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 18/11מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז 

 בלתי נפרד מההצעהויהווה חלק 

 

ן יהיה בתכלול בי –מיושמות  2האם ניתן שהניסיון בארבע תכניות אב בחמש שנים האחרונות שמתוכן  .1

הניסיון הנדרש כצוות נוכל להציג את  – ? אנחנו מציעים לבנות צוותצוות מגישי הצעה מתוך חברה אחת

 אך לא כיועץ בודד.

 הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.

 

כפיפות ואחריות: המפרט מציין ומתייחס  –להוראות ותנאים כלליים  5סעיף למסמכי המכרז,  3עמוד  .2

ליועץ סביבתי בלבד. אין כל אזכור של חברי צוות תכנון נוספים נדרשים. מנסיוננו הרב בהכנת וקידום 

שאי ים למגוון נותכניות לשטחים פתוחים, לאתגר מסוג זה נדרש צוות תכנון מלא הכולל מתכננים / יועצ

: תשתיות, סביבה, אקולוגיה, תיירות, כלכלה, חקלאות, שיתוף ציבור והיבטי התכנון הנדרשים )כגון

: ברור שלהרכב וסך חברי הערהוכו'(. שאלה : האם ההצעה צריכה לכלול פירוט חברי צוות תכנון ואיזה? 

 צעת המחיר.השפעה ומשקל רב על היקף הצוות התכנון הנדרשים לביצוע העבודה, 

מציע אחד, ולא עם מספר יועצים. האחריות לביצוע העבודות הכלולות במכרז האשכול יתקשר רק עם 

חלות רק על המציע הזוכה במכרז. ככל ולדעת המציע עליו להתקשר עם יועצים נוספים יהיה זה על 

 חשבונו.

 

למסמכי  2ליים, בעמוד להוראות ולתנאים הכל 1במקום האמור בפסקה הרביעית בסעיף יחד עם זאת 

לפיכך, מפרסם האשכול פניה לציבור לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט באמצעות יועץ "המכרז: 

 ;סביבתי"

, אשר לפיכך, מפרסם האשכול פניה לציבור לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט באמצעות יועץיבוא: "

 ."נוספיםומתכננים יעסיק תחתיו יועצים 

 

היועץ הסביבתי ידווח "למסמכי המכרז:  3להוראות ולתנאים הכלליים, בעמוד  5ובמקום האמור בסעיף 

 ;על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שימונה לכך מטעמה"

 "היועץ ידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שימונה לכך מטעמה."יבוא: 

 

יצורף להצעה "כן  למסמכי המכרז: 4להוראות והתנאים הכלליים בעמוד  7.5במקום האמור בסעיף וכן, 

 ";, תרחישים אפשריים ותוצרים מצופיםית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמניםהצעה לתכנ

חברי צוות שיועסקו ע"י , ית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמניםיצורף להצעה הצעה לתכנ"כן  יבוא:

 ."ותוצרים מצופיםתרחישים אפשריים המציע, 
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פירוט תנאי סף החלים על היועץ: שאלה:  –להוראות ותנאים כלליים  7.3סעיף למסמכי המכרז,  4עמוד  .3

שנים  5-השנים האחרונות, ולא רק ב 10-תכניות אב סביבתיות שבוצעו במשרד ב 4האם ניתן להציג 

 אחרונות )כמצוין במפרט(?

 הבקשה נדחית.

 

: האם שאלהשקלולן בחירת המתכנן:  – להוראות ותנאים כלליים 9סעיף למסמכי המכרז,  5עמוד  .4

ההצעה צריכה לכלול הצעת מחיר בלבד, או גם תכנית עבודה, אבני דרך ולוחות זמנים? הערה: המפרט 

רך, שלבי העבודה ולוחות הזמנים לביצוע העבודה מתחילתה את אבני הד 4כבר מסביר ומפרט בסעיף 

 ?מה עוד יש להוסיףחודשים ס"ה(.  13ם )ועד להכנת המסמך המסכ

 

 הבהרה:

למסמכי המכרז:  5להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  9.2במקום האמור בפסקה הראשונה בסעיף 

, תרחישים אפשריים ית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמניםיצרף להצעתו הצעה לתכנ "המציע

 בבחירתלה משקל רב  אשר התרשמות, אשכולה בפני להתרשמות ןיוזמ היועץ בפועלותוצרים מצופים. 

 ";יינתן להתרשמות הוועדה מהמצעים, על פי החלוקה הבאה: 60%. לכן, משקל של הזוכה

. הזוכה בבחירתלה משקל רב  אשר התרשמות, אשכולה בפני להתרשמות ןיוזמ "היועץ בפועליבוא: 

 "החלוקה הבאה:יינתן להתרשמות הוועדה מהמצעים, על פי  60%לכן, משקל של 

 

להוראות והתנאים  7.5הנ"ל, אולם המציעים מופנים להוראות סעיף  9.2אין שינוי ביתר הוראות סעיף 

 לעיל במסמך זה. 2הכלליים כפי שתוקן בתשובה 

 

כי לביצוע מימון העבודה: המפרט מציין  – להוראות ותנאים כלליים 11סעיף למסמכי המכרז,  7עמוד  .5

תקציב ייעודי מוגבל מאושר, אשר עלות ההתקשרות לא תחרוג ממנו. שאלה:  הוגדר )רמ"י(העבודה 

ה מדוע לא לציין את סדר הגודל התקציבי )ניתן לבקש או להתחרות על הנחה(, כבסיס להגשת הצע

 ?ולגיבוש צוות תכנון נדרש בהתאם

 למסמכי המכרז. 52כמפורט בעמוד  -₪  400,000המאושר לביצוע תכנית האב הינו בסך של התקציב 

 

מנסיוננו הרב הליך שיתוף ציבור: המפרט לא מציין כל התייחסות ו/או דרישה להליך שיתוף הציבור.  .6

ים בעבודה מסוג זה, נדרשת שקיפות ושיתוף ציבור בכל שלבי העבודה והליך התכנון הכולל כנס

נון. שאלה: מה נדרש ציבוריים, תיאום וקבלת משוב מנציגי ישובים ו/או גורמים פעילים בתחום התכ

 מצוות התכנון ומגיש ההצעה בנושא שיתוף הציבור? באיזה היקף עבודה ובאיזה השקעה?

למסמכי המכרז  3להוראות והתנאים הכללים, בעמוד  4.6הדרישה לשיתוף הציבור מופיעה בסעיף 

 למסמכי המכרז. 36לנספח א' לחוזה, בעמוד  2ובסעיף 
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 הבהרה:

למסמכי המכרז יצורפו  36, ולנספח א' להסכם בעמוד שלוש פעמים שיתוף הציבור יהיה לפחות

 :ההוראות להלן

 בעת ניתוח המצב הקיים והגדרת המטרות והיעדים. – 1בשלב  .1

 הצגת החלופות לציבור. – 3בשלב  .2

 הדו"ח הסופי לציבור.טיוטת הצגת  – 4בשלב  .3

 


