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 "ז חשון, תש"פכ 
 2019נובמבר,  25

 105643סימוכין:
 

 
להתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח  26/2019 מס'מכרז פומבי הנדון: 

 קט מתחם אגמים מזרח באשקלון פרויב

  1מסמך הבהרות מס' 

מתכבדת  , )להלן: "החברה"( החברה הכלכלית לאשקלון בע"מבעקבות שאלות ופניות שהתקבלו במשרדי 

 החברה להשיב כדלקמן :

 
סעיף/  מס"ד

מראה 
מקום 

)הפנייה 
לסעיף 

 רלוונטי(

 תשובה/הבהרה שאלה/בקשה

 

1 2.2 
לתנאי 

 הסף

נבקשכם לאשר כי תקופת הניסיון של המציע תהיה לתקופה של 
 שנים.  10שנים, במקום  4

 

 הבקשה נדחית.  

נבקש לבחון את האופציה, להגיש הצעות שכ"ט בגובה של מעל   9.2 2
 , מבלי שתפסלנה על הסף.  3%

 הבקשה נדחית. 

 

3 2.3,2.4 
לתנאי 

 הסף

נבקש לאשר ניסיון של ניהול פרויקטים בתחום הפיתוח 
ו/או ניסיון מצטבר בניהול  מלש"ח 100בהיקפים של מעל 

פרויקטים בתחום הפיתוח במאות מיליוני שקלים, בדומה 
 לתנאי הסף של משרד הבינוי והשיכון.  

 -לחילופין-

)ואם יח"ד  1,500-נבקשכם להפחית את מס' יח"ד שנקבעו ל
 יח"ד במצטבר.  2,000בפרויקט בודד או ניתן לפחות( 

 שתי הבקשות נדחות. 

אי הסף אין כל שינוי בתנ
 במכרז. 

4 2.3,2.4 
לתנאי 

 הסף

נבקש להציג ניסיון קודם בפרויקט ניהול, פיקוח, מעקב וניהול 
פרויקטים עבור גופים ציבוריים בהיקף ביצוע קבלני מצטבר של 

  ₪מיליון  200לפחות 

 - לחלופין- 

להציג פרויקט אחד לפחות אשר כלל פיתוח שכונות בהיקף עד 
 גופים ציבוריים.יח"ד וזאת עבור  2,000

 

 שתי הבקשות נדחות. 

 ףאין כל שינוי בתנאי הס
 במכרז.
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 2.4 
לתנאי 

 הסף

בהתחשב בכך כי הפרויקט הוא פרויקט תשתיות ואין לו ייחוד 
הנדרש למגורים, מבוקש לקבוע אמת מידה רלוונטית של ניסיון 
 בפרויקטים של תשתיות, ולאו דווקא תשתיות לשכונת מגורים.

 .הבקשה נדחית

 2נספח  5
סעיף 

 )ג(1

 -ל ₪ 10,000,000 -נבקש להפחית את סך גבול האחריות מ
8,000,000 ₪.  

 הבקשה מתקבלת.

נספח הביטוח עודכן 
 במסמכי המכרז.

להבנתי אופי התכנון הנדרש הוא עבור תיקי שיווק. האם מדובר   5
על ניהול תכנון עבור כל השטחים הציבוריים, כבישים, פיתוח 

בשכונה ? ובעצם, כל שטח שאינו מגרש פרטי המשווק ותשתיות 
 ליזמים ?

יובהר, כי לא נדרש 
תכנון אלא ליווי תכנון 
 של המתכננים השונים.

ליווי התכנון הנדרש, 
הינו בהתאם למפורט 
במסמכי המכרז וכולל 
תיקי שיווק, ליווי 
מכרזים וניהול התכנון 

 של המתכננים השונים.

הפרויקט כולל את 
כל שטחיו המתחם על 

הציבוריים, למעט 
מגרשים המיועדים 
למבני ציבור ו/או 
מגרשים פרטיים, 
המבוצעים ע"י צדדים 

 שלישיים אחרים. 

הפרויקט מתוקצב ע"י  האם העבודה נעשית בליווי צמוד של בקר מטעם רמ"י ?  6
רמ"י, על כל המשתמע 
מכך, לרבות ליווי בקרת 

 רמ"י.

/ מספר תכניות החלות על מתחם זה ? האם  מה סטטוס התב"ע   7
 מאושרות ובתוקף או שיידרש טיפול בנושא זה ?

נכון  להיום התב"ע 
מאושרת, אולם צפוי 
שינוי תב"ע ושינוי זה 
הנו חלק מתכולת 
העבודה של המציע 
וכלול בהצעת שכ"ט 

 ללא כל תוספת .

המציע נדרש ללוות את 
התוכניות בהתאם 
למפורט במסמכי 

כולל ליווי המכרז, 
יזמים, אישור תכניות 
פיתוח בוועדה 
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המקומית, אישור 
תכניות באגפי העירייה 
השונים, משרד 

 התחבורה וכו'. 

האם לא קיים רכיב איכות בבחירת המציע? באם לא, האם ניתן  9 8
 להוסיף רכיב איכות?

ההצעות יבחנו עפ"י 
רכיב מחיר בלבד כאשר 

 אחוז יוצע בה ההצעה
 ביותר,שכ"ט הנמוך 

, הזוכה כהצעה תוכרז
 בכל עומדת שהיא ובלבד
 לא והחברה, הסף תנאי

 בלתי הנה כי קבעה
 תכסיסנות או/ו סבירה

 סיבה מכל פסולה או/ו
 .אחרת

על אף האמור תשומת 
לב המציעים מופנית 

למסמכי  16.9לסעיף 
 המכרז.

 

האם המציע הזוכה במכרז ינהל גם את כלל עבודות המבנים   9
 הציבוריים בפרויקט? 

הצעת שכ"ט הינה עבור 
עבודות הפיתוח במתחם 

 ללא מבני ציבור.

לידיעה, מבני הציבור 
באחריות עיריית 

 אשקלון. 

שנים, ואין בנמצא  8-היות וישנם פרויקטים שהסתיימו לפני כ 3.6 10
חשבונות סופיים חתומים/ חשבונות חלקיים בצירוף אישור 

  -מזמין העבודות

האם ניתן להציג במקום החשבונות מכתבי המלצה מהם עולה 
 כי היקף הפרויקטים ושנות הביצוע עומדים בתנאי הסעיף?  

 הבקשה נדחית.

האם יש לוח זמנים לתקופת התכנון ולוח  להבהיר מבוקש  11
 זמנים לביצוע הפרויקט.

לו"ז לביצוע הפרויקט 
 אינו ידוע מראש. 

לידיעה, פורסם מכרז 
לביצוע  16/2019מס' 

עבודות עפר ותשתיות 
תת"'ק במתחם 

 למגרשים ששווקו. 
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האם מתוכננת שלביות לביצוע הפרויקט? נבקש לקבל פרטים   12
 .נוספים

קט יבוצעו שלבי הפרוי
בהתאם לשלבים 
הידועים בפרויקטים 

 מסוג זה.

 : שלביות לדוגמא

ביצוע תשתיות  .1
וסלילה למגרשים 

 .ששווקו

ביצוע תשתיות  .2
וסלילה למגרשים 

 .שטרם שווקו

ביצוע עבודות פיתוח  .3
 בהתאם  ומדרכות

 .לקצב האכלוס

ביצוע עבודות  .4
הפיתוח בשצ"פים 
בהתאם לקצב 

 האכלוס. 

יובהר, כי השלבים 
יבוצעו עפ"י 
הנחיות ודרישות 

בלבד, והכל  המזמין
בהתאם להוראות 

 המכרז. 

החברה תפרסם מסמך  מבוקש לקבוע מועד למתן תשובות 10.2 13
תשובות לשאלות 
הבהרה לאחר המועד 
האחרון להגשת הצעות. 
החברה רשאית לענות 
רק על שאלות שימצאו 
רלוונטיות, בהתאם 
לשיקול דעתה. כל 

נענתה יראו שאלה שלא 
בה כאילו נדחתה על ידי 

 החברה.

באחריות המציעים 
להתעדכן באופן שוטף 
באתר האינטרנט של 
החברה וזאת עד המועד 
האחרון להגשת 

 ההצעות.
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יובהר, כי המציע לא נדרש לבצע  שירותי תכנון במסגרת השירותים הנדרשים 
 במכרז זה, אלא ליווי וניהול התכנון.

 . (105704)סימוכין  הועלתה לאתרחוברת מכרז מעודכנת 

 יוותרו ללא שינוי. מכרזיתר תנאי ה

 .מכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

והוראותיו גוברות על האמור מסמכי  מכרזהוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי ה

ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה  מכרזכל תיקון לסעיפי ה . מכרזה

גם אם הסעיפים  מכרזיתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ה

    הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 בברכה,    
  החברה הכלכלית 

 בע"מ   לאשקלון 
 חתימת המציע:____________

 
 


