
 المحلي عرعرة عارة مجلس

 

 המועצה המקומית עארה ערערה

 0773624300טלפון:  0773624300:  تلفون

 04 – 6352595פקס :  04 – 6352595:  فاكس

 30026מיקוד :  30026:  منطقة

 

  2020מרץ  17

  2020/06מכרז 

  1:500מ "כנת תכנית בינוי ופיתוח בקנה

 למתחם שכונה דרומית
 

 מענה לשאלות הבהרה

 התייחסת המועצה שאלה סעיף מס"ד

1.  
2 

מועדי 
 המכרז

 

אנו מבקשים לדחות את מועד הגשת 

לפחות שלושה ההצעות כך שיוותרו 

שבועות אחרי קבלת מענה לשאלות 

ל מנת שניתן יהיה להיערך ע הבהרה

להגשת ההצעה למכרז הכולל גיוס צוות 

 יועצים.

המועד האחרון להגשת הצעות הוארך 
 26/03/2020ליום 

2.  

3.1 

מבקשים לתקן את שיעורי הגדלת/הקטנת 

-התכנית לגביהם לא יעודכן שכר הטרחה ל

-(. הגדלה של התכנית ב20%)במקום  5%

הינה משמעותית ביותר ודורשת  20%

עבודה נוספת של כל צוות התכנון שלא 

תתאפשר במסגרת שכ"ט שיוגש להיקף 

 התכנית המפורט במסמכי הפנייה.

תכנית הבינוי תהיה בהתאם לתכנית 
הינה  3.1. מטרת סעיף 1061תמ"ל 

משטח  20%מתן אפשרות להגדלה עד 
לבנייה החדשה במסגרת התכנית 

 התכנית ולא מעבר.

תחויב  20%כל הגדלה נוספת מעבר ל 
בתשלום שכר טרחה עבור השיעור 

בלבד, בכפוף להנחה  20%שמעל ל 
 שניתנה על ידי המציע.

3.  

3.2 

בסעיף זה נרשם כי העבודה כוללת גם 

הכנת טבלאות הקצאה ואיזון, תצ"ר 

 ורישום תצ"ר.

יועצי  מטלות אלה מבוצעות בד"כ ע"י

התב"ע/תמ"ל. מבקשים להבהיר דרישה 

 זאת.

 תוקן ובמקומו יבוא:י 3.2סעיף 

 – טבלאות האיזון הוכנו בשלב התב"ע
התצ"ר יבוצע ע"י צוות  . 1061תמ"ל 

במסגרת   תכנית הבינויהתכנון של 
 מכרז זה.

4.  

5.3 

סיווג משהב"ש הגבוה ביותר לאדריכלות  

אין סיווג  יח"ד. 1000הינו  לתכניות מעל 

יח"ד. נבקש להבהיר את  2500-המתייחס ל

 הסעיף.

נדרש הסיווג הגבוה ביותר בהתאם 
דהיינו . "שר המתכננים של משבגלמא
 יח"ד  1000מעל 

5.  

5.4 

רשימת היועצים המפורטת כוללת גם 

יועצים שאינם נדרשים להכנת תכנית בינוי 

נבקש . ופיתוח )חברה, כלכלה, סביבה..(

 1:500ת תכנית בינוי קנ"מ כנורך הלצ
ים " אדר', אדר' נוף צענדרשים היו

, תנועה כבישים, ניקוזמים וביוב, 
ת תקשר, , יועץ חשמלותיאום תשתיות
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 התייחסת המועצה שאלה סעיף מס"ד

, וכל יועץ יועץ ביסוס וקרקע ,ותאורה להבהיר.
 דרש יאחר שי

"מתודולוגית  נרשם כי יש לצרף להצעה 6.18  .6

 שיתוף ציבור" . נבקש להבהיר.

 מבוטל. 6.18סעיף 

7.  

8.2 

מבקשים להבהיר כי במידה ויבוצע פיצול 

של העבודה בין מספר זוכים, יבוצע עדכון 

מחיר מאחר ובהגשת ההצעה נלקח 

בחשבון היקף העבודה כפי שמתואר 

 יח"ד(.  4306דונם,  2066במסמכי המכרז )

 ל.סעיף זה מבוט

ההתקשרות תהיה מול מציע אחד 
 בלבד.

8.  11.1 

ערבות 

 מכרז

הינה ₪  118,000ערבות מכרז תכנון בסך 

גבוהה ואנו מבקשים להקטינה ולהעמידה 

 ₪. 30,000ע"ס 

 סכום הערבות לא ישתנה

9.  

13.6 

מבקשים לאשר כי תכנית בינוי שהיקפה 

 יח"ד תקבל כפל ניקוד. 4000מעל 

ית לא  יהיה כפל ניקוד כל תכנ
שעומדת בקריטריונים ולא משנה מה 

 נית אחת כתחשב כת. הגודל

 נראה כי נפלה טעות סופר: 13.6  .10

הנחה ) 20%רשום כי מרכיב המחיר הינו 

 (.מתעריף תכנית אב

עפ"י מסמכי המכרז מדובר על הנחה 

 ש"ח לדונם. 3000מאומדן המזמין 

 נבקש להבהיר/לתקן.

₪  3,000אינו כולל אומדן של מסמך ג' 
כללי אומדן לדונם. המסמך מתייחס ל

ועל המציע כולה להיקף עלות התכנית 
 30%)עד  לאומדן זהלציין אחוז הנחה 

 הנחה(.

 נא לעיין במסמכי המכרז

תאם לתעריף משב"ש בההתחשיב 
ור הכנת תכנית תכנית בינוי ופיתוח עב

התמחור יהיה ע"פ הנחה  1:500קנ"מ 
 ה .מתעריף ז

11.  

פרטי 

 המציע

: נדרש 13מבקשים להבהיר את סעיף 

לרשום אנשי מפתח אצל המציע )כפי 

( אולם בטבלה 12שנרשם גם בסעיף 

מופיעות עמודות שאינן קשורות: שם 

הרשות/היקף הפעילות הכספית/תקופת 

 עבודה.

 .בוטלמ 13סעיף 

אישור   .12

בדבר ניסיון 

 המציע

 מבקשים להבהיר לאיזה סעיף במכרז

 6.14)נפנה לסעיף  7מתייחסים מסמכי ב'

הינו  7במסמך ב'  שם נרשם כי מסמך ב'

 יבוטל. 6.14סעיף 

והוא יתייחס  6.14יוחלף ל  6.15סעיף 
 .7למסמך ב'
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והוא יתייחס  6.15יוחלף ל  6.16סעיף  אישור רו"ח(.
 .8למסמך ב'

 –תכנית בינוי אינה מופקדת להתנגדויות  3  .13

 ה. יש למחוק משפט בנושא ז

 נרשם בטעות מחק יי

14.  

6 

התוצרים המפורטים מתייחסים לתב"ע 

 נא לתקן –ולא לתכנית בינוי 

התוצרים ותהליך העבודה יהיו 
 יחס ליהמתש לתעריף משב"בהתאם 

הכנת תכנית תכנית בינוי ופיתוח קנ"מ 
התמחור יהיה ע"פ הנחה  1:500

 מתעריף זה .

15.  9 

מנהל 

 התכנון

אנו מבקשים לאשר כי מנהל התכנון ימונה 

ע"ח המזמין ואינו כלול בצוות המוצע ע"י 

 האדריכל.

מנהל הפרויקט ימונה מטעם 
והוא ועל חשבונה.  משב"ש/המועצה

מידה ילווה את הפרויקט ויוודא ע
בלוחות הזמנים, תיאום מול משרדי 
הממשלה הרלוונטיים, בדיקת תקציב 
הפרויקט ודיווח למועצה, אישור 

 חשבונות המציע.

16.  6 

שלבי 

 התכנון

שלבי התכנון מתייחסים לתב"ע ולא 

 נא לתקן –לתכנית בינוי 

 לנוהל בהתאםיהיו  התכנוןשלבי 
נוי בייחס להכנת תכנית ימשב"ש המת

התמחור יהיה . 1:500ופיתוח קנ"מ 
 ע"פ הנחה מתעריף זה .

17.  7 

תפקידים 

 נוספים

חלק מהמפורט מתייחס לתב"ע ולא 

 נא לתקן –לתכנית בינוי 

התוצרים ותהליך העבודה יהיו 
יחס ל יהמתש לתעריף משב"בהתאם 

הכנת תכנית תכנית בינוי ופיתוח קנ"מ 
1:500 

18.  8 

 לו"ז

 –הלו"ז מתייחס לתב"ע ולא לתכנית בינוי 

 נא לתקן

בכפוף לנוהל לוחות הזמנים יהיו 
בינוי יחס להכנת תכנית ימשב"ש המת
 .1:500ופיתוח קנ"מ 

19.  10 

 תוצרים

התוצרים המפורטים מתייחסים לתב"ע 

 נא לתקן –ולא לתכנית בינוי 

התוצרים ותהליך העבודה יהיו 
חס ל יהמתיש משב" לנוהלבהתאם 

הכנת תכנית תכנית בינוי ופיתוח קנ"מ 
1:500  

סעיפים מס'   .20
 3.3-ו 3.2

תאושר, מה שצריך  1061לאחר שתמ"ל 
לבוא לאשור פורמאלי של הוועדה 

. על 1:500המקומית יהיה רק תכנית בינוי 
 בסעיף המצוינתכן החלוקה לשני שלבים 

דרושה ראת רלוונטית. לא מובנת ולא נ 3.3
 הבהרה בנושא זה.

 .בוטלמ 3.3סעיף 

העבודה נשוא מכרז זה היא הכנת 
שתכלול תצ"ר  1:500תכנית בינוי 

 ורישום.

 מפורטת רשימת היועצים 5.4בסעיף  5.4בסעיף   .21
בהצעה למכרז. לגבי  כללישצריכים לה

התוצרים ותהליך העבודה יהיו 
חס ל יהמתיש לתעריף משב"בהתאם 
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מספר תחומי יעוץ לא ברור התוצר הדרוש 
לאחר שהנושאים פורטו בנספחים של 

 התמ"ל : 

 הידרולוגיה - 
 סביבה -
 חברה וכלכלה -
 ביסוס וקרקע -
 אגרונומיה -

 1:500בינוי ופיתוח קנ"מ הכנת תכנית 
. 

 1:500כנית בינוי קנ"מ ת תכנלצורך ה
ים " אדר', אדר' נוף צענדרשים היו

, תנועה מים וביוב, כבישים, ניקוז
, ותיאום תשתיות , יועץ חשמל

, יועץ ביסוס וקרקע, ת ותאורהתקשר
 דרשיוכל יועץ אחר שי

קריטריונים   .22
 להערכה

מבקשים להוסיף כי ניסיון בהכנת  -
תכנית שלד/תב"ע יכול לכלול גם 

 2,000של תכניות הכוללות יחד  מקבץ
יחידות דיור אבל נערכו במספר 

 מתחמים נפרדים סמוכים.

סיון בהכנת ימבקשים להוסיף כי נ -
תכנית שלד/תב"ע/בינוי יכול לכלול גם 
תכניות לייעודים שאינם מגורים תוך 
קביעת מנגנון המרת שטחי בנייה 
ליחידות דיור כמקובל במכרזים 

 דומים.

סיון בעריכת ימבקשים לכלול בנ -
תכניות בינוי נספי בינוי לתכניות 
מסוגים שונים בתנאי שכוללים בינוי 

 תלת מימדי.

סיון הנדרש בהתאם יהצגת הנ
לקריטריונים יהיה בהתאם לתכניות 

 חיילקהמוקדמות באותו מתחם , לא 
פים בחשבון תכניות סמוכות בהיק

יותר קטנים שבמצטבר מגיעים עד ל 
 יח"ד 2000

ת דיור דיה המרה ליחלא תהי
 משימושי קרקע שונים כגון תעסוקה .

תכנית בינוי שתזכה בניקוד תהיה 
תכנית ערוכה ברמה של תשריט 

לרבות תיאום עם כל  1:500בקנ"מ 
בהיקפה ל  המתייחסתים , צעהיו

יח"ד . לא יתאפשרו  2000יותר מ 
 שונים . שימושים

 

 

  .רזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכ

  .יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז

 בהצלחה

 

 בברכה, 

 

 מודר יונס 

 ראש המועצה 
 


