תשובות לשאלות מציעים  -ניהול תכנון וביצוע עבודות שונות ברחבי המועצה
מס"ד

1

2

3

שאלה

תשובה

עלינו להגיש לכם חשבונות מאושרים וחתומים אשר
מוכיחים את היקף העבודות והניסיון המקצועי של
חברתנו.
לכן עלינו לעבור בין המועצות ולבקש העתקים של
חשבונות מאושרים וחתומים על ידם.
בעקבות מגפת הקורונה רוב המועצות עובדות עם כוח
אדם מצומצם ולכן אודה באם בקשתנו לדחיית מועד
הגשת המסמכים תתקבל לפחות במספר ימים שנוכל
להיערך כנדרש.

הדרישה להמצאת חשבונות
מאושרים תתוקן כך שניתן
יהיה להציג את הניסיון
מגובה
כשהוא
הנדרש
בתצהיר נלווה חתום על ידי
עורך דין על פיו כל האמור
בטבלת הניסיון הינו אמת
במקרה כאמור יציב המציע
את החשבונות המאושרים
ככל ויזכה בהליך עד  7ימים
לאחר הודעת הזכייה וכתנאי
לחתימת החוזה.
מועד ההגשה נדחה
ליום א' ה19/04/20-

יש בעיה להחתים את העו"ד על הניירת.
נא בדקו חלופה אם ניתן להחתים את העו"ד שנעבור
את תקופת הקורונה.

בהתאם להוראות לשכת
עורכי הדין וועדת האתיקה
יצאו הנחיות לחתימת
תצהירים מרחוק ניתן לפעול
באופן זה ולחתים את
התצהירים בהתאם
להנחיות.

הפרופורציה של יחס גבול הביטוח גבוה מאוד .
העלות לביטוח של  4.0מלש"ח עולה מעל  30.000ש"ח.
 8.0מלש"ח עולה בקרוב ל  60.000ש"ח.
נא בדקו בשנית

בבדיקה מול יועץ הביטוח
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אבקש לבחון את האפשרות להגיש את החומר סרוק
ומיד עם סיום תקופת הקורונה יועבר המקור

לא אפשרי יש להגיש בהתאם
להוראות בהליך ,תשומת לב
בדחיית מועד הגשה בתשובה
לסעיף 1
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במסמך ב' כתוב" :באמצעות מייל שיספקו הפונים
שהשתתפו במפגש המציעים"....
האם התקיים מפגש כזה?

לא התקיים מפגש מציעים
משתתף שמעוניין לקבל
עדכונים למייל מתבקש

לשלוח הודעת מיל מתאימה
בצירוף פרטיו
למיילtaln@neho.org.il :
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מסמך ב 2-כולל חלק מטבלת התעריפים הקבועה
בהוראת החשכ"ל ,וכולל שכ"ט של מהנדס/הנדסאי
עם ניסיון מועט ביחס לדרישות הניסיון המפורטות
ביתרת מסמכי המכרז.
אנו מקבלים במסגרת שירותים הניתנים למשרדי
ממשלה ורשויות ,ע"פ אותה הטבלה (טבלה  2להוראת
תכ"ם  ,) .13.9.0.2לפי דרישות ניסיון זהות ,לפי סעיף
" 1.1יועץ "2
מבקש להבין כיצד יתאפשר לנו להציע בהתאם
לניסיוני ובהתאם להוראות חשכ"ל?

מובהר כי דרישות הניסיון
במכרז הינן למהנדס\הנדסאי
המחזיקים בניסיון ככתוב
במסמכי ההליך ,ניסיון או
כישורים עודפים אינם
דרושים למועצה ועל כן לא
ניתן להציע תעריפים העולים
על חלק הטבלה מהוראות
חשכ"ל שצורף למסמכי
ההליך גם אם המציע מחזיק
בניסיון או כישורים עודפים.
ניסיון וכישורים עודפים
יוכלו לשמש לצורך קביעת
ניקוד האיכות ללא אולם לא
יזכו בתמורה עודפת מעבר
למצוין בתעריפים ששולבו
בהליך ובכל אופן לא יעלו על
הצעת המציע
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בבקשה פרטו לגבי מהו אופי ,סוג והיקף הפרויקטים

בינוי ו\או תשתיות בכל היקף

