תשובות לשאלות מציעים  -ניהול פרויקטים בתב"ע 40
מס"ד

שאלה

תשובה
בהחלט מדובר בטבלה המגדירה את רכיבי האיכות
הנכנסים לשקלול ההצעות לבחירת ההצעה הזוכה.

1

האם יש משמעות לטבלה המופיעה בראש
העמוד ?24

2

סעיף ד - 1האם ניסיונו של המציע
בעבודות ניהול ופיקוח צריך להיות  30מיליון
שקלים בפרויקט אחד או במצטבר?

פרויקט אחד ,בהיקף של  30מיליון כנדרש בסע'

3

האם על מנהל הפרויקט להיות מהנדס רשום
בלבד או בעל רשיון?

מהנדס רשום הינו תנאי סף מספק בכפוף לדרישות
הניסיון המפורטות בחוברת המשפטית

4

מפאת המצב שבו אנו נמצאים והעובדים
נמצאים בחל"ת ויש חוסר וודאות
לעניין המשך העסקתם ( מחשש שבמעמד
חזרה לעבודה יהיו פרויקטים שלא יופעלו )
אנו מבקשים לדעת האם ניתן יהיה להציג את
מנהל הפרויקט
והמפקח במקביל להודעה על הזכייה ואו לפני
הראיון לעבודה .
אנו מתחייבים לעמוד בדרישות שהוצגו לנו
בגוף המכרז .

לא ,יש לפרט את הצוות המוצע במעמד הגשת
ההצעות

5

מבקש לקבל הבהרות כיצד להגיש את שתי
המעטפות למכרז ( דף  9במכרז )

6

אבקש הבהרות לסעיף  5בדף  18הקמה
והחזקת משרד באתר .

הדרישה לאספקת משרד מטעם המציע באתר
מבוטלת ,כל יתר הדרישות יישארו בתקפן

7

האם ניתן להגיש צי'ק אישי של החברה
ומיד עם הודעה שזכינו להמיר את השיק
לערבות בנקאית .

לא

8

סעיף  3תנאי סף ,ס"ק ו – 1.מנהל פרויקט:
אני (גם) מנהל פרויקט ,הנדסאי בנין רשום,
ניסיון מעל  30שנים ,וניהלתי תכנון תבעות
(גם כראש צוות מטעם משב"ש)
כיום אני (גם) יועץ סטטוטורי לקיבוץ עלומים
בכל הקשור לתב"ע חדשה לישוב ,ועובד מול

ההצעות יוגשו בשני עותקים לרבות הצעת המחיר
במעטפה כקבוע בהוראות ההליך בסע' .7
המילים בסע' 7ג" 1מעטפה מס'  "1תימחקנה
הערה :אין מדובר במכרז אלא בהליך קבלת הצעות
בנוהל יועצים

תנאי הסף יוותרו כפי שנקבעו במסמכי ההליך

צוות המתכננים של משב"ש.
בנוסף ,אני מנהל תכנון בינוי ותכנון מפורט
עבור מועצה אזורית שדות נגב
יש עשרות המלצות (נמצאות אצלכם במסגרת
הרישום שלי למאגר היועצים)
מדוע לא תאפשרו לי לנהל  -כמנהל פרויקט,
(הגבלתם למהנדס בלבד)
או לחילופין ,מדוע לא תוסיפו התניה למנהל
פרויקט של הנדסאי בניין עם ניסיון מעל 20
שנה ...וכדומה..

9

בנספח ב' 2סעיף  3יש התייחסות לחשבונות
קבלנים,
ככל שנוהל זה כולל ניהול תכנון ורישוי,
מקובל ששכ"ט  -בגין ניהול התכנון  -נקבע
כאחוז מערך שכר המתכננים?
בדר"כ מדובר (תעריפי ניהול תכנון) ב7.5% -
~ 10%
מבקש הבהרה האם מדובר בניהול קבלנים
בלבד? תכנון בלבד? גם וגם?

מדובר בניהול ביצוע ,אולם ככל ויידרש ניהול תכנון
במהלך ביצוע העבודות לרבות התאמות תכנון
נדרשות ,הנ"ל יבוצע על ידי המציע בהליך כחלק
מהצעת המחיר וללא זכות לקבלת תמורה נוספת.

