
 __________________ 
 חתימת המשתתף      

 למתן שירותי בקרה הנדסית  01/2022מכרז פומבי  

 1מס'  מסמך הבהרות

שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת  למכרזבהמשך  .1

( בע"מ  יהודה  מטה  ותעשייתיים  כפריים  מרכזים  לפיתוח  "החברה  על  החברהלהלן:   ,)"

 כדלקמן.  במכרזשינויים והבהרות 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה   .2

הסכמה   משום  מהמשתתפים  איזה  של  לשאלה  מענה  אי  משום  ואין  ניתנה  אם  פה  בעל 

 לשאלה ו/או להנחת השואל. 

 

 תשובה שאלה  סעיף מס"ד

  2.5  -ו  2.3 1

למסמכי  

 המכרז

בסעיף   המוצע  המהנדס  יכול    2.3האם 

שיהיה חלק מצוות המהנדסים המוצגים  

 "צוות מקצועי"?  2.5בסעיף 

להעמיד   נדרש    2המציע 

   מהנדסים בסה"כ.

  4.4  -ו  4.3 2

למסמכי  

 המכרז

המציע   האם  הסעיפים  מניסוח  ברור  לא 

התמורה   לאחוז  הנחה  לתת  צריך 

מ אחת  בכל  המופיע    4- המקסימלי 

בסעיף   המופיעה  בטבלה  או    4.4השורות 

התמורה   אחוז  את  להציג  המציע  שעל 

שורה   לכל  ידו  על  המבוקש  המקסימלי 

 כאמור. 

את   להציג  נדרש  המציע 

המקסימלי   התמורה  אחוז 

המבוקש על ידו לכל שורה  

 בנפרד. 

יש   המחיר  הצעות  את 

ב' המתוקןלהגיש    במסמך 

למכתב    המצ"ב א'  כנספח 

 זה. 

  5.2סעיף   3

למסמכי  

 המכרז

הגשת   לאפשר  מבקשת  הקורונה  עקב 

 הצעות המכרז גם במייל 

דיני   פי  על  אסור  הדבר 

 המכרזים. 

 בקשה נדחית 

  9.1.2סעיף   4

למסמכי  

 המכרז

האיכות   פרמטר  משקל  כי  קובע  הסעיף 

  50%ופרמטר המחיר יעמוד בהתאמה על  

את   להפנות  נבקש  אחד.  וועדת  כל 

לסעיף   ב5המכרזים  )רבתי(  תקנות  א׳ 

המאפשר    -1993  -חובת המכרזים, תשנ"ג

)לרבות   מתכננים  עם  התקשרות  בעת 

למשקל פרמטר    80%מהנדס( חלוקה של  

ו  המחיר.    20%האיכות  פרמטר  למשקל 

משקל   בחלוקת  מדובר  דעתנו,  לעניות 

את   ביטוי  לידי  שמביאה  יותר  נכונה 

נודה להגדל ת משקל  איכותו של המציע. 

פרמטר האיכות על חשבון משקל פרמטר  

 המחיר. 

המכרזים   חובת  תקנות 

אינן חלות על תאגיד עירוני  

העיריות    – תקנות  אלא 

 )מכרזים(.

רכיב   בין  הניקוד  חלוקת 

המחיר   לרכיב  האיכות 

בחינה   לאחר  נעשתה 

 מעמיקה של צרכי החברה. 

 בקשה נדחית 



 __________________ 
 חתימת המשתתף      

  19- ו  18סעיפים   5

 למסמך ב' 

לעיל, למה    2השאלה בסעיף  אני חוזר על  

להציע   צריך  המציע  האם  התכוונתם? 

את   להציע  שצריך  או  סעיף  לכל  הנחה 

 ? אחוז התמורה המבוקש על ידו לכל סעיף

שהמציע   מנת  על  ב'  במסמך  מקום  אין 

יציע את הצעתו בכפוף לקבלת הסבר על  

 שיטת הגשת הצעת המחיר 

לשאלה   תשובה    2ראה 

 לעיל. 

  19- ו  18סעיפים   6

 ך ב' למסמ

המקסימלית   התמורה  את  קובע  הסעיף 

מול   אל  המזמין  של    4שישלם  מדרגות 

היקף כספי. להבנתנו, המציע צריך להציע  

הנחה/אחוז נמוך מהתמורה המקסימלית  

במסגרת הצעתו. יחד עם זאת, לא מופיע  

במסמך כל מקום/רובריקה לשם הכנסת  

 הצעת המציע. נודה להבהרתכם.

לשאלה   תשובה    2ראה 

 לעיל.  

למסמך    8סעיף   7

 ב'

לשאלה   לא ברור איפה לרשום את הצעתנו  תשובה    2ראה 

 לעיל. 

האם ניתן לקבל את הטבלאות בעמודים   א'  נספח 8

בפורמט   האם  WORDהנ"ל  לחילופין   ?

אשר יקל    WORDניתן להדפיסן בפורמט  

 על המילוי? 

לאתר    WORDיועלה מסמך  

 החברה. 

לע"מ    4סעיף   9

22 

כמה   ברור  יצטרך לא  באתר  ביקורים 

 לעשות הבקר 

הבקר מטעם המציע  

יתבקש לתת חוות דעתו  

מקריאת כל החומרים /  

תוכניות / סיכומי דיון של  

הפרויקט יחד עם ביקורים  

ככל וידרשו בהתאם לחוות  

יצטרך  הדעת שיכתוב ו 

ביקורים   3 לבקר באתר

 לכל הפחות. 

 

  12:00, בשעה  2.20220.21,   שנייום    הינו  במכרזלהגשת הצעות  המועד האחרון    כי,  מודגש .3

 .בדיוק

ממסמכי   .4 נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה,  עמוד  המכרזמסמך  בכל  לחתום  המשתתפים  על   ,

 . המכרזאת מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי  ולהגישבחתימה וחותמת 

 

 בכבוד רב, 

 מנכ"ל  ,רונן קליין

  



 __________________ 
 חתימת המשתתף      

 נספח א'

 01/2022מכרז מס' 

 מסמך ב'
   המציעהצעה והצהרת 

 לכבוד 
 החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ 

 "( החברה)להלן: "
 

 הצהרת והצעת המציע 
אנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, הוסברו לנו כל דרישות החברה   .1

ו/או   ביחס להסכם מושא המכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים 
 העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו. 

 

אנו מתחייבים כי אם החברה תקבל את הצעתנו נחתום על ההסכם מושא המכרז בתוך   .2
( ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו, ונמציא את כל המסמכים שעלינו  10עשרה )

 להמציא על פי מסמכי ההזמנה בתוך המועד האמור.  

 

בים בזאת, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר אנו מצהירים ומתחיי .3
תלויים   העיכובים  אם  בין  ביצועם,  במהלך  ו/או  השירותים  תחילת  במועד  עיכובים  עם 
בחברה ובין אם לאו. כן אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהא לנו כל טענה ו/או  

ה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים  תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ההליך מכל סיב 
 מכל סיבה שהיא. 

 

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהחברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה   .4
בעלת הציון הגבוה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו,  

ו השונים והכנת הצעה  שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת ההזמנה, בדיקת ההסכם ונספחי 
זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלינו  
בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא  

 בגין כך כלפי החברה.

 

ההזמנה   .5 מסמכי  פי  על  השירותים  ביצוע  כי  לנו  של ידוע  גבוהה  רמה  על  שמירה  מחייב 
וההסכם  ההזמנה  מסמכי  הוראות  אחר  למלא  מתחייבים  ואנו  ומהימנות  אמינות 

 והתחייבויותינו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. 

 

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן,  .6
נו לבצע את השירותים מושא ההזמנה, והחברה תהא רשאית להתקשר עם  נאבד את זכות

מציע אחר לביצוע השירותים מושא הצעתנו, והכל כמפורט במסמכי ההזמנה. לא יהא כדי  
לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על  

 עצמנו עם הגשת הצעתנו להליך זה. 

 

 . ( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות90ד בתוקף במשך תשעים )הצעתנו תעמו .7
 
 
 
 
 
 
 
 



 __________________ 
 חתימת המשתתף      

ובהתאם למפורט במסמכי המכרז, תשלם החברה לחברת שירותי בקרה הנדסית,    עבור .8
 בהתאם להצעתנו, כדלקמן:  הבקרה

 
של    כספי  היקף 

 הפעילות המבוקרת 
תמורה  אחוז 

 מקסימלי 
 ניקוד

 מקסימלי 
הצעת 
 המחיר 

 0.450% מיליון ₪  0-10 1
 

5  

 0.360% מיליון ₪   10-20 2
 

20  

 0.270% מיליון ₪   20-40 3
 

15  

  10 0.225% מיליון ₪   40-60 4

  50 סה"כ   

ידוע לי כי הצעתי לא תחרוג מהאחוזים המפורטים בטבלה שלהלן, וכי הצעה אשר תחרוג  .9
מאחוז זה תיפסל, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן ידוע לי כי המזמינה  

מ ביותר  החורגת  הצעה  לפסול  חייבת  לא  אך  לשיקול   25%- רשאית  בהתאם  מאומדנה 
 דעתה של המזמינה.  

 הצעת המחיר תחושב כמפורט במסמכי המכרז.. ידוע לי כי  10
הזוכה ו/או   ו/או למציעים   לא תשולם למציע של המציע,  הצעת המחיר  למעבר  כי  יובהר,  
נוספת  הזוכים   כלל  ועל הצעת המחיר של המציע לכל רכיב כאמור  כל תמורה  לכלול את 

השירותים    ותהנדרש  ההוצאות כלל  העבודה  לביצוע  בהזמנת  להשלמתהמפורטים  ם  עד 

 .לשביעות רצון החברה

 
 אישור עו"ד )ליחיד( 

 
מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,______________ הח"מ,  אני 

__________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________ / המוכר/ת לי באופן  

ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה  אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

  ________         ______________ 

 חתימה וחותמת    תאריך   
 

 אישור עו"ד )לתאגיד( 
 

 ם ע"י: אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחת

ת.ז.   ___________________ וה"ה  ___________________ת.ז.____________,  ה"ה 

את   ______________ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  אלה  וכי   ______________

 התאגיד בקשר עם הגשת הצעה להליך זה.

 
 __________________________      ______________________ 

  
 חתימה וחותמת          תאריך   

 


