
 לשאלות הבהרה 2מס' מענה 
 /24119מכרז 

 

 שהתקבלו בנוגע למכרז. לשאלות הבהרה 2מס' תשובות סבב להלן 

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

מבקשים להעביר את  כללי המכרז 1

עלויות המדידה על 

 חשבון המזמין.

 הבקשה נדחית.

המזמין מתבקש  כללי המכרז 2

להוסיף "בנק" שעות 

או מחיר לשעת 

 עבודה.

 הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי התמורה.

מתבקשת דחייה  כללי המכרז 3

 במועד הגשת המכרז.

הבקשה מתקבלת. מועדי המכרז ישונו 

 כדלקמן:

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 

31.10.19. 

 -ניתנת אפשרות לשאלות הבהרה נוספות

 .13:00שעה  7.11.19עד ליום  -סבב שלישי

תשובות לשאלות אלו ינתנו, במידה והחברה 

עליהן, עד ליום  תמצא לנכון להשיב

11.11.19. 

 27.11.19מועד הגשת המכרז נדחה ליום 

 .14:00שעה 

מועדי ראיונות עם המציעים יתקיימו בימים: 

 .19.12.19 -ו 17.12.19
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

מבוקש שינוי באבני  136 המכרז 4

הדרך לתשלום וכי 

השבת מסמכי 

התוכנית והחומרים 

ששימשו להכנתה 

תעשה בשלב הגשת 

 התוכנית, ובמועד זה

ישולמו לזוכה יתרת 

התמורה  20%

 הנקובה באבני הדרך.

הבקשה מתקבלת חלקית בלבד. בטבלה 

בשורה המתייחסת  -136המפורטת בסעיף 

 :כדלקמן ייכתבשלב ה' ל

"היתרה, אחרי שכל המסמכים, הנתונים 

והמידע ששימשו להכנת התכנית יומצאו 

לתש"ן. ניתן יהיה להמציא את המסמכים 

בשלב שלאחר אישור והנתונים האמורים 

התכנית למתן תוקף וטרם ניתן אישור 

הממשלה (ככל והתכנית תוגש במועצה 

 הארצית).

מבוקש להבהיר  ד', ח' 8.7 המכרז 5

בסעיף את ההיקף 

המדובר ולהבהיר כי 

הצגת החלופות 

תתבצע רק עבור קטעי 

הרצועות שזוהו 

כנדרשות להעתקה. 

מבוקש למחוק את 

 סעיף ח'.

א בחשבון כי מסגרת על המציע להבי

עשויה להכיל בתוכה  ז' 8.6העבודה בסעיף 

גם דרישות של משרד האנרגיה ו/או גופי 

התכנון ביחס לצרכים עתידיים שלא באו 

לידי ביטוי בתוכניות הקימות, לרבות 

רצועות חדשות. ככל שיהיה צורך, על פי 

דרישות משרד האנרגיה או גופי התכנון, 

המציע, במסגרת לייצר רצועות חדשות, על 

ב' הנ"ל, להציע חלופות תכנוניות  שלב

לתוואי הרצועות העתידיות הללו. מובהר כי 

ככל ויידרש תכנון רצועות אלו במסגרת 

 500 -כלולות ב אינןה, הרי שהן -שלבים ד

מורה בגינן  הק"מ נשוא המכרז , והת

 למכרז. 133.4.3תחושב בהתאם לסעיף 

נכלל בסעיף ח' יימחק, שכן הוא  8.7סעיף 

 ד'. 8.7
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

יש להבהיר מהי  ג' 8.8 המכרז 6

הבחינה הכלכלית 

 הנדרשת.

כי בעת הצגת חלופות ההעתקה, מובהר 

צוות המציעה זוכה נדרש להציג את כלל 

העלויות הכלכליות הנדרשות לביצוע 

ההעתקה, בכדי שהמזמינה תוכל להכריע 

באיזו חלופה לבחור והאם בכלל לממש 

העלויות הגבוהות הכרוכות אותה, או בשל 

נמחיש  בהעתקה, שלא להציג חלופה זו כלל.

בעזרת הדוגמה הבאה: במקטע מסוים 

קיימת רצועת קווי דלק, אשר בשל בינוי 

ותשתיות עירוניות צפופות במציאות 

הנוכחית לא ניתן יהיה להותירה בתוואי 

הקיים. על המציע להציע תוואי חלופי. ככל 

יכלול ביצוע מעקף  שהתוואי החלופי שיוצג

של התשתיות העירוניות, יהיה עליו להציג 

למזמינה את העלות הכלכלית של ביצוע 

המעקף, על כל הכרוך בכל מבחינת 

המזמינה, בכדי שניתן יהיה לקבל החלטה 

 ביחס לחלופה המוצעת.

 

האם העבודה כוללת  8.11 המכרז 7

הכנת סקרי סיכונים 

האם מסמכי התכנית 

סקרי יידרשו לכלול 

סיכונים? למתקנים? 

 לצנרת?

ככל שתהיה דרישה ממוסדות התכנון לבצע 

סקרים/מסמכים סביבתיים, המציע יידרש 

להכינם, וזאת להבדיל מתסקיר השפעה על 

ביחס אליו ניתנה תשובה בכנס  -הסביבה

 המציעים (ראה פרוטוקול).

מתבקשת הבהרה כי  כללי המכרז 8

במסגרת העבודה לא 

מנהרת יידרש תכנון 

 תשתית

ככל ויסבור המציע במהלך התכנון, כי אין 

פה למקטע מסוים יש צורך חלוכמנוס וכי 

בביצוע מנהרת תשתית, יהיה עליו להצביע 

על כך במסגרת שלב ב' ולהציג שקיימת 

האם ותו  -תכנות לביצוע מנהרת תשתיתהי

 לא.
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

מתבקשת הבהרה כי  כללי המכרז 9

העבודה אינה כוללת 

 תכנון מקטעים ימיים 

מקובל. מובהר כי העבודה אינה כוללת תכנון 

 מקטעים ימיים.

מתבקשת הבהרה כי  45.2.1.1 המכרז 10

ראש הצוות יכול להיות 

גם מתכנן ערים או 

מתכנן סביבתי ולא רק 

 אדריכל או מהנדס.

 מקובל.

כי  מתבקשת הבהרה 45.2.2.1 המכרז 11

המרכז התפעולי יכול 

להיות גם מתכנן ערים 

או מתכנן סביבתי ולא 

 רק אדריכל או מהנדס.

 מקובל

וכן  45.1.2 המכרז 12

45.2.1.5 

מתבקשת הבהרה כי 

בניסיון המציע ניתן 

לכלול גם תכניות 

מתאר שהופקדו אך 

 טרם אושרו.

 ביחס לשני הסעיפים. -מקובל

וכן  45.1.2 המכרז 13

45.2.1.5 

מתבקשת הבהרה כי 

תכניות כדוגמת 

תוכניות עבודה לרשת 

החלוקה של הגז 

הטבעי יכולות להכלל 

במסגרת התכניות 

המחוזיות בתחום 

 התשתיות. 

 ביחס לשני הסעיפים -מקובל
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

מתבקשת הבהרה כי  45.2.1.2 המכרז 14

ככל ויוצע מתכנן ערים 

כראש הצוות, לא 

יידרש מהם תנאי זה 

(רישום בפנקס 

 ורישיון)

 המציעים מופניםיחד עם זאת מקובל. 

למכרז ולהבהרה  45.2.1.3להוראת סעיף 

 שפורסמה בסבב הבהרות ראשון. 12מספר 

הרחבת מתבקש   45.2.7.2 המכרז 15

הנוגע לניסיון  הסעיף

היועץ בתחום שיתוף 

 הציבור

הבקשה מתקבלת חלקית. הסעיף יתוקן 

 בנוסח הבא: 

פרויקטים בהולכת  3"בעל ניסיון בלפחות 

 שיתוף הציבור"

מתבקש מחיקת  45.2.9.3 המכרז 16

 הסעיף

 הבקשה נדחית.

מתבקשת הבהרה  3.6 המכרז 17

האם הרצועות 

המתוכננות יכללו רק 

קווי דלק או גם קווי 

תשתית נוספים, 

בהתאם למדיניות 

 משרד האנרגיה.

הינה להסדיר רצועות לצורכי ככלל, המגמה 

זאת איננו יכולים צנרת דלק בלבד. עם 

לצפות את עמדת משרד האנרגיה או רשויות 

 התכנון.

יש לתקן את הנספח  נספח ו' נספחיםה 18

בהתאם להבהרות 

בפרוטוקול כנס 

 המציעים

 נספח ו' חדש. מצ"במקובל. 

מתבקש הבהרה  נספח ט' נספחיםה 19

בנספח ביחס להיקף 

הק"מ אליו מתייחסת 

 הצעת המחיר

ההבהרות שניתנו בפרוטוקול כנס המציעים 

 מחייבות, אין צורך לתקן את הנספח עצמו. 
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מס. 
 סידורי

 התייחסות החברה השאלה/ההערה הסעיף המסמך

מתבקש תיקון סעיף  45.2.3 המכרז 20

כך שמהנדס  45.2.3

יוכל להיות מהנדס 

אזרחי או מהנדס 

 מכונות

התיקון מקובל. ניתן להגיש מהנדס מכונות 

 לצורך תנאי הסף במכרז

 

 

 אלו להצעה שתוגש על ידי המציע.יש לצרף העתק חתום של הבהרות 
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 נספח ו' מתוקן
 ביחס ליועצים ולצוות התכנוןתצהיר 

 

אני הח"מ, ___________, נושא/ת ת.ז. מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי 

  :אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן

 

יש לנקוב בשמו  ") ***המציעתצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: "אני עושה  .1

המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק 

  .מס' _________________ פומבי, למכרז ***מורשה

תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות הנני משמש/ת כ ______________ במציע, ונותן/ת  .2

 .נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע

הנני  מצהיר/ה כי היועצים הבאים הינם חלק אינטגרלי מעובדי המציע/חלק מהצוות הקבוע של המציע  .3

 : *** יש למחוק את המיותר ***

 ראש צוות התכנון .3.1.1

 המרכז התפעולי .3.1.2

 ייועץ סביבת .3.1.3

אני מצהיר/ה כי נחתם/ייחתם הסכם התקשרות בין המציע לבין כל היועצים הנדרשים לשמש כחברי  .4

וכי תנאיו והוראותיו של הסכם כאמור יעמדו בתנאי וההבהרות שפורסמו לו צוות על פי תנאי המכרז 

והוראות המכרז. מצ"ב להצעה העתק ההסכמים שנחתמו/ אני מתחייב להעביר למזמינה את העתק 

 הסכמים שייחתמוה

 .למחוק את המיותר*** יש *** 

 .אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת .5

 

חתימת 
 המצהיר/ה

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

כמו כן, הנני מאשר/ת  .הריני מאשר/ת בחתימתי, כי המצהיר/ה מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז
הוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם בחתימתי, כי המצהיר/ה 

 .לא יעשה/תעשה כן, ולאחר שהזהרתיו/ה כאמור, חתם/ה בפני על תצהיר זה
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	1. אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: "המציע") *** יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/ עוסק מורשה וכן במספר ההתאגדות/מספר עוסק מורשה***, למכרז פומבי מס' _________________.
	2. הנני משמש/ת כ ______________ במציע, ונותן/ת תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה/ת לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
	3. הנני  מצהיר/ה כי היועצים הבאים הינם חלק אינטגרלי מעובדי המציע/חלק מהצוות הקבוע של המציע *** יש למחוק את המיותר ***:
	3.1.1. ראש צוות התכנון
	3.1.2. המרכז התפעולי
	3.1.3. יועץ סביבתי
	4. אני מצהיר/ה כי נחתם/ייחתם הסכם התקשרות בין המציע לבין כל היועצים הנדרשים לשמש כחברי צוות על פי תנאי המכרז וההבהרות שפורסמו לו וכי תנאיו והוראותיו של הסכם כאמור יעמדו בתנאי והוראות המכרז. מצ"ב להצעה העתק ההסכמים שנחתמו/ אני מתחייב להעביר למזמינה את ...
	*** יש למחוק את המיותר***.
	5. אני מצהיר/ה, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

