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 ' סיון תשפ"בי                 

 2022יוני  09       

 מענה לשאלות הבהרה- מכרז פומבי דו-שלבי מספר 02/2022 
 להשכלה המועצה עבורעבודות בינוי ושיפוצים ( לשירותי תכנון כוללני )אדריכלות והנדסהל

 

 תשובה

 

הסעיף  פירוט השאלה / בקשה

 במפרט

המסמך אליו 

מתייחסת 

בקשת /השאלה

 ההבהרה

מס

' 

 

הרבה  מסתמנת לזוכה עבודה ממושכת וצמודה • .לא מקובל

מעבר לעבודת תכנון רגילה , נדרשות תשומות 

וזמינות לאיתור וחקר של חומר תכנוני , הזמן 

הקמת התוספת , ליווי אכלוס  בהמשך לאחר

והעתקה של פונקציות באופן זמני ממקום 

למקום בתוך המבנה ומחוצה לו כדי לשמור על 

 פקוד המערכת עד לסיום הפרויקט .שלמות ת

מכאן ברור שיש יתרון עצום לשני המשרדים  •

שהגיעו מירושלים למפגש , מול שני המשרדים 

 י.האחרים . זה לא רק היכרות המערכת ברישו

כמשרד צפוני שמאוד מעוניין בפרויקט ,  •

מהווה עבורו גורם מכריע )פרט  והמרחק לא

למקרה שציינתי( , לפיכך ,אבקש כדי לאזן את 

המצב , לצרף למועמדות משרדי , חבירה 

למשרד אדריכלים ירושלמי ראוי שעומד על כל 

הקריטריונים של המכרז כשלעצמו , משרד זה 

אל כתף וישלים יעבוד במקביל למשרדי כתף 

את תשומות הזמן הנדרש לשתי המשימות 

   .העודפות שתיארתי

  1. 

₪ 50,000נבקש להפחית את ערבות הביצוע לסכום של  .לא מקובל  10סעיף  

 49' עמ

 .2 מסמכי המכרז 

בפירוט הניקוד מצויין שעל האדריכל להציג פירוט   .לא מקובל

 סיון בעריכת פרוגרמותינ

הנקודות האלה ברכיב איכות אחר  10נבקש להמיר את 

שכן הכנת פרוגרמות , הנוגע ישירות לעבודה האדריכלית

 הינה מקצוע בפני עצמו שאינו כלול בעבודת האדריכל

 .3 מסמכי מכרז   22.4סעיף 

הכוונה בתשובתנו בפרוטוקול 

המשרד  הייתה כי מציעיםהסיור 

בתשובה לשאלה נכתב במפורש שהמשרד המלווה לא 

 יידרש להכין את הפרוגרמה,

פרוטוקול סיור  6שאלה 

 אדריכלים 

4. 
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במכרז כיועץ המלווה את המועצה 

 ה.אינו מכין את הפרוגרמ

המשרד אשר יזכה במכרז יהיה 

  אחראי על הכנת הפרוגרמה.

 למכרז. 1.3.1 ראה סעיף

 

בהתאם לכך נבקש להוריד את הניקוד עבור הכנת 

 פרוגרמות אשר מופיע כרכיב ב' במסמכי המכרז

 כן. 

תשומת לבכם לניסוח הסעיף: 

מסמך ובו תיאור של ניסיונו ... "

בהליכי עריכת  או מי מטעמו/ו

 "... פרוגרמות

האם הצגת פרוגרמות שהוכנו עבור המשרד ע"י 

פרוגרמטור חיצוני יכולות להיחשב כך שנקבל את 

 הניקוד המלא עבור רכיב ב'?

 .5 מסמכי מכרז  22.4

)וכל האוניברסיטה העברית 

מוסד אקדמי מוכר אחר בישראל(  

 .לצורך המכרז יוכרו כגוף ציבורי

לא יוכרו  BBC-מכון הרטמן ו

  גוף ציבורי.כ

 

 

 נבקש לאשר את הגופים הבאים כגופים ציבוריים:

 מכון שלום הרטמן .1

 האוניברסיטה העברית .2

 BBC -ערוץ התקשורת הציבורי 

 .6 נספח ד'  5סעיף 

 פרוגרמטור יתווסף לקבוצת 

 היועצים הנוספים.

למסמכי  1.3.5.2ראה סעיף 

 המכרז המתוקנים.

  

האם לפי התשובה שנתתם יש להוסיף פרוגרמטור 

 ל"יועצי הליבה" או לקבוצת ה"יועצים הנוספים"?

פרוטוקול סיור  6שאלה 

 אדריכלים 

7. 

 לא מקובל.

יובהר כי התמורה לאדריכל 

תהיה בהתאם לאחוז מעלות 

הבניה כפי שנקבע בהצעה. עלות 

הבנייה הקובעת את התמורה 

תהה על פי תוצאות מכרז 

הקבלנים כל עוד עלות הבנייה 

ביחס  15%בפועל לא חרגה מעל 

לתוצאות המכרז )כמצוין בסעיף 

2.4.) 

יובהר כי הזוכה יהיה אחראי 

לתשלום ליועצים השונים לפי 

שיקול דעתו, וזאת במסגרת 

 התמורה הכוללת לה הוא זכאי . 

תוב ש"התמורה תעודכן בהתאם לחלקו של האדריכל כ

מה לגבי מקרה שבו שיעור  –או היועצים מטעמו.." 

השינוי בעלות הבניה ביחס לשכר האדריכלי יהיה 

, אך שיעור השינוי ביחס לשכרו של היועץ 15%-מתחת ל

 ?15%יהיה מעל 

מש"ח  2מש"ח, מתוכם  10)לדוג' אומדן ראשוני של 

מש"ח בגלל שינוי בעלות  11לנוף, ולבסוף הפרויקט עלה 

 (50%-הנוף כך ששיעור השינוי אצל יועץ הנוף עלה ב

 כה בצורה יגדל יועץ של העבודה שהיקף סביר זה אין

 בגלל רק, תמורה כך בשל יקבל לא אך, משמעותית

 מעל של בהיקף השפעה לשינוי אין כולו הצוות שברמת

15%. 

 .8 מסמכי מכרז  2.5סעיף 
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 1.3.5.2, 2.3כמפורט בסעיפים 

 .(5, 3עמודים )

מה קורה אם נדרש יועץ שאינו מופיע ברשימת היועצים 

 זה? אשר מצויינים  בסעיף

סעיף 

2.2.6 

 .9 נספח ז' 

סעיף  האם ישנם סקרים נדרשים, כגון סקר עצים? .9ראה תשובה לשאלה 

2.2.6 

 .10 נספח ז' 

סעיף  סיון באם יידרשו?ימי ישלם עבור קידוחי נ .9ראה תשובה לשאלה 

2.2.6 

 .11 נספח ז' 

הזמנה להציע  1.3.5.2 האם ההצעה צריכה לכלול יועץ נוף וסקר עצים? .9ראה תשובה לשאלה 

 הצעות פרק א' 

12. 

המתבטא הכוונה לשיפוץ 

 ריצוף , כדוגמת בעבודות

טיח, צבע, החלפת כלים 

, התאמה נקודתית של סניטריים

אינם כוללים וש וכיו"ב קירות

שינויים תכנוניים מהותיים 

חלוקה מחדש,  כדוגמתמבנה ב

קירות רחבה,  ה ובניתשביר

 .התווית תשתיות חדשה וכיו"ב

 לא ברור הסעיף הזה. 

 למה הכוונה: "שיפוץ ושאינו כולל שינוי תכנוני" ?

הזמנה להציע  2.2.3

 הצעות פרק א' 

13. 

 מדובר בעיתוי התשלומים. 

 הסופי ישולם רק  3%

 לאחר קבלת היתר חתום מקורי.

קבלת היתר צריך להיות סעיף אחרי הגשת  -1סעיף 

 המסמכים.

רק אחרי קבלת היתר הבניה מכינים את תכניות 

 .העבודה ופרטי הבניין

הסכם  9.4

התקשרות 

 נספח ז' 

14. 

חלקי תשלום שיתאשר הכוונה 

 דיון בוועדה ואישוראחרי כבר 

)ככל שאושר  בתנאים הבקשה

ללא תנאים ניתן להתקדם 

 .הנוספים( 3%לתשלום של 

"אישור הרשות" לא ברור למה הכוונה, כי  -שלב ג

 "אישור הרשות" זה שלב קבלת היתר

הסכם  9.4

 –התקשרות 

 נספח ז' 

15. 

 

 


