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  2021/30שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 

 לקבלת שירותי תכנון קריית הספורט בחצור הגלילית

 

 :03/2021להלן ריכוז התשובות לשאלות ההבהרה למכרז פומבי מס'  .1

מס' 

 שאלה

מיקום 

במסמכי 

 המכרז

 תשובה שאלה

 – תנאי סף 1

 4עמ' 

משרדנו תכנן מספר  – 1.2לעניין תנאי הסף סעיף 

 מרכזי ספורט וכרגע נמצא 

 43בביצוע מרכז ספורט שהשלב הראשון בו הוא 

 מיליון ש"ח ללא מע"מ. 

מיליון, אך טרם, הוחלט  15השלב השני מוערך ב  

 ביצועו. אבקש להעמיד את 

מיליון ש"ח, ו/או  43יקט על  היקף עלות הפרו

מיליון ש"ח( של 15לחלופין להתחשב בשלב השני )

התכנון הכולל בריכה מקורה אולם באולינג חדרי 

 חוגים 

 נוספים ומגרשי ספורט.

במידה והתכנון של שני השלבים 

מבוצע ע"י אותו המציע והשלב 

הראשון החל אזי קיימת עמידה 

בתנאי הסף המפורטים בחוברת 

 המכרז.

נבקש להבהיר כי עלות העתקות/הדפסות תהיה   2
 על חשבון המזמין. 

ג.  1סעיף  8הנכם מופנים לעמ' 

 לחוברת המכרז

במסגרת מכרזי תכנון לגופים ציבוריים מקובל כי   3
מהציון הסופי  20%שקלול מרכיב השכר יהיה 

מהציון הסופי.  80%בעוד שמרכיב האיכות יהיה 
נבקש לבחון התאמת מכרז זה בהתאמה לחוק 

 חובת מכרזים. 

 הבקשה נדחית

ניקוד עבור  4

איכות 

 –ההצעה 

 10עמ' 

לגבי אמות המידה לבחירת המציע )טבלה בעמוד 
 במסמכי המכרז(:  10

  האם בקטגוריה הראשונה ניתן להציג כל
גם פרויקטים שלא בייעוד של  –פרויקט 

 מתחמי ספורט? 

  בקטגוריה השנייה האם כוונתכם לאפשר
להציג פרויקטים בייעוד של מתחמי 

ספורט גם בעלות ביצוע נמוכה 
משמעותית, בניגוד לתנאי הסף וביחס 

לקטגוריה הראשונה שבה מבקשים לפרט 
 ₪(? מיליון  55את העלות הביצוע )מעל 

  איך יחושב הניקוד עבור מספר
 פרויקטים? 

  ת מעבר מה תכלול הסקיצה הרעיוני
 להדמיה? 

  ן.כ -קטגוריה ראשונה 

  תנאי  –קטגוריה שנייה

הסף הינו ביצוע 

מתחם/מרכז ספורט בשווי 

מלש"ח לפחות,  55של 

וניתן להציג פרויקטים 

נוספים שבוצעו בסכומים 

 פחותים מכך.

  הניקוד יחושב ע"פ

פרויקט אחד לפחות כפי 

 שרשום בחוברת.

 .לשיקול המציע 
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קיימת דרישה להעסקת  13א בעמוד  7בסעיף   5

 9כלל היועצים הנדרשים, ולעומת זאת בסעיף 
לחוזה, מפורטת רשימה של יועצים  35בעמוד 

נדרשים. מבקשים להבהיר כי רשימה זאת תהיה 
הקובעת וכל דרישה נוספת להעסקה של יועץ 

 נוסף תלווה בתוספת לשכר הטרחה.  

 מובהר כמבוקש

מתכנן כבישים )פיזי( מעבר האם נדרש גם   6
 לתנועה ותחבורה? 

 לא.

אבני דרך  7

 לתשלום

בחוזה  9אבני הדרך לתשלום המפורטים בסעיף 
שצורף אינם עולים בקנה אחד עם התקדמות 

בתכנון האדריכלי בפרויקטים דומים )לרוב 
קבלת היתר בניה הינו שלב מקדים לתכנון 

תכנון  –מפורט, וכן חסרים שלבים מקדימים 
מוקדם וסופי. נבקש לעדכן את אבני כך שיכללו 

, הכנה וטיפול בהיתר תכנון מוקדם, תכנון סופי
בניה, תכנון מפורט, תכנון למכרז/ביצוע ופיקוח 

 עליון. 

בשלב זה אין שינוי באבני הדרך 

 לתשלום התמורה

 

 

צוין המשפט  5נספח כתב הצעה )חלק ח'( בסעיף   8
"אדריכל זר". האם עולה הדרישה להעסיק 

 אדריכל כזה במסגרת הפרויקט? 

לא נדרש אדריכל זר, נפלה טעות 

 בחוברת המכרז.

בחלק מהסעיפים בפנייה צוינה המילה ערבות,   9
בעוד שלא ברור האם יש צורך בצירוף ערבות 

 מכרז במסגרת ההגשה, וכן מה גובהה? 
 

לא נדרש לצרף ערבות מכרז 

 במסגרת ההגשה.

 –תנאי סף  10

 4עמ' 

לתקופה  1.2מבקשים לשנות תנאי הסף בסעיף 

 שנה. 15של 

שנים אחרונות  5פרויקטים במהלך לחילופין 

כאשר לפחות ₪, מיליון  55בהיקף מצטבר של 

 ₪.מיליון  30אחד מהם בהיקף של 

 

 הבקשה נדחית

 

 – 19עמוד  11
נוסח 

המלצות 
 נדרש

האם יש להגיש המלצות ע"ג הנוסח המופיע 
במסמכי המכרז או שניתן להגיש מכתבי המלצה 

 שהתקבלו מלקוחות?

מסייע ולכן הנוסח הינו כלי 

 מומלץ להשתמש בו.

בנוסף אליו ניתן וכדאי לצרף 

ובתנאי שאלה  מכתבי המלצה

מכילים את המידע הכלול בנוסח 

 .ההמלצות שבחוברת המכרז

 -1עמוד  12
 3.1סעיף 

האם הגשת הדמיה / סקיצה במסגרת הגשת 
מסמכי המכרז הינה חובה כחלק מההגשה? האם 

 הדבר משפיע על ניקוד האיכות? 

הגשת הדמיה/סקציה אינה חובה, 

אך משפיעה על ניקוד האיכות כפי 

שמצוין בטבלה המפרטת את 

חלוקת הניקוד עבור סעיפי 

 .האיכות
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סעיף  4עמ'  13

1.2 

  

נבקש להפחית את הסכום המבוקש לתנאי הסף 

השנים  15 –ולאפשר להציג פרויקטים מ 

 האחרונות

שונה להצגת  1.2תנאי הסף מס' 

השנים  10-מפרויקטים 

 האחרונות לפחות

סעיף  35עמ'  14

9 

 לא כולל מודד ויועץ מטבחים. האם נדרש מודד, יועץ מטבחים

 – 4עמ'  15

 תנאי הסף

האם ישנה אפשרות להגיש הצעה למכרז זה 
 בשותפות עם משרד אדריכלים אחר?  

 

כן, ובתנאי שתנאי הסף מקויימים 

במציע עצמו קרי, לא ניתן לקיים 

הסף באמצעות יותר את תנאי 

ממציע אחד אך אין מניעה לשת"פ 

 כאמור

 –תנאי סף  16

 4עמ' 

  מיליון  חייב  55האם הפרויקט שהיקפו
 להיות מוקם בפועל עד לגמר?

  באם הפרויקט נמצא במכרז יכול לבא
 בחשבון ? 

   האם מרכז תרבות תאטרון מרכז חוגים
 וקונסרבטוריום עונה על הדרישה ?

  לא. – 1שאלה 

ההתניה היא תחילת 

 העבודות הקבלניות.

  לא יובא  – 2שאלה

 בחשבון.

  רבות, תמרכז  - 3שאלה

כז חוגים מרן ויאטרות

ם וקונסרבטוריום אינ

תנאי סף קביל )ראה 

 – 4חוברת המכרז, עמ' 

 (. 1.2תנאי סף 

 

 

 יש לצרף מסמך זה חתום בעת הגשת ההצעה למכרז. .2

 

 חתימת הקבלן: ___________________

 

 


