כ"א תמוז תשפ"א
 1ליולי 2021

קול קורא מאגר יועצים ובעלי מקצוע בתחומי התכנון ,קונסטרוקציה ,קרקע,
נגישות ,בטיחות ,שילוט ,השקייה
תאריך הגשה  ,27.6.2021שעה .12:00
להלן קובץ תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו אלינו במסגרת הקול קורא שבנדון.
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 ממסמכי 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.
הוראות הקול הקורא אשר לא שונו על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.
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מס' הסעיף
במכרז
2.4.1

שאלות הבהרה

תשובות

הרשמה לקטגוריה של אדריכל /
אדריכל נוף בעל ניסיון בהכנת
תכניות מפורטות – בתנאי סף
מפורט תואר באדריכלות נוף בלבד,
האם בעל תואר ראשון באדריכלות
יכול להגיש מועמדות

התנאי יעודכן באופן שגם
ראשון
תואר
בעל
באדריכלות מאת מוסד
להשכלה גבוהה בארץ או
מחוץ לה .יוכר כעומד
בתנאי הסף .שאר התנאים
הנדרשים ללא שינוי.
מי שמעוניין להירשם כנותן
שירותים במאגר ,בתחום
שאינו נכלל בקול הקורא
הנוכחי ,רשאי להגיש
"בקשה מאוחרת" על פי
הוראות קול קורא 2020
המפורסם באתר הקרן
(סעיף  10שם).
ועדת המכרזים של הקרן
תדון בבקשות מאוחרות
בהתאם לתנאי הקול
הקורא האמור.

בקול הקורא פרסמתם תחומים
ספציפיים ,האם אין אפשרות
להרשם לתחומים – מודד ,מהנדסי
ביוב וניקוז ,ייעוץ סביבתי,
גיאולוגיה ,תכנון תנועה ,תכנון פיזי
וכבישים?
עדכנו אם ומתי ניתן יהיה להרשם
לתחומים אלו

אנא הדריכו אותנו מה הדרך נא ראו את ההוראות
המפורטות במסמך הקול
להיכלל במאגר היועצים
הקורא ,בסעיף  3למסמך
מפורט כל שצריך להגיש.
המסמכים מפורסמים וניתן
להוריד אותם מאתר הקרן.
כחלק מקובץ הקול הקורא
בפורמט  PDFמצורף נספח
א' ליועצים השונים .בנוסף
לנוחיות הנרשמים ניתן
להוריד מהאתר קבצי
 WORDלעריכת טבלאות
תנאי הסף.
את כל המסמכים יש לשלוח
לתיבת מייל
tenders@kasham.org.il
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1.6

הקישור להירשם אינו עובד ,לא
מצליחים לפתוח את הלינקים
ברשימת היועצים הנדרשים

5

1.2

בינואר  2021קיבלנו אישור הרשמה
למאגר היועצים .האם אנחנו
צריכים להירשם מחדש למאגר?
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2.4.3
2.4.4

במה שונות הדרישות הסף
המפורטות בסעיף  2.4.3מסעיף
 ,2.4.4אדריכל/אדריכל נוף בעל
ניסיון מוכח בהכנת תכניות
מפורטות

קבצי ה WORD-מכילים
רק את טבלאות תנאי הסף.
ניתן למלא אותן גם בקובץ
ה.PDF-
יש להוריד את הקבצים,
למלא ולשלוח עם כל
המסמכים הנדרשים לתיבת
מייל
tenders@kasham.org.il
אין צורך ברישום מחדש.
הקול הקורא הנוכחי נועד
לעדכן את המאגר אך לא
להחליפו.
נדגיש כי קול קורא 2020
עומד בתוקפו וכל מי שקיבל
הודעת רישום למאגר
בהתאם לקול קורא – 2020
רישומו תקף בהתאם
לתחום המקצועי אליו
נרשם על ידי הקרן.
אדריכלות
תחומי
ואדריכלות נוף חולקו לשני
סעיפים לפי התמחות
מקצועית ,סעיף  2.4עניינו
התמחות בתכניות מפורטות
(תב"ע) לפי נוהל מבא"ת.
סעיף  2.5עניינו תכנון
מפורט לביצוע וקבלת
היתרי בניה .דרישות תנאי
הסף הן בהתאם להתמחות.

בברכה,
לי קמחי
אדריכלית הקרן

