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 לבחירת אדריכל נוף למתן שירותי  3/2019מכרז   –שאלות הבהרה מענה לפרסום  הנדון: 
 שכונת –תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון לפרויקט פיתוח שכונת מגורים ואזור תעסוקה            

 (1041מקב"ת גני יהודה )תמ"ל 

 

 
עמוד  ס"דמ

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
בחוברת 

 ז המכר

 התשוב שאלה 

 לדחות ןנית האם לבדיקתכם נודה  1 .1
 פשרלא וכן המכרז הגשת מועד את
 יש שכן הערות להעברת נוסף דמוע

 לטובת השלים ל חומרים הרבה
 ועד הפרסום מרגע והמועד המכרז

 מאוד קצר ההגשה

, לאור בקשות המציעים
 מועד המכרז יידחה בשבוע

ה  עד ליום יידחההמכרז 
אין שינוי  22.01.2020

ות המכרז ביתר הורא
יים למעט השינו

 המחוייבים בשבוע

 

י נוף בלבד? האם נדרשים אדריכל 2.1.5 7   .2
 רותיש אפשהאם הרה להב נודה

בניין המועסקים  אדריכליגם  לרשום
 .במשרדנו

אין התנגדות לאדריכל 
 בניין

3. 
 
 
 

גם  עציבו בתכולת העבודה רשום כי 1.6 5
, בנוסף ךת הצוררה תכנון במיד

יבוצע ום כי רה התכנון בחוזה רש
קול שנבקש לללא כל תוספת שכר. 

שכר  ספתשתוולהוסיף  זאת מחדש
הושלם תשולם רק במידה והשלב 

 .המזמין ל ידיושר עוא

  אין שינוי בתנאי המכרז 

 תועברנו לחברה בע"מ בשנ מאחר 2.1.3 6 .4
אי סף זה אנו עומדים בתנ 2018
פועל העסק . חברות יחדיוהבשתי 

מורשה + חברה  עוסק) במשותף
 . לכן לא נוכל לחתום עלבע"מ(

רף סמכי המכרז אך מצורה במההצה
המאשר חשבון הרואה מסמך מ
סות לעוסק מורשה הכנשאכן ה

הן בהתאם יחדיו ולחברה בע"מ 
לבדיקתכם האם נודה הסף.  לתנאי

 במצב שכזה.ת ניתן לגש
 

. מכל רורהבהשאלה לא 
ן שינוי בתנאי מקום אי

 כרזהמ
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וד מע ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
בחוברת 

 ז המכר

 התשוב ה שאל

נודה  – וערבות ביצוע ערבות מכרז 2.1.7 7 .5
כם בנוגע לגובה ערבות לבדיקת
שכן בפרויקטים ביצוע וההמכרז 

באופן ות הן בסדר גודל דומה הדריש
ת קש לעדכן אפחותות. נבתי משמעו

 , כךבאופן משמעותיערבות ום הכס
 .₪ 10,000לה על יעשלא 

 אין שינוי בתנאי המכרז

ש כי היקפי במפורן שמצוייום מש 1-2 16 .6
מפורטים במסמכי הפרוייקט ה

הערכה בלבד, ם בגדר ינהמכרז ה
ר עבוהאם המחירים נבקש להבהיר 

 המדרכותפים ותכנון "תכנון השצ
 מנטים אלולא היקפי ו לפייעודכנ

 ?ועלבפ

 
 אין שינוי בתנאי המכרז

7. 
 
 

16 
 

 מיםפי המתחמה יהיו היק דועהאם י 3
אנו  אותם( "דוכמות יח ם)בדונ

לתמחר פר מתחם עבור שים רנד
 .בדיקה ואישור תכניות היזמים

 עדיין לא קיימת חלוקה
יש להיתיחס למסמכי 

 תב"ע

8. 
 
 

ה ואישור בדיקנבקש לתמחר את  3 16
 שעתי לפי תעריף תכניות היזמים

 זאין שינוי בתנאי המכר

פרמטרים י ישונו האנו מבקשים כ 3 16 .9
 כות אי 70% -ל לבחינת ההצעות

 מחיר. 30%-ו

 אין שינוי בתנאי המכרז

האם נדרש  - הסכם התקשרות 7נספח  36-48 .10
ת המכרז לחתום על החוזה בהגש

 ר הודעה על זכיה?לאחרק  או

אין צורך לחתום על החוזה 
עצמו אלא רק על כל עמוד 
 בהתאם להוראות החוזה

האם נדרש להחתים  - ספח ביטוחנ א' נספח 49-50 .11
את חברת הביטוח לצורך הגשת 

 ?המכרז 

התאם למפורט במסמכי ב
 המכרז

ונות שתוכננו עבור קבלנים ם שכהא 3.3.1 9 .12
חשבות ועומדות בתנאי האיכות נ

 קט שיקבל ניקוד/ניקוד חלקי .כפרוי
 
 

 לא
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עמוד  ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
בחוברת 

 ז כרהמ

 התשוב ה שאל

במידה ויש פרויקטים מול רשות  3.3.1 9 .13
מקומית ו/או אחת מרשויות המדינה, 

יח"ד האם ניתן  1000-עם פחות מ
להוסיפם לטבלה ? יקבלו ניקוד 

 חלקי?

 י בתנאי המכרזשינואין 

תוכננו מול פרויקטים שהאם  3.3.1 9 .14
ולים משהב"ט עבור מגורי חיילים יכ

ת הפרויקטים להיכנס לטבל
 המקבלים ניקוד/ניקוד חלקי?

 בדשכונות מגורים בל

15. 
 
 

בהתחשב בעובדה שהנדסאים  2.1.5 7
מוכשרים ואף לאדריכלות נוף 

ר מובילים פרוייקטים בחלק ניכ
ות משרדים, האם ניתן למנמה

כך שסך נדסאי אדריכלות כאדריכל ה
 5יהיה  האדריכלים וההנדסאים כל

בן שהינכם כפי שנדרש בסעיף? )כמו
יכולים לקבוע מספר מינימום 

 דריכלים מתוך ההרכב המוצע(לא

 אין שינוי בתנאי המכרז

16. 
 
 

  ב' 11 40
בחוזה 

 ההתקשרות

מדוע שכר הטירחה אינו צמוד 
ייקט ארוך טווח הפרולמדד. 

תבקשת כפי שקיימת דה מוההצמ
מול רשויות מדינה אחרות? )דבר 

ך מהמציעים לקחת מקדם יזה מצר
ון של שינויים עתידיים במדד ביטח

 בהצעתם הכספית(

 אין שינוי בתנאי המרז

17. 
 
 

נספח ב'  51
לחוזה 

 ההתקשרות

מדוע בערבות הביצוע יש הצמדה 
 )להבדיל משכר הטירחה(? למדד

 נוי בתנאי המכרזן שיאי

 
 
 :ת נוספותבהרוה
ועיות מקצהנחיות  –" ריך עיצובמד"מסמך  יות העבודה נשכחה תכלית הכוללת הכנתכחלק מתכל .1

בו נשתמש גם לטובת העיר במטרה לבנות מדריך עיצוב שכונתי  בשכונה החדשהלמתכננים 
 .יימתהק

בים ומרחים פנחיות תכנון לשצ", פרטי ריהוט רחוב, הל "שפת רחוב"מדריך העיצוב העירוני יכלו
 אלו. םבשטחיהנחיות לנושא צמחייה ו עירוניים

    את מס'  לרשום על המעטפה נרשם בטעות שיש, למסמכי המכרז נפלה "טעות סופר" 7.1בסעיף .  2 
 מכל מקום יש לרשום על מעטפת המכרז את מס' המכרז  . 3/2019" במקום  2/019 " המכרז      
  .3/2019הנכון       
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