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 2הבהרה מספר 
 

 לתכנון ופיקוח עליון מבנה רב תכליתי   03/2022מכרז פומבי מספר 
 
 

1.  
 תשובה שאלה מס"ד

 מ"ר  600 ?מה שטח הפרויקט .1

כתוב שהשירותים  3.5 בסעיף .2
, לעבודותיכללו פיקוח צמוד 

דבר אשר אינו נהוג 
, חוזים מסוג זה/בעבודות

האם הכוונה היא לפיקוח 
 ?עליון

 מדובר בפיקוח עליון ולא צמוד

, מבנה רב תכליתי 4.4בסעיף  .3
הוא מבנה שמשמש לכמה 
מטרות, בגוף המכרז ובנוסח 
ההמלצה המצורפת, צוין 
שהניקוד וההמלצות יהיו 

עבור מבנה רב תכליתי בלבד,  
מסוג זה אינו שונה  מבנה

מבחינה אדריכלית מאף 
מבנה ציבורי אחר ואפילו 
יותר פשוט מהרבה מבנים 
אחרים, נבקש לאפשר צירוף 
המלצות למבני ציבור כלליים 
אשר משקפים יותר את 
ניסיון המציע, כמו אולמות 
ספורט, מבני חינוך, מרכזים 

 משולבים וכו'

אפשר צירוף המלצות למבני ציבור 
מבני חינוך,  מו אולמות ספורט,כלליים, כ

 .מרכזים משולבים 

סעיף האיכות, נדרש אישור  .4
רואה חשבון לעניין ההיקף 
הכספי, ניסוח הסעיף הינו 
בעייתי מפני שרו"ח פחות 

מתערב בעניינים דומים ולא 
יחתום על תצהירים בעניין 

הנ"ל, ההיקף הכספי של 
הפרויקטים הינו נגזרת של 

שטח הפרויקט, נבקש 

 אין שינוי
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לאפשר צירוף חוזים, צירוף 
פרוגרמה לפרויקטים או 

יר מהמציע על היקף תצה
העבודות ) ניתן להוסיף 

 בהמלצה עצמה(.
נבקש לדחות את תאריך  .5

ההגשה, ההגשה נקבעה 
דבר אשר לא  15/03לתאריך ,

משאיר זמן להשגת 
 ההמלצות או ערבות בנקאית

 22/3/2022הוארך ל 

מבקשים ושההמלצות יכללו  .6
-2015ולא רק , 2022את שנת 

2021. 

 שינויאין 

מהו שטח הפרוייקט ומהו  .7
 אומדן הפרוייקט?

 מ"ר 600שטח 
 כולל מע"מ  4,000,000אומדן : 

היקף כספי  - 9בעמוד מס'  .8
הפרמטר   -של הפרויקטים 

 ייבדק על פי אישור רו"ח
 -הכוונה לרו''ח של האדריכל 

של  רו''ח או מגיש המכרז?

  המועצה המקומית?

 רו"חהפרמטר ייבדק על פי אישור 
מגיש  -הכוונה לרו''ח של האדריכל 

 המכרז

לגבי צירוף מסמכים להוכחת  .9
כיצד לפרט  -ניסיון המשרד

את זה? האם מדובר בצירוף 
טבלה שאנו מכינים ומציינים 

את ההיקף הכספי של כל 
פרוייקט? או יש צורך 

במסמכים חתומים ע''י 
 גורמים אחרים?

 7לפי מסמך ב'

אפשר  האם -לגבי המלצות  .10
לצרף המלצות שברשותנו 

במקום למלא את העמודים 
המצורפים. )מדובר 

בהמלצות שהתקבלו מקודם 
"לכל מאן דבעי"  ולא 
במיוחד לכבוד מועצה 

מקומית ערערה",  זה מקובל 
 עליכם?

 7אם המסמכים עונים על מסמך ב'

 
 

 
    .  תאריך תוקף הערבות הבנקאית שנקבע במכרז נותר ללא שינוי
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 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפר ממסמכי המכרז .
 יש לצרף מסמך זה חתום כחלק ממסמכי המכרז.

 בהצלחה 
 

  
 
 

 בברכה  

 מודר יונס 
 ראש המועצה 

 
 
 
 
 


