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 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 מענה לשאלות הבהרה – 1926/מכרז פומבי מס' 
 

 :להלן ריכוז תשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו בנוגע למכרז שבנדון

 

הסעיף  מס'

במכרז אליו 

מתייחסת 

 השאלה

 תשובה שאלה

האם חלה חובה לתשלום בסכום של  כללי 1

כתנאי להשתתפות במכרז?  ₪ 500

או רק עבור רכישת מסמכי המכרז? 

לצורך העניין, אם מסמכי המכרז 

והחוזה הורדו מאתר העיריה יש 

 פטור מתשלום התמורה?

 ₪ 500חובת התשלום בסך 

 חלה בכל מקרה.

נבקש לאשר הגשת מנהל תכנון  2ב. 2

שאינו אדריכל ולו הניסיון המבוקש 

 בניהול תכנון של תב"ע

מאושרת הגשת מועמדות של 

אדריכל או מתכנן ערים או 

 מהנדס אזרחי.

האם ניתן יהיה לבצע שיתוף פעולה  2ב. 3

בהשתתפות במכרז ובניהול 

התכנון/תכנון בפועל בין שני מציעים 

 נפרדים )ישויות שונות(?

ניתן לבצע שיתוף פעולה בין 

שתי ישויות בהתמודדות 

מסמכי המכרז עודכנו  במכרז.

 בהתאם.

נרשם כי על המתכנן להציג תכנון של  2ב. 4

פרויקטים בתחום  3לפחות 

המבוקש. האם ניתן יהיה להציג 

תב"ע שתוכננה וטרם אושרה למתן 

תוקף? כמו כן, האם ניתן יהיה 

להציג ניסיון ברמת תכנון מפורט 

לביצוע של אחד מהתחומים כחלק 

 מהניסיון של המציע?

להציג תב"ע שטרם  ניתן

אושרה, ניתן להציג ניסיון 

 ברמת תכנון מפורט לביצוע.

מבקשים לבטל את תנאי הסף  2ב. 5

לרישום במאגר משרד הבינוי 

והשיכון בתחום הרלוונטי, היות 

והאישום למאגר המתכננים כרוך 

בהצגת ניסיון בפרויקטים בעלי אופי 

של שכונות מגורים ולאו דווקא מבני 

 .לא מאושר
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רות כנדרש בתוקף מכרז ציבור ותיי

 זה

נספח א'  6

 –למכרז 

שלבי 

 התשלום

באבני הדרך לתשלום בחוזה, בעמוד 

חלה טעות סופר ונרשמו אבני  27

הדרך לתשלום לפי תעריך רשות 

מקרקעי ישראל ולא משרד הבינוי 

 ( כנדרש5והשיכון )תהליך 

 מסמכי המכרז עודכנו. 

נספח א'  7

 –למכרז 

שלבי 

 התשלום

 –נבקש הבהרה בנושא שכר הטרחה 

נודה לקבלת הפרמטרים לחישוב 

בתעריף משהב"ש ע"מ שנוכל לבחון 

 את השכר בפרויקט 

הפרמטרים לחישוב הנם 

בהתאם לתעריף משרד הבינוי 

והשיכון וזמינים לעיון באתר 

 האינטרנט של המשרד.

נספח א'  8

 –למכרז 

שלבי 

 התשלום

ככל ותתקבל ההחלטה למנות 

תחת מנהל הפרויקט, מהי  יועצים

התקורה שתשולם למנהל הפרויקט 

 מעבר לשכר המתכננים?

על הזוכה לנהל צוות יועצים 

כנדרש. סך התמורה בהתאם 

 לנהלי משרד הבינוי והשיכון.

האם ייצא מכרז דומה לאדריכלים  כללי 9

לשם תכנון המתחמים ולא רק 

 לניהול התהליך?

המכרז כולל התקשרות של לא, 

עם צוות תכנון, לרבות הזוכה 

 מתכנן.

 


