
 
 

 תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין עירייה חדש בבית שמששירותי  מתן 9102/02מכרז  –שאלות הבהרה 

 /מספר 

 

 .11.3.0219בתאריך מציעים שהשתתפו במפגש ה אדריכליםאני מתכבד להציג שאלות הבהרה שהתקבלו מה

 

 שאלה ראשונה: .1

 הבהרה להיקף הפרויקט –למסמכי המכרז  1.0סעיף 

 תשובה:

לזכויות המפורטות בתב"ע, יש לעיריית בית שמש צורך בהיקף המפורט אך ייתכן , אין התחייבות 1.0פורט בסעיף כמ
 .ויוחלט לממש זכויות נמוכות יותר

 

 שאלה שנייה: .0

 .כי במקרה שידרשו יועצים לא צפויים יישא המזמין בעלותםלהגדרת תחומי התכנון והייעוץ נדרשת הבהרה  1.1סעיף 

 תשובה:

   .לביצוע הפרויקט כל יועץ אחר הנדרשלרבות  .הנדרשים התכנון והייעוץאת כל שירותי מפרטים  1.1-ו 1.1סעיף 

 

 שאלה שלישית: .3

 ?האם המציע נדרש לכלול בהצעתו גם שירותי בדיקות קרקע ומעבדות – ס"ק יב 1.1סעיף 

 תשובה:

 מתכולת העבודה. ואין הוצאת יועצים  כן.

 

 שאלה רביעית: .4

 ., מבקש לקבל רשימת יועצים סגורה אותה המזמין מבקש לכלול בהצעת המחיר0לגבי שאלה כמפורט  – 1.1סעיף 

 תשובה:

 נותנת מענה מדוייק גם לשאלה זו. 0תשובה לשאלה 

 

 שאלה חמישית: .1

 הגדיר זמן סביר להכנת/הגשת היתרמבקש ל – 1.1סעיף 

 



 
 תשובה:

. במפגש הקבלנים תכולת העבודה בפרקי הזמן מפורט בנספח ג'להכנת /הגשת היתר ואף  1.1בסעיף  הוגדר זמן סביר
 .הובהר חשיבות סעיף זה למגישי ההצעות

 

 שאלה שישית: .1

  .תנאי הסףאת מבקש לעדכן  - 3.3סעיף 

 תשובה:

 )ב( יתוקן כדלקמן:3.3סעיף 

  2/כל אחד לפחות0 במהלך מ"ר לפחות  00222המציע תכנן לפחות שני מבני משרדים בשטח בנוי של "
 היתרים עם לביצוע תכניות לגביהם יצאוהשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ואשר 

 ".כנדרש

 מבוטלת.  3.3מובהר למען הסר ספק כי תכולת המילה תכנן בסעיף 

מובהר למען הסר ספק כי לא יחול שינוי ביתר התנאים להוכחת עמידת המציע בתנאים הנדרשים כמו כן0 
 .  3.3בסעיף 

מעודכנת בהתאם לתיקון המפורט  9.3בהתאם לתיקון של תנאי הסף להלן טבלת הניקוד המפורטת בסעיף 
 לעיל:

 

 פרמטר  אמת מידה  ציון איכות בנקודות

שנים  1שנים עד  1 (1נקודה )
 )לא כולל(

 .  המציעשנות ניסיון 

  

 שנים 1 ( נקודות0שתי )  נקודות 5

 שנים 9 ( נקודות3שלוש )

 שנים  12 ( נקודות4ארבע )

  שנים 12-יותר מ ( נקודות 1חמש )

המציע שהציג את 
מס' הפרויקטים 

המירבי יקבל את 
מלוא הניקוד 

והאחרים יקבלו 
 ניקוד יחסי אליו

 1 -מבני ציבור שתכנן במספר  מס' הפרויקטים
השנים שקדמו למועד פרסום 

המכרז עבור רשויות מקומיות 
ו/או תאגידים עירוניים ו/או 

תאגידים ממשלתיים ו/או 
 ם ואשר בנייתמשרדי ממשלה 

 .  הושלמה טרם פרסום המכרז

  נקודות 10



 

המציע שהציג את 
מס' הפרויקטים 

יקבל את  המירבי
מלוא הניקוד 

והאחרים יקבלו 
 ניקוד יחסי אליו

מבני משרדים בשטח מספר  מס' הפרויקטים
מ"ר לפחות  0,222בנוי של 
השנים האחרונות   12במהלך 

שקדמו למועד האחרון להגשת 
יצאו לגביהם ההצעות ואשר 

תכניות לביצוע עם היתרים 
  .כנדרש

 
  נקודות 10

המציע שהציג את 
מס' הפרויקטים 

המירבי יקבל את 
מלוא הניקוד 

והאחרים יקבלו 
 ניקוד יחסי אליו

מס' הפרויקטים שהמציע תכנן,  מס' הפרויקטים
המוצגים על ידו בהצעתו 

והעומדים בתנאי הסף שבסעיף 
ואשר המציע העסיק בהם  3.3

את כלל היועצים )העסקה 
 ישירה( 

  נקודות 2/ 

נקודות לפי  15עד 
התרשמות 
צוות 

 :הבדיקה

 

התרשמות מהמציע ואנשי   
, על המוצעים על ידו  הצוות

ראיון שיערך מסמכים ו סמך
באמצעות חברה במשרדי ה

בראשות מנכ"ל צוות בדיקה 
 .החברה 

מטרת הריאיון לבדוק בין  
היתר את מידת התאמת המציע 
ואנשי הצוות המוצעים לביצוע 

ם, השירותים לאור ניסיונ
מומחיותם והתאמתם למתן 

 השירותים. 

היקף וסוג פעילות המציע, 
דמיון הפרויקטים נשוא הניסיון 

, האם לפרויקט נשוא המכרז
תוכנית רעיונית על גבי  הוגש 

  02X122שני פנלים בקנה מידה 
ותכלול , חתכים עקרוניים 

 וחזיתות

 

  נקודות 15
 

  )ב(3.3בסעיף  הציג כמה שיותר פרויקטים העונים לנדרשעל המציע ל –מודגש כי לצורך קבלת ניקוד מקסימלי 

הרינו להודיע כי בכוונת החברה לבצע  –עוד מובהר כי לאור העובדה כי שינוי תנאי סף זה מהווה שינוי תנאי סף מהותי 
 הכולל את התיקון בתנאי הסף כאמור לעיל וכן לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף. מחדש פרסום

 מובהר ומודגש כי מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים הראשון פתורים מהשתתפות במפגש המציעים השני. 



 
 

 שאלה שביעית: .0

 3.4בסעיף נדרשת הבהרה מהם "אדריכלי רישוי" המצויינים 

 תשובה:

 אדריכל ולא בתעודת רישום.אדריכל רישוי שמחזיק ברישיון 

 

 :שמיניתשאלה  .1

די כ"א בהתאם לצורך להיקפים סבירים תוך התחייבות של המציע להקצות הפחית ולעדכן מבקש ל – 3.4סעיף 
 הפרויקט

 תשובה:

 הבקשה נענית בשלילה.

 

 :תשיעיתשאלה  .9

 המכרז באשראי מבלי צורך להגיע למשרדכם.נבקש אפשרות לשלם את עלות  – 1סעיף 

 תשובה:

 הנמצאת במשרדי החברה ולא דרך האינטרנט.הגשת ההצעה למכרז ונספחיו תיעשה באמצעות חוברת שלילי, 

 

 :עשיריתשאלה  .12

נרחב יותר, ומפרויקטים שטרם הושלמה בנייתם, או היקפם מעט מבקש להציג ניסיון מטווח שנים  –ניקוד  9.3סעיף 
 מצומצם יותר.

 תשובה:

 לשאלה שישית תשובת החברהראה 

 

 :אחת עשרהשאלה  .11

 על פי דיןלתקן תוכן אחריות המתכנן תהיה ח'  1, נבקש שסעיף להסכם תכנון

 תשובה:

 ח' 8לא יחול שינוי בסעיף 

 

 עשרה:שתים שאלה  .10

 התניית תשלום למתכנן בתשלום העירייה לחברה. לבטל נבקש (1ח ) 9סעיף 

 תשובה:



 
 תשובה שלילית, לא אמורים לחול בסעיף זה עיכובים.

 

 

 עשרה:שלוש שאלה  .13

כך שאחריות המתכנן תהיה ע"י דין ובכפוף לפסק דין נבקש לעדכן סעיף זה באופן כללי  –אחריות  – 12סעיף 
או סוג כלפי החברה שלמתכנן עשוי להיות של בית משפט מוסמך וכי בכל מקרה של תביעה או דרישה מכל מין 

 להיות חלק מתהליך הבירור והמשפטי אם יתקיים כזה.צד לה, תודיע החברה למתכנן ותאפשר לו 

 תשובה:

  2/לא יחול כל שינוי בסעיף 

מובהר כי בכל מקרה של תביעה או דרישה מכל מין או סוג כלפי החברה ו1או העירייה  –מבלי לגרוע מן האמור לעיל 
שהמתכנן עשוי להיות צד לה0  מתחייבת החברה להודיע למתכנן ולאפשר לו להיות חלק מתהליך הבירור המשפטי אם 

 יתקיים כזה.

 

 

 עשרה:בע ארשאלה  .14

בתמורה. יובהר שלא  שינויים בתכנון שאושר ע"י המנהל )אך טרם אושר ע"י הרשויות( יזכה את המתכנן –ב'  10סעיף 
 מתיאום יועצים או תהליך רישוי סדור אלא על שינויים מהותיים בתכנון שסוכם.מדובר על שינויים המתחייבים 

 תשובה:

 לא יחול כל שינוי בסעיף.

 

 עשרה:חמש שאלה  .11

 מבקש למחוק סעיף זה – 11סעיף 

 תשובה:

 לא יחול כל שינוי בסעיף 

 

 עשרה:שש שאלה  .11

 . מבקש להסתפק בהמלצה טלפונית.נבקש להשמיט דרישה לנוסח אישור נספח ב'

 תשובה:

 לא יחול כל שינוי בסעיף

 

 



 
 עשרה:שבע שאלה  .10

 .מבקש לבטל את הדרישה להעמדת ערבות להצעת מכרז

 תשובה:

 הבקשה נדחית.

 

 

 

 עשרה:שמונה שאלה  .11

כננים תחתיו. מבוקש לצמצם דרישות הפירוט עבור תפרטים וניסיון של המו' נדרשת המצאת  3.0בסעיף 
פרויקט נדרש והבהרה למנהל  .(לצוות מרכזי של יועצי הליבה )קונס', מיזוג אויר, חשמל ואינסטלציההיועצים 

 בסעיף זה.

 תשובה:

 יום ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות . 21תוך המקצועי פרטים וניסיון של כל הצוות יש להציג 

 .מטעם המציע הל הפרויקט בסעיף זה הכוונה לאדריכל מוביל לפרויקטלעניין מנ

 

 עשרה:תשע שאלה  .19

 ד' מבוקש למחיקה. 4סעיף 

 תשובה:

 המגרש עם סימון המגרש המיועד לפרויקט. , ומצורף תשריט1.0, המידע הנדרש לתכנון מפורט בסעיף הבקשה נדחית

 

 :עשריםשאלה  .02

 .אישור קיום ביטוחים

 תשובה:

למסמכי המכרז  עליו תידרש לאחר הכרזה על הזוכה במכרז. ת חברת הביטוחנספח זה נמצא במסמכי המכרז, וחתימ
 מספיק חתימה בתחתית העמוד.

 

 :ואחת שאלה עשרים .01

 מבוקש להקטין עלות רכישת מסמכי המכרז

 תשובה:

 הבקשה נדחית



 
 

 שתים :שאלה עשרים ו .00

 העברת תשובות לשאלות.את מועד הגשת ההצעות לפרק זמן של שבועיים מיום מבוקש לדחות 

 תשובה:

 .מועדים ותנאים המפורטים במסמכי המכרזבללא שינויים נוספים  באפריל 0-הבקשה מתקבלת, מועד ההגשה ידחה ל

 

 :לושוששאלה עשרים  .03

 . צילומים ומודלים מהשירותים הכלולים במכרזמבקש להוציא עלויות העתקות אור 

 תשובה:

 .הבקשה נדחית

 

 :ארבעשאלה עשרים ו .04

 .נדרש הוצאת חשבונית מס זמן רב לפני קבלת תשלום. יש לשנות לחשבונית עסקה 0ח'בסעיף 

 תשובה:

 הבקשה מקובלת.

 

 :חמששאלה עשרים ו .01

 טיפול בחריגות של מסמכים סמוכים, מבקש להוריד סעיף זה.ו' מטיל על המתכנן 10סעיף 

 תשובה:

 ו' מבוטל. 0/סעיף 

 

 :שששאלה עשרים ו .01

 , יש להגדיר מהן ההתחייבויות שבגין הפרתן נדרש תשלום פיצויים.10סעיף 

 תשובה:

לשאת בתשלום להסכם ההתקשרות0 התחייבויות המתכנן בגין הפרתן עלול המתכנן  0/מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 
 פיצויים הינן:

בנקוב  בלוח הזמניםבמסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ע עבודות התכנון על כל שלביהן כמפורט וציב
 במסמכי המכרז.

עבודות התכנון בהתאם לחוקי מדינת ישראל ועל פי כלליהן ובהתאם להוראות ו/או הנחיות ו/או ביצוע 
 דרישות הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

 בהסכם ההתקשרות. לתכנון העבודות המפורטות /יועצים הנדרשיםמומחיםה של כל  חשבונו סקת על הע



 
לבין התחייבויות אחרות ההתקשרות אין ניגוד אינטרסים בין השירותים אשר יינתנו על ידו בהתאם להסכם 

 .המתכנן של

 כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח"את הביטוחים ע על חשבונו, וציב

 

 

פירוט יתר או השלמות לתכניות והמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי מסירת ביצוע 
 .המנהל

המתכנן למסור למנהל את האורגינלים ואת ההעתקים של כל התכניות, החישובים, התרשימים או  תבוח
ת אדם אחר כל תכנית, המסמכים האחרים אשר ברשותו בתוספת הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשו

 .חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק במקרה שהובא ההסכם לידי גמר בנסיבות כלשהן

וכן העתק על גבי קובץ ממוחשב למחלקת ההנדסה   כל התכניות האדריכלות המאושרותשל המתכנן,  לידי מסירה
   בגמר ביצוע המבנה. ..G.I.S-וה

 .בקבלת היתר בניה ובמידת הצורך גם בהכנת תכניות לצורכי רישום טיפול

לשמור על כל מידע ומסמך כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות הקשורות 
 .בביצוע הסכם זה

 

 שאלה עשרים ושבע .00
א'. סעיף זה לא נמצא, ונדרש  11להתפלגות שכר בגין שינויים בסעיף יש הפניה  1.0 4.0בנספח ג' בסעיפים 

  – להשלימו.
 

 תשובה:  
 

 חדש כדלקמן: 4.0לנספח ג' מבוטל ובמקומו יבוא סעיף  4.0סעיף 
 

מוסכם כי התמורה המגיעה למתכנן בגין ביצוע השנויים באם בצעם, הינה בכפוף לסייגים הקבועים  0.1
סכם לה ח'9והיא תחושב בהתאם להתפלגות השכר הקבועה בסעיף לנספח ג'  1.0 -ו 1.1 בסעיפים 

 . )המתוקן כאמור בתשובות לשאלות( 

ח' להסכם )המתוקן כאמור  9מובטלת ובמקומה ההפניה תהא לסעיף  1.0א' בסעיף 11הפניה לסעיף  0.0
 בתשובות לשאלות(.

 

 :מונהשאלה עשרים וש .01

 ומתי? להציג את הרעיוןאיך אתם מבקשים נדרש להציג תכנון רעיוני. במכרז 

 תשובה:

עם  הצגת הרעיון תיעשה על קאפות .10:22בשעה  הכלכלית בית שמש באפריל במשרדי החברה 11-בשלב זה יעשה 
 את רציונל התכנון הרעיוני.תקציר המפרט 



 
 

 

 

 שאלה עשרים ותשע:  .09
 מבוקש לשנות את תנאי התשלום 

 תשובה: 

 ח' יתוקן כדלקמן: 9טבלת פירוט התשלומים המפורטים סעיף 

 

 11% ם המזמין אישוריהלאחר השלמת תכנון מוקדם וקבלת כל  1שלב 

 15%  לאחר השלמת תכנון סופי + הגשת היתרים כנדרש בדין   2שלב 

 02% לאחר קבלת כל אישורי הרשויות סטטוטוריות  להיתרים  3שלב 

+ מפרט טכני, כתב  כל התוכניות הנדרשות לשם פרסום המכרזלאחר השלמת   4לב ש

 כנדרש,  כמויות

 ואישור איכלוס ולאחר קבלת העבודות 4פיקוח עליון + טופס 

02% 

 12% לאחר השלמת תוכניות ביצוע 1שלב 

 02% ואישור איכלוס ולאחר קבלת העבודות 4פיקוח עליון + טופס  1שלב 

 122%  סה"כ

   

 

 

 

 ההגשה.יש לצרף מסמך זה עם חתימה וחותמת במסמכי 

 


