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הסעיף  מס"ד

 במכרז
 מענה השאלה
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1.2.4.2 

את תנאי הסף כדי שמשרד אדריכלים חברי הצוות המשלים, מתכנן נוף: האם ניתן לעדכן 

בעל ניסיון בתכנון נופי שעומד בתנאי הסף הנדרשים מבחינת הפרויקטים, אבל אין לו 

 אדריכלי נוף רשומים, יכול להגיש מועמדותו לתכנון הנופי?

 . אין שינוי בתנאי המכרז

לתשומת לב המציעים, את חברי הצוות 
המשלים אין צורך להציג במסגרת ההצעה 

 1.2.2.5רז, כמפורט בסעיף למכ
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1.2.4.5 
חברי הצוות המשלים, יועץ תיירות: האם ניתן לעדכן את תנאי הסף כך שיועץ התיירות 

מסמכי תיירות לתכניות הממוקדות בחופים במקום שני מסמכי  3יהיה בעל ניסיון בהכנת 

אחד לתכנית תיירות בתכנית לרשויות חוף )אינם ממוקדים בהכרח בתיירות חוף( ומסמך 

 מדברית?

 .אין שינוי בתנאי המכרז

לתשומת לב המציעים, את חברי הצוות 
המשלים אין צורך להציג במסגרת ההצעה 

 .1.2.2.5למכרז, כמפורט בסעיף 

כמו כן, אין מניעה שהמסמך לרשות חוף 
יהיה גם תכנית מדברית, בכפוף להיותו 

 כזה.

3 
2.2 

 תמורה

המוצעת מגדירה % תשלום מהותיים לשלבי אישור התכנית אבני הדרך לתשלום: החלוקה 

ברשויות. נבקש לבחון אפשרות להעביר חלק מהותי משלבים אלו לשלבי התכנון בהם 

 מתבצעת עיקר העבודה.

 אין שינוי בתנאי המכרז
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 49עמ' 

תמחור קבוע להכנת תכנית מפורטת על בסיס שטח )דונמים( הוא אינו אפשרי מכיוון 

המורכבות של תכנית יכולה להשתנות מקצה לקצה ואיתה גם מספר היועצים, שרמת 

הסקרים הנדרשים ועלות העבודה. למשל תכניות הקשורות גם להיבטים ימיים ו/או 

 אין שינוי בתנאי המכרז
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אקולוגיים דורשות לעיתים מדידה בתימטרית מפורטת, תכנון הנדסי ימי, סקרים 

 אלו בעלות גבוהה מאוד. אקולוגיים ימיים ובד"כ גם תסקיר השפעה על הסביבה. כל

לאור זאת, האם ניתן לקבוע את כי שכר התכנון יקבע על בסיס תעריף מקובל כגון תעריף  -

ר.מ.י להכנת תכניות מפורטות? ובנוסף לציין כי סקרים, מדידות, ויועצים מומחים 

 מיוחדים יתומחרו בנפרד בהתאם לתכנון שיידרש.
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1.2.7.4 

לאור העובדה שטרם נקבע האזור בו יידרש תכנון מפורט והאזור בו יהיה תכנון מתארי 

לא ניתן  -בלבד, וכן לאור העובדה שטרם התקבלו הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה

להעריך מה יהיה היקף התסקיר הנדרש, הן מבחינת היקף השטח והן מבחינת מורכבות 

שק עם החוף. לפיכך, מבוקש להחריג את האזור, בפרט במרחב הימי ורגישות הממ

המודלים והסקרים הימיים והחופיים המפורטים )כולל מיפוי בתימטרי( שידרשו במסגרת 

 התסקיר מהמכרז. 

 במידה ולא ניתן להחריג, מבקשים לקבל הבהרה לגבי אופן התמחור של נושאים אלה.

 אין שינוי בתנאי המכרז. 

נם, יובהר כי הצעת המחיר הנה בש"ח לדו
 והתשלום יהיה בהתאם לשטח בפועל
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1.2.3.2 

, כחלק מצוות הליבה, על 1.2.3.2למען הסר ספק, האם ניתן לצוות אדריכל כמוגדר בסעיף:  1.2.3.1 ,

 אף שראש הצוות הינו אדריכל.

אין מניעה להוסיף אדריכל לצוות הליבה, 
במקרה בו ראש הצוות הינו אדריכל. 

לפי האופציה יינתן ניקוד  הזבמקרה 
השנייה באמות המידה עבור מקרה בו 

 ראש הצוות אינו אדריכל
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2.5.4 

ככל וקיים פיצוי על עיכוב שנגרם על ידי המציע, מין הראוי שיהיה גם פיצוי על עיכוב 

שנגרם על ידי המזמין או שינויים הנובעים מיוזמת מוסדות התכנון, לא ייחשבו כעיכובים 

 הנגרמים על ידי המציע. 

סעיף הפיצוי במקרה של אי התייצבות המציע או כל אחד מחברי הצוות מטעמו לישיבת 

ליווי מסיבות של מחלה, מילואים, נוכחות בישיבות מוסדות תכנון מחייבים )ותמ"ל, 

ועדות תכנון למיניהן וכיוצ"ב( או כוח עליון, ועל מנת שסעיף זה יעמוד מבחינת סבירות, יש 

 אחריותו, ממלא מקום במידת הצורך, או לייתר את הפיצוי.מקום שנציג צוות ימנה ב

 אין שינוי בתנאי המכרז.

מינהל התכנון יפעיל את סעיפי המכרז 
 וההסכם בהגינות ובסבירות
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3.3.2 

משרדנו בעל ניסיון רב שנים בניהול וקידום עד לאישור הגורמים המוסמכים של מספר רב 

לרבות תכניות מתאר כוללניות, תכניות מועדפות של תכניות סטטוטוריות על כל סוגיהן, 

לדיור, תכניות מתאר מפורטות ומסמכי תכנון אסטרטגים, בתוך כך משרדנו מפעיל, מנהל 

ומנחה צוותי תכנון מלאים לצורך קידום והבאת התכניות עד למתן תוקף. בין היתר 

 משרדנו משמש כחברה מתכננת של רמ"י, משהב"ש ועוד.

 מידה בתנאי הסף כמציע?האם הנ"ל מהווה ע

תנאי הסף ייבחנו לאור הניסיון שיוצג 
 למכרז
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3.3.3.1.2 

למסמכי המכרז רשום שעל התוכניות להיות מופקדות בפועל ) "ניהול  3.3.3.1.2בסעיף 

וקידום עד להפקדה בפועל"(, יחד עם זאת בהמשך הסעיף מצוין שניתן להגיש גם תוכניות 

אסטרטגי"( שאינן סטטוטוריות וכלל לא מופקדות. נודה אסטרטגיות )"מסמך תכנון 

 להבהרה בנושא.

"ובלבד שאחד ר' הסעיף בו מוגדר 
 .מהתוצרים הינו מסמך סטטוטורי"

עד לאישור נדרש מסמך שאינו סטטוטורי 
 הגורמים המוסמכים.
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4.2 

להיות למסמכי המכרז בטבלה המסבירה על שיטת הניקוד רשום שעל התוכניות  4.2בסעיף 

מופקדות בפועל )"ניהול וקידום עד להפקדה בפועל"(, יחד עם זאת בהמשך הסעיף מצוין 

שניתן לקבל ניקוד גם על  תוכניות אסטרטגיות )"מסמך תכנון אסטרטגי"( שאינן 

 סטטוטוריות וכלל לא מופקדות. נודה להבהרה בנושא.

 9ר' תשובה לשאלה 

11 2.4 
 ₪ 35,100או ₪  30,000מע"מ? האם יש להוסיף לסכום של הערבות 

₪,  30,000בסך הגשה ערבות  צרףלא. יש ל
 ללא תוספת מע"מ

 טופס ההצעה תוקן. ראו נוסח מתוקן במכרז 12

 


