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יועץ  -מהנדס לבחירת  4/2019מכרז   –שאלות הבהרה מענה לפרסום     

למתן שירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון לפרויקט פיתוח שכונת  וסמךתנועה מ

 –מגורים ואזור תעסוקה 

 (1041תמ"ל ) נת מקב"ת גני יהודהכוש 

 
 

עמוד  ס"דמ
בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב שאלה 

האם ניתן להציג תכניות שיש בהם רק  3.3.1 9 .1
  ?תנועה או רק פיזי
רק שהן  תלקבל על תוכניווכמה ניקוד ניתן 
 ?תנועה או רק פיזי

חייבות להיות  המוצגות או שכל התוכניות
 ?גם תנועה וגם פיזי

 כרזאין שינוי בתנאי המ
כל התכניות אמורות 

 להיות תנועה ופיסי

 יעים?מצ פגשקיים מהאם ית     .2
 

 לא

3. 
 
 
 

מהו לוח הזמנים שבכוונת המזמין להשלים   
 של השכונה? את התכנון והביצוע

תכנון ארעי יש לסיים 
 חודשים 3תוך 

נבקש לדעת מיהו מנהל הפרויקט ומי נכלל    .4
( ורבצוות היועצים שכבר נבחרו )אם נבח

 לפרויקט.

מנהל פרויקט י.מלמן 
 שירותי הנדסה בע"מ

-את עלות רכישת המכרז להפחית נבקש ל  2 .5
 לכל היותר.₪,  500

 

עלות הרכישה תופחת 
  ₪ 1000 –ל 

-ל     ערבות המכרז פחית אתלה נבקש 2.1.7 7 .6
 לכל היותר.₪,  20,000

 כרזין שינוי בתנאי המא
 
 

7. 
 
 

13 
 
 

-נבקש להפחית את ערבות הביצוע ל 9.4
 לכל היותר.₪,  50,000

 
 כרזאין שינוי בתנאי המ
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עמוד  ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב שאלה 

8. 
 
 

5 
37 

1.6 
 א'6

א'  6להזמנה וס'  1.6ס'  –תכולת עבודה 
 להסכם:

"י נדרש נתכבישי אילו  נא פרטו עם •
מהן גבולות התאום הנדרש,  תיאום,

תכנון צמתים על  ודההעב לתהאם בתכו
 כבישי נת"י / תכנון רמזורים.

רויקט ה צמתים בפנא פרטו כמ •
מתוכננים כצמתים מרומזרים והאם 
תכנון הרמזורים הנו בתכולת העבודה 

 של המציע.

נא הבהירו מה נכלל במסגרת סעיף  •
יועצי רה ומול כנון מול החב"תאום ת

" והאם הנ"ל כולל הפרויקט האחרים
 יקט.פרול השת תאום תשתיו

נא פרטו אילו וכמה היתרי בניה נכללים  •
המציע ומול איזו ועדה בתכולת עבודת 

 ידרש להגיש את הבקשה להיתר.

נא פרטו מה נכלל בסעיף שניסוחו  •
"עריכה של רה תכנון לפי דרישות 

פו תכנון זה תחום בהיקהחכ"ל", האם 
של מנגנון הפיצוי למציע במקרה ומהו 

ידי  ש עלדריותר משינוי אחד שי
 המזמין.

נא אשרו כי התאום מול יזמי הפרויקט איננו 
בדיקת תכניות היזם אלא רק בדיקת  כולל

 הכביש הציבורי. התאמתם לממשק

 
 

לגבולות  בהתאם 
מופיעים במסמכי ה

 1041תמ"ל 
 

במסמכי תמ"ל  בהתאם
1041 

 
 

 לא נכלל
 
 
 

בהתאם לנדרש עבור 
 תכנון כבישים ומערכות

ה עצעיריית יהוד ומו
 ןמקומית סביו

 
לם תוספת עבור ולא יש

 תכנון חלופות
 
 
 

מתם בדיקת התא
הכביש  לממשק
 הציבורי.

אנו מבקשים כי ישונו הפרמטרים לבחינת  3 8 .9
 כות אי 70% -ההצעות ל

 מחיר. 30%-ו

 
 אין שיני בתנאי המכרז

 הצעת המחיר: 2פח סנ 16 .10

 1נא אשרו כי שכר הטרחה לסעיף  •
 .בפועליותאם לשטח הכבישים 

פורט שטח הכבישים אך המחיר  2בס'  •
א. נבקש כי נתון מ"הנדרש הינו למחיר ל

אורך הכבישים יוסף בסעיף וכי שכר 
יותאם לאורך  פיזיהטרחה לתכנון ה

 .בפועלהכבישים 

 
אין שינוי בתנאי המכרז 

שכר הטרחה לא  -
אם לשטח יות

  הכבישים.
 
 

תכנון סי כולל תכנון פי
 מערכת ניקוז
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ף סעיף לנושא תכנון נבקשכם להוסי • 

בהצעת המחיר. לחליפין,  זקוהני
קשכם להבהיר באילו מהסעיפים נב

 הנ"ל נכללת התמורה לנושא הניקוז.

ככל שהתכנון כולל תאום תשתיות,  •
 ף סעיף לעניין זה.וסנבקש כי י

 
 
 
 

ת לא תאום תשתיו
 ודהבתכליות העבנכלל 

 

עמוד  ס"דמ
בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב שאלה 

11. 20 
23 
25 

 4 חנספ
 ב4נספח 
 ג4נספח 

 ה:לצמהמכתבי 

נבקש כי יותר להביא מכתבי המלצה  •
 שיקבע על ידי הממליץ.בנוסח 

נבקש כי האסמכתאות לעניין מס' יח"ד,  •
שטחים וכיוב' יועברו מתוך מסמכי 

הוראות  התכניות הרלוונטיות )על פי
 התכנית הרלוונטית(.

 
 
 

 אין שינוי בתנאי המכרז

 התמורה: 11 40 .12
 להלן:רט נבקש כי שלבי הביצוע ישונו כמפו

 20% –תכנון מוקדם  •

 30% –תכנון סופי  •

 5% –היתרים  •

 30% – תכנון מפורט •

 15% –פיקוח עליון  •
 

 
 
 

 אין שינוי בתנאי המכרז

ם נבקש כי התשלו –הופעה בבתי משפט  21 47 .13
ות פי שע לנותן השירותים ישולם על

היישום ולא בסיומו.  פתמדווחות לאורך תקו
ום ועבר תשלתאשרו שיו כן נבקש כי כמ

 בית משפט.בגין שעות הכנה לדיוני 

 
 כרזהמ בתנאיאין שינוי 

תכנון מפורט ברמה הנמצאת ב האם תכנית 2.1.4 6 14
וי לתב"ע עונה לתנאי סף על בינ 1:500של 

  ?2.1.4פי סעיף 

לא עונה. אין שינוי 
 בתנאי המכרז

15 
 
 

האם ניתן להציג תכנון כבישים ותנועה של  2.1.4 6
? בנוסף למגורים דוליםיה גתעשיאזורי 

 העונה על תנאי הסף?
 
 
 

 אין שינוי בתנאי המכרז
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עמוד  ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב שאלה 

ואישור ביצוע של תכנון שכונה  לצה"המ 4נספח  20 16
 ( " 4ספח י נ)לפ

נבקש לדחות את הגשת מפאת הזמן הקצר 
ת אנשי המכרז שכן קשה יהיה להחתים א

הקשר בגוף המזמין עד לתאריך ההגשה. 
 פשרי? האם א

 
 

ממליץ לאשר שבוע 
 דחיה

נון שכונה ל תכ"המלצה ואישור ביצוע ש 4נספח  20 17
 " ( 4 )לפי נספח

את נכונות הפרטים לעיל... לאשר  "הריני
 יצע את הבנייה... ב הנ"ל

נבקש לתקן כי הנ"ל ביצע תכנון תנועה 
 וכבישים ... 

: תכנון אושרתבקשה מ
תנועתי ופיסי של 

 הכבישים

 'ג4נספח   18
המלצה 
אישור 
של  ביצוע
תכנון 
 שכונה

ות ם ורשוישגופים ממשלתיילאור העובדה 
ץ או לאשר עבודות כפי להמליות ן מוכנאינ

 את הדרישה. וקש, מבקשים להסירשמב
 

 נוי בתנאי המכרזאין שי

19  
 

 
 

 

5.1 
  

על בהרה מצוין בסעיף לשלוח את שאלות ה
בסיס הפורמט המפורסם באתר החברה 

. אך אין פורמט לשאלות הבהרה בלבד
 ט שלנו מרפוב חקש לשלוכזה. נב

 
 פורסם באתר פורמט

20  3.3.1 
 

נבקש להציג פרויקטים של תכנון שכונות 
 בהן המזמין היה גוף פרטי

 
 נוי בתנאי המכרזאין שי

21  3.3.1 
 

ן ששלב התכנו פרויקטים נבקש להציג 
חיל הביצוע ים וטרם התשלהם הסתי

 .טחבש

 

אין שינוי בתנאי 
 המכרז

קש להציג פרויקטים ששלב התכנון בנ 3.3.1  22
שלהם הסתיים והחל בהם הביצוע אבל 

 מהשכונה. 50%הקף הביצוע נמוך מ

 

אין שינוי בתנאי 
 המכרז

נבקש לאפשר להציג פרויקטים שתוכננו  3.3.1  23
 לשלב התב"ע והגיעו למתן תוקף.

 

אין שינוי בתנאי 

 המכרז

רות בנבקש להציג פרויקטים שהוזמנו ע"י ח 3.3.1  24
 .כלכליות של רשויות

 
 בקשה מאושרת
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עמוד  ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב שאלה 

תוקצבו ע"י גופים נבקש להציג פרויקטים ש 3.3.1  25
ממשלתיים אבל ההתקשרות לתכנונם 

 בפועל הייתה באמצעות גוף פרטי

 

המלצה צריכה להיות 
 מגוף ממשלתי

בור ש להציג פרויקטים שתוכננו ענבק 3.3.2  26
)נת"י ונת"א( ישירות  ים המפורטיםפהגו
קא במסגרת תכנון ותאום ולאו דוו ולוכל

 תכנון של שכונה.

 

אין שינוי בתנאי 

 המכרז

האם חייבים לרכוש את חוברת המכרז או  כללי  27
שניתן להשתמש בעותק הדיגיטאלי מאתר 

 החברה.

חייבים לרכוש את 
 מסמכי המכרז

28   
'ב 4נספחי 

 'ג4

ה על כל לצרף המלצה טל דרישנבקש לב
רויקט או לכל הפחות להפחית את פ

 מהפרויקטים קלהדרישה כך שיהיה לח

אין שינוי בתנאי 
 המכרז

ין מועד להגשת השאלות ועד לקבלתם ב כללי  29
מה שיותיר זמן קצר התאריכים צפופים, 

ביותר להיערך, בהתאם לתשובות, להגשת 
נבקש כי תאריך הגשת המכרז המכרז. 

 ופן משמעותי.ידחה באי

דחה ועד ההגשה יימ
 בשבוע

צי משנה במסגרת ועהאם ניתן להיעזר בי .1.3 5 30
 מכרז זה?

משרד  וצגי שיבתנא

 אחדמוביל 

 חכ"ל מסמכי המכרז? אתלרכוש  איך ניתן  .2.1.8 7 31

עקב כך שיש לצרף ערבות מכרז והנושא  .7.1 11 32
דורש קצת יותר זמן התנהלות. האם ניתן 

 לדחות את תאריך הגשת מסמכי המכרז?

ר דחיית המכרז תאוש

 בשבוע

33 6 
 וגם
9 

 

2 
 וגם
3.3 

תכם האם ניתן לכלול נבקש הבהר
גם פרויקטים שהמציע  ן,ניסיוה בטבלאות

משנה אולם תכנן תכנון פיזי היה קבלן 
 בשלמותו?  

 

היה אישור בתנאי שי
 ממזמין העבודה

34 6 
 וגם
9 

 

2 
 וגם
3.3 

נבקש הבהרתכם באם ניתן לכלול 
ציע בטבלאות הניסיון פרויקטים אשר המ

עה תכנון תנו חודתכנן לחוד תכנון פיזי ול
לאור ם ובל היושכן מק )בשכונות נפרדות(

שיכון ם משרד ההנהלים הקיימים מטע
 המתכננים בתחומים אלו. 2צל בין לפ

 ניתן לכלול
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עמוד  ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב שאלה 

35 6 
 

בין היתר כי בהתאם לסעיף זה מבוקש  2.1.4
 חלק מתנאי 

מאחת  50%יהיו "בתנאי  כי לפחות הסעיף 
נבנתה בפועל". נבקש הבהרתכם השכונות 

 לבניית בניינים ו/או כבישים האם הכוונה
 ת?ותשתיו

 

 
מדובר על כבישים 

 תיותותש

36 5 
 

בין היתר כי " הזוכה יאשר בסעיף נדרש  ס"ק ה 6.1
תוכניות פיתוח של היזמים בממשק עם 
שטחי ציבור" נבקש הבהרתכם כי המדובר 
בבדיקה באספקטים תנועתיים בלבד 

ת התחברות תוכניות המתחמים למציא
ימים לתכנון מהנדס הגובלים המתא

 .הכבישיםהתנועה ו

 

עם על ממשק  מדובר

ם ציבורייי כבישים
נועתי,פיסי תבתכנון 

 ותכנון ניקוז

ס"ק  6.1ס'  5 37
 י'

בסעיף נדרש בין היתר כי "הכנת בקשות 
למתן ההיתר". נא הבהרתכם כי לא מדובר 

קשה ורך הבשיועץ התנועה יהיה ע על כך
ית ) תכנון זמין של הרשות המקומ רכתבמע

 (היות וזוהי עבודתו של האדריכל

 
 גשת היתרש הדריאם י

עבור ביצוע כבישים 
יהיה צורך שמתכנן 

ישמש כעורך הבקשה 
 במערכת תכנון זמין

ס"ק  6.1ס' 5 38
 י"ב
 

 -בסעיף נדרש בין היתר "עריכה של רה
,  38, כך גם בעמ' החכ"ל תכנון לפי דרישת

 .12א6 ס'
תכנון  -הנדרש "ביצוע ר -ד11, ס' 40' בעמ

 ללא תמורה נוספת".בכל היקף 
 א'.3סעיף  9האמור סותר את המצוין בעמ' 

 -להיקף ביצוע סביר לרהערכתכם נא ה
 ה נוספת., ללא תמורתכנון

ל רה תכנון הנובע כ

יים מאילוצים תכנונ
 ובהתאם לדין גרידא

39 21 
 

ל" ואילו ריכילה "אדוינת המבנספח זה מצ א4נספח 
( דרישת הסעיף הינה 6) עמ'  2.1.5בס' 

א כך שתתאים 4נספח  "מהנדס". נא לתקן
 .2.1.5לדרישת ת"ס בס' 

 אושרהבקשה 

האם במקום המלצות ממזמין העבודה לפי  2.1.4 6 40
האם  20,23,25במכרז עמודים  4נספח 

עבור תמש בהמלצות קודמות השתן לני
 שרשמנו במכרז קטיםרויאותם הפ

בתנאי  אין שינוי

 כרזהמ

גשת המכרז שים לדחות את המבק 7.1 11 41
לשבועיים לאחר קבלת התשובות לשאלות 

 ההבהרה

עד  המכרז יידחה
 -רביעי ה_ליום

אין שינוי .  22.01.2020
ביתר הוראות המכרז 

ינויים למעט הש
  המחוייבים
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 ( בע"מ1996הוד )החברה הכלכלית לפיתוח י
 כרזיםועדת מ

 
עמוד  ס"דמ 

בחוברת 
 המכרז 

הסעיף 
 בחוברת

 כרז המ

 התשוב אלה ש

נת שאלות לקבל עוד זמן להכ מבקשים 5 10 42
 .הבהרה

וי בתנאי נין שיא

 המכרז

43 35+ 
52 

 + 6נספח 
 ב' 7ספח נ

ת להיפגש נבקש לבדוק האם ישנה אפשרו
או יועמ"ש / מהנדס /עם מנכ"ל החברה ו

 מכרז שבנדון:העיר בנושא הערבויות ל
 ₪. 50,000 –ערבות בנקאית  – 6 נספח

 ₪. 100,000ערבות ביצוע  -' ב 7נספח 
ע הנה בות הביצולפי הכתוב במכרז, ער

ס' תמשך מ, אשר צועהבילמשך כל תקופת 
 שנים.

 הסכומים הנ"ל אינם סכומים סטנדרטים
 במכרזים דומים ואף גדולים מזה.

מו אנו עובדים שנים רבות גם מול חברות כ
ת"ע, נתיבי איילון ועיריות נתיבי ישראל, נ

 יריית תל אביב,גדולות כמו ע
ובאף מכרז שלנו מולם לא נדרשנו 

 ל.סדר גודל שכזה אם בכלערבויות בל
------------------------------------------ 

נבקשכם ליצור עימנו קשר לקיום הפגישה 
 על מנת להגיע להסכמה בנושא.

 

 
 

 
י אנאין שינוי בת

 המכרז

 
אי נוי בתאין שינ

 המכרז

ב'  7הבין מה כוונתכם בנספח נשמח ל ב' 7ספח נ 52 44
 "ערבות ביצוע"?

כי כהגדרתה במסמ

 המכרז

לא ישולם על רה  שינויים?האם ישולם לנו על רה תכנון או  1.6 5 45
נובע תכנון ש

 םיימאילוצים תכנונ

 אל האם נקבל דו"ח קרקע?  כללי 46

 לא על העתקות? ישולם לנו בנוסף םאה  כללי 47

הכנת תוכניות הסדרי  האם העבודה כוללת  5 48
 צוע?תנועה בזמן בי

 אינה כוללת

 
 :למכרזנוספות  הבהרות

 
 .ת הניקוזכנון מערכתכנון פיסי כולל תמענה לשאלות יש להדגיש כי כפי שצויין גם ב .1


