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 ח המודעה לפרסום המכרזסנו

 מדינת ישראל

 משרד האוצר-מינהל התכנון

מתן ל 19/2019 מס'הצעות למכרז הגשת מזמין בזאת משרד האוצר  -נהל התכנון ימ
 .יעוץ בתחומי תשתיות עבור מינהל התכנוןשירותי 

 מהות העבודה .1

בתחום תשתיות עבור לשכת התכנון במחוז דרום, לת שירותי ייעוץ בקב ןמעוניי מינהל התכנון
 לשכת התכנון במחוז צפון , לשכת התכנון במחוז חיפה,לשכת התכנון במחוז תל אביב

להפעיל באמצעות מכרז בכוונת מינהל התכנון ו"( הות"לוהוועדה לתשתיות לאומיות )להלן: "
 .יועצים 7 עדזה 

 תקופת ההתקשרות .2

חתימת מורשי לו, , בכפוף להליכי המכרז1019 מאיהינו  תחילת מתן השירותיםמועד משוער ל 1.1
 "(.תקופת ההסכםעל ההסכם ולמשך שנה  )להלן: "החתימה 

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

  במכרז.

 תנאים להשתתפות במכרז  .3
 :המקדימ ההער

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

רטו להלן; במידה והמציע הוא יחיד המעוניין לספק את ( כפי שיפו3.1הסף למבצע )ר' סעיף 
השירותים בעצמו, הרי שקיימת זהות בין המציע לבין המבצע, וכך גם לעניין תנאי הסף 

 (.3.1המבוקשים )ר' סעיף 
 

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

 :ניסיון המציע 3.1
במתן שרותי והמועד האחרון להגשת הצעות  1/1016פחות בין המועדים בעל ניסיון של שנה ל

 תכנון.

 :כישורי המבצע: על המבצע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר 3.2

בעל תואר ראשון בעל תואר ראשון בהנדסה, הבאים: מהתחומים בעל תואר באחד  3.1.1
בעל תואר שני , גרפיהבעל תואר בגאובעל תואר ראשון בהנדסת סביבה  ,באדריכלות

 עם התמחות בתכנון ערים על הגדרותיו השונות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה לפי חוק.

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(, 

הערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה יש לצרף אישור הועדה ל
  גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.

, עבור הצעותהמועד האחרון להגשת וה 1/1009, בין המועדים בעל ניסיון מקצועי 3.1.1
 :להלן המפורטמתוצרים  6לפחות 

 במסגרתארצי, מחוזי או מקומי, עבור מוסד תכנון תשתית בדיקת תכניות  3.1.1.1
 בצוות של מהנדס ועדה מקומית. או לשכת תכנון מחוזית  או כנוןמינהל הת
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 .לתשתיותתכנון, ליווי או בקרה של תכנית  3.1.1.1

 .בתחום תשתיותהכנה וקידום של מסמך מדיניות  3.1.1.3

 
נמל תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים  –"תשתיות" לעניין סעיף זה: 

פסולת, מתקני תקשורת, תחנת כח, מתקן וביוב, לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול ב
אחסון נפט, גז ודלק, דרך ברשת הדרכים הארצית, מסילות ברזל מתקני גז ומתקני גט"ן, 

 אתרי כרייה וחציבה. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי  .4
שכתובתו  מינהל התכנוןובאתר האינטרנט של  www.mr.gov.il/purchasingשכתובתו 

www.gov.il/he/Departments/iplan. 

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, בקובץ וורד לדואר אלקטרוני  .5
ayalaga@iplan.gov.il יש לוודא אישור קבלת 11:00עד לשעה  30.04.2019 עד לתאריך .

 של מינהל התכנון תשובות יפורסמו באתר האינטרנט. )אילה( 08-6163803המייל בטלפון מס' 

www.gov.il/he/Departments/iplan  החל    רותיםי/מכרזי שמינהל התכנון / מכרזיםתחת
 13.05.2019 מיום

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  22.05.2019ליום 

 .בנייןת בדיקה ביטחונית ויתכנו עיכובים במתן אפשרות כניסה לשומת ליבכם, קיימלת* 
 * 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 * 
 האמור במסמכי, המכרז גובר. המכרז
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