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 2017יולי  17

 
 הבהרות למכרז .א

 
 :מסמך א' 11.1.1שינוי תנאי הסף בסעיף  .1

 שנים. 15 -שנים ל 10 -בתכנון המבנים בסעיף מהארכת התקופה לנסיון 
הרחבת סוג המבנים הנדרשים להוכחת נסיון ממבנים המשמשים רשויות מקומיות 

נוסח הסעיף המתוקן ממשלתיות. ראו  ו/אולמבנים שתוכננו עבור רשויות מקומיות 
 .  זה מסמךבסוף  2הערה ב
 

 ביטול ערבות משתתף .2
  למסמך ב. 7-למסמך א' וביטול נספח ב 17סעיף ביטול הסעיפים הרלוונטים, בין היתר: 

 
 ביטול ערבות ביצוע .3

 .למסמך ג' 71-78למסמך א' וסעיפים  34.3סעיף ביטול הסעיפים הרלוונטים, בין היתר: 
 

 אפשרות להזמנת עבודות תכנון נוספות שהתמורה עבורן תהא לפי שעות עבודה:הוספת  .4
 בסוף מסמך זה. 1הערה בשלמותו ב 32למסמך ג'. ראו נוסח  32.3 -ו 32.2סעיפים הוספת 

  
 :הבהרה כי העתקות שמש להפקת היתר בניה או היתר שינויים אינן כלולות בשכ"ט .5

 למסמך ג'.  34.5.3הוספת סעיף 
 

 מצורף בזאת מסמכי מכרז מתוקנים באתר העירייה. .6
מכרז מעודכנים אלה, לרבות מציעים אשר על המציעים להגיש הצעתם על גבי מסמכי 

  רכשו כבר את חוברת המכרז.
 
 

 
 שאלות ותשובות  .ב

 
 תשובות  שאלות  
תצהיר  1נספח ב 14בקשה לקבל את עמוד  1

סיון בקובץ וורד. מכוון שטבלאות יפירוט נ
המילוי נורא קטנות מצומצמות ואין אפשרות 

 לכתוב בתוכן בצורה מספקת. 

 -וורד פורסם באתר העירייה בטופס זה בקובץ 
7.7.19. 

האם כבר עכשיו במעמד הגשת ההצעות יש  2
 להחתים את ההסכם ואת נספח הביטוח. 

 כן
במועד הגשת ההצעות יש להחתים את ההסכם 

ויש להחתים את הנספח הביטוחי. לעניין זה 
  למסמך א.  21.19 21.14ראו סעיפים 

עם  האמור.משרדי היה שמח להשתתף במכרז  3
בעבור זכות חופשית  זאת, אין בכוונתנו לשלם

זו. אנו רשומים במאגרי מתכננים רבים כולל 
השתתפות במכרזי מסגרת של רשויות, הדבר 
היה ללא עלות. לו הרשות תשקול את העניין 

 ביטול התשלום, נוכל להשתתף ובשמחה. 

הליך בחירת מתכננים במכרז שונה 
 מהשתתפות במאגר מתכננים.

  
תפות בטלים את התשלום להשתו מאיננ

 . במכרז

קיים פער לא סביר בין ערבות המכרז  4
לערבות הביצוע ₪(  50,000המבוקשת )
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בלבד(. נבקש להקטין את ₪  5,000המבוקשת )
 ערבות המכרז בהתאם. 

 – לערבות ביצועולערבות משתתף  הדרישות
 תומבוטל

 7-למסמך א'; נספח ב 17סעיף בין היתר: 
-71למסמך א'; וסעיפים  34.3למסמך ב'; סעיף 

 . בוטלו - למסמך ג'  78
אנו סבורים כי קיים קושי  –למסמך ב  4סעיף  5

במתן אחוז אחיד בכל אחת משלוש 
הקטגוריות, שכן היקפי הפרויקטים יכולים 
לנוע בטווחים גדולים מאוד )כדוגמת שיפוץ 

טח קטן לעומת שיפוץ יסודי לגן ילדים בש
ס בשטח גדול(. נבקש לשנות את יסודי של מתנ"

 שיטת התמחור. 

בין המכרז יוצא מתוך הנחה שיש קורלציה 
עלות פרויקט לבין תשומות התכנון הנדרשות 
לביצועו, בשלוש הקטגוריות שהוגדרו במכרז. 

 לכן שכ"ט ניתן באחוזים מעלות הפרויקט.
 

לא מאושר שינוי בשיטת התמחור של 
 הפרויקט. 

 
סעיפים אלה  –למסמך א  2.4-2.6סעיפים   6

מתייחסים להליך התמחרות בין הזוכים כאשר 
יש סייג לגבי אחוז שכ"ט מקסימלי אותו ניתן 

התמחרות. מאחר ולא כל להגיש במסגרת ה
ו בעלי אחוז מקסימלי זהה )כיוון הזוכים יהי

שכל אחד זכה עם אחוז אחר(, התחרות לא 
הוגנת שכן מי שהגיש את האחוז הנמוך ביותר 

ויים הגבוהים ביותר לזכות הוא בעל הסיכ
תמיד. נבקש לבטל מנגנון זה ולקבוע אחוז 

 מקסימלי זהה לחמשת הזוכים. 

המציעים שיקבלו את  5אין כוונה לאלץ את 
הציונים הגבוהים ביותר, להוריד את הצעתם 

נאי , כתהםנימבי להצעה הנמוכה ביותרלשכ"ט 
 שייבחרוהמציעים לזכייתם במכרז. כל אחד מ

צעת מחירי שכ"ט כפי שהציע שאר עם היי
 במכרז. 

 
בשלב התמחרות לפרויקט ספציפי, כל אחד 

יוכל לשקול את שיקוליו שיבחרו מהמציעים 
יחודי שיש לו עם תחום סיון ייבהתאם לנ

ים, בהתאם לעומס העבודה הקיים פרויקט מסו
תכנון פרויקטים, במשרדו, בהתאם לעדיפויות ב

קט, ובהתאם לכדאיות הספציפית של הפרוי
ולהציע הנחה על ההצעה שהגיש במכרז. אין 

 חובת מתן הנחה נוספת. 
 

כמו כן, ייתכן והעירייה תבחר לקבוע מדדים 
דומה סיון ספציפי ילאיכות כמו לדוגמא נ
התמחרות, ושכ"הט לא בו לפרויקט שמבוקשת 

יהיה הגורם היחיד שיקבע מי מחמשת הזוכים, 
 יבחר לתכנון הפרויקט הספציפי.  

 
כל אחד  בנוסף יאמר ששכ"הט המקסימלי של

 מהזוכים ידוע וגלוי לכל.
 

 שינוי בסעיפים אלה. אין
האם בכדי להשתתף במכרז  –אבקש הבהרה  7

מה משמעות רכישת ₪?  2,500יש לשלם 
 מסמכי המכרז? 

  כן
 רכישת המכרז הינה תנאי להשתתפות במכרז

באשר לחלוקה לסוגי פרויקטים במכרז  8
בפרויקטים של  –לשירותי תכנון מבני ציבור 

שיפוץ יש טווח רחב של אפשרויות אומדן 
ביצוע, הן כאשר ישנו היתר בנייה והן כאשר 
איננו. לאור זאת אנו מתקשים לקבוע אחוז 
מעלות אומדן לשכ"ט. היינו מבקשים לדעת 

בין  יתאם יש אפשרות לעשות חלוקה פנימ
 1,000,000 -פרויקטים שאומדנם מעל ומתחת ל

או לחילופין להציע כי בפרויקטים מתחת ₪ 
לסכום זה יקבע שכ"ט לפי שעות עבודה ולא 

 לפי אחוז מאומדן. 

נקודת המוצא של מכרז זה היא כי יש קורלציה 
בין עבודת התכנון הנדרשת ועלותה בשלוש 

הקטגוריות שהוגדרו, לבין עלות הביצוע, 
 והמציעים נדרשים לקבוע זאת בהצעתם. 

 
נקבע כאחוז ששכ"ט המכרז מבוסס על כך ש

, מבטא את התשומות הנדרשות מעלות השיפוץ
 .בתכנון על ידי המציע

 
כנון ייחודיות שיקבעו לפי שיקול במשימות ת

דעת העירייה בנוסף לשכ"ט המוצע לפי % 
מעלות הפרויקט יתומחרו שעות עבודה נוספות 

 למסמך ג' המתוקן.  32לפי סעיף 
 

למסמך ג'  32 סעיףב נוסח מתוקן של מצ"
עבודות תכנון הזמין המבהיר את האפשרות ל

התמורה עבורן תהא לפי ש ייחודיות נוספות
  .זה מסמךבסוף  1הערה ב -בודה שעות ע
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סיון לביצוע יהאם ניתן להרחיב את שנות הנ 9
 פרויקטים על פי פרוגרמת משרד החינוך?

 הבקשה מתקבלת חלקית
 

 3 -הינו ללמסמך א'  11.1תנאי הסף בסעיף 
 . בשימוש שהוקמו ונמצאיםמבנים 

אחד המבנים מתוך למסמך א'  11.4על פי סעיף 
הנ"ל צריך להיות כזה שתוכנן לפי פרוגרמה 

 ממשלתית, לאו דווקא משרד החינוך. 
 

מקבלים את הבקשה לגבי שנות הנסיון אנו 
 11.1.1את התקופה שצויינה בסעיף  ומאריכים

 שנים. 10שנים מתכנון המבנים במקום  15 -ל
  

המבנים הנדרשים לצורך  3 -התנאי הינו ש
השנים  15יסיון תוכננו במהלך הוכחת נ

 האחרונות, ובנייתם הסתיימה והם מאוכלסים. 
 
 

האם ניתן להרחיב את סוגי המבנים לתנאי  10
 םאוניברסיטאייהסף כך שיכללו גם מבנים 

 הבקשה מתקבלת 
 

מבני יתוקן כך שלמסמך א'  11.1.1סעיף 
רשות מקומית או הציבור תוכננו עבור 

  ממשלתית.
 
-ו 9 שאלות המתוקן לפי  11.1.1נוסח סעיף ל

 בסוף מסמך זה.  2ראו הערה  10
 

נים בתכנון אינם נספרים לצורך בהאם מ 11
 סיון מקצועי?יהוכחת נ

מבנים בתכנון אינם נספרים לצורך הוכחת 
 ניסיון נדרש על פי תנאי הסף. 

 
נדרשים למסמך א'  11.1שבסעיף הסף לתנאי 

 מבנים שבנייתם הסתיימה, והם מאוכלסים. 
 

בהתאם לסעיף  להצגת יכולות האדריכל המוצע
ניתן להציג פרויקטים נוספים , למסמך א' 21.4

 של מבני ציבור מכל סוג, ובכל שלב. 
 

 של תנאי זה בדרישות הסף. אין שינוי 
האם יש אפשרות להקטין את סכום ערבות  12

המכרז ולהשאיר את הסכום שנקבע לביצוע 
 לאחר הזכייה. 

 הערבות להשתתפות במכרז בוטלה. 
 גם הערבות לביצוע העבודות במכרז בוטלה.

 לעיל 4ראו סעיף 
 -לא ברור לי לשם מה נועדה הערבות של ה 13

כאשר כרגע הנני רק מציגה ₪,  50,000
למכרז. בגין אלו דברים יכולה עיריית מועמדות 

עכו לחלוט את הערבות כשאנו רק בשלב 
 מציעים להיות מתכננים עבורכם?

 לעיל 4ראו סעיף 

 
 
 

  1הערה 
 
 

 כאמור לעיל העירייה רשאית להזמין מהמתכנן על חשבונו מומחה או מומחים לשם ייעוץ     32.1 .32
                 לעירייה או למתכנן, בכל הנוגע לעבודת המתכנן שאינו בתחום היועצים. התמורה לעבודה                          

  חשכ"ל בפרקים הרלוונטיים  -לפי תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםא זו תה                         
 רסמים ומעודכנים למועד התשלום, ובהתאם לשעות ובסייגים ובתנאים הרלבנטיים, המפו                         
  10%העבודה שיבוצעו על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש על ידי העירייה, בהנחה של                          
 מהמחירון.                          

העירייה רשאית במשימות ייחודיות, בין שהן חלק מהפרויקט ובן שהן טרום הפרויקט,  32.2
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין שירותי תכנון כגון: הכנת תכנית בינוי, הכנת 
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תכנית אב לפיתוח מתחם, הכנת תכנון כולל לביצוע בשלבים, תכנון שטחים ציבוריים 
כנון קטע רחוב והתאמתו לפרויקט, תכנון חניון פתוחים  הסמוכים למקום הפרויקט, ת

 לפרויקט ועיצוב פנים. 
 -נותני שירותים חיצוניים התמורה לשירותי התכנון הנ"ל, תהא לפי תעריפי התקשרות עם

פורסמים ומעודכנים בפרקים הרלוונטיים ובסייגים ובתנאים הרלבנטיים, המחשכ"ל 
על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש  ובהתאם לשעות העבודה שיבוצעו למועד התשלום,

 מהמחירון.  10%על ידי העירייה, בהנחה של 
 לעיל. 32.2 -ו 32.1יודגש, כי המתכנן רשאי לתת הנחה נוספת על ההצעות שיגיש לסעיפים    32.3

 
 
 

  2הערה 
 

  -קודם ניסיון   11.1
"(, להיות האדריכלעל האדריכל המוצע לביצוע שירותי התכנון ) להלן:" 11.1.1

 מקומיתרשות  עבור, מבני ציבור שנים האחרונותה 15מהלך במי שתכנן 
 :, אשר בנייתם הסתיימה והם מאוכלסים כמפורט להלןממשלתיתו/ או 

מבנה ציבור אחד לפחות, כגון בית ספר, מרכז תרבות, מתנ"ס או אשכול  11.1.2
 .מ"ר לפחות 900גנים בשטח של 

 מ"ר לכל מבנה לפחות. 250בשטח של  ,מבני ציבור לפחות 2 11.1.3
 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 


