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  2018 אוגוסטב 9              

                     

  לכבוד 

   16/2018משתתפי מכרז 
  

  א.ג.נ., 

  

לבניית מבני ציבור וחינוך ייעוץ ותכנון בניה ירוקה למתן שירותי  16/2018מכרז/חוזה מס'   הנדון : 
  קרית גת -בכרמי גת

  1ר מכתב מספ                                                          

  

  :במסגרת המכרז שבנדון אשר נשאלו ההבהרה להלן מענה לשאלות
  

  מבוקש לשנות את תנאי הסף למכרז באופן שאדריכלים יוכלו להגיש הצעות במכרז.   :שאלה

  

.ג להזמנה 5והפסקה הרביעית בסעיף הבקשה מתקבלת באופן שיימחקו הפסקה השלישית    :תשובה

  כדלקמן: 1.ג5להציע הצעות ובמקומם יתווסף סעיף 

  

/או אדריכל ושירותי הייעוץ והתכנון נשוא מכרז זה, יהיה מהנדס ו/או הנדסאי  מעניק  1ג"

 ירוקה לבניה ותכנון בייעוץ לפחות שנים 4 של ניסיון בעל והינו במציע המועסק

  .והאדריכלים המהנדסים בפנקס הרשום

 

למסמכי המכרז וכן  'ג בנספחתנאי זה ירשום המציע את הפרטים הנדרשים  להוכחת

יצרף המציע העתק של תעודת הרישום מפנקס המהנדסים והאדריכלים של כל אחד 

  "שהציג. /אדריכליםמהמהנדסים/הנדסאים

  

   מועד להגשת ההצעות במכרז?מהו ה   :שאלה

  

   .16.8.18במכרז הינו ביום המועד להגשת ההצעות    :תשובה

  

מתייחסת למכוני התעדה לאישור  הכין אוגדן ירוק ולהגישוהאם הדרישה ממציעי המכרז ל    :שאלה

  הליך פנימי ברשות המקומית?מקדמי או להגשה ב

  

  אוגדן ירוק בהליך פנימי לרשות המקומית.הדרישה האמורה מתייחסת להגשת   :שובהת
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האם קיים אוגדן ירוק שניתן להתבסס עליו לצורך הגשתו כחלק מהוראות המכרז או שיש לעמוד    :שאלה

  ?2016גרסאת  5281בתקן 

  

  ית ובהתאם למגבלות התב"ע.ומלהנחיות הרשות המק תוך התאמה 5281תקן להתבסס על יש :  תשובה

  

 הידרולוגיה ואקוסטיקה כגון יועץ טרמי,בתקן ישראלי ירוק  יועצים נוספים הנדרשיםהאם     :שאלה

  ע"י המזמין? יועמדו

  

יועמדו  טרמי, הידרולוגיה ואקוסטיקהיועצים נוספים הנדרשים בתקן ישראלי ירוק כגון יועץ   : תשובה

  .ע"י המזמין

  

  ? )במידה ותוגש(תשלום האגרה המיועדת לתשלום עבור התעדה  על מי יחול    שאלה:

  

  ותוגש) יחול על המזמין. תשלום עבור אגרת התעדה (במידה   :תשובה

  

  אכלוס? צורך מיהו הגורם המספק את האישור "הירוק" ל  :  שאלה

  

בתקן התואם  תועמידואישור על ביצוע המבנה לרשות המקומית ספק ל על המציע הזוכה במכרז  : תשובה

  את התכנון בהתאם לאוגדן הירוק.

  

אישור  כולל(ג) למסמכי המכרז 5בסעיף  הקבועין בתנאי הסף המצו המונח "השלמת תכנון"האם   :  ותשאל

  ?שלב התכנוןמקדמי ממכון התעדה ל

  

האם הצגת אוגדן בניה ירוקה שנכתב והוגש ע"י מציע מהווה עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

  (ג) למסמכי המכרז לעניין המונח "השלמת תכנון"?5

  

את כל  כולל(ג) למסמכי המכרז 5המונח "השלמת תכנון" המצוין בתנאי הסף הקבוע בסעיף :  תשובה

אישור מקדמי הנדרש להשלמת תכנון המבנה, בהתאם לדרישות החלות ביחס לאותו מבנה. 

מחייבת קבלת רק אם התכנית החלה ביחס לאותו מבנה נדרש ממכון התעדה לשלב התכנון 

ניה ירוק שהוגש עשוי להוות השלמת תכנון אם בהגשתו בהתאם לכך, אוגדן ב ה.זאישור 

  הושלם כל הנדרש מהמתכנן.

  

  

  : האם במסגרת הגשת ההצעה במכרז ניתן לצרף פרטים אודות המציע?שאלה
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: במסגרת הגשת ההצעה במכרז יש לצרף את כל המסמכים כנדרש בהוראות המכרז, מציע תשובה

ובלבד שלא יהיה בהם דבר העומד בניגוד  פםרשאי לצראודותיו נוספים המעוניין לצרף פרטים 

  .לתנאי המכרז

  

  

  

  

  בכבוד רב,                  

                                               
  נהלת כרמי גתימ                   

  עיריית קרית גת                    


