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 שלום רב, 

 
 201915/פומבי מס' למכרז מענה לשאלות הבהרה הנדון : 

 אדריכלי ללשכת התכנון מחוז תל אביב ולשכת התכנון מחוז מרכז ץייעולמתן שירותי 

 תשובה שאלה הסעיף במכרז מס'
מה אופי הפרוייקטים המבוקשים: תכניות מתאר? תב"עות?   1

 תכנון מבנים?
בעיקר תכניות מפורטות וכולל קטים המבוקש מגוון אופי הפרוי

ומתאריות, בהן תכניות תשתית, אבל גם היתרים לתשתיות ומבנים, 
 1.2, והכל כפי שמפורט בסעיף מרחביותמסמכי מדיניות והנחיות 

 .למכרז
 .למכרז 1.3כמפורט בסעיף  מהם היקפי העבודות?  2
 .למכרז 1.3יש לעמוד במסגרת השעות הקבועה בסעיף  האם מדובר ביועץ קבוע עם ימים ושעות מוגדרות?  3
 .למכרז 2.1.3כמפורט בסעיף  האם בסיס שכה"ט הוא בגין שעות יעוץ?  4
 .למכרז 2.1.3כמפורט בסעיף  במידה והשכ"ט הוא שעתי, באיזו עלות לכל שעת יעוץ?  5
האם הייעוץ יינתן במשרדי היועץ או לחילופין במחלקת   6

 הנדסה של עיריית ת"א?
 .למכרז 1.5כמפורט בסעיף 

אני נמצאת בשלבי גמר של תואר שני, ואמורה לקבל תעודת   7
האם ניתן יהיה לעדכן את חודשיים הקרובים. -גמר בחודש

במידה ותעודת הגמר תתקבל  2שכר הטרחה בהתאם ליועץ 
 לאחר מועד הגשת הטפסים למכרז?

 

 .למכרז 2.1.2.1כמפורט בסעיף 

 האם ניתן לציין עדיפות לאחד המחוזות?  8
 

התכנון אינו מתחייב לפעול בהתאם  ניתן לציין העדפה אולם, מינהל
להעדפה והחלוקה למחוזות תבוצע על פי שיקול הדעת הבלעדי של 

 למכרז. 1.3.5, כמפורט בסעיף מינהל התכנון

מה הכוונה ב"תכנית לביצוע?" האם מדובר לביצוע בניינים או  3.3.4סעיף  3.2 9
 אחר כגון "בינוי ופיתוח", תשתיות וכד'?

 .פרויקט כלשהו, לרבות המפורט בשאלה כן. הכוונה לביצוע



", האם ההצעה, שהיא גבוהה יותר, לא 1לכישורים לפי "יועץ  1.4סעיף  2.1.3.2 10
תהווה קריטריון להעדפה של מחיר זול יותר לפי יועץ בדרגה 

 נמוכה יותר?

 .בחנת בהתאם לאחוז ההנחה המוצעכל הצעת מחיר נ

 מתכנן יועץ או( 3 סעיף) לניהול יועץ הוא אדריכל האם 2.1.2 11
 ?הייעוץ בסוג תלוי שזה או( 4 סעיף) בינוי בעבודות

 .לסיווג יועצים לניהולהתעריף ייקבע בהתאם 

 .לא ?לרשוי רשום אדריכל בין ובשכר בתפקיד הבדל יש האם 2.1.2 12
ועל  , 2ולא למתכנן  אינו מתייחס למרכז צוות שאלההפנהאליו מהסעיף  ?מסגרת באיזה? צוות מרכז הכוונה מה -2 מתכנן 2.1.2 13

 כן השאלה אינה ברורה.
 את קיבלתי טרם אך בארכיטקטורה שני תואר סיימתי 2.1.2 14

 . הרשמית התעודה
 ?שני כתואר נחשבת שלי ההשכלה האם

 .המועד הזכאות לתואר הינו המועד הרלוונטי על פיו יסווג היועץ

 טופס -א נספח 15
 ההצעה

 ניסיון -ב סעיף
 המציע

 ניסיון -ה סעיף
 מקצועי

, שבוצעו לעבודות בנוגע קשר איש של פרטים לתת בקשה ישנה
 במשרד לממונים הכוונה האם, שכיר אדריכל של במקרה

 ? ללקוחות או האדריכלים
 עובדת אני בו האדריכלים משרד, המועמדות הגשת בשלב
 קשר איש לכתוב ניתן האם. מועמדות מגישה שאני יודע איננו

 לחסוך מנת על? אותי ליידע מבלי אליו יתקשרו שלא לבקש אך
 .היום המעסיקים מול נעימות אי ממני

 יש למלא שם מזמין השירות )הלקוח(.
יש לקחת בחשבון את האפשרות שמינהל התכנון על פי שיקול דעתו יפנה 

 למי מבין אנשי הקשר, לרבות בעלי משרד תכנון.

 .כן ?הנקוב המועד לפני להגיש אפשרות יש האם 3.1 16
 של בטבלה להזין יש מה, המבצע גם הוא שהמציע במקרה 3.3.1 17

 ?זהים הקשר אנשי האם? המבצע בניסיון ומה המציע ניסיון
במקרה שהמציע הנו המבצע יש לכתוב זאת באופן בולט בהצעה ואין 

 .צורך למלא את הטבלה של ניסיון המציע
 הראיונות אבל יוני כתוב? העבודה תחילת להיות צפויה מתי 8.1 18

 .יוני במהלך
 .הינו חודש יולילתחילת מתן השירותים  כרגע המועד הצפוי

 


