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 כ"א חשון תשפ"ב 
 2021אוקטובר  27

 לכבוד
 14/2021רוכשי מכרז 

 

 הבהרה  תשובות לשאלותהודעת דחיה ו
 אדריכל לפרויקט בנית בי"ס יחדיו ברמת הכובש   14/21מכרז פומבי  

 
  .  08:30שעה  עד ל  22.11.21ך  ריחה לתאדכי המועד האחרון להגשת הצעות יי  ה בזאתודיע המועצה מ  .1

נספח  בהוראות למשתתפים ו  4.4.1סעיף    ,יובהר כי המציעים נדרשים להאריך את תוקף ערבות המכרז
 .22.02.2022, עד לתאריך (3)א'

 אצלה: הלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלול .2

מספר  המסמךשם  מס
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

מדידה      .1 תכנית  יש  האם 
 למגרש? 

 לא

ההצעות  הגשת  בשלב 
להגיש  נדרשים  המציעים 

 סקיצה רעיונית. 

2.     

המבנים  השטח  ידוע  האם 
המתוכננים או לחלופין אומדן  

 עלות ביצוע מוערך 
 

של  הקבלנית  העלות  אומדן 
הינה   ₪   18הפרויקט  מיליון 

 לפני מע"מ.  

ייגזר  כי שכר המתכנן  יובהר 
 מהעלות הקבלנית בלבד. 

יועצים      .3 להציג  צריך  האם 
 בשלב המכרז? 

 לא

יובהר כי על הזוכה לאשר את 
תחילת   היועצים טרם 
 העבודה. 

4.     

אין נתונים של שטחים במכרז 
לפי   מצוין  רק  פרוגרמה אלא 

ניתן   האם  החינוך  משרד  של 
 לשלוח? 

 417-0495317תב"ע מספר  
 תוכנית מתאר רמת הכובש. 

לטובת   15.  200מגרש   דונם 
 בית הספר. 

5.     
האם אפשר לוותר על  

הערבויות הנדרשות במכרז  
 ועם חתימת ההסכם? 

 הבקשה נדחית 

6.   28 2.4.24 

האם אפשר לוותר על  
אחריות לביקורת לאדריכל?  

מדובר בחלק מתפקיד  
 המפקח הצמוד. 

 הבקשה נדחית 

7.     
את   –  2.2סעיף   לשנות  נבקש 

של  מצטבר  היקף  של  התנאי 
 מלש"ח להיקף קטן יותר 100

 הבקשה נדחית 

לאפשר   –  7.7סעיף       .8 נבקש 
טופס  ע"ג  להגיש את ההצעה 

 הבקשה מתקבלת 



 

2 
_____________________מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי    

 

מספר  המסמךשם  מס
 עמוד 

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

מאתר  שהורד  כפי  מכרז 
 האינטרנט של המועצה  

9.     

בתוכנות   נבקש   –שימוש 
לבטל את הניקוד על סעיף זה 

לא מעיד על איכות העבודה   –
ונזכה  במידה  ניהולה.  או 
תוכנת  לעבוד  יתחייב  המציע 
בהתאם  פרויקטים  ניהול 

 לדרישות המזמין. 

 הבקשה נדחית 

10.     

כי    –  10.5סעיף   לוודא  נבקש 
לקחת  צריכה  לא  ההצעה 
מודד  של  עלויות  בחשבון 

 והעתקות 

איננה  התמורה  כי  יובהר 
וצילומים,  מדידות  כוללת 

 10.5כמפורט בסעיף 

11.     

בנקאית  ערבות  במקום  האם 
לפקודת  צ’ק  למסור  ניתן 

המבוקש   בסכום   –המועצה 
 ? 1.2.22ש”ח לתאריך   32,000

 הבקשה נדחית 

המכ לסעיפי  תיקון  לכל כל  יתייחסו  ו/או  יפרשו  ו/או  יתקנו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  רז 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 
 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.

 מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. מובהר כי הוראות
 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 

 

 דניאל חידקל, עו"ד
 ממונה תחום בכיר, לשכה משפטית 

 מועצה אזורית דרום השרון 

 


