
 למתן שירותי אדריכלות 3/18מכרז פומבי מס'  הנדון:

 1מסמך שינויים והבהרות מס'

בהמשך לשאלות שהופנו על ידי המשתתפים במכרז שבנדון, הרינו להודיעכם על שינויים/הבהרות 
 בקשר עם המכרז שבנדון, כדלקמן:

 מענה החברה השאלה 
  5נספח א .1

תכנוני  בנספח זה אתם מבקשים נסיון
בפרויקט אחד גדול מתקציב מינמאלי 

 מיליון ומעלה. 25מיליון עד  15של 
לדעתי אולי נפלה כאן טעות והכוונה 
פרויקטים ציבוריים בסכום כזה 

 במצטבר של הפרויקטים. 
כי למעשה אדריכל רשוי שתכנון וניהל 

ציבור רבים בהיקפים גבוהים  פרויקטי
בהרבה מזה אבל אף לא אחד מהם גבוה 

מיליון אינו זוכה בנק' כלל למרות  15 -מ
 נסיון רב. 

  הבהרה מתקבלת בהתאם לאמור להלן.
לצורך קבלת הניקוד במדד האיכות הראשון 

למסמך א' למסמכי  12בטבלה המופיעה בסעיף 
המכרז נדרשים המציעים להציג היקף כספי 

. כלומר מי שיציג ניסיון במצטברפרויקטים  של
מלש"ח יקבל  25-15של  מצטברכאמור בהיקף 

נק' וכן הלאה )בהתאם למדרגות הקבועות  5
 15-א ניתן להציג יותר מיובהר כי ל בסעיף(.

פרויקטים לצורך הוכחת ההיקף הכספי 
 המצטבר.

מצ"ב  לצורך הוכחת ניקוד בגין ניסיון כאמור,
המציעים על  הוכחת ניסיון. תצהיר למסמך זה

למלא את התצהיר לצורך הגשת הצעתם. 
 15-שוב כי לא ניתן להציג יותר מיודגש 

 פרויקטים.
יובהר כי בשל השינוי האמור המציע אינו 

 .5בנספח א' 1נדרש למלא את סעיף 
שר הגישו הצעתו טרם השינוי האמור מציע א
תצהיר הוכחת לצרף להצעתו את  ומעוניין

הניסיון רשאי להגישו במעטפה נפרדת באופן 
 ובדרך הקבועים במכרז. 

בסעיף הביטוח אתם מבקשים כי  .2
הביטוח יכסה גם ביטוח אחריות 
מקצועית של קבלני המשנה או שהבנתי 
לא נכון. קשה לי להאמין שזו הדרישה. 
ביטח אחריות מקצועית לקבלני משנה 

עץ יש לו היא כמעט לא אפשרית כל יו
אחריות משל עצמו ולכל יועץ יש גם 
עלות ביטוחית שונה בהתאם למחזור 
הכספי של העסק. אשמח להבין במדויק 
יותר על מה הכוונה. כ"כ הנושא יועבר 

 ליועץ הביטוחי לבדיקה.
 

לנספח  3סעיף אנו מבקשים בהתאם לאמור ב
ביטוח אחריות מקצועית הביטוח )נספח ב'( "...

 ...."היועץ ו/או עובדיו תהמבטח את אחריו
 

בשום סעיף אין דרישה לבטח את אחריותם 
 המקצועית של קבלני המשנה.

 
 

האם אפשר לדעת באיזה פרויקט  3
 היקף, גודל. ? מדובר

  
 

כפי שמצוין במסמכי המכרז, לא מדובר 
בפרויקט ספציפי אלא במתן שירותים לחברה 

 באופן קבוע וכפי שיידרש לה.

 

 

 בברכה,                                                                                                              

 מאיר וזאנה, מ"מ מנכ"ל

 

________________   ________________ 

 חתימה וחותמת המציע             תאריך



  1ם והבהרות מס'ניסיון בהתאם למסמך שינויי הוכחת תצהיר לצורך

 
אני הח"מ_______________ ת.ז.__________________, המשמש בתפקיד_________________ 
במציע___________________ )שם המציע( ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 

ך קבלת ניקוד האיכות ראמת וככל שלא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לצו
למתן שירותי  2/18אשר הופץ במסגרת במכרז פומבי מס'  1בהתאם למסמך שינויים והבהרות מס' 

 ( בע"מ, כדלקמן:2014אדריכלות, אותו פרסמה יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 

 היועץ המוצע על ידי הוא______________________ ת.ז._____________________.
 

 כמפורט להלן: בהיקף כספי מצטבריון בתכנון פרויקטים של מבני ציבור ליועץ המוצע ניס
 

 

 תיאור הפרויקט מזמין העבודה 
 /המבנה

 תקופת 
מתן 

 השירותים

 האם יצא מכוח 
 התכנון היתר בניה 

 מוכן להגשה 
 למוסד התכנון 

 ואשר מכוחו ניתן 
 לפרסם מכרז 

 לביצוע הפרויקט

 שם ומס' טלפון 
 של ממליץ בגוף 

 מקבל השירותים

 היקף כספי 
 בש"ח לא 

 כולל מע"מ

1       

2       

3       

4       

5       



6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       



 
 

  5-מלש"ח יזכה את המציע ב 25-15ניסיון בתכנון כאמור בפרויקטים בהיקף כספי מצטבר של 
 נק'

  10-מלש"ח יזכה את המציע ב 40-26ניסיון בתכנון כאמור בפרויקטים בהיקף כספי מצטבר של 
 נק'

  מלש"ח ומעלה יזכה את המציע  41ניסיון בתכנון כאמור בפרויקטים בהיקף כספי מצטבר  של
 נק' 15-ב

 
 אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ 
הופיע/ה בפני ___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה 
הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות 

 .היר זהתצוההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על 
_______________ 

 דין –עורך                                                                                       

 

15       

      סה"כ 


