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

 .המובא במכרז הנוסח על וגוברות

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

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

ם שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספי

שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי 

 המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

י להוות אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כד .3

 הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

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

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

בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה  .5

 נענתה כל שאלה.

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

 כאמור במסמכי המכרז.

 

 להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:
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 תשובה השאלה סעיף במכרז

מקום  – 1.5 1
מתן 

 השירותים

נבקש הבהרתכם לגבי תמהיל העבודה 
)בית /משרד( בתרחיש של המשך 

 מגפת הקורונה ומגבלת התנועה.

 ככל ובשל ההנחיות לא תתאפשר עבודה
ממשרדי מינהל התכנון, תיערך התאמה 
של שעות בית/משרד, בהתאם לשיקול 

לא ניתן יהיה לבצע  דעת מינהל התכנון.
מינהל מהשעות במשרדי  50% -יותר מ

 התכנון.
דיווח  – 2.1.4 2

שעות 
 העבודה

 -ו 'נספחים ה
 ו'

נבקש הבהרה בנוגע לאופן הדיווח 
שיידרש ליועץ שכבר עובד עבור מנהל 
התכנון לאור ההפניה במכרז 

 .ok2goלאפליקציה יעודית 

השימוש באפליקציה יבוצע בהתאם 
 . להנחיות מינהל התכנון

 

ניסיון  -3.3.1 3
 המציע 

בחלק מה הכוונה בסעיף זה,  .1
 , לעניין ניסיון המציע? המודגש

לא ברור למי הכוונה כאשר  .2
מתייחסים לניסיון המציע )בעל 

 החברה/ לשכיר בחברה(?
אם המציע מגיש עובד שכיר שלו,  .3

ומגיש את רק את ניסיון העובד 
שנצבר במהלך שנות עבודתו 

 האם סעיף זה רלוונטי ?  -בחברה 
ובד שכיר האם ניתן להגיש ע .4

בחברה בע"מ ולהציג גם את 
ניסיון העובד השכיר וגם את 
ניסיון החברה בע"מ בה עובד 
השכיר המוגש, גם אם הוא לא 

 ( במניות החברה ? 0%מחזיק )
סעיף זה אינו מובן ולא ברור במה  .5

תורם למכרז שעיקרו יעוץ 
מקצועי של מציע + עובד שכיר 
מטעמו. האם ניתן לבטלו או 

 לשנותו? 

הפסקה המודגשת מתייחסת  .1
שלא לעמידת התאגיד בתנאי הסף, 

, אלא על פי ניסיון התאגיד
מתבססת על ניסיון של אחד 

 מבעליו, כמפורט בסעיף זה. 
פיסקה זו נועדה בעיקר, למקרים 
בהם הוקם תאגיד לאחרונה ואין 
לתאגיד את הניסיון הנדרש, ואולם 

 לבעליו, קיים הניסיון הנדרש.
 .1מס'  ר' תשובה לשאלה .2
. מבלי 1ר' תשובה לשאלה מס'  .3

ככל והתאגיד רכש לגרוע מהאמור, 
באמצעות עובדיו, הרי ניסיון את 

שהמציע עומד, לכאורה בתנאי הסף 
למציע, והעובד מטעמו, עומד 
לכאורה, בתנאי הסף למבצע. יובהר 
ויודגש כי תנאי הסף ייבחנו לגופם 
ביחס לנתונים שיוצגו על ידי המציע 

 מבצע.ועל ידי ה
ולשאלה  1ר' תשובה לשאלה מס'  .4

 .3מס' 
. אין שינוי בתנאי המכרז. ר' 5 .5

 .1תשובה לשאלה מס' 
4 3.3.2.3.5 – 

ניסיון המבצע 
 )היועץ( 

האם מסמכי מדיניות למרחב כלל 
 ארצי יכולים להיחשב בסעיף זה?

 
האם מסמך מדיניות פיתוח חייב 
להיות לישוב או מתחם? יכול להיות 

 לגוף ממשלתי? לגוף ציבורי אחר? 

 
מסמך מדיניות ארצי יכול  .א

ככול סעיף זה להיחשב בעניין 
מתווה מגמות תכנון, והוא 

חזון ועקרונות לפיתוח מתחם 
וכולל הביטים או ישוב 

ם. ככל ים משמעותייאורבאני
מדיניות ומדובר על  מסמך 

בנושאי רוחב ארצי אשר עוסק 
או שאינו בעל היבטים 

)כגון פסולת,  םיאורבאני
אנרגיה, שטחים פתוחים וכו'( 

   לא ניתן להחשיב. 
במידה ומסמך ניתן להחשיב  .ב

מדיניות נערך עבור גוף ציבורי 
בסדר גודל של  או ממשלתי 

מתחם או ישוב ובמידה 
והמסמך אושר או התקבלה 

מוסד  החלטה לאישור על ידי 
 תכנון. 
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 תשובה השאלה סעיף במכרז

5 3.3.2.3 – 
 ניסיון המבצע

לעניין הניסיון בבדיקת תכניות  
האם ניתן  -כוללניות/תמ"ל/תת"ל 

לכלול ניסיון כרפרנט לתכנית מתאר 
ארצית במנהל התכנון )למשל תמ"א 

 בסעיף זה? ( כניסיון העומד1
 

בניהול או סיון יניתן לכלול נ . לא לא
תכניות מתאר קידום או בדיקה של 

ביתר הגדרות ארצית אשר אינן עמודת 
 3.3.2.3סעיפים 

כתובת  -20.8 6
 הצדדים

האם הכתובת שצוינה  –טכני 
במכרז: " מינהל התכנון: מרכז שטנר 

, ת.ד.  9546105, ירושלים  5
 נכונה? -..."3437

ככל היודע לנו מנהל התכנון שוכן 
 )בית השנהב(.  12ברחוב בית הדפוס 

זו כתובת תא הדואר של מינהל התכנון 
מתקבלים דברי הדואר, ככל ויהיה  הוב

 שינוי בעתיד, הדבר יעודכן בהתאם.

 

 

 


