתן שירותי ייעוץ בתחומי 

החברה והקהילה"(. האם יש 

מניעה שתאגיד משפטי שעונה 

להגדרה "חברה בע"מ" ייגש 

  למכרז?

 

 

 

 

 

 

 

אין מניעה מחברה בע"מ להגיש 

. יש לנקוב כרזמועמדות במסגרת המ

בעת הגשת ההצעה בשמו של האדם 

 שישמש כיועץ מטעם החברה



 
המפרט  2אני רוצה לוודא שבסעיף  2 10

 את תנאי הסף הנדרשים מהמציע

הטבלה הראשונה מתייחסת לפרק א 

. והטבלה השנייה מתייחסת לפרק ב

אחר וכרגע הטבלה הראשונה לא מ

כת לשום פרויקט, הטבלה משוי

פרויקט א' ותחת השנייה היא תחת 

פרויקט ב' לא מופיעה שום טבלה של 

 תנאי סף

. מדובר בשגיאה בעריכת המסמך

 הועלה מסמך מתוקן לאתר העיריה

נודה על הבהרה מהו פרק הזמן  9 11

הצפוי להעסקת היועץ עבור פרק א'. 

מהו מספר חודשי העבודה, מעבר 

שעות עבודה  100 -לפירוט של כ

מהו פרק חודשיות? נודה על הבהרה 

הזמן הצפוי להעסקת היועץ עבור 

פרק ב'. מהו מספר חודשי העבודה, 

שעות עבודה  50 -מעבר לפירוט של כ

 חודשיות?

מופיע פרק הזמן להעסקת היועצים 

להסכם ההתקשרות  12בסעיף 

 המצורף כנספח למכרז

 האם המחיר המוצע נדרש לכלול נספח ב' 12

אמצעי פרסום, כגון  הוצאות נלוות

והפצה של  , תרגוםעיצוב, הפקה

מקום חומרי הסברה, כיבוד, השכרת 

 ?לקיום מפגשים וציוד לוגיסטי

כולל את ההוצאות המחיר המוצע לא 

 המפורטות בשאלה

נודה להבהרה מהו מספר היועצים  נספח א' 13

 מנהלתחברתיים המועסקים בה

 ?עירונית התחדשות

במנהלת לא מועסקים בשלב זה 

חברתיים. הכוונה ליועצים יועצים 

חברתיים הפועלים במתחמי 

התחדשות מטעם היזם / מטעם 

 העיריה

מעיון במסמכי המכרז, לא ברור האם  8 14

תנאי להשתתפות במכרז הוא תשלום 

? במידה וכן, האם ₪ 500ע"ס 

התשלום הוא חד פעמי במידה ואני 

מעוניין להגיש מועמדות עבור שני 

 הפרקים?

תנאי להשתתפות התשלום מהווה 

במכרז. התשלום הוא חד פעמי וניתן 

 להגיש מועמדות לשני הפרקים

 

 

 

 



 
 הערות:

התשובות שפורטו לעיל מחייבות את כלל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  -

 המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.

זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא  לעיליובהר כי אין נוסח השאלות המפורט  -

 בהכרח נענתה כל שאלה. שאלות דומות נענו פעם אחת. 

 יש לחתום על מסמך זה ולהגישו כחלק מההצעה למכרז -


