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 ( בע"מ 1996הוד )החברה הכלכלית לפיתוח י 
 ועדת מכרזים 

 
  

 2020יוני,  4
 

 
 

 3/2020מכרז  פומבי  -שאלות הבהרה  מענה ל פרסום  הנדון: 
ניהול וקידום של מנהלת אזורי תעסוקה  הקמה, למתן שירותי ייעוץ,                                 

 מונוסון   –בעיר יהוד 
 
 
 

עמוד   ס"דמ
בחוברת  
 המכרז  

הסעיף  
בחוברת  

 ז  המכר

 ה תשוב שאלה  

מספק "  וסח הסעיף מתייחס לנ 2.1.4 7 . 1

.  נותן שירותיםבכוונה  " שירותים

האם עובד רשות באותו ניסיון  

נכלל בסעיף כמספק מצטבר 

ים משום שבהגדרה עובד השירות

מן המניין לא מספק שירותים או  

כי אם מקיים את נותן שירותים 

  תכולת עבודתו

, בכפוף לעמידה עקרונית כן
בועים סיון הקנאי הניבת

  בסעיף

ביטוח  ל חס ייתהסעיף הנדון מ .יד 16 38    .2
צועית" בנספח "אחריות מק

טופס אישור קיום  הביטוח וב
אין דרישה לסעיף ביטוחים 
יכך נכון כי  צועית לפאחריות מק

סעיף זה לא יהיה בנוסח חוזה  
   .היעוץ

אין צורך בפוליסת ביטוח 
 לאחריות מקצועית 

3 . 
 
 
 

 נספח א 43
 ג  סעיף

 ףלהוסיחברות מעבידים"  "ביטוח
ק ס)אם מועסקים עובדים( כעו

מורשה אין לי עובדים ולפיכך אין  
 ביטוח הנ"ל צורך ב לי

 הסעיף לא ישתנה

האם הכוונה בערבות ההצעה  2.1.6 7 . 4
ש"ח( או למילים  5,000למספר )

 )עשרת אלפים שקלים(?

ך מכרז הינה על סערבות ה
   ₪  5,000של 

האם ניתן לרכוש את מסמכי  2.1.7 7 .   5
המכרז בעסקה מרחוק ולקבל את 

 מסמכי המכרז בדוא"ל?

אפשרות כיום אין  – לא
 בצע רכישה מקוונתל
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עמוד   ס"דמ 

בחוברת  
 המכרז  

הסעיף  
בחוברת  

 ז  המכר

 ה תשוב ה  שאל

6 . 
 
 
 

להוכיח שהפרויקט  האם חובה  3.3.1 9
הדומה הושלם בהצלחה? וכיצד  
תינתן הזדמנות שווה אם תינתנה 

בור כל פרויקט  נקודות בלבד ע 2
הרי ידוע שבארץ לא נעשו  דומה?

כל כך הרבה פרויקטים דומים  
בעבר, וסעיף זה מגביל את 

תפות במכרז שלכם תההש
 למנהלים וותיקים בלבד. 

ף  . הסעיישתנההסעיף לא 
חסם בפני ה הנ"ל אינו מהוו

מציעים פוטנציאליים 
. לא מדובר להשתתף במכרז

בתנאי סף אלא במדדי  
ף  איכות שאמורים לשק

ולתת ביטוי לניסיון מצטבר. 
והכל ביחס לשירותים 

 .שנדרשים לחכ"ל

ף  . הסעיישתנההסעיף לא  כנ"ל. 3.3.2 9 . 7
חסם בפני הנ"ל אינו מהווה 

מציעים פוטנציאליים 
 . לא מדוברלהשתתף במכרז

בתנאי סף אלא במדדי  
ף  איכות שאמורים לשק

. ולתת ביטוי לניסיון מצטבר
והכל ביחס לשירותים 

 .שנדרשים לחכ"ל
 


