
 

 

 

 עדכון והבהרות 
 2018במאי  29תאריך: 

 
 
 

 לקול קורא
לאספקת שירותי ניהול פרוייקט לשלב ב' )ביצוע( לקירוי יציע דרומי 

 באצטדיון טדי
 

 מתכבדת"( אריאל" או "החברההחברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ )להלן: " -אריאל 
 להשיב לשאלות ההבהרה שלהלן:

המסמך או  מס"ד
 הנספח אליו 

מתייחסת 
 ההבהרה

 תשובה נוסח השאלה פרק וסעיף רלוונטי

 ערבות ביצוע  9 הסכם .1
 9.1סעיף 

נבקש להוריד את הדרישה 
לביצוע,  לערבות בנקאית

מנה"פ לא מגישים ערבויות 
המזמין תמיד  בנקאיות לביצוע

מחזיק כסף של מנה"פ ואין 
על מנה"פ  תצורך להשי

 הוצאות נוספות. 
 

 הבקשה נדחית.

להבטחת מילוי כל 
ההתחייבויות .... ערבות 
בנקאית אוטונומית ובלתי 
מותנית לפקודת החברה בסך 

 ₪  60,000של 
גבוה בכפול סכום הערבות 

 .מהמקובל בענף 
בבקשה בדקו אפשרות להוריד 

 את ערבות הביצוע.
 

נספח א'  .2
 מפרט

ניהול מתן שרותי  3.1
הפרויקט בנושא 

 בטיחות

מנה"פ אינו יועץ בטיחות ואינו 
יכול לערוך חוו"ד בתחומים 
אלה, המזמין צריך להעסיק 
יועץ בטיחות, נבקש לתקן את 

 הסעיף בהתאם.
 

 הסעיף מבוטל.

נספח א'  .3
 מפרט

אישור  3.3
 קונסטרוקציה

אישור קונסטרוקציה מספק 
מתכנן הקונסטרוקציה ולא 

לתקן את הסעיף מנה"פ, נבקש 
 .בהתאם

 

 הסעיף יתוקן לנוסח הבא:
 

מנהל הפרוייקט יהא  3.3
אחראי לקבל מקבלן 
הביצוע אישור 
קונסטרוקציה לכל מתקן 



 

 

 

שיוקם במסגרת 
 הפרוייקט.

 
למה הכוונה לתעודת מנהל  2.1סעיף  תנאי סף  .4

 ? פרויקטים מוסמך
 
 

הכוונה למי שברשות 
מנהלי או עובדיו תעודה 
המעידה על כך  שסיים 
בהצלחה קורס מנהל 

במוסד פרוייקטים 
 בישראל.לימודים מוכר 

 
 

האם הכוונה לרישיון מהנדס 
 ו/או תעודת רישום?

 

למה הכוונה בניסיון  2.3סעיף  תנאי סף  .5
בפרויקטים משמעותיים 

 בתחום נשוא הליך זה?

לפרוייקטים של  הכוונה 
עבודות בינוי והקמה של 
קונסטרוקציות פלדה 
בהיקף כספי של 

 לפחות₪  12,000,000
 

אופן בחינת  .6
 ההצעות

האם פרויקט בעל אותו אופי  4.1.2סעיף 
יקבל ניקוד קירוי מתקני ספורט( )

 גבוה יותר?
 

אופן ניקוד ההצעות בכלל 
ועבור הניסיון הקודם 
בפרט פורט בטבלה 

 .4.1.2שבסעיף 
 אין שינוי בטבלה.

 
 45התשלום יבוצע בתנאי שוטף +  תמורה 6.3סעיף  הסכם .7

ימים ממועד קבלת חשבונית מס 
 בידי החברה 
לפי חוק מוסר התשלומים ניתן 
להגיש חשבון ולאחר התשלום 

האם יהיה  –להוציא חשבונית 
 אפשרי לעבוד בצורה זאת?

 

ניתן להגיש חשבונית 
 עסקה עפ"י החוק.

 
אולם יובהר שאם לא 
יתקבלו חשבוניות מס מיד 
לאחר התשלום, הדבר 
עלול לגרום לעיכוב 

 בתשלומים הבאים.
 

החברה תהא רשאית לשלם  תמורה 6.5סעיף  הסכם .8
למנהל הפרויקט תשלומים 
חודשיים.... מה אבני הדרך ? מה 

 שלבי התמורה?
 

אבני הדרך לביצוע 
הפרויקט יוצעו על ידי 

שייבחר  מנהל הפרוייקט
ויאושרו ע"י החברה 

 מראש.
 

התשלום החודשי למנהל 
הפרוייקט יחושב כאחוז 
מתוך החשבונית שהגיש 

שאושרה קבלן הביצוע 
לתשלום ע"י מנהל 

ובלבד שתיוותר הפרוייקט 
יתרה לתשלום לסוף 

 הפרויקט.
 

 
 . הקול הקורא ממסמכימסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1
 
 לאמור במסמך זה, יגבר האמור במסמך זה. בקול הקוראכל מקום שבו יתכן ויש סתירה בין האמור  .2
 
 לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה המוגשת על ידם. המציעים בקול הקוראעל כל   .3
 



 

 

 

 בהצלחה.  .4
 

 
 בברכה,

 
 מנכ"ל –ציון תורג'מן 
 

  


