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06.01.2021 
 כבוד,ל

 מציעים פוטנציאליים
 

 א.ג.נ.,
 "(המכרזלהלן: "מענה לשאלות הבהרה ) - כבישים לקבלת שירותי תכנון  20/818מכרז פומבי מס'  הנדון :

 שלום רב,
 יעודכן כדלקמן: 13.2.1תנאי הסף בסעיף  .1

ו/או איגודן וכל חברה רות או חברת מקוו/או רשות מקומית ו/מים ד הינו תאגי הגופים המנויים לעילאחד מ 13.2.1
 עירונית או ממשלתית הנותנת שירותי תשתיות.

בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת  2010להלן מענה חברת מי אביבים  .2
 שבנדון : המכרז

 

 מענה החברה פירוט השאלה עמוד /נספח מס'

ה השאלה שלנו היא לגבי ערך המבנ 2נספח א'  .1
שמצוין בטבלת המחירים, מהו ערך 

המבנה במקרה של תכנון הסדרי תנועה 
 זמניים

 

 המכרז אינו כולל שירות של תכנון הסדרי תנועה.

ניסיון -18סעיף   .2
 מקצועי

האם המציע שנותן שירותים לרשות 
מקומית אחרת שהיא אינה עיריית ת"א 

ותאגיד מים שאינו מי אביבים ולא חברת 
 תתף במכרז.מקורות, יכול להש

למסמכי המכרז  13הסף בסעיף העומד בתנאי  עכל מצי
 רשאי להגיש הצעתו למכרז.

 
מתייחס לניקוד האיכות במכרז ולא  18מובהר כי סעיף 

 לתנאי הסף.
חות -18סעיף   .3

 דעת /ממליצים
האם חוות דעת/ממליצים חובה שתהיה 

 המלצה של מי אביבים
ירות ותקבל החברה תפנה לגופים להם נתן המציע שלא. 

מהם המלצה. ככל והמציע עבד עם מי אביבים, החברה 
רשאית לקבל המלצה מהמחלקה המקצועית במי אביבים 

 אשר קיבלה שירות מהמציע.
4.   

,  13סעיף  3עמוד 
 13.2תת סיף 

 ניסיון מקצועי

פרויקטים של חברות האם נוכל להציג גם 
 ?בת של רשויות-כלכליות / חברות

 לעיל. 1ראה הבהרה בסעיף 
 

האם הכוונה לכך שהיועץ העניק שירותים  13.2.2  .5
ש"ח )כולל 100,000בהיקף של לפחות 

מע"מ( עבור כל אחד מהגופים הציבוריים 
היא לשכר התכנון של היועץ או עלות 

 הפרויקטים שתכנן

 הכוונה היא לשכר היועץ.

 הסכם   .6
 4.1סעיף 

רשום כי השירות כולל הפעלת יועץ קרקע 
מתכנן תכן  קידוחי ניסיון+כולל בדיקת 

 .מבנה כביש המאושר על ידי מע"צ
 
.האם הפעלת היועצים האלה וביצוע 1

קידוחי הניסיון היא כלולה בשכר טרחה 
של תכנון הכבישים או עבור שרות זה 

ישולם תשלום נוסף למתכנן הכבישים כי 
התעריפים בהצעת המחיר הם עבור תכנון 

וחי קיד כבישים ולא עבור יעוץ קרקע,
 סיון ותכן מבנה כבישינ
 
.האם מתכנן מבנה הכביש חייב להיות 2

מאושר על ידי מע"צ כי זו מגבלה מבחינת 
 היצע היעוץ בתחום זה

בהתאם הפעלת יועץ קרקע וקידוחי הניסיון ישולמו  .1
 :אשר יעודכן כך שירשם להסכם 8.31לאמור בסעיף 

ככל ויידרשו יועצים מסוגים שונים לצורך עבודת "
המתכנן )למשל מודד, מורשה נגישות, יועץ קרקע, 
יועץ בטיחות, קונסטרוקטור וכו'( לצורך ביצוע 
שירות, הם יאושרו מראש על ידי החברה ינוהלו 

עבורם יהיה ויוזמנו על ידי נותן השירות. התשלום 
כנגד הצגת חשבונית עבור הצעת מחיר ושירות שאושר 

 5% עד מראש על ידי החברה ובתוספת רווח קבלני של
 "ו/או בהתאם למה שיקבע ע"י החברה.

 

 יעודכן כך שירשם: 4.1.2סעיף  .2

נן תכן תכנון כבישים לרבות מבנה כביש על ידי מתכ"
בהתאם לחוקים, תקנים ותקנות ישראליים 
ובינלאומיים רלוונטיים וכן לפי נוהל והנחיות מחלקת 

 "דרכים של עת"א
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 2-נספח א  .7
מחירון 

השירותים 
 המבוקשים

האם שכר הטרחה יהיה לפי שעות וגם  .1
לפי מחירון זאת אומרת שתי אופציות 

 לשכר הטרחה
ביצוע  והאם שרות יועץ הקרקע+ .2

יועץ תכן מבנה כביש  יסיון+קידוחי נ
 נגזרים מהתעריף הזה

 אובכל פרויקט ידרש המציע ליתן הערכת שעות  .1
שהחברה תוכל לבחור לשלם בדרך של אחוז 

 בעלות ביצוע.

 

 לעיל. 6ראה מענה לשאלה  .2

ניתן להציג ניסיון של  13.2.1האם בסעיף  13.2.1סעיף   .8
עבודה בתחום העירוני שבוצעה עבור נ.ת.ע 

 נוף? ויפה

 .לעיל 1ראה הבהרה בסעיף 

נספח ד' במסמכי   .9
 המכרז

האם בנספח ד' ניתן להציג ניסיון בעבודה 
שבוצעה עבור נ.ת.ע בתחום השיפוט של 

עיריית תל אביב ובאישור מחלקת דרכים 
 בעיריית תל אביב?

בנספח ד' יש לפרט עבודות שבוצעו ישירות עבור עיריית 
של עיריית תל אביב ומי  תל אביב ו/או החברות העירוניות

 אביבים.
 

-ו 1מודגש כי ניקוד האיכות יבחן עבור המפורט בנספח ג'
 .ונספח ד' 2ג'
 

 –נספח ז' למכרז   .10
סעיף  -הסכם 

4.1.1 

ביצוע קידוחי ניסיון ע"י קודח מחייב 
 מעבדה וגיאולוג, האם חלק מהתכנון ?

 כן.

 –נספח ז' למכרז   .11
סעיף  -הסכם 

4.1.1 

אישור תיאום תשתיות מול כל הרשויות, 
 האם חלק מהעבודה ?

 השירות יבוצע על ידי החברהלא. 
 

 –נספח ז' למכרז   .12
סעיף  -הסכם 

4.1.1 

מי אחראי על הכנת תכניות הסדרי תנועה 
 זמניים לקודח ואישורם במשטרה ?

הכנת תכניות הסדרי תנועה זמניים לקודח ואישורם 
 באמצעות ספקים מטעמה. יבוצע על ידי החברה במשטרה

 
 

 –נספח ז' למכרז   .13
 5.9סעיף  -הסכם 

אחריות על תיאום, אישור ופיקוח על 
עבודת הקודח תחייב היקף של מאות 

שעות שאינו קשור לתכנון, האם לזאת 
 הכוונה?

 .הינה של המתכנן על תיאום, אישור ופיקוח האחריות
 6ראה מענה לשאלה  -לעניין היקף השעות והתשלום 

 עיל.ל
 

 –נספח ז' למכרז   .14
 5.9סעיף  -הסכם 

האם העבודה כוללת פיקוח צמוד באתר 
 על הקודח ?

המתכנן ידאג לכל הנדרש על מנת לספק את עבודת כן,  
 .  , לרבות פיקוח צמוד על הקודחהתכנון

 –נספח ז' למכרז   .15
 5.9סעיף  -הסכם 

לאחר הקידוחים, נדרש יועץ קרקע 
חלק מהמטלה לקביעת תכינת מבנה, האם 

? 

 כן.
 

 –נספח ז' למכרז   .16
 5.9סעיף  -הסכם 

במידה וישנם קירות בתכנון מי אחראי על 
עבודת הקודח הקשורה לקידוחי נסיון 

 .לתכנון ביסוס מבנים ?

 
המתכנן אחראי על ביצוע עבודות המשנה הנדרשות 

 לצורך התכנון
 –נספח ז' למכרז   .17

 8.1סעיף  -הסכם 
  יקט?מה הכוונה בניהול הפרו

 .של המתכנן פנימי )תוך משרדי(ניהול פרויקט 
 –נספח ז' למכרז   .18

 8.1סעיף  -הסכם 
  ניהול תכנון של מי נדרש?

 .ניהול התכנון הפנימי )תוך משרדי( של המתכנן
 –נספח ז' למכרז   .19

 8.1סעיף  -הסכם 
  לאיזה עבודה מתכוונים בשבת וחג?

בשבת  הכוונה היא שלא תהיה תוספת תשלום על עבודה
 .ובחג במידה ובוצעה על ידי המתכנן

 –נספח ז' למכרז   .20
 8.1סעיף  -הסכם 

בהתאם לשיקול דעת החברה ובכל מקרה יבוצע בהתאם  מי מספק את המדידה?
 להסכם. 8.31לסעיף 

 
 –נספח ז' למכרז   .21

 8.1סעיף  -הסכם 
באמצעות  יבוצע על ידי החברה תכנון מערכות מים מי אחראי על מתכנן מערכות המים?

 ספקים מטעמה
 –נספח ז' למכרז   .22

סעיף  -הסכם 
13.2.2 

 אנו מבקשים להסיר סעיף זה.
 

ניתן לקבל פרטים נדרשים  –הבקשה להסרה נדחית 
 שאינם כלולים בנספח הביטוח, במייל מהמבטח.

 –נספח ז' למכרז   .23
סעיף   -הסכם 
13.2.3 

אנו מבקשים להסיר התייחסות להמצאת 
 פוליסות.

 הה לאמור לעיל.תשובה ז



 
 
 
 
 
 
 
 

 -עסקי שמור  -

3 
 

 –נספח ז' למכרז   .24
סעיף  -הסכם 
13.12 

אנו מבקשים לתקן את  הכתוב "לפי סעיף 
 ".13.1" ל "לפי סעיף 1.1

 .הבקשה מקובלת

 –נספח ז' למכרז   .25
סעיף  –הסכם 
13.25 

 הבקשה נדחית. אנו מבקשים להסיר סעיף זה.

 –נספח ז' למכרז   .26
סעיף  –הסכם 
13.31 

 הבקשה נדחית. ף זה.אנו מבקשים להסיר סעי

 –להסכם  2נספח   .27
אישור ביטוחי 

 הספק

)פגיעה  326אנו מבקשים להסיר סעיף 
 בפרטיות( בביטוח אחריות מקצועית(.

 הבקשה נדחית.

 –נספח ז' למכרז   .28
סעיף  -הסכם 

4.1.1 

ביצוע קידוחי ניסיון ע"י קודח מחייב 
 מעבדה וגיאולוג, האם חלק מהתכנון?

  כן.

 

סמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי ההליך אין באמור במ .3

 וההסכם.

 נשמח להשתתפותכם. .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 
 

 מכרזהעתק: תיק 
 


