
 

 

 -2021/13מס'   יועציםנוהל   –שאלות הבהרה 
 עולי פיקוח וניהול עבודות הקמת מטמנה ואזור תפ
 במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

 

 תשובה שאלות  סיווג  עמוד+ סעיף מס

+  משפטי   .1

 מקצועי 

 .לא תרי פסולת  מפקח בניה בעל תואר הנדסאי בניין וניסיון בפיקוח באניתן להגיש האם 

סעיף   7וד מע  .2
 1ד'

+  משפטי
 מקצועי 

 הפרויקטים שמוצגים? כללזה היקף מצטבר עבור יון ₪ מיל 15
פרויקטים של מטמנות ומאגרי מים   וגםמגוון פרויקטים הנדסיים שפקחנו  גםלהציג 

 הכוללות עבודות עפר ופיתוח תשתיות? 

של  אחדמלש"ח עבור פרויקט  15
ו/או   מאגר מים ע ניהול ופיקוחביצו

   .המטמנ

  9-10 ודעמ  .3
 ג'   7סעיף 

 לא ברור אופן הגשת ההצעה.  משפטי 
 ציע שעליה יצויין מספר הפנייה ושם המ 1רשמתם מעטפה מספר 

 ח  -בתוכה יהיו כלל המסמכים סעיפים א
 ?? 2לגבי מעטפה מספר    ואז בסעיף ד האם הכוונה

 הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת? 

ניתן להגיש את כל המסמכים במעטפה  
, בלבד  הפנייהמספר  יצוין ה  אחת ב

ו.   כלשה סימן זיהויללא שם המציע או  
  המחיר אין צורך בהגשת הצעת

 .  פרדתפה נבמעט

טי+  משפ   .4
 מקצועי 

הרשום במרשם    נבקש לעדכן את תנאי הסף עבור המפקח ולאפשר להציג הנדסאי
 ההנדסאים העומד בכל שאר תנאי הסף הנדרשים למפקח, במקום מהנדס. 

 .לא

   לא כולל מע"מ  14,197,133.5₪  האומדן לפרויקט רסם את נבקש לפ מקצועי    .5

 א. אין תאור המתקן, אין איתור ההקמה, אין שום תאור בחומר שנשלח.  מקצועי    .6
 ב. האם הפרויקט כבר תוכנן או על המועמד שיזכה לנהל גם את התכנון. 

 ג. האם קיימת רשימת מתכננים. 
 שוער.ד. מה אומדן הפרויקט, מ

 מותנה במענה לסעיף ב' לעיל(. -בלבד וער )כולל תכנון, ביצועהביצוע, מש ה. מה משך 
 

 א.מצ"ב תכנית העמדה 

 ב. התכנון הסתיים. 

  אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהג. 
 המתכנן המוביל 

   4ספר ראה תשובה לשאלה מד. 

.  חודשים 10 – משוער  ה. זמן ביצוע



 

 

המועצה אינה מתחייבת למשך 
 ע. הביצו

 3סעיף   .7
   1ה'2

 7עמוד 

רת הצגת הפרויקטים הנדרשים על פי תנאי  סגבמנבקש לאפשר   – מנהל הפרויקט מקצועי 
   קוב'  250 שלהכולל עבודות עפר  תשתיות  הסף, הצגת פרויקט 

 .לא

ים נשוא מכרז זה  יש לציין רק פרויקט
 מים ו/או מטמנה מאגר  –

עמ'    1סעיף   .8
4 

  8במסמכי המכרז בעמ'  4יף , אולם בסע 5.8.21לות ההבהרה הינו מצוין כי מועד שא משפטי 
 . אודה לתיקון הסעיף בהתאם. 8.2.21לא יאוחר מיום   ב כי יש להגיש הבהרותכתו

הרה הינם עד ליום  מועד שאלות ההב
 14:00בשעה   05.08.21

 3סעיף   .9
 1ה2

 7עמ' 

במסגרת הצגת ניסיון   כןולתפקיד זה הצגת הנדסאי נבקש לאפשר   – מנהל הפרויקט מקצועי 
 קוב'.   250,000-עבודות עפר של מעל להצגת נבקש לאפשר , מנהל הפרויקט

  3-הניסיון הנדרש לוכן לשנות את   לתפקיד זהבקש לאפשר הצגת הנדסאי נ  – מפקח
 . שנים

 .לא

עמ'    6סעיף   .10
8  

 . חודשים  10-12 נבקש להבהיר מהי משך תקופת ההתקשרות המשוערת  מקצועי 

, עמ'  9סעיף   .11
15 

  .לא ת פרטי קשר של המזמין.  נבקש לאפשר כחלופה להמלצות, הצג מקצועי 

, עמ'  6סעיף   .12
חוזה  - 23

 ההתקשרות 

נבקש להבהיר כי אם מדובר בכ"א שלא היה מתוכנן מראש להיות חלק מצוות   צועי מק
 הפרויקט, יתומחר הנושא בנפרד

   ראות הנוהל.ואין שינוי בה 

ב,  7סעיף   .13
 23עמ' 

חוזה  
 ההתקשרות 

+  מקצועי
 משפטי 

 )עד כמה שניתן(. את מנהל הפרויקט בכך עדכן מראש נבקש להבהיר כי המועצה ת 
יובהר כי המועצה לוקחת בחשבון כי החלטה על דחיית ביצוע השירותים, פוטרת את  

 השירותים.  הצוות הייעודי לפרויקט מהמתנה עד להמשך ביצוע  
 שך ביצוע השירותים, יעמיד המציע אנשי צוות בעלי ניסיון רלוונטי לכשיוחלט על המ

שירותים  במקרה של דחיית ביצוע ה
יוכל המציע להציע אנשי  ימים,   90מעל 

רש נדהעומדים ב צוות בעלי ניסיון  
 לאישור המועצה. במסמכי המכרז 

א,  8סעיף   .14
 23עמ' 

חוזה  
 ההתקשרות 

ף : "אחריות מנהל הפרויקט לנזקו/או הפסד תיקבע על  נבקש להוסיף בסיפא הסעי שפטי מ
 ידי ערכאה רלוונטית בבית המשפט ולאחר מתן פס"ד חלוט בנושא" 

 ר כפי שהוא הסעיף יוות

ב,  8סעיף   .15
 24עמ' 

חוזה  

ד תיקבע על  נבקש להוסיף בסיפא הסעיף : "אחריות מנהל הפרויקט לנזקו/או הפס משפטי 
 ס"ד חלוט בנושא" בבית המשפט ולאחר מתן פערכאה רלוונטית ידי 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 



 

 

                                     

 
 

 קשרות ההת

, עמ'  9סעיף   .16
24 

חוזה  
 ההתקשרות 

נבקש להבהיר כי החלטה שכזו תיקבע על ידי  על ידי ערכאה רלוונטית בבית המשפט   משפטי 
 מתן פס"ד חלוט בנושא. ולאחר

 הסעיף יוותר כפי שהוא. 

א,   11סעיף   .17
 25עמ' 

חוזה  
 ההתקשרות 

 משפטי 

 גלוי לציבור. שהיהג כי הכתוב הינו למעט מידע נבקש לסיי

 ל. הסעיף מקוב

,  16סעיף   .18
 27עמ' 

חוזה  
 ההתקשרות 

נבקש כי בטרם יוחלט עניין סיום ההתקשרות, תזמן המועצה את מנהל הפרויקט   משפטי 
 כי החלטה שכזו תנומק לבירור הנושא כמו כן נבקש  

 ר כפי שהוא הסעיף יוות

19.  
,  32סעיף 
 30עמ' 

חוזה  
 ההתקשרות 

 ו. לא הוצגה טבלה שכז לא רלוונטי,   –סעיף א  משפטי 
נבקש כי בטרם יוחלט על חילוט הערבות, תזמן המועצה את מנהל     –סעיף ב' 

 הפרויקט לבירור הנושא כמו כן נבקש כי החלטה שכזו תנומק 
נבקש כי בטרם יוחלט על חילוט הערבות/ קיזוז/ כל אמצעי אחר, תזמן    –סעיף ג' 

 ו תנומק נבקש כי החלטה שכזהנושא כמו כן המועצה את מנהל הפרויקט לבירור  
 

   הסעיף יוותר כפי שהוא 


