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 18.9.19שהתקבלו עד ליום לשאלות הבהרה מרוכזות להלן תשובות 

 יובהר כי נוסח השאלות במסמך מרכז זה אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

 ממסמכי המכרז שיש להגישם.מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה והוא מהווה חלק 

 
 

מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

מתבקשת הסרת האפשרות  28, 3.7 המכרז 1

 לבחירת שני ספקים

 לפרוטוקול כנס מציעים 11ראה תשובה לשאלה 

מתבקשת הבהרה כי בסעיף  הגדרות המכרז 2

ההגדרות הכוונה במונח 

"תכנית" הנה לתכנית מתאר 

 ארצית מפורטת בלבד

 לפרוטוקול כנס מציעים.  12ראה תשובה לשאלה 

מתבקשת הבהרה כי  ד 8.6.4 המכרז 3

הסקירה וזיהוי הכשלים 

תתבסס על מידע קיים ללא 

 צורך בביצוע בדיקות בשטח

בכדי לזהות כשלים יהיה צורך גם מובהר כי   -ד 8.6סעיף בשאלה הנה הכוונה 

 סיורים בשטח. בביצוע 

 

האם פרוגרמת הצרכים  ז 8.6.4 המכרז 4

 2040במשק הדלק בשנת 

 תינתן על ידי תשן?

תועבר על ידי תש"ן  2040פרוגרמת הצרכים במשך לשנת  -ז 8.6הכוונה לסעיף 

 ממשרד האנרגיה.



- 2 - 

 

מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

האם המציע נדרש לשאת  8.8-8.9 המכרז 5

בעלויות ביצוע מדידות לצורך 

הכנת התכנית? אם כן, באיזה 

 שת המדידה.קנה מידה נדר

 לפרוטוקול כנס מציעים. 9ראה תשובה לשאלה 

 קנה המידה הינו כמקובל בתכניות מהסוג שיידרש ויוכן.

 

כמה מפגשי ציבור יידרשו?  ד8.9 המכרז 6

מתבקשת הבהרת היקף 

המפגשים או לחילופין קביעה 

כי ארגון המפגשים יהיה על 

חשבון המציע אך לא מימון 

 המפגשים 

 כאמור. מפגשים/כנסים 4-7כה כי יהיו בין יתש"ן מער 

כל הכנת, הפקת וארגון הכנסים בהיבט התוכן יהיה על חשבון המציע. תש"ן 

מימון אולם, כיבוד קל תשלום,  -יתישא במימון החלק הטכני של הכנסים קר

 עבור חניה וכדומה.

יש להבהיר כי המסלול  8.12.3 המכרז 7

הסטטוטורי לקידום התכנית 

במועצה הארצית יהיה 

כתכנית מתאר ארצית ברמה 

 מפורטת

 לפרוטוקול כנס מציעים.  12ראה תשובה לשאלה 

מתבקש הוספת אפשרות  43 המכרז 8

לקבלת תשובות לשאלות 

מקדימות תוך ימים ספורים 

ולאפשר סדרה שניה של 

 שאלות הבהרה

 לפרוטוקול כנס מציעים 13ראה תשובה לשאלה 
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

הדרישה בתנאי מתבקש כי  44.6 המכרז 9

הסף תשונה כך שמהנדס 

בתחום הדלק יוכל להיות 

 קבלן משנה של המציע.

 לפרוטוקול כנס מציעים 10ראה תשובה לשאלה 

+ 45.1.2 המכרז 10

89 

מתבקשת הבהרת הניסיון של 

המציע ולאפשר ניסיון בהגשת 

מגוון תכניות כאשר לפחות 

 אחת מהן ברמה ארצית

יוצג ניסיון בלפחות תכנית מתאר ארצית אחת ככל ויפורט ו -ההבהרה מקובלת

ובנוסף תכניות בתחום התשתיות הלאומיות/מחוזיות בתחום התשתיות כנדרש 

 בסעיף, יהיה בכך כדי לעמוד בתנאי הסף האמור.

מוצע לאפשר עמידה בתנאי  45.2 המכרז 11

הסף לכל מי שבהכשרתו יכול 

להגיש תכניות ובעל הניסיון 

גיאוגרף ובעל הנדרש, לרבות 

 תואר שני בתכנון סביבתי

 

גיאוגרף בעל תואר שני בתכנון סביבתי יוכר כעומד  -ההבהרה מתקבלת חלקית

 בתנאי הסף.

 

מתבקש להסיר את הצורך  45.2.1 המכרז 12

באדריכל או לאפשר 

 התקשרות איתו כקבלן משנה

 ניתן להתקשר עם אדריכל כקבלן משנה -ההבהרה מתקבלת

מתבקש לאפשר תמהיל של  45.2.1.5 המכרז 13

סוגי התכניות המפורטות 

בניסיון ראש הצוות המוצע 

 ולהוסיף גם תכניות מפורטות.

פחות תמ"א/תכנית אב שיוצג ניסיון בהכנה של לכל הובלבד  -תמהילניתן להציג 

 מחוזית שאחת מהן תשתיות/תשתיות ליניאריות.  2ל או "תת 2ובנוסף  אחת
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

הדרישה לניסיון בקידום האם  45.2.1.5  

תכנית אחת לפחות בתחום 

התשתיות רלבנטית לכל סוגי 

 התכניות?

מובהר כי הדרישה לתכנית אחת בתחום התשתיות/תשתיות ליניאריות 

 תכניות מחוזיות. אומתייחסת לניסיון בהכנת וקידום תת"ל 

 

האם ניתן לעמוד בדרישת  45.2.2 המכרז 14

הניסיון של המרכז התפעולי 

גם בהצגת ניסיון ביחס 

 לתכניות מפורטות? 

הניסיון בתכניות מפורטות יכול להיות בנוסף אך לא במקום הניסיון המפורט 

 בסעיף

מתבקש לאפשר ליועץ  45.2.11 המכרז 15

הקרקע לעניין השפעת 

זיהומים על הקרקע להיות 

וקרקע בעל תואר שני במים 

מהפקולטה לחקלאות או בעל 

 תואר בגיאולוגיה/הידרולוגיה

ההבהרה מתקבלת. יועץ הקרקע אינו חייב להיות מהנדס ויכול להיות בעל תואר 

שני במים וקרקע ו/או בעל תואר בגיאלוגיה/הידרולוגיה, ובכפוף לעמידה בשאר 

 תנאי הניסיון.
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