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 לכבוד:

 למתן שרותי יעוץ בתחומי רישוי למנהל התכנון 16/2020משתתפי מכרז 

 

 שלום רב,

למתן שרותי יעוץ בתחומי רישוי למנהל  16/2020מכרז  -הנדון : מענה לשאלות הבהרה 
 התכנון

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  .1

 וגוברות על הנוסח המובא במכרז.המכרז 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .2

המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים 

וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו 

ת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו מטעם ועד

עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא 

 חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי  .3

ותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי להוות הסכמה להנח

 המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום  .4

 ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. 

תמש השואל וכי יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו הש .5

 לא בהכרח נענתה כל שאלה.

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה  .6

 הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

 להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל

 

 

 

 

 



 

 

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה סעיף במכרז

1.  2.1.2.1  

 סיווג היועץ

אבקש לברר האם ניסיון  -סיווג היועץ
ט בינוי בגוף קפרויעבודתי כמנהלת 

ייחשב לעניין שנות ניסיון  ממשלתי
 . ץלטובת סיווגי כיוע

סיווג היועץ נעשה בהתאם להנחיות התכ"מ, 
 למכרז.  2.1.1כאמור בסע' 

ההנחיות קובעות, כי ניסיון מקצועי יחשב 
תנת כניסיון בתחום המקצוע הרלוונטי שבו ני

עבודת הייעוץ, החל ממועד הזכאות לתואר 
ראשון או מהנדס או כל הסמכה מקצועית 

מוכרת אחרת, בכפוף להמצאת אישורים 
 ואסמכתאות. 

2.  3.3.1  
 ניסיון המציע

 
3.3.2  

 ניסיון המבצע 
 

האם משרד אדריכלות בעל ותק של 
שנים והעוסק בתכנון מבנים,  40-כ

להיות ן עיר, יכול יתכנון תכניות לבני
מעובדיו/השותפים,  המציע ואחד 

אשר הינו בעל ניסיון של מהנדס ועדה 
 2019ועד שנת  1994מקומית משנת 

 רוגין יכול להיות המבצעילס

משרד האדריכלות )המציע( צריך להיות  •
בעל ניסיון של שנה לפחות בתחום התכנון 

 .26/11/2020 ל 1/2016בין המועדים 
העובד/ השותף )המבצע( צריך להציג  •

למועד  1/2015ניסיון רלוונטי בין 
26/11/2020. 

 
3.  3.3.2.1  

 המבצעניסיון 
תוצרים סך  3הבנתי כי נדרש להציג 

הכל מתוך שלושת תתי הסעיפים ולא 
שלושה מכל סוג. לדוגמה ניתן להגיש 

תוצרים המתייחסים לסעיף  3
בלבד. אבקש לוודא כי  3.3.2.1.1

 י נכון. הבנת

 נכון. 
, בשים סוג אין מניעה שהתוצרים יהיו מאותו

למכרז, לפיו תוצרים שונים  4.3לב לסעיף 
מקבלים משקל שונה בבחינת מרכיבי 

 האיכות.

4.  3.4 
 עוסק מורשה

בוועדה  שכירהעובדת כיום כאני 
. במידה ואזכה במכרז מקומית

בכוונתי לסיים את עבודתי ולפתוח 
האם ניתן עוסק מורשה לשם כך. 

לגשת מהפוזיציה הזו למכרז? אין 
באפשרותי לצרף בשלב זה אישורים 
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 
האם ניתן להגיש הצעה למכרז ללא 
טפסים אלו ולהשלימם בהמשך עם 

 פתיחת עוסק מורשה?

ניתן להגיש הצעה ללא טפסים אלו ובלבד 
הזוכה ימציא למכרז,  3.10שכאמור בסעיף 

 לאחראת כל המסמכים  ל התכנוןמינהל
 .קבלת הודעת זכייה במכרז

5.  3.7  
אופן הגשת 

 ההצעה

 10 -אנחנו משרד אדריכלים המונה כ
עובדים מקצועיים ומתעניינים 

בהודעת המכרז. האם ניתן לשלוח 
 את פרטי המכרז במייל.

 לא ניתן להגיש הצעה במייל.
להגיש לתיבת כאמור במכרז, את ההצעה יש 

בית הדפוס רחוב של מינהל התכנון, המכרזים 
ה -בימים אירושלים,  C)בית השנהב( בניין  12

קומת כניסה ליד  22:00-ל 7:00בין השעות 
 26.11.2020עד למועד  עמדת המאבטחים

 .12:00בשעה 
האם יש צורך למלא ולחתום על  הסכם )נספח(  .6

ההסכם המצורף, או שהמסמך לעיון 
 בלבד?

 ההסכם.אין צורך למלא את 
 
 


