
 

 

  

  

  

  

  

תכנון תב"ע  - 01/2020מכרז פומבי 
 מייעוד שצ"פ לייעוד מבני ציבור,

שטח למאגר  מסחר תומך תעשייה,
 מי חירום ואחרים

  

 
 מענה לשאלות הבהרה 
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   מענה לשאלות הבהרה -לתכנון תב"ע  01/2020מכרז פומבי הנדון: 

  

לתכנון תב"ע בתפן,  ויהווה חלק  01/2020למכרז פומבי , כל עמודכאשר הוא חתום בסוף  להצעה מסמך זה יצורף

 בלתי נפרד מההצעה. 

  

 להלן השאלות כפי שנתקבלו והמענה: 

 

אנו מעוניינים לברר אם אנו עומדים בתנאי הסף וניתן להתמודד במכרז. מצ"ב  – 4.3לסעיף  תמתייחס: 1שאלה 

 רשימת תכניות שנערכו במשרדנו בשנים האחרונות.

 על המציע לבדוק את עמידתו בתנאי הסף ולאחר הגשת ההצעה כדין, הצעתו תיבדק ע"י המזמין.תשובה: 

 

 .שבועיים מרגע קבלת התשובות ועד המועד הגשת ההצעהמבוקש כי יוקצה פרק זמן של לפחות  :2שאלה 

 הבקשה נדחית.תשובה: 

 

דונם בתחום התכנית  60אין שום נתון מכוון מהו מיקום אותם מגרשים של  - 2.2סעיף למתייחסת  :3שאלה 

דונם של שצ"פ( וכן האם מדובר במגרשים רציפים או מפוצלים נבקש לקבל זיהוי  140 -המאושרת )בתחומה כ

 המגרשים.

בלבד אשר המועצה מעוניינת לשנות את ייעודם. מדובר על  השטח המיועד לתכנון הינו שטחי השצ"פים תשובה:

 .611, 610, 606, 605, 602 -חלק מ  שצ"פים שמספרם

 

 ומיקומם. הנוספיםנבקש נתון כמותי של המגרשים  - 2.3סעיף מתייחסת ל : 4שאלה 

 .(16008ראו תכנית מאושרת ג/),   2001,2003מספר המגרשים הנוספים  תשובה: 

 

צוין כי במגרש מסוים יש בעלים פרטיים. נבקש את נתוני  - בנספח ב' 1.5וסעיף  2.4סעיף מתייחסת ל :5שאלה 

רלוונטי לקבל הצעת שמאי( וכן הבהרה מה הכוונה באמירה "... באם צריך טבלאות הקצאה   –המגרש )מיקום, גודל  

 מדוע "באם", לא הכרחי? –ואיזון..." 

רים, מספרי החלקות ו, וצבועים עם אלכסונים שח2003,2001חלקות פרטיות הינם המגרשים שיש בהם תשובה: 

ול בהתאם, הגדרת עבודת השמאי עיצטרך המתכנן להפיק נסחי טאבו ולפבמכרז, לאחר הזכייה  .34,6הידועות הינן 

 בהתאם לדרישות התכנוניות של הועדות.



 

 

  

למזמין לבחור בעצמו יועץ לאחד התחומים וגריעת תקציב זה לאור מתן זכות  -2.9 סעיף מתייחסת ל :6שאלה 

 מהמתכנן לפי "... החלק היחסי...", מתבקש לדרוש מכל מציע להגדיר את חלקו הכספי של כל יועץ בהצעה המוגשת. 

על המציע להציע צוות מקצועי שייתן מענה מקצועי למפורט במכרז, ולמזמין נשמרת הזכות בהתאם  תשובה:

 .ז לבחור יועץ מקצועי ברמה גבוהה ובהתאם למחירי השוק  ותעריפים מקובליםלמפורט במכר

 

6.2סעיף ל תמתייחס :7שאלה 

 

דונם. ככל תידרש הגדלה של שטח התכנון, הדבר יעשה  60השטח המבוקש לתכנון במסגרת מכרז זה, הינו  תשובה:

במידה מראש ובכתב ע"י מזמין העבודה, ובכפוף לאפשרות הגדלת סכום ההתקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים.  

 ל הצעה הזוכה.ויוחלט להגדיל את השטח המתוכנן, התשלום יהיה באופן יחסי להגדלה ביחס לסך כ

 

משרד שספריו מנוהלים בשיטת "מזומן" עלינו להוציא חשבונית עסקה     -א'    11מתייחסת לנספח ו', סעיף    :8שאלה  

 טרם קבלת תשלום וחשבונית מס לאחר קבלתו מבקשים לתקן בהתאם את הרשום בסעיף.

 .המציע יגיש חשבונית מס כדיןחשבון עסקה ועם ביצוע התשלום הבקשה מתקבלת. המציע יגיש  תשובה:

 

, כקבוע בחוק מוסר תשלומים 45ש+  –מבקש לתקן תנאי תשלום ל    -ב'  11מתייחסת לנספח ו', סעיף  :9שאלה 

 לספקים התשנ"ז ע"י גופים ציבוריים בהם רשויות מקומיות.

 .הבקשה מתקבלת תשובה:

לעניין  נבקש לתקן ולציין כי על ההסכם תחול הוראת החשכ"ל -ה'  11מתייחסת לנספח ו', סעיף  :10שאלה 

להסכם ובהתייחס למדד הידוע באותו מועד, או עם  18 –הצמדה בגופים ציבוריים: תחושב החל מהחודש ה 

 במדד, המוקדם ביניהם. 4%עליה מצטברת של 

 הבקשה נדחית. תשובה:

מספרים סידוריים של סעיפים אלה חוזרים על מספרים  - 11עד  8מתייחסת לנספח ו', סעיפים  :11שאלה 

 ם קודמים. הערותיי מכאן ואילך מתייחסים למספרים אלה בהסכם למרות היותם כפולים.סידוריי

 מספרי הסעיפים יעודכנו בהתאם בעת חתימה על החוזה. .ההערה מתקבלת תשובה:

מבקש שירשם בסיפא "... ובתנאי שהמזמין לא יסכים להתפשר  -ב'  8מתייחסת לנספח ו', סעיף   :12שאלה 

 להעבירה להכרעה בבוררות ללא הסכמת המתכנן מראש ובכתב".בתביעה או 

הפחתת השכר כמפורט בסעיף, ככל שהתכנית תצומצם אינה מדתית, כיוון שחלק מעלויות עבודה  .א
מסוג זה נותרות בעינן, או מצטמצמות באופן מועט בלבד. לפיכך תעריפים מקובלים בנויים באופן 

 פרוגרסיבי ונבקש להציג מתווה מתוקן לסעיף זה.

  ד'.60אין ביטוי להגדלת שכר במקרה ששטח התכנית יגדל מעבר ל -  .ב



 

 

  

ובתנאי שהמזמין לא יסכים להתפשר בתביעה או להעבירה להכרעה "  - הבקשה מתקבלת באופן הבא תשובה:

 המתכנן מראש ובכתב".יידוע בבוררות ללא 

סעיפים כפולים שחוזרים בסעיפים   - 14ב', 13א', 13ד', ה', ו', ז', ח', 8מתייחסת לנספח ו', סעיפים  :13שאלה 

מוצע שבעת חתימת  וכו'. 6חוזר על ס'  14ב', ס'  8ו' חוזר על  8, ס' 4.4ד' חוזר על ס'  8קודמים בהסכם לדוגמא ס' 

 כפולים.הסכם מול מתכנן שייבחר תבוצע הסדרה של סעיפים 

 .הבקשה מתקבלת תשובה:

מבקש שירשם בסיפא של הסעיף "... בכפוף   -ג' 11ג', 10ב' 10, 1א9מתייחסת לנספח ו', סעיפים  :14שאלה 

 לתשלום התמורה למתכנן".

 .הבקשה נדחית תשובה:

 למעט הגבלת התקציב. 2019האם מדובר באותו מכרז שפורסם בספטמבר  :15שאלה 

 .במכרז כפי שמצויןעם חידודים לגבי השירותים הנדרשים ובקשה לשירותים נוספים כן ,  תשובה:

 

 ?(1.7אש"ח הוא רק לשלב א' של העבודה )נספח ב' סעיף  330,000האם התקציב של  :16שאלה 

 .המופיעים במכרז ונספחיו בכל הסעיפיםהנדרש כל את התקציב כולל  תשובה:

 

 האם השטח לתכנון כולל את כל השצ"פים? :17שאלה 

 .3 מס' שאלהלראה מענה  תשובה:

 

 ?אילו מגרשים נדרשים לאיחוד חלוקה: 18שאלה 

 .5 מס' לשאלה מענהפירוט ב, הם כוללים חלקות פרטיות, ראה 2001,2003מגרשים מספר  תשובה:

 

אשר לצידו מועסק אדריכל רשום  בתכנון ערים,האם ניתן להגיש בעל תואר ראשון ושני  -4.1 סעיף : 19שאלה 
 ורשוי?

 יש לפעול בהתאם לנדרש בחוברת המכרז. תשובה:

 

על מנת   למיטב הבנתנו,  נבקש לקבל הבהרה בענין הצוות המבוקש על ידכם במסגרת ההצעה.  -2.5  סעיף  :  20שאלה  
 מנהל תכנון וייתכן יועץ סביבתי. אדריכל, מודד, שמאי, לבצע עבודה זו נדרשים יועצים נוספים לרבות יועץ תנועה,

 יש לפעול בהתאם לנדרש בחוברת המכרז, נדרש צוות מלא לבצוע הנדרש במכרז. תשובה:



 

 

  

 

 האם המועצה מספקת את המדידה לצורך הכנת התב"ע?: 21שאלה 

 לא, כל הנדרש יסופק ע"י המציע בהתאם לחוברת המכרז. תשובה:

 המופיע במכרז כולל הכנת תצ"ר ורישומו? האם האומדן: 22שאלה 

 לא. תשובה:

 

 

 

  הערה:

 , להצעה לביצוע תכנון תב"ע  ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה. כל עמודמסמך זה יצורף כאשר הוא חתום בסוף 

  

 

 

 
 ראמי חשאן
  מהנדס המועצה

 

 

 

 

 

 

  

  

                            תאריך_______________המציע__________                                                    חתימת

  


