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 מכרז מס' 33/2020

 לתכנון כנון אדריכלי מקיף ופיקוח עליון

 להקמת אודיטוריום ושדרה מרכזית בישוב ערערה

 
 תשובה נושא סעיף מס"ד

האם ניתן להאריך את מועד הגשת המכרז    .1

 בגלל הסגר?

 18/01/2021הוארך ל 

בל נתונים לגבי היקף הפרויקט לקנשמח    .2

(, האם קיים תקנון תב"ע במ"ר )שטח לתכנון

 ?אדריכלית או תכנית

 מ"ר  11,000שטח קרקעי 
 9,100לתכנון כ שטח מבנה 

 .מ"ר

האם נערך אומדן לעלות הביצוע הקבלנית    .3

  מהו אומדן העלות? ?בפרויקט

 האם יש תקציב לפרויקט?

 לא

 רלבנטית 6% שכר הטרחה הגבלתהאם    .4

היה מכרז של בי"הס אלהנדה למכרז )

 שרשמתם שזה היה טעות(.

 כן רלבנטית

נא לפרט את אבני הדרך לתשלום במסגרת    .5

 החוזה

 בסיכום עם הזוכה.

האם יש פרוגרמה לפרויקט/מבנה/מבנים?    .6

 מבקשים מידע לגבי הפרוגרמה 

 תנאי סף: 4סעיף 
ניסיון  4.6ת.ת סעיף 

בתכנון אולם תרבות 
 600המכיל לפתוח 

מושבים של  800במקום 
 מ"ר. 2,900

 אודיטוריום .1
 ספרייה גודל )בינוני( .2
 מועדון נוער .3
 מבנה רב תכליתי  .4
 מבנה רב תכליתי  .5
 מועדון לאזרח וותיק  .6
 מוזיאון .7
 גלריה פתוחה +מזנון .8
 שדרה מסחרית  .9

 
לפי האם הפרויקט יקודם כמקשה אחת או    .7

 שלביות תכנון / ביצוע

 תכנון כללי
 
 הביצוע בשלבים. 
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 תשובה נושא סעיף מס"ד

על האדריכל לכלול בהצעתו את צוות    .8

היועצים אך לא פורטו היועצים הנדרשים 

 לתכנון הפרויקט. 

רשימת ב -נא לפרט מיהם היועצים הנדרשים

 יועצים סופית ומוגדרת. 

 לחילופין:

-נבקש את אישורכם להגיש הצעה הגבוהה מ

 הפרויקט ע"מ לכסות את שכר מעלות %6 

 כל היועצים. 

כל זאת על מנת ולאפשר לבצע השוואה בין 

 הצעות של מציעים שונים )הרי

מציע אחד יכול לקבוע רשימה חלקית של 

יועצים ובהתאם לכך הצעתו תהיה נמוכה 

יותר מאשר מציע נוסף שהעריך כי נדרש 

 לרשימה רחבה יותר

כל היועצים הנדרשים לצורך 
 הפרויקט.תכנון 

 .מודד1
 . אדריכל2
 קונסטרקטור . 3
 .חשמלי 4
 . מיזוג5
 סוסיב. קרקע 6
 .פרוגראמאת 7
 . עיצוב פנים 8
 . נוף 9

 תחבורה. 10
 מעליות .11
 . סביבה12
 

 .6%לתוספת מעל אין אישור 
 
 

למסמכי המכרז צורף נוסח למכתב המלצה.    .9

 האם ניתן להציג במקום זאת מכתבי המלצה

ידי המזמין העונים על התיאור -עלחתומים 

 כנדרש

 כן

10.     
 

 . המכרז ממסמכיד נפר בלתי חלק מהווה זה מסמך

 .המכרז ממסמכי כחלק חתום זה מסמך לצרף יש

 .בהצלחה

 בברכה, 
 

 יונס מודר 
 המועצה ראש 


