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 הבהרות למכרז .א
 

 :מסמך א' 11.1.1שינוי תנאי הסף בסעיף  .1
 שנים. 15 -שנים ל 10 -בתכנון המבנים בסעיף מ סיוןיהארכת התקופה לנ

סיון ממבנים המשמשים רשויות מקומיות יהרחבת סוג המבנים הנדרשים להוכחת נ
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 היתר:  ביטול הסעיפים הרלוונטים, בין

 
 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 32ג'. ראו נוסח למסמך  32.3 -ו 32.2הוספת סעיפים 

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

 למסמך ג'. 34.5.3הוספת סעיף 
 

 הבהרה עלות העתקות  .6
את האמור בתשובה  יםהמבהיר י סעיפיםיוסף תת 34מבוטל. לסעיף במסמך ג'  34.2סעיף 

 . למסמך ג' 34.7, 34.6סעיף  – 32לשאלה 
 

 הבהרה להכללת תחום יעוץ קרקע בשכ"ט  .7
 ימחקו המילים: "בדיקות קרקע". של מסמך ג'  36.10סעיף ב
 

 תיק תורם –מסמך ג'  12ביטול סעיף  .8
למסמך ג' תוקן, והוא כולל גם "תיק תורם". בהתייחס לתיק תורם ינהגו על פי  32.2סעיף 
 המתוקן במסמך ג'.  32.2וסעיף  7.9סעיף 

 
  מצורף בזאת מסמכי מכרז מתוקנים באתר העירייה .9

 .28.07.2019מיום תיקון 
אשר על המציעים להגיש הצעתם על גבי מסמכי מכרז מעודכנים אלה, לרבות מציעים 

  רכשו כבר את חוברת המכרז.
 

 – 13:00עד השעה  920.8.201עד יום ג'  –שינוי מועד הגשת המסמכים  .10
 .למסמך א' 10והכל כמפורט בסעיף 
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 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. 

 -טופס זה בקובץ וורד פורסם באתר העירייה ב
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 

האמור. עם 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 להשתאיננו מ
 . במכרז

קיים פער לא סביר בין ערבות המכרז  4
לערבות הביצוע ₪(  50,000המבוקשת )
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 בש יסודי לגן ילדים
ס בשטח גדול(. נבקש לשנות את יסודי של מתנ"

 שיטת התמחור. 

המכרז יוצא מתוך הנחה שיש קורלציה בין 
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 2.6-2.4סעיפים   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 

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

 מקסימלי זהה לחמשת הזוכים. 

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

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

שאר עם הצעת מחירי שכ"ט כפי שהציע יי
 במכרז. 

 
בשלב התמחרות לפרויקט ספציפי, כל אחד 

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

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

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

 חובת מתן הנחה נוספת. 
 

כמו כן, ייתכן והעירייה תבחר לקבוע מדדים 
דומה  סיון ספציפיילאיכות 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
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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

הציע כי בפרויקטים מתחת או לחילופין ל₪ 
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

 
במשימות תכנון ייחודיות שיקבעו לפי שיקול 

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 בהיר את האפשרות להמ

התמורה עבורן תהא לפי ש ייחודיות נוספות
  .זה מסמךבסוף  1הערה ב -שעות עבודה 

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 
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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
ז. בגין אלו דברים יכולה עיריית מועמדות למכר

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

 לעיל 4ראו סעיף 

האם הכנת חוו"ד ומתן עדות ע"י  10.6סעיף  14
האדריכל במקרה של תביעת העירייה נגד 
 הקבלן. צריך להיות כלול בשכ"ט המוצע. 

 כן. 
 במסמך ג'.   10.6ראו סעיף 

האם ביקורת בגמר תקופת הבדק  – 10.7סעיף  15
 )שנה( כלולה בשכ"ט. 

 
האם היתר בניה לתכנית שינויים במידה ויהיו 

 כלול בשכ"ט?

 כן.
 
 

 כן.

במידה ויהיו שינויים לפי הנחיית  – 15.2סעיף  16
המזמין במהלך הביצוע, האם התאמת התכנון 

כך שערך הפרויקט לא יגדל מה שמחייב 
כנון לביצוע תהייה בתשלום לפי שינויים בת

 ש"ע?
 

האם ערך פרויקט זה הסכום שייחתם בחוזה 
 בין העירייה לקבלן ללא מע"מ?

 
 האם גם לגבי פיקוח עליון?

תשלום על שעות עבודה הנובעות משינויים 
שנדרשו בכתב על ידי העירייה יבוצע ל פי 

 למסמך ג'.  21.1האמור בסעיף 
 
לצורך חישוב שכ"ט יחושב  "ערך הפרויקט"

למסמך ג' ובהתאמה להגדרה  38על פי סעיף 
 למסמך ג'.  2בסעיף 

 
 

 למסמך ג'.  36 -, ו38אם לסעיפים שכ"ט בהת
האם החוזים לביצוע יהיו  – 15.3סעיף  17

 במתכונת פאושלי או לפי מדידת כמויות ?
 . 15.3השאלה לא ברורה. אין סעיף 

וג מקובל ואפשרי, החוזים לביצוע יהיו מכל ס 
שיקבע על ידי העירייה. סוג החוזה לביצוע 

המציע יקבע בהזמנת העבודה, או בתיאום עם 
 התכנון. כנובע מתהליך 

% יהיה  -האם שכ"ט לתכנון הכוללני המוצע ב 18
לפי תעריף חשכ"ל לתכנון מבני ציבור או לפי 

 תעריף אחר?
 
 
 

 האם יחושב לפי תוצאות המכרז?

 לא. 
% בהצעה שתוגש  -ף יהיה לפי ההתערי

הצעת  -במסמך ב' , 4.3, 4.2, 4.1בסעיפים 
 המשתתף. 

 
 לא. 

שכ"ט לתכנון כוללני יהיה לפי מה שהמציע 
עת המשתתף בסעיפי הצ –במסמך ב'  ימלא

לפי הנחה שתינתן  . וכן4משנה של סעיף 
 29.2ההתמחרות על פי סעיף  במסגרת הליך

 במסמך א'.  29.7עד 
 –הצעת משתתף  – במסמך ב' 11, עמ' 4.1סעיף  19

קצת קשה לתת % שכ"ט לתכנון כוללני מערך 
עת מה הפרויקט בסעיף בניה חדשה מבלי לד
ן לקבל ייעוד הפרויקט ומה שטחו. האם נית

מדן כללי לערך הפרויקט, לגבולות העלות וא
)ערך הפרויקט המשוער מסכום מינימלי עד 

סכום מקסימלי בכל אחד משלושת סוגי 
  4.3, 4.2, 4.1הפרויקטים שבסעיפים 

 ההצעה אינה מתקבלת. 
 –למסמך ב'  4אין שינוי בהגדרות סעיף 

 . 4.3, 4.2, 4.1בסעיפי המשנה 
 

ינים את להתרשמות מסוג הפרויקטים המאפי
הרשות המקומית ניתן לעיין במצגת שהוצגה 

 בכנס המציעים. 
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האם להכנת תכנית רעיונית )חוברת  – 12סעיף  20
לתורם( תהיה תמורה בנפרד כשיהיה תקציב 

 לפרויקט? 

 לתשומת לב:
 

 מבוטל.  12סעיף 
 

יתווסף לאחר המילה "כגון",  32.2בסעיף 
 1המילים "הכנת תיק תורם,". ראו הערה 

בסוף המסמך, וכן במסמכי המכרז 
 המעודכנים. 

 
כלולים  תיקי תורםהוראות בנושא הכנת 

 המתוקן למסמך ג'. 32.2ובסעיף  7.9בסעיף 
 

 הסבר:
לקדם תיק  והעירייה תהייה מעוניינתבמידה 

הזמנת תכנון ני תורם בפני עצמו עוד לפ
והעירייה פרויקט לרישוי ולביצוע, או במידה 

בתיק תורם למתחם שמיועד תהייה מעוניינת 
כאשר מהמתכנן מוזמן רק לביצוע בשלבים, 

 התכנון של השלב הראשון של הפרויקט 
הזמנת תכנית אב לפיתוח מתחם בשלבים או 

שאינם  מבנים במתחםתיק תורם להזמנת 
על ידי העירייה יוזמנו כלולים בשלב הראשון, 

ינו ויצובמסמך ג'  32.3 32.2בהתאם לסעיפים 
 במפורש בהזמנת העבודה.

  
האם המצאת פוליסות ביטוח צריכה להיות  21

בשלב הגשת ההצעה או רק לאחר זכיה במכרז 
 וקבלת הזמנת עבודה, מה נדרש בשלב ההצעה?

 כן, 
יש להמציא חתימה על אישור ביטוחים 

 למסמך א'.  21.14בהתאם לסעיף 
סיימנו פרויקט הרחבה, של  2017בסוף שנת  22

ספרייה ציבורית, אשר כללה תוספת בנייה 
מ"ר, עבור  400 -בקומת הקרקע, בשטח של כ

אירגון של  –ספריית הילדים, לרבות שיפוץ ורה 
הקומה הקיימת, סה"כ שטח הפרויקט, 

מ"ר. התכנון  1000 -וספת והקיים, הינו כהת
 -של המבנה, כלל פיתוח סביבתי, בשטח של כ

מ"ר, לרבות רמפות ומדרגות, פינות ישיבה  500
 ונוי. 

נשמח לדעת האם הפרויקט הנ"ל, יוכל לעמוד 
 בדרישות הסף של המכרז. 
 אבקש את התייחסותכם. 

, 11.1.2על מנת לעמוד בתנאי הסף של סעיף 
 הספרייה לכלול : על תכנון

מ"ר,  400תוספת בנייה חדשה בשטח של  גם
של המבנה  אירגון-ורה וגם שיפוץ מהותי

מ"ר כך שביחד  500הקיים בשטח של לפחות 
 . מ"ר לפחות 900בנה ציבור בשטח של תוכנן מ

 
עד סעיף  21.1במסמכים שיוגשו לפי סעיף 

למסמך א' יש להבהיר את אופי עבודת  21.3
התכנון המשלבת תכנון מבנה חדש עם שיפוץ 

של מבנה ושינוי אירגון -כלומר רה –מהותי 
יש לצרף ) קיים בשטחים כמצוין לעיל

מסמכים המציגים את השינוי שבוצע במבנה 
  הקיים(

 
 500 -ח של כתכנון של פיתוח סביבתי בשט

 11.5מ"ר אינו עומד בתנאי סעף 
הכנת הגשה וטיפול  – 7.7, סעיף 36עמוד  23

לא שייכים לשלב "הכנת  –באישורי רשויות 
פרוגרמה ותכניות מוקדמות". אנו מבקשים 

לפצל את הסעיף הזה מהשלב האמור, ולהוסיף 
 רישוי".  –אותו לשלב חדש שנקרא "שלב ג' 

 הבקשה מתקבלת חלקית
 לא מאושרת הוספת שלב נפרד לרישוי. 

 
בר משלב א' לשלב ב' וימוספר יוע 7.7סעיף 

 . מספור יתר הסעיפים יעודכן בהתאם. 8.3
 

 למסמך ג' יקרא: 8שלב ב' בסעיף 
 הכנת תוכניות סופיות ורישוי" –"שלב ב' 

הגשה בפועל וקבלת  – 8.5, .48, סעיף 36מוד ע 24
לא שייכים ל"הכנת תכניות סופיות".  –היתר 

אנו מבקשים לפצל את הסעיף הזה מהשלב 
האמור, ולהוסיף אותו לשלב חדש שנקרא 

 רישוי".  –"שלב ג' 

 הבקשה מתקבלת חלקית
 

לא מאושרת הוספת שלב נפרד לרישוי. 
הרישוי הינו חלק משלב ב'. שם השלב יעודכן 

 לעיל.  23כמפורט בתשובה לשאלה 
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מבקשים לציין שהמפקח  – 10, סעיף 37 עמוד 25
 הצמוד הינו אחראי לביקורת )ולא האדריכל(. 

 השאלה לא ברורה. 
הסעיף מתייחס לעבודות פיקוח עליון בלבד, 

ואינו מתייחס לעבודות פיקוח צמוד )ע"י 
 אחראי לביקורת(. 

יובהר, כי פיקוח עליון יבוצע בכל תחומי 
פיקוח התכנון הרלוונטים בפרויקט ולא רק 

 עליון לתחום האדריכלות. 
אשמח לקבל הבהרה  – 21, סעיף 39עמוד  26

 לסעיף זה. 
הרשום להלן הוא ניסיון להענות לפנייה 

 ולהסביר את הסעיף במילים אחרות.
בכל מקרה הנוסח המחייב הוא הנוסח של 

 . במסמך ג'כפי שרשום  21סעיף 
 

מטרת הסעיף להבהיר כיצד לנהוג במצב בו 
נדרשים שינויים בתכנון לאחר שהתכנון 

אושר, ובמידה והשינוי נובע מבקשה בכתב של 
 העירייה לבצע שינויים בתכנון. 

הסעיף קובע מפתח של מקסימום שעות 
שיוקדשו להכנסת שינויים ללא שכ"ט נוסף, 

וזאת כתלות בגובה שכר הטרחה הכולל 
דה ושעות העבודה שידרשו שהוזמן. במי

להכנסת השינויים יהיה גבוה יותר 
מהמקסימום הפטור מתוספת תשלום, הסעיף 

קובע את התעריף לתשלום עבור השעות 
 הנוספות הנדרשות. 

 
הסעיף מפרט גם את הסייגים בהם למרות 

האמור לעיל לא תשולם תוספת שכ"ט 
והמתכנן יבצע את השינויים ללא כל תשלום 

 נוסף. 
 

ראו גם  למסמך ג'.  21ל כמפורט בסעיף הכ
 . 41תשובה לשאלה 

האם ניתן  –שלבי תשלום  – 39, סעיף 41עמוד  27
לבצע שינוי בשלבי התשלום בהמשך לשינויים 

המבוקשים בתכולת העבודה? להלן שינוי 
 מוצע:

 –הכנת פרוגרמה ותכניות מוקדמות  –שלב א' 
20% 

 20% –הכנת תכניות סופיות  –שלב ב' 
 10%הכנת הגשה  –רישוי  –שלב ג' 
 5% –קבלת היתר  –רישוי  –שלב ג' 
הכנת תכניות , מפרטים, תיאורים  –שלב ד' 

 25% –טכניים. .... 
 20% –עבודת הפיקוח העליון  –שלב ה' 

 המבוקש מתקבל באופן חלקי 
 לא מאושר שינוי במספר השלבים

השלבים המעודכנים יהיו בהתאם לשינוי 
 . 23, 24בתשובות 

 
מאושר שינוי חלקי של האחוזים בלוח 

 התשלומים כלהלן:
 .30% -ל 20% -שלב ב' אחוז התשלום יוגדל מ
 . 30% -ל 40% -שלב ג' אחוז התשלום יוקטן מ

 
 ללא שינוי.  39יתר הוראות סעיף 

האם אפשר לוותר על  – 49, סעיף 43עמוד  28
 סעיף הקיזוז ? 

 לא

יכול להיחשב כחלק האם מבנה מרכז מסחרי  29
 ?11.1.2מהפרויקטים בסעיף 

 לא

:  מצטרפים לבקשה דמי השתתפות במכרז 30
שעלתה לשקול הפחתה משמעותית בעלות 

המכרז, באופן שיהלום יותר את קהל היעד 
 )מתכננים ולא קבלנים(. 

 אין שינוי בעלות רכישת מסמכי המכרז. 
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בקשה לדחייה של המועד למסירת מסמכי  31
 המכרז: 

, כאשר המועד 5.8.2019 -המועד נקבע ל
האחרון להעברת השאלות וההבהרות הוא 

מן הסתם אף  –)והתשובות להן  22.7.2019
מאוחר יותר(. המכרז מורכב בלא מעט היבטים 

תמחורים, יועצים )והצעותיהם(, ביטוחים,  –
 ממליצים, עריכת חומרים )גרפית

ואינפורמטיבית( וכד' ונדרשות התייחסויות 
 מגורמים נלווים למציע. 

חודשי הקיץ, הכרוכים בריבוי חופשות  –בנוסף 
של גורמים, עובדים וכו', הנדרשים 

כל תוספת זמן שתינתן  –להתייחסות....לפיכך 
ועל כן  –תאפשר להיערך באופן מיטבי למכרז 

 אנו מבקשים לדחות את מועד המסירה. 

 הבקשה מתקבלת. 
 

 -המועד להגשת מסמכי המכרז נדחית מה
 יום ג'  20.08.2019לתאריך  5.8.2019

 עלות העתקות: 32
אמנם התייחסתם לנק' זו, אולם להבנתנו 

מורפי בהגדרתו. ברצוננו -העניין עדין נותר א
 להציע כדלהלן:

כיוון שמימלא בכוונת המזמין לשאת בעיקר 
עלויות הה עתקות )חומר למכרז, גרמושקות 
להיתרים, וכו'(, וכן בשל העובדה שכבעל כוח 

קנייה גדול משל המתכנן הממוצע, המזמין 
מקבל את שירותי מכוני ההעתקות במחירים 

נוחים בהרבה, ובהינתן שבימנו ממילא 
מוקדם מדפיסים הרבה פחות בשלב התכנון ה

אנחנו מציעים /מבקשים  –והסופי )לפני רישוי( 
כי העתקות יוגדרו על חשבו המזמין ולא על 

חשבון המתכנן. יש בכך מס' יתרונות 
המתכננים לא ידרשו להעמיס  –משמעותיים 

את עלות ההעתקות וניהולן על הצעתכם 
 –במכרז )ועקב מרכיב אי הודאות הגבוה שבכך 

 אף מעבר ל"סביר הנדרש"
מנעו קונפליקטים בהמשך ביחס להדפסות י

הנוגעות לתחום האפור שבין שלבי התכנון 
מבקשים כי עלות  –השונים. לכל הפחות 

ההעתקות על חשבון המתכנן תוגבל לתחום 
התכנון המוקדם בלבד, ולא תגלוש לתחום 

 הרישוי. 

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי. 
 

 מבוטל  34.2סעיף 
 

 אור וצילומיםהעתקות יובהר ש 34סעיף 
 כלהלן:

 
הנדרשים לתכנון כל ההעתקות והצילומים 

הנדרשים שלב א', ובשלב ב' ולאישור של 
התוכניות הסופיות, יהיו לתכנון ולאישור של 
 על חשבון המתכנן. 

 
עתקות והצילומים בשלב ב' הקשורים כל הה

ברישוי )גרמושקות( וכל ההעתקות והצילומים 
 העירייה.בשלב ג' וד' יהיו על חשבון 

 
  .34.7, 34.6התווספו שני סעיפים למסמך ג': 

 (3יועצים ונותני שירות נוספים )מסמך ג/ 33
מודד אינו כלול בשירותי  –מבקשים לוודא 

 אנא אשרו.  –התכנון 
 

סוקר עצים איננו בתחום  –מבקשים לוודא 
 –למסמך ג'(  32הצוות הבסיסי )אלא לפי סעיף 

 אנא אשרו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –מבקשים כי גם כל הכרוך ביועץ הקרקע 
לא יהיו כלולים בצוות  –חוו"ד + קידוחי נסיון 

 (.  3התכנון הבסיסי )מסמך ג/
 

 5הנספח הרלוונטי הוא ג/
מודד אנו כלול בשכ"ט המבוקש בסעיפים 

במסמך ב'.  ככל שיתבקשו שירותים  4.1-4.3
של מודד אלה יצויינו באופן מפורש בהזמנת 

 למסמך ג'.  32העבודה בהתאם לסעיף 
 

לצורך הכנת נספח עצים קיימים סוקר עצים 
אינו כלול בתחום הצוות הנלווה למדידה, 

. ככל שיתבקשו 5על פי נספח ג/הבסיסי 
שירותים של מדידה, ונספח עצים קיימים 
אלה יצויינו באופן מפורש בהזמנת העבודה 

למסמך ג'. עם זאת,  32בהתאם לסעיף 
לתשומת לב, תכנון עצים לנטיעה בתכניות 
הנופיות של פיתוח השטח בליווי של יועץ 

נוף/אגרונומיה כן כלול בצוות הבסיסי על פי 
 .  5/נספח ג

 
 הבקשה נידחית:

 במסמך ג' ימחקו המילים: 36.10מסעיף 
 "בדיקות קרקע".  
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המפרט את  b1 5בעניין זה ראו נספח ג/
 התחומים הכלולים בייעוץ. 

: האם המכרז כולל את  1.1מסמך א סעיף  34
 העסקת היועצים הנקובים בסעיף זה? 

 
 האם מדובר בעצם בתכנון כוללני? 

 
 
 

נוספים אשר אינם נמנים בסעיף האם יועצים 
 זה ימומנו על ידי המזמין ישירות?

 

 5לרשימה מפורטת ומפורשת ראה נספח ג/
 למסמך ג'. 

 
היועצים הכלולים בתכנון מפורטים לפי סוג 

למסמך ג'. וכן  5הפרויקט. ראה נספח ג/
 הרחבה במסמכי המכרז. 

 
הנושא מפורט במסמכי המכרז. ראו גם 

 למסמך ג'. 32 , 19סעיפים 
 

האם לעירייה ישנו צפי : 3מסמך א' סעיף  35
ף הפרויקטים הנדרשים לתכנון בטווח קלהי

הזמן הקרוב? הכוונה מס' מבנים, מהות )גני 
ילדים/בתי ספר/מתנס"ים וכד'( שטח לתכנון 

 וכד' ?

ראו באתר המכרז במצגת שהוצגה בכנס 
 מציעים. 

דיר מראש : הליך המכרז מגמסמך א' 2.4סעיף  36
% שכר לפרויקטים השונים. בסעיף זה נאמר 

משרדים זוכים, יבוצע  5כי לאחר בחירת 
בעתיד תמחור לכל פרויקט רלוונטי, כאשר 
הזוכים ידרשו לתת הנחה נוספת )או הצעה 

רז( האם בשלב הזהה לכל היותר להצעתם במכ
ה על פי הצעת מחיר זה יבחר המשרד הזוכ

תייחס רק בלבד? כלומר ציון האיכות מ
 המשרדים הרלוונטים?  5לבחירת 

למסמך א' בהתייחס  29ראו הרחבה בסעיף 
 להתמחרות. 

  
גם בשלב ההתמחרות העירייה רשאית להגדיר 

קריטריונים של איכות לפי שיקול דעתה 
הבלעדי, בהתאם לאופיה המיוחד של העבודה, 

 ומומחיות ונסיון הנדרשים לביצועה. 
 . 29.7ראו סעיף משנה 

: האם רכישת מסמכי המכרז א' מסמך 4סעיף  37
הינה תנאי סף להגשתו? )לא נרשם במפורש כי 

נדרש להציג אישור תשלום כחלק מן 
 המסמכים. 

 רכישת מסמכי המכרז היא תנאי להגשתו. 
 7.13סעיף במסמך א' ו 21.22סעיף ראו 

 במסמך ב'. 

ערבות מכרז: היקף מסמך א'  17.1סעיף  38
אינו עומד ₪  50,000בסף הערבות הנדרש 

בהלימה להיקף המכרז, מה גם כי מדובר 
במכרז מציעים בלבד לבחירת מאגר. האם ניתן 

 להקטין סכום זה?

. 4כל הערבויות במכרז מבוטלות. ראו תשובה 
 12-ו

שאינו  11.3מפנה לסעיף מסמך א'  21.8סעיף  39
 קיים. 

 . נפלה טעות סופר
פור עובר נשמט והמס 11.3מספר סעיף משנה 

. המספור בסעיפי 11.4 -ל 11.2ישירות מסעיף 
יתוקן כך שכל הפנייה  11משנה של סעיף 

 במסמכי המכרז תהייה נכונה )ללא שינוי(. 
 

 ראו מסמך מתוקן. 
 . 11.3יקבל את המספר  11.4סעיף 
 11.4יקבל את המספר  11.5סעיף 
  11.5יקבל את המספר  11.6סעיף 

 וכן הלאה. ... 
  

הצגת תכניות לצורך השגת  :12מסמך ג' סעיף  40
האם ישנה הגדרה לעבודה  –מימון/פרסום 

הנדרשת ולהיקפה שכן מדובר בעבודה שעלולה 
לא להיות משולמת למתכנן במידה והפרויקט 

 לא יצא לפועל. 

 לעיל  20  ראו תשובה
 

לנוסח מעודכן  32.3-ו 32.2ראו סעיף  כמו כן
 של המכרז. 

שינויים מהותיים  – 21.1סעיף מסמך ג'  41
₪  100,000שעות עבודה לכל  25 -הכרוכים ב

שכ"ט, נבקש הבהרה לסעיף? האם הכוונה 
אש"ח  100ש"ע לכל  25שינויים העומדים בעד 

לא ישולמו למתכנן? כלומר שינויים ישולמו 
 והלאה?  26 -החל מהשעה ה

 לעיל.  . 26בתשובה לשאלה ראו הסבר 
 

השינויים ₪  200,000הינו אם שכ"ט  –דוגמא 
 . 51 -ישולמו החל מהשעה ה

  



  עיריית עכו הנדסה  מינהל  

 2412001מיקוד  2007, ת.ד. 35רח' ויצמן 
    04-9956119פקס.        04-9956118טל. 

 9מתוך  9עמוד 
 

המתכנן איננו יכול להיות  – 21.2מסמך ג' סעיף  42
אחראי להצעות הקבלנים בפרויקט, נבקש 

 לשקול להסיר סעיף זה. 

 הבקשה אינה מתקבלת. 
 אין שינוי בסעיף זה. 

 
למתכנן אחריות על תכנון בהתאם לתקציב 
ולהכנת אמדן אמין. אם השינויים נובעים 

בטעות בהערכת המתכנן, השינויים הנובעים 
 מכך יבוצעו על חשבון המתכנן. 

   
  
 
 

  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                         
 ם ובתנאים הרלבנטיים, המפורסמים ומעודכנים למועד התשלום, ובהתאם לשעות ובסייגי                         
  10%העבודה שיבוצעו על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש על ידי העירייה, בהנחה של                          
 מהמחירון.                          

מהפרויקט ובן שהן טרום הפרויקט,  העירייה רשאית במשימות ייחודיות, בין שהן חלק 32.2
הכנת תכנית , הכנת תיק תורםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין שירותי תכנון כגון: 

בינוי, הכנת תכנית אב לפיתוח מתחם, הכנת תכנון כולל לביצוע בשלבים, תכנון שטחים 
ט, תכנון ציבוריים פתוחים  הסמוכים למקום הפרויקט, תכנון קטע רחוב והתאמתו לפרויק

 חניון 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 
ובהתאם לשעות העבודה שיבוצעו על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש  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 האדריכלן ) להלן:"על האדריכל המוצע לביצוע שירותי התכנו 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  ,לפחותמבני ציבור  2 11.1.3
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

 אדר' ד"ר מיכל סופר        
 מהנדסת העיר        

 
        28.7.2019 


