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 שלום רב, 
 למתן שרותי יעוץ תכנוני לאגף מוסדות תכנון ארציים ולאגף לתכנון משולב 2/2019מכרז מס' מענה לשאלות הבהרה הנדון : 

 
הסעיף  מס"ד

 במכרז
 מענה השאלה

 הוצאות הדפסות:  2.1.3.1.3 1

מצויין כי הוצאות הדפסה יחולו על נותן השירות. יש לפרט אילו הוצאות הדפסות 

 אמורות להתבצע על ידי נותן השירות. 

 אין צפי לעבודות הדפסה מיוחדות.

ככל ויהיה צורך בהדפסה של ניירת 
לצורך פגישות, דיונים וכיוצ"ב, יבוצע 

 .הדבר על ידי נותן השירותים

, 1.6.2סעיף  2

למכרז  3.5

 12-ו

להסכם, 

 נספח ה'

 ניגוד עניינים: 

, יש לציין ולמעשה מרחב התכנון הוא כלל המדינה היות ומדובר באגפים לתכנון ארצי

את ההגבלות שיחולו על נותן השירות מבחינת עיסוק בתכנון ערים. לדוגמא, האם 

 תהווה ניגוד עניינים ?  שר תידון בולנת"עאעריכת תכנית מפורטת 

האם גופים ממשלתיים כגון רמ"י, קק"ל, משרד השיכון, רט"ג יראו כ"יזם" לפי סעיף 

 לנספח ה' ? 3

סוגיית ניגוד העניינים תיבחן באופן 
 הלשכה ולגופו של מקרה מול  פרטני

 וכמובן  של מינהל התכנון, תהמשפטי
 .לאחר זכייה במכרז

 

. 9.8.1סעיף  3

 :להסכם

מה מוגדר כ"מקום עבודה קבוע" ו"מקום מתן השירות"?  בנושא הוצאות נסיעה: 

לצורך העניין, במידה ואני עובד בכפר סבא, האם בגין נסיעה למנהל התכנון בירושלים 

תשולם לי הוצאות נסיעה? ודוגמה נוספת, אם יש דיון בלשכת התכנון בנצרת עילית, 

 האם תשולם הוצאות נסיעה ?  

העבודה הקבוע הינו כפר  ככל ומקום
סבא, אזי ישולם בגין נסיעות 

לירושלים או נצרת עילית, והכל בכפוף 
ובכפוף  2.1.3.3למפורט בסעיף 

 להוראת התכ"מ המוזכרת בסעיף זה.
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 16סעיף   4

 להסכם

 הפסקת התקשרות

 הסעיף מפרט את התנאים להפסקת התקשרות מצד מנהל התכנון. 

שיהיו, מהם התנאים להפסקת ההתקשרות מצד נותן בשל סיבות מיוחדות ככל 

  השירות ?

היועץ אינו רשאי להפסיק את 
ההתקשרות באופן חד צדדי. מינהל 
התכנון יפעיל את הוראות ההסכם 

 בהגינות ובסבירות.

 3.1סעיף  5

 למכרז

בעל תואר באחד מהתחומים הבאים:  – 3.1ברצוני להבין האם הדרישה עבור סעיף 

ון בגאוגרפיה או באדריכלות ..... חייב להיות בעל יחסי עוסק ומעביד בעל תואר ראש

 או שהוא יכול להיות חיצוני 

  3.3.1ככל שהשאלה מופנית לסעיף 
על המציע להעמיד מבצע למכרז, 

 מטעמו העומד בכל תנאי הסף. 

אין חובה כי המבצע יהיה בעל יחסי 
 עובד מעביד עם המציע.

 


