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מונד בתחום התנועה -למתן שירותי יעוץ למועצה המקומית תל 1/2023מכרז פומבי מס' - מסמך הבהרות הנדון: 
 1מס'  מסמך הבהרות - והתחבורה

מועצה מקומית שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת למכרז בהמשך  .1

 כדלקמן. במכרז"(, על שינויים והבהרות המועצה)להלן: "תל מונד 

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

 מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל. ואין משום אי מענה לשאלה של איזה

מס' עמוד  מס"ד

 ומס' סעיף

 תשובה שאלה

נבקשכם לאפשר להגיש את ההצעה בדוא"ל,   1

כפי שנהוג היום במכרזים של גופים ציבוריים 

 ורשויות מקומיות

 הבקשה נדחית.

הדבר לא –נבקשכם לבטל את ערבות המכרז   2

ולרבות ברשויות מקובל במכרזי מתכננים 

 מקומיות.

 הבקשה מתקבלת. 

 מסמך ה' 3

 36ע"מ 

 1.3סעיף 

את   ולמחוק 1.3נבקשכם לתקן את המשפט 

המילה "תכנון". מדובר על ייעוץ ולא על 

 תכנון פרוייקטי תחבורה/תנועה.

יהיה תכנון של הסדרי  הבקשה נדחית.
תנועה שונים במסגרת פעילות של ועדת 

 .תנועה

 21ע"מ  4

 1.2 סעיף

 הבקשה נדחית. נבקשכם למחוק סעיף זה.

 22ע"מ  5

 2.7סעיף 

נבקשכם בשורה השנייה לאחר המילים  .1

"נותן השירותים" להוסיף "בהודעה 

 בכתב ולפחות שבוע מראש". 

בנוסף, בסוף הסעיף נבקשכם להוסיף  .2

"מובהר כי נותן השירותים לא יידרש 

להתייצב באתרים ו/או משרדי המועצה 

 חודש".יותר מפעם ב

 הבקשה מתקבלת. .1

 הבקשה נדחית.  .2

הסעיף יתוקן באופן הבא: במהלך תקופת 
ההתקשרות, נותן השירותים מתחייב 
להתייצב במשרדי המועצה ואתרי 
המועצה השונים, ככל שיידרש ע"י המנהל 

 בהודעה בכתב ולפחות שבוע מראש.

 22ע"מ  6

 2.12סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "וזאת בכפוף 

לתשלום התמורה המגיע לנותן השירות עפ"י 

 הסכם זה".

 הבקשה מתקבלת.

 22ע"מ  7

 2.13סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "האמור למעט 

מידע שהינו בגדר "נחלת הכלל" ו/או כזה 

שנותן השירות יידרש לגלותו לרשות 

 מוסמכת עפ"י דרישה כדין".

 הבקשה מתקבלת. 

 22ע"מ  8

 3.1סעיף 

בשורה השלישית לאחר המילה נבקשכם 

 30"המועצה" להוסיף "אשר תשלח לפחות 

 ימים מראש".

 הבקשה מתקבלת.

 22ע"מ  9

 3.1סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף " במקרה 

כאמור תשלם המועצה לנותן השירות בעד 

 הבקשה מתקבלת.
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השירותים אשר השלים בפועל עד למועד 

 הסיום כאמור".

 22ע"מ  10

 3.3סעיף 

בקשכם בסוף הסעיף להוסיף "ובלבד שניתן נ

 ימים מראש". 60 -על כך הודעה בכתב ו

נוסח הסעיף ישונה כדלהלן: המועצה 

תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם 

כל מציע בתום תקופת הניסיון ובתום כל 

שנה או ממועד הארכת החוזה עפ"י 

 30שיקוליה בלבד, זאת במתן התראה של 

 ימים מראש.

 22ע"מ  11

 3.6סעיף 

נבקשכם בשורה השנייה לאחר המילים  .1

"ו/או ההסכם" להוסיף "ולא תיקן 

ימים ממתן התראה  21אותה תוך 

 בכתב". 

בנוסף, נבקשכם בסוף הסעיף למחוק את  .2

השורה האחרונה מהמילה "יובהר" ועד 

 סוף הסעיף.

 נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: 

"למרות האמור לעיל, אם נותן השירותים 

אחת או יותר מהתחייבויותיו על  לא מילא

פי דרישות המכרז ו/או ההסכם ולא תיקן 

ימים ממתן התראה בכתב,  14אותה תוך 

המועצה תהא רשאית להפסיק את 

ההתקשרות עימו לאלתר, וללא הודעה 

 מראש."

 22ע"מ  12

 4.2סעיף 

נבקשכם לאור עלויות האינפלציה הגבוהות 

מדובר  –בשוק לשקול הצמדת השכר למדד 

 שנים. 5בחוזה ארוך שיכול להמשך גם 

 הבקשה נדחית

 22ע"מ  13

 4.3סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "הדפסות 

 ישולמו ע"י המועצה" –והעתקות 

 הבקשה מתקבלת.

 

 23ע"מ  14

 5.3סעיף 

נבקשכם בשורה השנייה למחוק את  .1

המילה "מפקח" ובמקומה לרשום 

 "מתכנן" . 

בנוסף, נבקשכם בשורה השינה  לאחר  .2

המילים "בהודעה מראש" להוסיף 

 ימים ".  30"וכתב של 

 הבקשה מתקבלת. .1

 הבקשה מתקבלת. .2

 

 23ע"מ  15

 6.1סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "למעט אם 

רבתי של המועצה –נגרמה בזדון ו/או רשלנות 

 ו/או מי מטעמה". 

 הבקשה מתקבלת.

 

 23ע"מ  16

 6.2סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "השיפוי הינו 

בכפוף לפסק דין חלוט ולכך שהמועצה תודיע 

לנותן השירות על כל תביעה ו/או דרישה 

שתתקבל , תאפשר לא להתגונן כנגדה ולא 

תתפשר בה אלא לאחר קבלת אישו מראש 

 ובכתב".

 הבקשה נדחית. 

 23ע"מ  17

 6.2סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "השיפוי הינו 

בכפוף לפסק דין חלוט ולכך שהמועצה תודיע 

לנותן השירות על כל תביעה ו/או דרישה 

 הבקשה נדחית.
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ולא שתתקבל , תאפשר לא להתגונן כנגדה 

מראש תתפשר בה אלא לאחר קבלת אישו 

 ובכתב".

 23ע"מ  18

 6.4סעיף 

נבקשכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר 

המילים "הוא אחראי" את המלים "על פי 

 דין".

 הבקשה מתקבלת.

 24ע"מ  19

 8.1.1סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף את המילה 

 "בכתב".

 הבקשה מתקבלת.

 24ע"מ  20

 8.2סעיף 

נבקשכם בשורה אחרונה למחוק את המילים 

 "שאושרו ע"י מנכ"ל המועצה ".

 הבקשה נדחית.

 24ע"מ  21

 8.3סעיף 

להוסיף בסוף הסעיף "מובהר כי  נבקשכם

היועץ לא יהא אחראי לתוכניות ו/או תוצרים 

אשר בוצעו בהם שינויים ללא מאישורו 

 מראש ובכתב".

 הבקשה מתקבלת.

 24ע"מ  22

 8.4סעיף 

 הבקשה מתקבלת. נבקשכם למחוק סעיף זה.

 24ע"מ  23

 8.5סעיף 

נבקשכם בשורה השנייה לשנות את המילה 

 וכך גם בשורה החמישית. "הקבלן" ל"יועץ"

 הבקשה מתקבלת.

 24ע"מ  24

 9סעיף 

הדבר  –נבקשכם לבטל את דרישת הערבות 

מקובל בהסכמי מתכננים )להבדיל  לא

 מקבלנים(.

 הבקשה מתקבלת.

 25ע"מ  25

 א10סעיף 

נבקשכם בשורה השנייה לאחר המילים  .1

"המעוצה ליועץ" להוסיף "בכתב". 

 בנוסף, 

השורה "לרבות נבקשכם למחוק את  .2

עלות השלמת השירותים נשוא ההסכם 

 שיבוצעו ע"י המועצה ו/או כל גוף אחר".

 הבקשה נדחית. .1

 הבקשה נדחית.  .2

 ימים.  14ימים, יירשם  21כמו כן, במקום 

 25ע"מ  26

 ב10סעיף 

כסעיף   4וסיף גם את סעיף  נבקשכם לה .1

 יסודי.

בשורה השנייה נבקשכם למחוק את  .2

ובמקומם לרשום המילים "זה לאלתר" 

ימים ממתן  21"ככל שלא תוקנה תוך 

 התראה בכתב".

 הבקשה מתקבלת. .1

 הבקשה נדחית. .2

 25ע"מ  27

 10.3סעיף 

בסוף הסעיף נבקשכם להוסיף "למעט מידע 

 שהינו בגדר "נחלת הכלל".

 הבקשה מתקבלת.

 25ע"מ  28

 ה10.3סעיף 

נבקשכם למחוק את השורה "ואושרו ע"י 

הנזקים וההוצאות  מנכ"ל המועצה בניכוי

שנגרמו למועצה עקב הפסקת עבודתו של 

 היועץ".

 הבקשה נדחית.
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 25ע"מ  29

 11.1סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "לעניין שליחה 

במיל, בכפוף לקבלת אישור בחוזר על קבלת 

 המייל".

 הבקשה נדחית.

 25ע"מ  30

 12.2סעיף 

 הבקשה נדחית. נבקשכם לבטל סעיף זה.

 26ע"מ  31

 13.1סעיף 

נבקשכם בשורה הראשונה למחוק את  .1

המילים "מכל סיבה שהיא" ובמקומם 

 לרשום "על פי הסכם זה". 

בנוסף, נבקשכם למחוק בשורה השנייה  .2

את המילים "או על פי הסכמים 

 אחרים".

 הבקשה מתקבלת. .1

 הבקשה מתקבלת. .2

 26ע"מ  32

 14.1סעיף 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "סעיף זה 

 כהדדי".ייקרא 

 הבקשה נדחית.

 26ע"מ  33

 15.6סעיף 

נבקשכם בשורה השנייה לאחר המילים "בו 

 יקבע" להוסיף "בפסק דין חלוט".

 הבקשה נדחית.

 27ע"מ  34

 16.1סעיף 

נבקשכם בשורה הראשונה לאחר  .1

המילים "לרבות ביטולו" להוסיף את 

 המילים "בהתאם להוראות הסכם זה". 

בסוף הסעיף " בנוסף, נבקשכם להוסיף  .2

וזאת בכפוף לתשלום התמורה המגיעה 

 ליועץ עפ"י הסכם זה".

 הבקשות. 2הבקשה נדחית לעניין 

 27ע"מ  35

 17סעיף 

נבקשכם בשורה הראשונה להוסיף "למיטב 

 ידיעתי".

 הבקשה מתקבלת.

 הבקשה מתקבלת.  נבקשכם לבטל נספח זה. 28ע"מ  36

משולב, חלק מהטיפול חייב להיות  ינתנו במשרדי המציע? הייעוץהאם שירותי   37
במועצה כגון הפגישות עם המתכננים, 

 סיורי שטח, ועדת תנועה ועוד.
 -במידה ונדרשת הגעה למשרדי המועצה  38

 באיזה היקף?

בדרך כלל זה כפעמיים בחודש, יחד עם 
זאת הרשות מתפתחת והדברים יכולים 

 .להשתנות
 

 .בדיוק 12:00בשעה  01.202330., שלישיהינו יום  במכרזמוזכר כי המועד האחרון להגשת הצעות  .3

ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות  .4
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל  .5
יתר תנאי המכרז ייוותרו  דבר במפורש., אף אם לא צוין ה(לרבות החוזה ונספחיו)מסמכי המכרז על נספחיהם 

 .ללא שינוי

בכל עמוד בחתימה וחותמת  מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, על המשתתפים לחתום .6

       ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.


