
  4/18ותשובות למכרז  שאלות

   
  

  מצו"ב תשובות לשאלות הבהרה.
  ם למכרז.כיש לצרף את המסמך הנוכחי למכרז כשהוא חתום ע"י המציעים, כחלק מהצעת

  
 
  

האם העירייה מעוניינת בנתינת שם חדש לשכונה או בכינויה 'רמת בית שמש ד'? [או שזה  .1
 נתון לשיקול דעתנו]

  

  לא ניתנו שמות,  1וכן ד 2נקראת איילת השחר, לרמת בית שמש ד 3רמת בית שמש ד           
  כן עדיין לא ניתן שם לכלל השכונה, כמו            
 מבחינת העירייה הכל פתוח אם כי בכפוף להחלטת ועדת השמות העירונית.           

  
  

אם כן האם  בשכונה? וידוע מיהם היזמים שיבנו האם כבר הסתיימו כל המכרזים ליזמים  .2
 ניתן לקבל את רשימת היזמים?

  

  כבר שווקו ופורסמו הזוכים,  3ד-וחצי מ 2ד-ו 1שכונות ד'
 ניתן לראות את שמות החברות הזוכות באתר מחיר למשתכן של משרד השיכון.

  
 

 כמה יחידות צפויות להיבנות בשכונה?  .3

 

  יחידות,  7000 יחידות דיור, נכון לרגע זה שווקו 11.000- כ            
  ישווקו בשנים הקרובות במסגרת הסכם הגג. יחידות הדיור הנותרות           

  
  

 מה מתוכן הן לשיווק כללי וכמה הן 'מחיר למשתכן'?כ .4

 

  .מיחידות הדיור בכל מגרש הן במסגרת מחיר למשתכן 70% -כ
  שגם הם אינן מחיר למשתכן. 20-30%פלוס שבס של היתרה             
  

 

 אפשר לקבל מפה עדכנית של העיר הכוללת את השכונות החדשות? האם .5

 

 ניתן לקבל במשרדי העירייה

  
  

 האם כבר ניתנו שמות לרחובות בשכונה? .6

 

  כן, לשכונות ששווקו.            
  

  

 אם כן, נשמח לקבל מפה של פנים השכונה כולל שמות הרחובות. .7

 

 ניתן לקבל במשרדי העירייה

 

  
במכרז: יש להגיש 'פירוט בדבר לוחות הזמנים של תהליך הקמפיין ושל  11.6בנוגע לסעיף  .8

  כל אחד מהשירותים הנדרשים כמפורט לעיל, בחלוקה לפרקי זמן'. 
נשמח לקבל הסבר קצר בקשר לסעיף זה, מה בעצם נדרש? האם פירוט בדבר כל פעולה 



רד ומשך הזמן מרגע אישור ועד ופעולה , או הסבר כללי על משך זמני העבודה של המש
 עליה לאוויר? וכן מה הכוונה ב'בחלוקה לפרקי זמן'?

 

 פירוט כללי על שלבי הקמפיין, מרגע ההתקשרות ועד לסיומו.            

  
נדרש להמציא אישורים על דרישות הסף. איזה סוג של אישור נדרש? מעבר  – 12.3בסעיף  .9

רישות הן כלליות ואין לרו"ח אפשרות לאשר אותן. לאישור מרו"ח על היקף העבודה, יתר הד
 אז מי אמור לספק את האישורים?

  

. לא נדרש אישור רו"ח 7יש לפרט ולהגיש אסמכתאות (ככל שישנם) לדרישות הסף שבסעיף 
 לכל פריט.

  

  

באיזה אישור מדובר?  –עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  אישור בתוקף  – 12.7סעיף  .10
 לא ידע במה מדובר.רואה החשבון 

 

 מבוטל, אין צורך.
  
 

  , האם ניתן להפחית את גובה המחזור?₪מיליון  16לדרישת סף של מחזור של בנוגע  .11

  
  הנושא נבחן ונבדק מקצועית. העיריה אינה מסכימה לשנות את התנאי האמור.          

 


