
 03/2022מכרז  הנדון:

   להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שדרוג, שיפוצים, תחזוקה ובניה ברחבי העיר כפר סבא

 

 שלום רב, 

 

 להלן התשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד למועד פרסומו של מסמך זה:

 מענה  פירוט השאלה/הבהרה  סעיף/עמוד  מס"ד

1.  
 – 7 עמוד

מחירון 
 המכרז

מחירי דקל לשיפוצים   -מחירון המכרז " בהגדרת
במהדורה עדכנית ביותר ליום   ו/ או בניהואחזקה 

לפי איזה מחירון יבוצעו   –  פרסום המכרז
 העבודות? 

 

החברה שומרת לעצמה את  

הזכות לבחור איזה מחירון  

 יחול בכל פרויקט. 

 

 דמי בדיקות  – הבהרה מטעם המזמינה    .2

יובהר כי בכל הקשור לדמי  

הקבלן    בדיקות  יחויב 

בשיעור   אלה  בהוצאות 

של   מראש  מכל    2%  קבוע 

 תשלום שישולם לקבלן. 

התשלום למכון התקנים או  

למעבדה או לכל גורם אחר  

שיבצע את הבדיקות, יבוצע  

אשר   החברה,  ע"י  ישירות 

תחייב את הקבלן בהוצאות  

מראש   קבוע  בשיעור  אלה 

"דמי    2%של   )להלן: 

תשלום   מכל  הבדיקות"( 

דמי  שיש גביית  לקבלן.  ולם 

מהקבלן עשה  י ת  , הבדיקות 

ניכוי הסך האמור מכל   ע"י 

שישולם   ותשלום  תשלום 

הסר   למען  בפועל.  לקבלן 

דמי    ,ספק כי  מובהר, 

בשיעור   הינם  הבדיקות 

תיערך   ולא  מראש  שנקבע 

אם   בין  התחשבנות  כל 

בין אם  נערכו הבדיקות   או 

לאו, ובין אם העלות שלהם  

או   גבוהה  הייתה  בפועל 



 מענה  פירוט השאלה/הבהרה  סעיף/עמוד  מס"ד

הנ"ל.   מהשיעור  נמוכה 

את   לקבוע  רשאי  המפקח 

את   שתבצע  המעבדה 

סוגי   ואת  הבדיקות 

מסכים   הקבלן  הבדיקות. 

רשאית   תהיה  שהחברה 

עבור   למעבדה  לשלם 

ולחייב   הנ"ל  הבדיקות 

הכל   בהתאם,  חשבונו 

האמור   השיעור  במסגרת 

הבדיקות   כמויות  לעיל. 

בלעדית   יקבעו  והדגימות 

המפקח והקבלן    -ע"י 

מתחייב לבצען ללא הגבלה.  

כלל   לביצוע  אחראי  הקבלן 

ע"פ   הנדרשות  הבדיקות 

המפרטים   התקנים, 

התקפות   הדין  והוראות 

 והרלוונטיות.  

גוברת  יוב זו  הוראה  כי  הר 

אשר   אחרת  הוראה  כל  על 

בהסכם   ו/או  במכרז  צוינה 

 ההתקשרות. 

 

3.  

תנאי סף  
סעיף   –

3.2  
 להזמנה 

שתי חברות כלכליות של אותה רשות   האים
 ביניהן על עבודות של שמתחרות

 הרשות נחשבות שתי רשויות.

 

במסמכי   שינוי  אין 

 המכרז/תנאי הסף 

 :בהתאם לנוסח הסעיף 

בעל   " להיות  על המשתתף 

ניסיון מוכח בביצוע עבודות 

עבור  ושיפוצים  בניה 

שתי רשויות   לפחות 

אחת   כל  במהלך  מקומיות, 

  2021-2019מהשנים  

פחת   שלא  כספי  ,בהיקף 

של   בסך  שנתי  מממוצע 



 מענה  פירוט השאלה/הבהרה  סעיף/עמוד  מס"ד

עשרה מיליון   10,000,000₪

ללא   חדשים,  שקלים 

 ".מע"מ

להציג   רשויות    2נדרש 

כך  מקומיו שונות,  ת 

שני   עם  שהתקשרות 

של   עירוניים  תאגידים 

יכול   לא  הרשות  אותה 

 לענות על הדרישה 

4.  

תנאי הסף  
סעיף   –

3.2  
 להזמנה 

בתנאים להשתתפות במכרז מצויין "המציע הינו  
  קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים

סיווג   100בענף לעבודות הנדסה בנאיות 
 לפחות   2)מינימלי( ג'

 

  2אנחנו קבלנים שעובדים עם   השאלה:נשאלת 
מוכח בביצוע עבודות בניה   רשויות ובעלי נסיון

 ושיפוצים 

קבלן רשום  אך ברשותנו    ובהיקף כספי כמבוקש
 1סיווג ג' 100ענף 

 

במסמכי   שינוי  אין 

 תנאי הסף /המכרז

 

על מנת להשתתף במכרז לא  

 1ניתן להסתפק בסיווג ג'

5.  

תנאי הסף  
סעיף   –

3.3  
 להזמנה 

אך אין   2ג'   100חברתינו הינה בסיווג קבלני של 
לנו נסיון שנתי כפי שדרשתם. מבקשים לבדוק  

מיליון   5 -אפשרות להגיש ניסיון שנתי של כ
 מיליון ₪ בשנה  10במקום 

במסמכי   שינוי  אין 

 המכרז/תנאי הסף 

כספי   היקף  להציג  נדרש 

של   מלש"ח    10שנתי 

שצויינו בבממוצע     שנים 

 בסעיף 

6.  

תנאי הסף  
סעיף   –

3.4  
 להזמנה  

וכמבצע עבודות בענף    4כקבלן וותיק בעל סיווג ג'

,   לגופים ציבוריים רבים ובהיקפי עבודה גבוהים  

פרויקטים   ומנהלי  עבודה  מנהלי  מעסיקים  אנו 

  . בחברה  ישיר  כשכיר  ולא  מס  חשבונית  כנגד 

עובדים אלו מועסקים אצלנו שנים רבות וניסיון רב  

חדשים   פרויקטים  פתיחת  שעם  ברור  הרי   . בענף 

גבוהה   בתדירות  קולטת  החברה  בחברה  ונוספים 

הפרויקטים   לביצוע  הנדרש  מסוג  אדם  כוח  עוד 

 והצלחתם .  

עובדים שכירים   15עפ"י דרישתכם אתם מבקשים 

 מנהלי עבודה שכירים ישירים .   3ישירים ועוד  

במסמכי   שינוי  אין 

 המכרז/תנאי הסף 

 :בהתאם לנוסח הסעיף 

המעסיקים  " מציעים 

לפחות   קבוע    15באופן 

מתוכם  בחברה,  עובדים 

מהנדסי/הנדסאי    2לפחות  

עובד   ביחסי  בניין 

העסקה   מעביד/חוזה 

אחת   שנה  ובמשך  בתוקף 



 מענה  פירוט השאלה/הבהרה  סעיף/עמוד  מס"ד

אתם מציינים    –ולצורך הוכחת תנאי הסף האמור  

ציע  : כאשר לגבי עובדים שאינם שכירים יצרף המ

   .נאמנים למקור ,העתקי הסכמים תקפים

מציינים   )  15כאשר  בחברה  מ עובדים    - חוץ 

2 ) מתכוון    –  מהנדסי/הנדסאי  מועסקים  לאיזה 

המשורר : מנהלת חשבונות /מנהלי רכש/מזכירות  

 ,עובדי מנהלה ?  

 קיימת סתירה בדרישתכם בסעיף האמור .  

להצגה   ניתנים  ואינם  סודיים  הם  עבודה  הסכמי 

 לגורמים צד' ג' עפ"י החוק .  

 

שלא  )צופה עבור כל עובד  ר

או   כ"א  חברות  באמצעות 

שירותי   רכישת  באמצעות 

כן   (הנדסה חיצוניים  . כמו 

לפחות   על המציע להעסיק 

מוסמכים    3 עבודה  מנהלי 

של   ניסיון  בעלי    5בבניה 

לפחות   שלא  )שנים 

או   כ"א  חברות  באמצעות 

שירותי   רכישת  באמצעות 

חיצוניים  שיפקחו  (  הנדסה 

העבודות   אישי  על  באופן 

ויהיו נוכחים באופן יומיומי  

תוך   העבודה  באתרי 

ועדכונים   דוחות  הוצאות 

התקדמות   על  יומי  באופן 

בהתאם  העבודות, 

המפורטות  להוראות 

ההתקשרות   בהסכם 

 " המצורף ולדרישות הדין

כי   .א דרישה  אין 

יהיו   העובדים 

וניתן   שכירים 

בעבודה   להסתפק 

הסכם   עם 

ניתן    –   וחשבונית

מנהלי    להציג 

עבודה אשר המציע  

מולם   עבד 

באמצעות  

ובלבד   חשבוניות 

מחזיקים   והם 

הנדרש   בניסיון 

את   ועובדים 

הנדרשת   התקופה 

 עם המציע 



 מענה  פירוט השאלה/הבהרה  סעיף/עמוד  מס"ד

הינם    15 .ב העובדים 

לרבות   סוג  מכל 

שצויינו   המשרות 

 בשאלה 

להשחיר   .ג ניתן 

סודים   פרטים 

יהיה   וניתן  ובלבד 

שמות   את  לראות 

העובדים  

ושם   הרלוואנטיים 

)הקבלן   המעסיק  

 ציע( המ

 

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה  
 ובמענה לשאלות ההבהרה. 

 

 

 , בברכה                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו  

 לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.שתוגש 

 ________________ חתימה  שם המציע_________________ 

 

 שגיא חן, מנכ"ל 

החברה הכלכלית לפיתוח כפר 
 סבא


