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 הנדון: מכרז פומבי 1/2022

 פיתוח תשתיות ציבוריות במתחם "קדמת המועצה"  - לקבלת שירותי תכנון כוללים

 הבהרות  - 1מסמך 

 

המצורפת  .1 בטבלה  ומרוכזות  ההליך  במסגרת  שנשאלו  הבהרה  לשאלות  תשובות  מספר  להלן 

 בהמשך. 

שימת הלב לכך, כי בעקבות שאלות ההבהרה נעשו מספר שינויים מהותיים, לרבות בתנאי   .2

 .הסף. יש לבחון את השינויים בקפידה ולפעול בהתאם

 חתומות להצעות המוגשות. לצרפןהבהרות ותשובות אלה מחייבות את כלל המציעים ויש  .3

 גבי מסמכי המכרז.-המציע לא יבצע מחיקות, שינויים והסתייגויות על .4

עותקים מודפסים )מקור והעתק(, ובנוסף בעותק    2  -יש להגיש, בה  המלאה והחתומ  האת ההצע .5

במעטפה לבנה, ללא כיתוב כלשהו, וכן לצרף להצעה    -ם  דיגיטלי )סרוק(, באופן פיזי לתיבת המכרזי

 את הקבלה על רכישת המכרז.

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

 תשומת לב המשתתפים לפרטים המהותיים הבאים:בנוסף,  .7

 .  16:00לא יאוחר מהשעה  - 5.4.2022  –הינו עד ליום  מועד האחרון להגשת הצעות ( א

 הנכם מתבקשים לעקוב אחר שינויים והודעות באתר האינטרנט.  ( ב

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

 .  לרבות בנושאים הנוגעים למועדים ותנאי הסף

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז. (ג

נא לאשר בחוזר קבלת מסמך זה, וכן לצרפו כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת  (ד

 המציע ובחתימת מורשי החתימה מטעמו. 

 להלן שאלות ותשובות ההבהרה מרוכזות בטבלאות:  .8
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עמ'   מס'

 בחוברת 

נספח   סעיף 

בחוברת  

 המכרז 

 מענה  שאלות הבהרה 

הגדרות   14 1

לתנאי  

 (  3סף )

המקרים אין  מבחלק שהיות   2נספח מ

קשר בין גודל התכנית  

ביצוע )עלות  ה לעלויות 

לשנות את  מבוקש קבלנית( 

גודל  הנוגע לסף התנאי 

  - ל  דונם 100 -מהתכנית 

 דונם.  50

(, בטבלת ההגדרות,  1, א)2בנספח מ

  יבוצעו השינויים הבאים )מודגש(: 

של מתחם הפרויקט   המתוכנן  השטח (3)" 

סכום  - לחלופיןדונם ;   100הינו לפחות 

עבודות הפיתוח הכולל בגין מתחם 

 ""ח מש 30 לפחות הינו שתוכנןהפרויקט 

 הגדרות  14 2

לתנאי  

 (  4סף )

פרויקט  בדרישה שההאם  2נספח מ

היא  המשמעות  –הסתיים 

 שהתכנון הסתיים ?  

 ביצוע הסתיים? שהאו  

מכרז  שמדובר בהיות  

המתכנן אינו  ו,  תכנון

משפיע על החלטות  

המזמין לגבי מועד הביצוע  

מבוקש  מגרשים, הומסירת 

של   ה הגדרהלשנות את 

  , כך"פרויקט שהסתיים" 

הסתיים   מפורט ה התכנוןש

ונבחר קבלן ראשי לביצוע,  

  פרויקט ב  לפחותכאשר ו

  עליון   פיקוח הסתיים אחד

 . ' א  שלב  של

הגדרת "פרויקט שהסתיים" מופיעה  

באופן ברור בטבלת ההגדרות בנספח  

. יחד עם זאת ולאור השאלה,  2מ

 מובהר, כדלקמן:  

 

  בטבלת(,  1)א , 2מ בנספח  .1

יבוצעו השינויים הבאים   -  ההגדרות 

  )מודגש(:

הסתיים התכנון   -" שהסתיים  פרויקט" 

המפורט ופיתוח שלב א' של הפרויקט  

יות ציבוריות חיוניות  )פיתוח מלא של תשת 

 הנדרשות לצורך מסירת המגרשים(; 

שלב א' של הפרויקט יוכח באמצעות   סיום

  אוהצגת חשבון סופי או תעודת גמר 

  המזמין לידי הפרויקט של מסירה  הוכחת

 "הציבורי

יבוצע    – 1.2, סעיף 2בנספח מ .2

 השינוי הבא:  

הוכחת תנאי הסף,   לצורך - לחלופין

מציע יהיה רשאי להציג פרויקט אחד  

בלבד )מבין השנים הנדרשים(,  

  המפורט התכנון הסתייםבמסגרתו 

 .  ראשי  ביצוע קבלן ונבחר

בטבלת   ,  ( 2סעיף ב), 2מ בנספח  .3

יבוצע השינוי הבא    -אמות המידה  

 באופן החישוב של ניקוד המציע  

 (:   3)ס"ק 

 
  ולא -' נק  4 עד - שהסתיים  פרויקט כל "

 .זה  לפרק המירבי מהניקוד יותר

  מפורט  תכנון הסתיים שבו פרויקט כל

  ולא -'  נק 2 עד - לביצוע קבלן ונבחר

  "זה  לפרק המירבי מהניקוד יותר
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  "ח עהם  האם קידוחי ניסיון  4נספח מ 2-א 4 36 7

 מציע ? ההמזמין או 

 ע"ח המזמין 

תכן  יועץ האם יועץ ביסוס ו 4נספח מ 2-א 4 36 8

המציע או  "ח ע הם מבנה 

 מזמין?ה

 ע"ח המציע 

 - א 10 40 9

6+7 

 

 4נספח מ

 

  2-א  4מתנגש עם סעיף 

שכתוב    36מעמוד 

שהמועצה מקדמת את  

 דוח הקרקע 

   . "קרקע, ביסוס " יימחק 

 ללא שינוי לגבי "תכן מבנה" 

 

10 40 

 

 - א 10

12 

 

 4נספח מ

 

העסקת   תהאם נדרש

את  לקבוע  כדי  הידרולוג 

  ,ניקוז הגודל מתקני 

גשרון, מפלס הצפה של  ה

 נחל?ה

  -   חיובית תשובה האם 

  רףהאת  להעלות מבוקש  

- ל  תמורהההעליון של 

6.0% . 

נדרש הידרולוג לצורך תכנון הניקוז  

בשטח התכנון ובהתייחס לתכנון  

 הקיים להעתקת נחל ברקאי.  

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

 
 

עמ'   מס'

 בחוברת 

נספח   סעיף 

בחוברת  

 המכרז 

 מענה  שאלות הבהרה 

 2נספח מ 2)ב(  17 3

 אמות המידה 

להוסיף סעיף ניקוד  מבוקש  

  ן איכות בגין ניסיועבור 

מעשי בביצוע עבודות תכנון  

של פרויקטים   כולל כמתכנן 

  10 - )העסקה של יועצים ( 

ולהוריד משקל של    נקודות

  40 - ההצעה הכספית ל

 נקודות. 

 ללא שינוי  

להקטין ערבות  מבוקש   1נספח מ 1טבלה  3 4

 ₪  40,000 - ביצוע ל

 ללא שינוי 

 4נספח מ ( 5א )10 40 5

צוות התכנון  

 ואישורו 

  של יועץ קרינה ו מה תפקיד

 (? 5)במסגרת הפרויקט 

 אין צורך ביועץ קרינה

 4נספח מ ( 1א )10 40 6

צוות התכנון  

 ואישורו 

באיזה רמה נדרשת עבודה  

 של אדריכל בינוי ורישוי? 

קבלת היתרי  בקשות/ הגשה ואישור 

 לדוג', היתר בניה לגשרון.    -בנייה  
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עמ'   מס'

 בחוברת 

נספח   סעיף 

בחוברת  

 המכרז 

 מענה  שאלות הבהרה 

אחריות   51 12

 מקצועית 

להקטין את  מבוקש   6נספח מ

הסכום של אחריות  

 המקצועית  

  10במקום   מש"ח 4 - ל

 מש"ח 

  6 -סכום האחריות המקצועית יוקטן ל 

 מש"ח.  

בטחון  התעריף משרד  3נספח מ 10.3 25 13

תהליך שינוי  ל אינו תואם 

את  להגדיר מבוקש   .ע "תב

התשלום בגין כך לפי  

הנחה  משב"ש בלבד, ב

 15%של 

 מקובל 

ניתן להעריך עלויות   לא 4מנספח  13-א 10 40 14

  הגדרת ללא  ויר וא  זיהום

  לחריג   אבקש.  פרוגרמה 

 מהתמורה

  העלויות , שיידרש במידה   -  מקובל

, כפוף  המזמין  על  תחולנה הישירות

 לאישורו מראש ובכתב.  

5מ נספח   בטבלה 48 15   השטח  היקף "ל  הכוונה מה 
במסגרת   המתוכנן
  לגבי  כולל  האם  . "הפרויקט 

"ם  שצפי ,  כבישים  שטח
 ' ? וכד

השטח המתוכנן מתייחס לכלל   היקף

  -  ' וכו "פים שצ , כבישים -שטח התכנית  

 במסגרת הפרויקט 

16 
 

  – 14נספח מ 13 62

כתב הצעה 

 והתחייבות  

האם התמורה המוצעת  
או   5%ל  3.5%הינה בין 
 אחרת? 

כן. התמורה )שכר הטרחה( המוצעת  
 . 5%לבין   3.5%הינה בין 

 

 ביחס למכרז:  נוספות הבהרות מספר מצורפותלאמור,  בנוסף .9

 :  )מחיקת הרישא של הסעיף( , ישתנה באופן הבא4בנספח מ )ה( 13סעיף  ( א

  ביחס  ודאות   אין  זה   בשלב  אולם,  יחד'(  ב  -ו)א'    השלבים  כל   את  לבצע   אפשרות   אף  נבחנת  הפרויקט  במסגרת (  ה"  
 .  "אלו שונות מחלופות  איזו בגין תשלום  לתוספת  זכאי יהיה לא  השירות נותן, מקרה  ובכל, הנדרש התכנון לאופן

 

 ,  כשהוא חתום בחתימה וחותמת המציע היש לצרף מסמך זה להצע
 כאישור לקבלתו ולהסכמה ביחס לאמור בו

 כבוד רב,ב

 

 גיל                  נוחמוביץ

 מנכ"ל החברה הכלכלית 

 לפיתוח    יואב      בע"מ 


