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 מענה לשאלות הבהרה – 4/19מכרז פומבי מס' 
 

 :להלן ריכוז תשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו בנוגע למכרז שבנדון

 

הסעיף במכרז  

אליו מתייחסת 

 השאלה

 תשובה שאלה

האם יש צורך לציין במפורש  4א. 1

מתחמים אני מציע את  4לאיזה 

מועמדותי? אם כן איפה 

 מציינים זאת?

ניתנת אפשרות לציין בדף ההצעה 

מתחמים מעודפים, בהמשך יתקיים 

הליך בחירת מתחמים מול 

 המציעים הזוכים.

מציעים שכבר הגישו את ההצעה 

 יכולים לשלוח במייל תוספת זו.

brk.moshe@gmail.com 

באיזה פורמט להגיש את תיק  2ב. 2

? A3או  A4העבודות? הדפסות 

 פורמט דיגיטלי?

ממוחשב או מודפס, להגיש ניתן 

  .A3בעדיפות להדפסה על 

האם צריך להגיש ולחתום על  כללי 3

 המסמכים הבאים: 

הצהרה והתחייבות  –מסמך ב' 

 המציע

 הצהרה והתחייבות –מסמך ג' 

חוזה למתן שירותי  –מסמך ד' 

 תכנון לעיריה 

יש לחתום על כלל המסמכים 

. אין צורך למכרזהמצורפים 

טופס החתים חברת ביטוח על ל

אבל יש לחתום על המסמך הביטוח 

את אין צורך למלא בראשי תיבות. 

 רשימת היועצים המצורפים

 .לחוזה ב'-ו א' יםכנספח

  

א של שכונה  202האם מגרש  נספח ג'  4

 ?1של שכונה ד' 11למתחם שייך 

 1של שכונה ד' 712האם מגרש 

של שכונת רמת  14שייך למתחם 

 אברהם?

החלוקה למתחמים איננה חופפת 

לחלוטין את החלוקה לשכונות. 

מתחם עשוי לכלול מגרשים 

משכונות שונות, כפי שמופיע 

 בטבלה המצורפת כנספח ג'.

האם צריך להגיש גם את חוברת  כללי 5

או רק קבלה על  המכרז חתומה

 תשלום החוברת?

 יש לחתום על כל מסמכי המכרז

וההסכם בתחתית כל עמוד. יש 

חתימה מלאה על ההסכם לחתום 

. יש צורך וכן על נספחי הצהרה

 לצרף להצעה קבלה על התשלום.
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האם צריך להדפיס ולחתום על  כללי 6

כל עמודי המכרז שפורסמו 

 באתר העיריה?

עמודי יש להדפיס ולחתום על כל 

 המכרז.

 כתוב כי צריך להגיש "הצהרת 2ב. 7

 ,המציע וחתימתו על דף לוגו"

 למה הכוונה?

הכוונה למסמך פורמלי המעיד על 

כוונת המציע/החברה להגיש הצעה 

כרז. המסמך ילווה את במסגרת המ

 .)דף ההצעה(מסמכי המכרז 

8 

 
 
 

למה הכוונה להגיש את ההצעה  1ו.

 על נייר לוגו של המציע?  

הכוונה למסמך פורמלי המעיד על 

כוונת המציע/החברה להגיש הצעה 

כרז. המסמך ילווה את במסגרת המ

 .)דף ההצעה( מסמכי המכרז

כתוב כי "אין צורך בהגשת  'ד 9

הצעה כספית כלשהי". אח"כ 

ש בסעיף ו' כתוב כי "ההצעה תוג

 על גבי נייר לוגו של המציע". מה

 מהשניים נכון?

מראש ואיננה התמורה נקבעה 

פתוחה להצעות. הכוונה בסעיף ו' 

למסמך פורמלי המעיד על כוונת 

המציע/החברה להגיש הצעה 

במסגרת המכרז. המסמך ילווה את 

 מסמכי המכרז.

רשימת היועצים הנדרשת במסמכי  נספח א' 10

המכרז מציגה מספר יועצים שונים 

מהרכב היועצים השגרתי לעבודה 

ביסוס, מול רשויות תכנון כגון: 

נבקש  ספיקת מים וקידוחים.

להגדיר את תכולת העבודה 

ליועצים הנ"ל המבוקשת על ידכם 

דה כי אם ידרשו קידוחים בובשל הע

מיוחדים שכר הטרחה ליועץ זה 

עלול להיות גבוה מאוד ולפגוע 

 בתקצוב המתחם.

כל מה שנדרש בתכנון במסגרת 

הפרויקטים יהיה בשכר המתכנן 

 כמפורט בנספח א.

 

הגדרת העבודה דורשת יועץ  נספח א' 11

תנועה בלבד, האם יועץ לתכנון 

 פיזי יסופק על ידי העיריה?

 בשלב זה לא נדרש יועץ פיזי לתכנון.

אבני הדרך לתשלום מציגות  נספח א'  12

בעבור קבלת  20%תשלום של 

היתר בניה. א"ד זו יוצרת מצב 

בו תבוצע עבודה רבה מאוד ללא 

שלבי בשינוי ביצוע ההצעה ל

 התשלום לא התקבלה.
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ההיתר, מה שכר עד קבלת 

שיכול לקחת זמן רב. נבקש 

לעדכן את א"ד בצורה שיכללו 

תכנון  10%לתכנון מוקדם,  15%

 קבלת היתר בניה. 10%-סופי ו

בשל העובדה כי נדרש להרכיב  נספח א' 13

צוות מלא לתכנון ותכולת 

העבודה לחלקם טרם ברורה, 

ה לתאריך נבקש לקבל דחי

 המכרז.

. תינתן דחייה של הבקשה התקבלה

מהמועד שנקבע במכרז. יום  14

 6.3.19אחרון להגשת הצעות:  מועד

 .12:00בשעה 

אם החוזה שמופיע במסמך ד' ה מסמך ד' 14

 וא לחתימה או לעיון?למכרז ה

  .החוזה הוא לעיון ולחתימה

האם נספח ב' למכרז הוא  נספח ב' 15

חברת ביטוח או לחתימה על ידי 

 לעיון?

ולא  נספח ב' הוא לעיון בלבד

 .להחתמה על ידי חברת ביטוח

בהמשך יידרש מילוי המסמך ע"י 

יש לחתום על  המציעים הזוכים.

 תחתית המסמך.

האם הנדסאי אדריכלות יכול  ב' 16

 לגשת למכרז?

ע"פ תנאי הסף המופיעים במסמכי 

המכרז, על המציע להיות אדריכל 

 .תעודות מתאימותולצרף 

שטח המכרז איננו מתייחס למרכיב  מהו שטח ממוצע למתחם? נספח ג' 17

 .כיתותה להיקףאלא המתחמים 

ככל ויידרש גיאולוג מעבר ליועץ  נספח א' 18

הביסוס, האם הוא יסופק ע"י 

 העיריה?

עבודת יועץ קרקע כוללת יועץ 

 .וגיאולוגביסוס 
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