
                                            מינהל התכנון
 שרד האוצרמ 

 ת"א ומחוז מרכזת התכנון מחוז וללשכאדריכלי מתן שרותי יעוץ ל 15/2019מכרז מס' 
 

 ח המודעה לפרסום המכרזסנו

 מדינת ישראל

 משרד האוצר-מינהל התכנון

למתן  15/2019 הצעות למכרז מס'הגשת משרד האוצר מזמין בזאת  -מינהל התכנון 
 ומחוז מרכז. שירותי ייעוץ אדריכלי ללשכות התכנון מחוז תל אביב

 

 מהות העבודה .1

בקבלת שירותי ייעוץ לאדריכלות ותכנון ת ומעוניינומחוז מרכז ת התכנון מחוז תל אביב ולשכ
 .יועצים 5 עדלהפעיל באמצעות מכרז זה בכוונת מינהל התכנון ו

 תקופת ההתקשרות .2

, בכפוף להליכי המכרז, ולחתימת מורשי 1019הינו יוני  תחילת מתן השירותיםמועד משוער ל 1.1
 "(.תקופת ההסכםעל ההסכם ולמשך שנה  )להלן: "החתימה 

הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת  התהיה שמורה, לפי שיקול דעת לוועדת המכרזים 1.1
בהתאם לתנאים המפורטים  שנים במצטבר, 5שלא יעלו על  ההסכם בתקופות קצובות נוספות

  במכרז.

 תנאים להשתתפות במכרז  .3
 :המקדימ ההער

בכל תנאי במידה והמציע מעוניין כי השירותים יבוצעו ע"י מבצע מטעמו, על המציע לעמוד 
יועץ מטעמו העומד בכל תנאי  -( וכן להציע מבצע 3.1הסף למציע כפי שיפורטו להלן )ר' סעיף 

( כפי שיפורטו להלן; במידה והמציע הוא יחיד המעוניין לספק את 3.1הסף למבצע )ר' סעיף 
השירותים בעצמו, הרי שקיימת זהות בין המציע לבין המבצע, וכך גם לעניין תנאי הסף 

 (.3.1שים )ר' סעיף המבוק
 

 רשאי להגיש הצעה למכרז זה מי שימלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן במצטבר: 

 :ניסיון המציע 3.1
והמועד האחרון להגשת הצעות במתן ייעוץ  1/1016בעל ניסיון של שנה לפחות בין המועדים 

 בתחום התכנון.

 ניסיון המבצע )היועץ(: 3.2

  )*(. בעל תואר ראשון או שני באדריכלות 3.1

 אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. 3.1

 תוצרים 2והמועד האחרון להגשת הצעות, של לפחות  111/10בעל ניסיון בין המועדים  3.3
 :)אין מניעה שהתוצרים יהיו מאותו סוג( מתוך המפורט להלן

  ;של תכנית מתארתכנון, ליווי או בקרה  3.3.1

 ;של תכנית מפורטתתכנון, ליווי או בקרה  3.3.1

 או  הנחיות מרחביות; השל היתר או הרשאתכנון, ליווי או בקרה  3.3.3

 ;ת לביצועתכני שלתכנון, ליווי או בקרה  3.3.3

 או נספח פיתוח;ליווי או בקרה של תכנית עיצוב אדריכלי  ,תכנון 3.3.5
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, היתר או הרשאה של תכניתתכנון, הכנה, בקרה וליווי  –" תכנון, ליווי או בקרה  "
  .בהםעד לדיון במוסדות תכנון לפחות או  םועד לפרסומ םמתחילת

יודגש כי במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, )*( 
שנרכשה במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה )גם אם הלימודים 
נערכו בארץ(, יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות 

  מקובלים באוניברסיטאות בארץ.לתוארי השכלה גבוהה ה
 

באגף החשב הכללי ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי . 4

שכתובתו  מינהל התכנוןובאתר האינטרנט של  www.mr.gov.il/purchasingשכתובתו 
www.gov.il/he/Departments/iplan 

 אלקטרונידואר שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, בקובץ וורד ל. 5
IlanaSu@iplan.gov.il  יש לוודא אישור קבלת 11:00עד לשעה  09.04.2019עד לתאריך .

תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון  03-7631589המייל בטלפון מס 
www.gov.il/he/Departments/iplan  / החל מיום  פרסומיםתחת מינהל התכנון

17.04.2019. 

על המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במינהל התכנון, . 6
עד  11:00-ל 7:00ה, בין השעות -בימים א , ירושלים,C)בית השנהב( כניסה  11רח' בית הדפוס 

 . 11:00בשעה  07.05.2019ליום 

 יסה לבניין.* לתשומת ליבכם, קיימת בדיקה ביטחונית ויתכנו עיכובים במתן אפשרות כנ
 * יש לוודא כי ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים של מינהל התכנון.

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי 
 המכרז גובר.האמור במסמכי  המכרז
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