
 
 

 כ"ה סיון תש"פ 
 2020יוני  17 

 

 בודלכ

 02/2/8משתתפי מכרז 

 

 רב,  שלום

 
 למתן שירותי ייעוץ סייסמי למינהל התכנון  02/2/8מס'  מכרז - לשאלות הבהרה מענה:  הנדון

 

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

 .המובא במכרז הנוסח על

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

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

הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה 

ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו 

 חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד. להצעתו כשהוא

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

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

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

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 כל שאלה.

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

 במסמכי המכרז.

 

 הלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:ל

 

 

 

 

 

 



 

 

 תשובה השאלה הסעיף במכרז מס' 

שמי מטעמו יעמיד  מציעאו   יועץ"האם   .1
שירותי ייעוץ ובקרה למינהל התכנון 
 יהיה מנוע או מוגבל באופן כזה או אחר

או חוות דעת  מהכנת סקרים גיאופיסיים
בנוגע להערכת סיכונים סיסמיים או 
אחר כתוצאה מחשש לניגוד עניינים או 

 קיום ניגוד עניינים?".

 12במכרז , סעיף  3.5ראה סעיף כן, 
ניגוד בהסכם ונספח ה' להסכם. 

העניינים ייבחן לגופו בהתאם לנתוני 
 .היועץ והמציע

האם ה"מבצע" יכול להיות צוות של שני  3.2 .2
יועצים או יותר העומדים, כל אחד 
בתנאי סף אחרים, באופן שסך ניסיונם 
המקצועי של חברי הצוות ממלא את כל 

 דרישות הסף?

 אחדלא, המציע רשאי להציע מבצע 
מטעמו שעומד בכל תנאי הסף 

 .3.3.2המפורטים בסעיף 

מה טיב היחסים הנדרשים בין ה"מציע"  הערה מקדימה .3
צריך להיות ל"מבצע"? האם המבצע 

מועסק אצל המציע? אם כן, האם כעובד 
 קבוע? כקבלן משנה?

היועץ צריך להיות מועסק על ידי 
   בכל צורת העסקה שהיא.המציע, 

האם מבצע )יועץ( העומד בתנאי  .1 3.2 .4
והינו בעל תואר  3.2.1-3.2.5הסף 

שני בהנדסת קרקע מהטכניון עומד 
 בתנאי הסף של המכרז?

 –לתשומת ליבכם, בנספח א'  .2
הנחיות לעריכת סקר סיכוני רעידות 
אדמה ראשוני )מנהל התכנון, תכ 

 –( 10.4.2014מיום  2013-42821
"סקר סיכוני רעידות אדמה יערך 

( 1ע"י מומחה שמתקיים לגביו: )
בעל תואר שני לפחות בגיאולוגיה, 
או גיאופיסיקה או גיאולוגיה 

שהינו  או מהנדס קרקעהנדסית, 
בעל ניסיון באבחון ומתן מענה 

 לגורמי הסיכון הסיסמיים".

 אין שינוי בתנאי המכרז.
ההשכלה הנדרשת הינה בהתאם 

  .3.3.2.1למפורט בסעיף 
 

 –נספח א'  .5
נייר  –סעיף ה' 

 עמדה

אודה להבהרה ו/או תיאור מפורט  .1
 מה הכוונה במושג "נייר עמדה". 

מפורט  אודה להבהרה ו/או תאור .2
מהו ה"תוצר" אליו מתייחס נייר 

 העמדה.

אמות מידה לפיהן  - 4.3.1ראה סעיף 
יבחנו ההצעות  בפירוט ביחס למה 

 נדרש לציין בניירות העמדה. 

6. 1.2.2  +3.4 
 בהסכם

נבקש שיובהר כי היה ויתברר כי סיווג 
המטלה היה מוטעה באופן העולה על 

 , תיערך התחשבנות מחדש.25%

 בתנאי המכרז. אין שינוי
 .למכרז 1.2.4.5ר' סעיף 

, סעיף 3פרק  .7
3.3.1 

נבקשכם להבהיר מה הוא אותו ניסיון 
הנדרש מהמציע או לחילופין לקבוע כי 
ניסיון המציע יהיה לפחות כניסיונו של 
המבצע מטעם המציע, וזאת למנוע 
אפשרות של זכייה של גופים חסרי ניסיון 

עובדים  המעסיקים כפרילאנסרים
 מנוסים כדרך לעקוף את הדרישה.

 אין שינוי בתנאי המכרז. 
על המציע להיות בעל ניסיון כנדרש 

 .3.3.1בסעיף 
על המבצע להיות בעל ניסיון כנדרש 

 .3.3.2בסעיף 



 

 תשובה השאלה הסעיף במכרז מס' 

, סעיף 3פרק  .8
וכן כל  3.3.2.2

הסעיפים 
האחרים 
במסמכי 

המתייחסים 
לנושא כמו גם 

הטבלאות 
הרלוונטיות 

אלו לסעיפים 
עד  24)עמודים 

 כולל( 28

בהיעדר הגדרות במסמכי המכרז נבקש 
 הבהרתכם לשאלות הבאות:

מה ההבדל בין ייעוץ סייסמי, הכנת  .1
סקרים סייסמים והערכת סיכוני 
רעידות אדמה? הרי כל סקר הנעשה 
 כיום מבוצע רק בהתאם להנחיות

 אדמה רעידות סיכוני סקר לעריכת
 לא. ראשוני מטעם מנהל התכנון ותו

למה הכוונה במונחים "מחקר",  .2
"מסמכי מדיניות"  -"נייר עמדה" ו

ומדוע הם רלוונטיים למכרז בו נדרש 
ניסיון של עבודה פרקטית ולא 

 אקדמאית?

לאיזו קטגוריה יש לשייך הכנת מפות  .3
 גיאולוגיות?

להלן הסבר ביחס להבדל בין  .1
 התוצרים:

כתיבת חוות דעת  - ייעוץ סייסמי .א
ובקרה מקצועית על נספחים 
סייסמים או תסקירי השפעה על 
הסביבה שהוכנו עבור תכניות 
שהוגשו למוסדות התכנון 

יועץ מבצע במסגרת היות ה
בהתאם למפורט  למוסד התכנון

במכרז  1.2.2.2 -ו 1.2.2.1בסעיף 
 זה.

איגום  –הכנת סקרים סייסמים  .ב
המידע בנושא הסייסמי לכדי 

ח לתכניות מתאר, לרבות נספ
המלצות להנחיות לשלב תכנון 

 מפורט/ היתר בנייה.

 –הערכת סיכוני רעידות אדמה  .ג
כל עבודה אחרת הנעשית 

הערכת סיכוני רעידות במסגרת 
לדוגמא: הכנת מפות   אדמה 

גיאולוגית או סקר תגובת אתר  
אשר אינה עבור תכנית מתאר 
לסוגיה ושאינה נכללת בסעיפים 

 .זה במכרז -3.3.2.2.2-3.3.2.2.4

  להלן הגדרות: .2

סמי יבנושא סימחקר  -"מחקר"  .א
שבוצע במסגרת מוסד אקדמי או 

שהוזמן או במסגרת מכון מחקר 
על ידי משרד ממשלתי ו/או 

 .יחידת סמך ו/או רשות מקומית
מסמך  -"מסמך מדיניות"  .ב

 ;יסמייסמדיניות תכנונית לנושא 
כמתואר בסעיף  –"נייר עמדה"  .ג

 .זלמכר 4.3.1

 לעיל.  .ג. 1סעיף ל תשובה ראה .3
סעיף  –הסכם  .9

6.2 
נבקשכם לאשר כי אין באמור לעיל כדי 

 לגרוע מזכויות הזוכה על פי דין.
אין שינוי בתנאי המכרז. מינהל 
התכנון יפעיל את סעיפי ההסכם 

 .בהגינות ובסבירות
סעיף  –הסכם  .10

14 
היועץ תהא  נבקש לקבוע כי אחריות

מוגבלת בכפוף להוראות הדין ועד לגובה 
התמורה ששולמה לו בפועל עבור 

 השירותים עד למועד בו נגרם הנזק.

 .אין שינוי בתנאי המכרז

סעיף  –הסכם  .11
18.1 

נבקש כי לפני נקיטת הליך של קיזוז 
מהתמורה המגיעה לזוכה, יקבל הזוכה 

יום  14הודעה מנומקת מראש ובכתב בת 
ושא בפני ננת שיוכל להציג טיעוניו בעל מ

 מינהל התכנון.
 

אין שינוי בתנאי המכרז. מינהל 
התכנון יפעיל את סעיפי ההסכם 

 .בהגינות ובסבירות



 

 תשובה השאלה הסעיף במכרז מס' 

 
נספח  –הסכם  .12

התחייבות  –ה 
לאי ניגוד 

סעיף  –עניינים 
7 

 –נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף 
בלתי סביר לדרוש תקופת צינון של שנה 
לאחר סיום ההתקשרות מלהתקשר מול 

אדם או רשות כאלו בעיקר אם לפני 
 ההתקשרות ניתנו להם שירותים על ידנו.

 .אין שינוי בתנאי המכרז

שאלון לאיתור  .13
 ניגוד עניינים

אנא הבהירו כי על המידע הנדרש 
לשאלון להתייחס רק  7 -ו 6בסעיפים 

לתאגידים או נכסים שיש להם קשר 
 למהות השירות.

 

אין שינוי בתנאי המכרז. יש למלא 
את הנספח בהתאם להנחיות 

 המפורטות בו.

14 

 3.3.2.2סעיף 
וטבלאות נסיון 

 בנספח א

יה להיות חפיפה בין הקטגוריות עשו
השונות, למשל: מחקרים עשויים 

ולסעיף  3.3.2.2.2להתאים לסעיף 
; סקרים "הנדסיים" )למשל 3.3.2.2.5

סקרי תגובת אתר( עשויים להתאים 
. האם 3.3.2.2.5ולסעיף  3.3.2.2.3לסעיף 

ניתן לחדד את הגדרת הקטגוריות כך 
 שלא תהיה בניהן חפיפה? 

 לעיל.  8 לשאלהראה מענה 

15 

 3.3.2.2.1סעיף 

נבקש להבהיר האם  -"תכניות מתאר" 
מדובר על מתאר )כוללניות( בלבד, ללא 
תכניות מפורטות? כלומר קטגוריה מס' 

בהנחיות מינהל  3.2בלבד בסעיף  1
 התכנון? 

לכל סוג של תכנית  אהכוונה הי
בהתאם להגדרות חוק  ,מתאר

 . תכנון והבנייהה

16 
, 3.4סעיפים 

 , נספח א4.3

נבקש להבהיר, האם  –"ניירות עמדה" 
מדובר על מסמך שיש להכין לצורך 

המכרז )לא תוצר קיים של עבודה 
 קודמת(

על המציע להכין נייר עמדה לצורך 
מפורט בסעיף המכרז, המתייחס ל

4.3.1  

17 

 כלל המכרז

נבקש לוודא כי לא נדרש להגיש במסגרת 
וההסכם ההצעה את כלל מסמכי המכרז 

חתומים )רק את קובץ המענה לשאלות 
 הבהרה( 

יש להגיש את כל המסמכים 
. אין צורך 3.4המפורטים בסעיף 

 להגיש את הסכם חתום.

בהגדרות נכתב כי על המציע להיות  3.2 18
 בבעלות או בשותפות של המבצע.

מבקשים לשנות כי המבצע יכול להיות 
 שנים. 5שכיר בכיר במציע לפחות 

 מתוקן של המכרז ר' נוסח
מסעיף ההגדרות נמחקו המילים 

 ."בבעלות או בשותפות של המבצע"

 


