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 המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המציעים, מהוות כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 .המובא במכרז הנוסח על וגוברות

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה  .2

או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם 

נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות 

שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי 

 המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

ה, כדי להוות אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאל .3

 הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  .4

 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן .5

 נענתה כל שאלה.

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות  .6

 כאמור במסמכי המכרז.

 

 להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

 

 

 

 

 

 



מספר 
 סידורי

סעיף 
 במכרז

 תשובה השאלה

 נוספות הבהרות לקבל אבקש 4.3, 3.2.3.2 1
, עמדה ניירות 2 להגשת לדרישתכם

 האיכות מרכיבי בחינת 4.3 סעיף ראה
 : עמדה נייר סעיף
 של סף בתנאי לעמידה הדרישות מהם

 לתיק הכוונה האם" ? התוצרים"
 הועדה בדרישות ועמד שנבדק

 ועדה? מחלקת השימור? המקומית
 לכל כי.. ?  בנפרד אחד כל?  מחוזית

 קיימת ולעיתים שונים סף תנאי ועדה
 .ביניהם סתירה גם

", תוצר," פרויקט לתאר האם הכוונה
, וטיפלתי עסקתי בו השימור בתחום

 ואת התיק מרכיבי את להסביר
 שנוצרו ואו קונפליקטים הבעיות
 ?בפרויקט הטיפול במהלך
 לציין נדרש האם לדעת אבקש בנוסף
, הפרויקט פרטי את העמדה בנייר

 יועצים שמות, שלו וכתובת מיקום
 ?ובעלים

 התכנית מסמכי את לצרף נדרש האם
 רמת באיזה כן אם? פרויקט אותו של

 ? פורמט באיזה, פרוט
 בברכה

ניירות העמדה יתייחסו לתוצרים 
העומדים בתנאי הסף שבסעיף 

 למכרז.3.2.3.2
מפרטת את  4.3הטבלה שבסעיף 

הפרטים שיש לכלול בנייר 
ובכלל זה פרטי העמדה, 

 הפרויקט.
אין חובה לצרף את מסמכי 
הפרויקט. ניתן לצרף 
תצלום/תרשים/תשריט של 

 .התוצר

2  
3.2.3.2 ,4.3 

אבקש הבהרות לגבי סעיף נייר עמדה 
שביקשתם להציג כאמור בנספח א' 

  :25סעיף ו' עמ' 
האם הכוונה שלכם שהמועמד יציג 
פרויקט/ תיק שימור שטיפל בו ויפרט 

ואת הקשיים  המורכבות שלו את רמת
   בהכנת התיק?

 .לעיל 1ר' תשובה לשאלה 

למסמכי המכרז מפורטים  1.2בסעיף  1.2 3
השירותים הנדרשים מהיועץ במסגרת 
המכרז. השירותים כוללים בין היתר 
בדיקת תיקי תיעוד, השתתפות 

 בוועדות שימור ועוד.
במסגרת עבודתנו בשוק הפרטי 

תיעוד עבור משרדנו מכין תיקי 
 לקוחותיו ומייצגם בוועדות השונות.

נבקש לדעת האם הטיפול בלקוחות 
פרטיים אינו יוצר מצב של ניגוד 
עניינים בענייני מנהל התכנון ולא יגביל 
אותנו בעבודה מול לקוחות פרטיים 
בהמשך בעודנו מטפלים באופן פרטי 

 בתחום אותה רשות בה נבצע ייעוץ.

תיבחן סוגיית ניגוד העניינים 
לגופה בהתאם לנתונים שיוצגו 

 על ידי המציע בהצעתו.

4 1.2 ,4.3 
 

האם אין כל חשיבות לביצוע  .א
האם כל הניקוד ניתן רק  ?בפועל

לתכנון ובקרה ללא ניקוד נוסף 
לביצוע בפועל, פיקוח, תכנון 

 מפורט?
מהם "נירות עמדה" המופיעים  .ב

האם חוות דעת  בנספח א' סעיף ו?
בתי משפט לוועדות ערר או 

 עומדים בהגדרה זו?

השירותים הנדרשים במכרז  .א
נם נגזרת תכנון או בקרה יה

ועל כן אין רכיבי ציון בגין 
 ביצוע בפועל.

 1ר' תשובה לשאלה מס'  .ב
 .לעיל

 
 
 
 



מספר 
 סידורי

סעיף 
 במכרז

 תשובה השאלה

5  
 

לאור הסגר הקרב, האם יידחה  .א
 מועד הגשת ההצעות?

האם יש לתאם מתי תיבת המכרז  .ב
 פתוחה?

מסמך השתתפות בקורס שימור  .ג
הלך לאיבוד. האם הצהרה 

 תספיק?
 

מועד הגשת ההצעות נדחה  .א
ראו נוסח  18/10/2020ליום 

 מתוקן של מסמכי המכרז.
תיבת המכרזים תהיה  .ב

פתוחה במועדים המצוינים 
 במסמכי המכרז.

 לא. .ג

 

 

 


