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 1/2021מכרז פומבי מס' 

 ביצוע עבודות הבטחת איכות במסגרת פרויקט לביצוע עבודות פיתוח במתחם פארק תעסוקה יואבל

 הבהרות - #1מסמך 

 ריכוז של הבהרות במסגרת ההליך, המרוכזות בטבלה המצורפת בהמשך. להלן  .1

 להצעות המוגשות.חתומות  לצרפןהבהרות אלה מחייבות את כלל המציעים ויש  .2

 גבי מסמכי המכרז.-המציע לא יבצע מחיקות, שינויים והסתייגויות על .3

 והעתק(, ובנוסף בעותק דיגיטליעותקים מודפסים )מקור  2 -באת ההצעות המלאה והחתומות יש להגיש  .4

 במעטפה לבנה, ללא כיתוב כלשהו.  -)סרוק( באופן פיזי לתיבת המכרזים 

 יש לצרף להצעה את הקבלה על רכישת המכרז. .5

 מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי המכרז. .6

 תשומת לב המשתתפים למועדים הבאים: .7

 .16:00 לא יאוחר מהשעה 9.2.2021עד ליום הינו  אחרון להגשת הצעותמועד ה .א

 הנכם מתבקשים לעקוב אחר שינויים והודעות באתר האינטרנט. .ב

תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו שם יחייבו את כלל המשתתפים, לכל דבר ועניין, לרבות בנושאים 

 הנוגעים למועדים ותנאי הסף. 

נא לאשר בחוזר קבלת מסמך זה, וכן לצרפו כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע  .8

 ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז. .9

 

 

 ,כבוד רבב     

 

 גיל                   נוחמוביץ                                                                                                                                  

  ברה הכלכליתהח מנכ"ל         

 לפיתוח    יואב      בע"מ                                                                                                                            
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 עמ'  מס'
 בחוברת

מסמך/נספח  סעיף
 בחוברת המכרז

 מענה שאלת ההבהרה

האם ניתן להציג  -ניסיון המציע   1.3 14 1
ניסיון של מנהל הבטחת האיכות 
 המיועד כניסיון של המציע במכרז

 ?לצורך עמידה בתנאי הסף

 לא ניתן.
 דרישות המכרז, לפי יש להקפיד לפעול 

 הן ביחס לדרישות הסף שנדרשו 
 הן ביחס לדרישות הסף מהמציע ו

 מהמנהל.שנדרשו 
לשלב  האם נדרשת הבטחת איכות בקרת תכנון 3.11 51 2

 ?התכנון
 .לא נדרש

 התכנון כבר קיים. 
  שלב הביצוע כבר החל.כן, -כמו

  יש לעיין ברקע הרלוונטי במכרז. 
להציג  5.12מדוע נדרש בסעיף  נספח ו 5.14 53 6

במסגרת התכנית השלדית את 
אומדן היקף הפעילות והמשרה 

הנדרשים ממנהל הבטחת איכות 
 ומכל חבר צוות? 

האם הצגת צורך של יותר תגדיל 
 את שכה"ט המאושר?

 לדעת את ההיקף המזמין מבקש 
 ואולם, אין  .המוצע בתכניתהמשוער 

  בכך כדי לחייב את המזמין ו/או כדי
לגרוע מחובת המציע הזוכה לספק את 
מלוא השירותים באופן מקצועי, מלא 

 ויעיל. 
  , שכר הטרחה לא ישתנהלהסרת ספק

 ככל שיידרש היקף פעילות גדול יותר 
 ביחס למפורט בתכנית השלדית. 

אין באמור כדי לגרוע מיתר הוראות 
 המכרז

3 54 5.29 
 סעיף ב'

תכנית  -נספח ו 
 הבטחת 

 איכות

של  -הכוונה ב "אומדן מעודכן מה 
 ?בפרויקט" תקציב הבטחת איכות

 .ס"ק )ב( האמור יימחק

הבטחת  -נספח ו  10 58-59 4
 איכות על 
 גורמי חוץ

על  מה הכוונה בהבטחת איכות
גורמי  פרויקטים המבוצעים ע"י

 חוץ?

 האמור יימחק. 10סעיף 

 הערה 70 5
 2מס' 

 ערך הפרויקט
 
 

 .........2הערה 
 ........... 3סע' 
 ........ 2.10סע' 

 מהו ערך הפרויקט שסוכם
 שלפיו ייגזר -מול הקבלן 

 התשלום להבטחת איכות ?
 מש"ח 115כתוב עד  70בעמ' 
 מש"ח 100כתוב  65בעמ' 
 מש"ח 96כתוב  4בעמ' 

 להלן הבהרה:
 הכולל זהו אומדן הפרויקט  - 4עמ' 

הידוע נכון לעת הזו, בהתאם להסכם 
 ן. עם הקבלהקיים 

אף האמור, סכום התמורה -על – 65עמ' 
 100יחושב לפי סכום של למציע הזוכה 

 מש"ח, כמפורט בהסכם.
 מדובר בטעות סופר.  - 70עמ' 

 מש"ח 100מש"ח, ייכתב:  115במקום 
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 אישור
 1/21מכרז פומבי 

אני הח"מ ______________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי את מסמך 

תשובות ההבהרה במסגרת ההליך שבכותרת ואני אצרף העתק עותק חתום של מסמך זה והמסמכים והמידע 

 הנדרשים לפי מסמך זה, להצעתי במכרז.

 

 חתימה: __________________________   שם המשתתף: _______________________ 


