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 מסמך זה יצורף כחלק בלתי נפרד מההצעה 

 15/2021מכרז פומבי מס' ב

 כאשר הוא חתום ע"י המציעים 

 

 הצעת מחיר  – 2-נספח א

 

מצויין כי התמורה כוללת מע"מ, אולם בסעיף שאחריו כתוב:    –מכרז  ה למסמכי    14בעמוד    1  סעיף .1

נבקש להבהיר את הסוגייה, והאם התמורה המירבית המצויינת    ."הסכום לעיל אינו כולל מע"מ"

בנוסף,    290,000)   1בסעיף   מע"מ.  כוללת  לא  או  כוללת  באשכול(ש"ח(  שמור  )השם  הינה    ____ 

 נו משלם מע"מ. היכן וכיצד נוכל לציין זאת? מלכ"ר שאי 

 הבהרה:

. המציעים יעשו שימשו  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצעת מחיר כנספח  

 למסמכי המכרז.  14הנ"ל במקום נוסח הצעת המחיר שבעמוד  1בנספח 

 י של המציע. המיסוניתן לצרף להצעה מסמך של רשות המיסים המעיד על מעמדו 

 

 

 החוזה  –מסמך ב 

 

אין הגדרה    –נוגע לתכנון הפרוייקט"  כל המציין "והכל ב   –  מכרזהלמסמכי    38, בעמוד  13.2סעיף   .2

 בחוזה ל"פרוייקט". מוצע לתקן: "והכל בכל הנוגע לשירותים הניתנים על פי חוזה זה".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  יבוא:  מכרז הלמסמכי    38בעמוד    13.2במקום  מטעמו ",  מי  ו/או  המזמין    אישר 

והכל בכל הנוגע  ו/או ביצוע פעולה כלשהיא שהכין נותן השירותים,  תכניות ו/או מסמכים אחרים  

זה חוזה  פי  על  הניתנים  יפטור  לשירותים  לא  ותו המקצועית מאחרי   נותן השירותיםאת  הדבר  , 

אחריות כלשהי    וואין באישור כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מהפועלים מטעמ  ,המלאה

 ."לטיב התוכניות ו/או המסמכים ו/או שירותי עבודות הסקר

 

לפסקה אחרי המילה "ו/או עבורו"    4נבקש להוסיף בשורה    –מכרז  הלמסמכי    39בעמוד    13.9סעיף   .3

 את המילים: "בביצוע השירותים על פי חוזה זה". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נותן השירותים יהיה אחראי לכל  ", יבוא:  למסמכי מכרז  39, בעמוד  13.9במקום האמור בסעיף  

או  לאשכול  לרבות  תאגיד,  ו/או  אדם  כל  של  לרכושו  ו/או  לגופו  שייגרמו  אובדן  או  נזק  קלקול, 

לרשויות האשכול ו/או תאגידים קשורים בהם ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה 
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עובדי של  מעשיהם  ו/או  מחדליהם  ו/או  מעשיו  ו/או  מחדליו  ו/או  ו/או  ממעשיו  ספקיו  ו/או  ו 

 ."וינקוט בכל האמצעים למניעתם בביצוע השירותים על פי חוזה זההפועלים מטעמו ו/או עבורו  

 

לנותן    –מכרז  הלמסמכי    39בעמוד    13.11סעיף   .4 לתת  מתחייב  "והוא  בסיפא:  להוסיף  נבקש 

לנותן   וליתן  התביעה/דרישה  דבר  לו  היוודע  עם  מיד  תביעה/דרישה  מכל  העתק  השירותים 

 השירותים אפשרות נאותה להתגונן בפניה". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   יבוא:  מכרזהלמסמכי    39בעמוד    13.11במקום האמור  לנותן "האשכול  ,  להודיע  מתחייב 

והוא מתחייב לתת לנותן השירותים העתק מכל  השירותים על כל מקרה בו נתבעו על פי סעיף זה,  

נאותה  לנותן השירותים אפשרות  וליתן  דבר התביעה/דרישה  לו  היוודע  עם  מיד  תביעה/דרישה 

 .להתגונן בפניה"

 

 ור רשויות אשכול". נבקש לגרוע המלל: "עב  – מכרזהלמסמכי  39בעמוד  13.12סעיף  .5

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הזוכה ירכוש על חשבונו משך כל ", יבוא:  למסמכי מכרז  39בעמוד    13.12במקום האמור בסעיף  

 ."תקופת הפעילות את הביטוחים כדלקמן, בהתאם לנספח הביטוח המצורף:

 

נבקש לגרוע המלל: "לטובתו, לאיגוד ערים אשכול גליל    –  מכרזהלמסמכי    39בעמוד    13.13סעיף   .6

ג לנזק  דין  פי  על  ולכתוב: "המכסה אחריות הזוכה  ולרשויות אשכול"  רכוש שייגרם  ומערבי  ף או 

בגין אחריותם    אשכולהאשכול גליל מערבי ורשויות    הביטוח יורחב לשפות את איגוד ערים  .לצד ג'

 למעשי ו/או מחדלי הזוכה". 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

ביטוח צד שלישי בגבול אחריות  ", יבוא:  מכרזהלמסמכי    39בעמוד    13.13במקום האמור בסעיף  

ף או רכוש והמכסה אחריות הזוכה על פי דין לנזק ג₪ למקרה ולתקופת הביטוח    2,000,000של  

אשכול בגין ההביטוח יורחב לשפות את איגוד ערים אשכול גליל מערבי ורשויות    .שייגרם לצד ג'

 ".אחריותם למעשי ו/או מחדלי הזוכה

 

המועסקים בפרויקט" נבקש לכתוב:  חלף המלל: "בגין כל    –  מכרז הלמסמכי    39בעמוד    13.14סעיף   .7

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,    לכיסוי חבותו של הזוכה על פי פקודת הנזיקין"

בפרויקט  1980-התש"ם המועסקים  עובדיו  כל  שייגר  כלפי  מחלה  ו/או  גופנית  פגיעה  להם  בגין  מו 

הביטוח   עבודתם.  עקב  ו/או  כדי  עריםי תוך  איגוד  את  לשפות  ורשויות    ורחב  מערבי  גליל  אשכול 

י מעובדי הזוכה או אם ייקבע כי הם נושאים  כמבוטחים נוספים היה וייחשבו למעביד של מ  אשכול

 " באחריות שילוחית לעניין חבות הזוכה כלפי מי מעובדיו. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  יבוא:  מכרזהלמסמכי    39בעמוד    13.14במקום  בגבול ",  מעבידים  חבות  ביטוח 

של הזוכה על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק    לכיסוי חבותו₪    20,000,000אחריות של  
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התש"ם פגומים,  למוצרים  פגיעה   1980-האחריות  בגין  בפרויקט  המועסקים  עובדיו  כל  כלפי 

הביטוח   עבודתם.  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שייגרמו  מחלה  ו/או  איגוד יגופנית  את  לשפות  ורחב 

וספים היה וייחשבו למעביד של מי מעובדי  ערים אשכול גליל מערבי ורשויות אשכול כמבוטחים נ

 " .הזוכה או אם ייקבע כי הם נושאים באחריות שילוחית לעניין חבות הזוכה כלפי מי מעובדיו

 

 

 שירותי עבודת הסקר – 1-נספח ב

 

חודשים    5מציין כי שלב ב' של העבודה צריך להתבצע תוך    –  מכרזהלמסמכי    48בעמוד    3.2סעיף   .8

מתום שלב א'. חשוב להבהיר כי שלב זה הוא תלוי עונה וחייב להתבצע באביב, ללא תלות במועד  

 תחילת העבודה. 

 הבהרה:

לעבודה   בהתאם  הן  מועדה  או  כלשהו  שלב  ביצוע  תקופת  תיבחן  עונה  תלויות  הן  והעבודות  ככל 

 להתחייבויות האשכול. המסוימת והן בהתאם 

 

ב'(    3.2סעיף   .9 מפורטים"    –)שלב  לתרשימים  עבודה  תכנית  ותוצרים,  עבודה  שיטות  של  "סקירה 

צריכה להיעשות לפני תחילת העבודה על שלב ב' )כלומר הנם תוצרים של שלב א' ולא של שלב ב',  

 (. 3.1סעיף 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא:  48בעמוד   2-לנספח ב  3.2-ו  3.1במקום האמור בסעיפים  

א'   3.1 )  –שלב  בתוך חודשיים  היותר  לכל  )סיום השלב  ועדת 2עבודת הכנה  מיום החלטת   )

הזוכה( ההצעה  על  האשכול  של  נתונים   –המכרזים  הצגת  מרחביים:  נתונים  ריכוז 

ומטרות, איסוף נתונים, הגדרת הבעיות, המטרות והיעדים. מיפוי ששימושי קרקע ואפיון 

השטח, מפת רצף שטחים פתוחים, ודו"ח השוואה לסקרים קודמים, סקירה של שיטות 

 עבודה ותוצרים, תכנית עבודה לתרשימים מפורטים. 

ב'   3.2 היו  –שלב  )לכל  סקר  )ביצוע  חמישה  א'(5תר  שלב  מתום  חודשים  א':   –(  שלב  דו"ח 

 סקר נוף.וסקרי צומח, סקר עופות, סקר בע"ח 

 

לא נכון לוגית וחלקית גם לא ניתן להפריד בין "ניתוח שלב ב"    –ד'(  -)שלבים ג' ו  3.4  -ו  3.3סעיפים   .10

ו"מיפוי שכבת  3.2)סעיף   ו"עיבוד סטטיסטי"   )GIS  סעיף( דו3.3"  להפיק  ניתן  ולא  ביניים  (  "חות 

 "עיבוד סטטיסטי".  -נפרדים ל"ניתוח" ול

 הבהרה:

 ד' בו זמנית.-אין מניעה לבצע את שלבים ג' ו
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 מכרז: מה הכוונה ב"דו"ח השוואה לסקרים קודמים"?הלמסמכי   49, בעמוד 4.1.4סעיף  .11

 הבהרה:

 ככל וקיימים סקרים קודמים המתייחסים לתא השטח נשוא המכרז. 

 

וישנם    –מכרז  הלמסמכי    50-49בעמודים    4.1.10סעיף   .12 זה,  בסעיף  סופר  טעות  שנפלה  נראה 

 משפטים שהופיעו בסעיף הקודם וחוזרים על עצמם ללא צורך.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

יונקים,    –"סקר בע"ח )לרבות  , יבוא:  למסמכי מכרז  50-49בעמודים    4.1.10במקום האמור בסעיף  

וכיוב'(   מומחה.    –זוחלים  זאולוג  ע"י  פיזי  בבעליסקר  תצפיות  ומפות  מצאי  חיים  -רשימת 

 (.")על סמך מידע קיים ותצפיות שיבוצעו במהלך הסקר מקבוצות טקסונומיות שונות

 

-צויין כי על המציע לפרט בהצעתו אילו מהסעיפים בנספח ב  –מכרז  הלמסמכי    50בעמוד    4.2סעיף   .13

לקבל הבהרה  ייכללו    1 נבקש  לציין זאת.  ניתן  שבו  בשום מקום במכרז מקום  בהצעה, אולם אין 

 במכרז( התייחסות לנושא זה. 8בעניין זה. כמו כן, אין בטבלת שקלול בחירת היועץ )עמוד 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי מכרז   50בעמוד  4.2סעיף 

 

,  4, סעיף  1-ב)בהתייחס למפורט בסעיף לנספח    -מכרז  הלמסמכי    50, בעמוד  5.2, סעיף  1-ב נספח   .14

למסמכי מכרז פומבי(: מדוע שלב זה )ביצוע הסקרים( שהינו השלב המשמעותי ביותר הן    49בעמוד  

מבחינת נפח העבודה והן מבחינת ההוצאות, מקבל את האחוז הנמוך ביותר מבחינת הלו"ז לביצוע  

 התשלומים?

 הבהרה:

 אלו אבני הדרך שנקבעו ע"י מתקצב העבודה.
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 31.10.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 2-א נספח

 הצעת מחיר 

 2021/15 מכרז פומביל
 

 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים ל  –עבודות הסקר  

 

נשוא  עבור   .1 העבודות  פומביביצוע  תמורה    מכרז  שלמבוקשת  _ בסך   : __________   ₪  _______

מ  מע"מ(כולל  )מחיר   גבוהה  תהיה  לא  המוצעת  מהמחיר    290,000-)התמורה  שתחרוג  הצעה   .₪

 (. תפסל –המרבי הנ"ל 

 

 הסכום לעיל כולל מע"מ.  .2

 

מעסיק,   .3 עלויות  לרבות  זה,  מכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  המציע  הוצאות  כל  את  כוללת  ההצעה 

 נסיעות, מיסים ואגרות וכיוב'. האשכול לא ישלם תמורה נוספת מעבר לסכום שיוצע ע"י המציע. 

 

המציע הזוכה יחתום על כל מסמך שיידרש, לרבות לכל גורם מממן, כפי שיתבקש על ידי האשכול   .4

 .צוע ההתקשרותלצורך בי

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: ___________________________________ 

 

 שמות החותם בשם התאגיד המציע: ______________________ 

 

 __________ ______________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת  – במקרה והמציע תאגיד 

  

 


