כ"ז אב תש"ף
 17אוגוסט 2020

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון,
המדידה והפיקוח ותחומים משלימים – קובץ  2של שאלות ותשובות –
תאריך הגשה  ,31.8.2020שעה .12:00
להלן קובץ שני של תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אלינו במסגרת הקול קורא
שבנדון .קובץ זה מצטרף אל קובץ מס'  1שפורסם ביום .12.7.2020
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו
בפועל על ידי המציעים השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את
השאלה ו/או לטשטש את זהות השואל.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח
אחד מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסכי הקול קורא ובכל מקרה בו
ההבהרות משנות ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי הקול קורא – יש לראות
אותן כגוברות על הוראות הקול קורא.
כל מציע הבוחר להגיש בקשה להירשם במאגר היועצים הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים
לתנאים כפי שהם מפורטים במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו
לבקשתו ובין אם לאו.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו
לבקשתו לרישום במאגר ,ביחד עם קובץ הבהרות מס' .1
הוראות הקול הקורא אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.
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1

מס' הסעיף
במכרז
כללי

שאלות הבהרה

תשובות

מסמכי הרישום :הסכמים
משרדנו שוקל להירשם בתחומים
הבאים:
(א) יועץ מהנדס תחבורה  /יועץ
תנועה בהתאם לנספח מס'
א.'8/
(ב) אדריכל נוף בהתאם לנספח
א.'4/
לא ברור מהו ההבדל בין "נספח ב'
– הסכם עם מתכנן" לבין "נספח ד'
– הסכם עם יועץ  /נותן שירותים"
ואיזה מהם יש לצרף לבקשת
הרישום לגבי התחומים הנקובים
לעיל.
אנא הבהרותיכם.

לאדריכל יש לצרף את נוסח
ההסכם עם המתכנן – נספח
ב' .ליועץ תחבורה  /יועץ
תנועה יש לצרף את נוסח
ההסכם עם יועץ נותן
השירותים – נספח ד'.
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תשובות

ביטוחים  -אנו מבינים מהתשובה
לגבי נספח ג' כי אין צורך באישור
המבטח במעמד ההגשה של בקשת
הרישום גם לגבי רישום ליועצים /
מתכננים בשאר התחומים.
אנא אישורכם.

כחלק מההסכם יש חובה
לחתום בראשי תיבות על
נספח הביטוח ,כדי לוודא
שהמציע הבין את דרישת
הביטוח הנדרשת .אין צורך
להביא אישור קיום
ביטוחים בשלב הגשת
הבקשה .אישור כאמור
יידרש ויהווה תנאי מוקדם
להתקשרות – במקרה של
התקשרות בפועל.
"פרויקט" פירושו בהקשר
זה עבודת תכנון .יש לעמוד
בכל אחת מהדרישות
המפורטות בכל אחד
מהסעיפים הנזכרים.
פרויקטים לפי צרכי הקרן
מעת לעת .חלק
מהפרויקטים ידרשו תכנון
סטטוטורי וחלקם תכנון
מפורט בלבד.

אדריכל רשוי:
האם הניסיון הנדרש בסעיפים
 2.3.7 ,2.3.4ו 2.3.8-מתייחס
לפרויקטים לביצוע או לפרויקטים
סטטוטוריים או לשניהם?
מבקשים לפרט דוגמאות
לפרויקטים (כולל היקפים)
שיימסרו לאדריכל רשוי שייכלל
במאגר היועצים.
האם מדובר רק על פרויקטים של
תכנון לביצוע? האם גם תכנון
סטטוטורי?
במסמך התשובות כתוב שיש
להגיש את עמודים  1-18כשהם
חתומים בתחתית העמוד.
כמו כן כתוב שם :באשר לתנאים
המתייחסים למציע עצמו -די
להגישם פעם אחת ביחס לכלל
המועמדים.
במידה וניגשים  2מועמדים עליהם
להגיש בנפרד את העמודים הנ"ל?
או שניתן להגיש אותם פעם אחת
ורק את נספח א '3למלא פעמיים?
במידה ומגישים רק פעם אחת -מי
צריך לחתום בתחתית העמוד? –
שני המועמדים?
אנחנו שייכים לקטגוריה אדריכל
רשוי -האם צריך לצרף גם את
נספחים ב'-ד'? ולחתום בתחתית
העמוד על כל אחד מהם?
בנספח א' 3אליו אנחנו ניגשים .אין
צורך להוסיף ולחתום בתחתית
העמוד של העמודים  .19-61נכון?

יש לעמוד בכללים בסעיף .5
ניתן להגיש את העמודים
החתומים בתחתית העמוד
פעם אחת בלבד .יש למלא
את נספח א 3/בנפרד לכל
מועמד .כל מועמד יחתום
על הנספח המתייחס
למועמדותו.

לאדריכל רישוי יש לצרף את
נספח ב'.

יש לחתום על הנספח
הרלבנטי לתחום המקצועי
וזאת בנוסף לחתימה
הנדרשת בעמודים .1-18
אין שינוי מתנאי הקול
אחד מתנאי הסף של המכרז הנו
הכנת שתי תכניות מתאר מקומיות .הקורא .ניתן להגיש
אני מניח שהכוונה לתכניות מתאר תוכניות מקוונות שהוגשו
בהתאם לנוהל מבא"ת לפי
מקומיות ולא תכניות מתאר
סעיף .2.3.5
יישוביות.
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האם יש הגבלה על היקף תכניות נא ראו תשובתנו לשאלה 8
המתאר המקומית המבוקשת.
לעיל.
במשרדנו שני שותפים וראש צוות
בכיר .האם כל אחד יכול לגשת
באופן נפרד ולהציע את מועמדותו
להליך הרישום למאגר תחת שם
המשרד? כלומר – שניים כעצמאים
ואחד כשכיר?
האם האדריכל בהכרח נדרש להיות
בעל ניסיון בהגשת  2תכניות
לפיתוח נופי בשטחים פתוחים? שכן
מדובר בעבודה של יועץ נוף .במידה
וכן ,האם ניתן לצרף יועץ נוף
מומחה מטעמנו שיענה על דרישות
אלה?
האם קיום אדריכל נוף בצוות
התכנון אינו מייתר את הניסיון
הנדרש בסעיף זה?

יש להגיש את המועמדות
של כל אחד מאנשי הצוות
המעוניינים להירשם
במאגר ,באופן אישי .יש
לעמוד בכללים בסעיף .5
על המועמד לעמוד בעצמו
בכל תנאי הסף הנדרשים.

על המועמד לעמוד בעצמו
בכל תנאי הסף הנדרשים.

