










































































 

14/09/2021 

 

  
  

  :לכבוד

  מסגרת למתן שירותי יהול פרויקטים בהיקפים גדולים להתקשרות   2021/30מס' פומבי משתתפים במכרז  

  

  לשאלות הבהרה  ותתשוב  - 2021/30פומבי מס' במכרז   1הודעה מס' הדון: 
  
  

  תשובה  שאלה   סעיף  מס'

יסיון טופס    1
של   מקצועי

המהדס או  
מכרז  -הדסאי 

  30/2021מס' 

כתוב "מעסיק לפחות   10.2בתאי הסף סעיף  
מהדסים או הדסאים שיש לכל אחד מהם   4

שים שקדמו    3במצטבר יסיון של לפחות  
למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן  

השירותים שוא מכרז ובתאי שכל  
רשומים   המהדסים או הדסאים כאמור

במאגר המהדסים והאדריכלים", לפי סעיף  
זה ראה כי אין חובה להציג רק שירותים  
שהסתיימו מגד ראה כי בטופס יש לציין  
שירותים שהסתיימו שכן בעמודה תקופת  

אספקת השירותים, יש לציין התחלה וסיום.  
אבקש להבהיר, האם יתן לרשום שירותים  

 ?שטרם הסתיימו

   
  
לרשום פרויקטים שטרם יתן  

הסתיימו ומצאים בביצוע, בעמודת  
הסיום יש לרשום תאריך סיום משוער  

  של הפרויקט. 

טופס יסיון    2
מקצועי לצורך 

עמידה בתאי סף  
10.3  

כתוב: " ביצע לפחות ארבעה   10.3בתאי הסף 
פרויקטים במתן השירותים שוא מכרז זה  

במהלך שלוש השים האחרוות שקדמו  
למועד האחרון במכרז זה, בהיקף כספי  

₪ (ללא מע"מ), כאשר   12,000,000מצטבר של 
שיים מתוך הפרויקטים כאמור צריכים  

להיות בהיקף של שלושה מיליון שקל כל אחד  
(ללא מע"מ)", על פי תאי זה ראה כי הטופס  
למילוי איו תואם, שכן בטופס ישה בקשה  

זה או אחר  למילוי שירותים שסופקו עבור גוף 
ולא התייחסות לפרויקט והיקף פרויקט  

לצורך עמידה בתאי הסף, כמו כן ראה כי  
עיין אספקת השירותים באופן שוטף  
(ריטייר) איו רלווטי שכן השירותים  

בפרויקט הם בד"כ על פי אבי דרך לאור  
?  האמור לעיל בקשה לשיוי הטופס  

  
  

בעמודת אופן השירותים יתן לציין את  
יקף המצטבר של הפרויקט או להוסיף  ה

  בעמודה וספת 

טופס יסיון    3
מקצועי לצורך 

  23.1יקוד איכות 

בקשה לתיקון "טופס יסיון מקצועי לצורך  
23.1ולא  24.1יקוד איכות"   

  24.1 סעיף  צ"ל – טעות סופר מדובר על  
  (מצ"ב טופס מתוקן)  23.1 סעיף ולא



 

טופס יסיון    4
מקצועי לצורך 

  23.1יקוד איכות 

לעיין הצגת מהל הפרויקט, האם הכווה  
למהל הפרויקט של המציע או הכווה למהל  

 הפרויקט(איש קשר) מטעם המזמין ?
 

הכווה למהל הפרויקט מטעם מזמין  
  איש קשר מטעמו  –העבודה 

  

לעיין, "יש להציג חמישה פרויקטים לפחות    24.1סעיף   5
הסף)", האם פשוטו כמשמעו,  (מעבר לתאי 

פרויקטים שהצגתי בתאי הסף לא יתקבלו  
 בסעיף זה? 

 

  כן

  
  
  

ידי   ויש לצרפה להצעה במכרז, כשהיא חתומה על  ובלתי פרד ממסמכי המכרז  זו מהווה חלק אחד  הודעה 
  המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.

  
  

 -------------------  
 חותמת + חתימת המציע 

 


