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  02/2020מכרז פומבי מס'  – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 
 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה עבור המועצה המקומית קדימה צורן 

 
"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר המועצה)להלן: "להלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן 

  למכרז שבנדון:

 תשובה שאלה מיקום בהליך מס'

לתנאי   2.2סעיף  .1
  3המכרז, עמוד 

האם בתכנון תנועה הכוונה היא גם 
 לתכנון פיסי?

שירותי תכנון התנועה כוללים מגוון : הבהרה
רחב של שירותים ויכול שיכללו, בין היתר, גם 
שירותי תכנון פיסי, והכל בהתאם לדרישות 

 .המועצה
, לתנאי 3.2סעיף  .2

 4המכרז, עמוד 
מדובר במכרז מסגרת. במכרזי 
מסגרת אין תשלום בגין המכרז שכן 
לא מובטחת תכולת עבודה. נא לבטל 

₪.   1,000התשלום המבוקש בגובה 
נא לפרט תכולה לתקופת  –לחליפין

למינימום ההתקשרות ולהתחייב 
 תכולה )בפרויקטים או בשכר טרחה(

   הבקשה נדחית.

 -  4.3סעיף  .3
לתנאי המכרז, 

 6עמוד 

מדובר במכרז מסגרת. במכרזי 
מסגרת אין ערבות נא לבטל הערבות 

 הנדרשת.
נא לפרט תכולה לתקופת  –לחליפין

ההתקשרות ולהתחייב למינימום 
 תכולה )בפרויקטים או בשכר טרחה(

  נדחית.הבקשה 

, 4.7, 4.6ס'  .4
4.8.5 ,4.8.6 ,

תנאי הסף, 
 6-7עמודים 

"תכנון תנועתי" לעניין תנאי הסף  ס'  הבהרה: 
הינו שירותי תכנון תנועה  4.8.6, 4.8.5, 4.7, 4.6

  לרבות תכנון פיסי. 
 

, תנאי 4.10ס'  .5
-7הסף, עמודים 

  -, ומסמך י' 8
תצהיר בדבר 

מתכנון תחבורה 
מטעם המוצע 

המציע, עמודים 
42. 

נבקש הקלה ואישורכם  בדבר הצגת 
מתכננן תחבורה העונים על מלוא  2

 ת"ס והניקוד 

  הבקשה נדחית.

, תנאי 4.10.2ס'  .6
, 7הסף, עמוד 

  -ומסמך י' 
תצהיר בדבר 
מתכנון תחבורה 
המוצע מטעם 

 .42המציע, עמוד 

בתנאי הסף ובניקוד של יועץ 
הצגת מסמך מדיניות,  –התחבורה 

אין צורך מהנדס -בה"ת, תוכנית אב
 על מנת לעשותם.

בדבר  4.10.2נבקש הקלה בסעיף של  
הצגת מתכנן תחבורה שיש בידיו 

 רישום בפנקס  ותעודת רישוי

  הבקשה נדחית.

, תנאי 4.10.2ס'  .7
הסף במכרז, 

 7עמוד 

שמתכנן התחבורה נבקש לאשר 
המוצע יהיה בעל תואר בגיאוגרפיה 

 או תכנון ערים ולא מהנדס בהכרח.

  הבקשה נדחית.

, תנאי 4.10.4ס'  .8
הסף במכרז, 

 7עמוד 

מתכנן במסגרת סעיף תנאי הסף של 
 התנועה, נדרש כי מתכנן התחבורה

להוביל אנשי צוות . האם טעות סופר 
 והכוונה למתכנן התחבורה?

מתייחס למתכנן תחבורה, אין  4.10.4סעיף 
 שינוי בסעיף זה.
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, תנאי 4.10.6 .9
 8הסף, עמוד 

 
 
 
 
 

מתכנן במסגרת סעיף תנאי הסף של 
 התנועה, נדרש כי מתכנן התחבורה

להציג ניסיון של נספח תחבורתי. 
האם טעות סופר והכוונה למתכנן 

 התחבורה?

" תנועהיתוקן, כך שהמילה " 4.10.6סעיף 
 תמחק ותירשם במקומה המילה "תחבורה". 

 להלן נוסח הסעיף המתוקן:
בעל ניסיון מוכח  הינו מתכנן  התחבורה המוצע "

ועד למועד אחרון להגשת   01.01.2009החל מיום 
בהכנת נספח תחבורתי עבור  ת למכרז זה, ההצעו

תוצרים מהמפורט להלן )לפחות אחד   5לפחות 
 מכל סוג(: 

או בקרה של חוות דעת בעניין בדיקות   הכנה (1)
 .)השלכות תחבורתיות )בה"ת

של תכנית מתאר   תכנון, ליווי או בקרה  (2)
לשכונה או ליישוב, בהיבט תחבורתי/תנועתי  

 של תחבורה ציבורית. 

 ." ל מסמך מדיניות תחבורתיהכנה וקידום ש (3)
, לתנאי 7.2.9ס'  .10

 12המכרז, עמוד 
יתוקן. להלן נוסח הסעיף המתוקן:  7.2.9סעיף  

במידה ולא ימצא סעיף/תעריף מתאים  "
לתשלום על פי תעריפי משרד הבינוי והשיכון, 

לפי שיקול דעתה  המועצה,תהא רשאית 
לבחור באחת מבין האפשרויות  הבלעדי,

 המפורטות להלן:
לפי שיקול דעתה   ,תהא רשאית המועצה .א

כי אחוז ההנחה המוצע על , לקבוע הבלעדי
ידי המציע יחול ביחס לתעריפי משרד 

תעריפים  הבקובץ הביטחון המופיעים 
נהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, הו

משרד הביטחון, אגף בינוי הממונה   מטעם
על התקשרויות עם מתכננים ויועצים 
במערכת הביטחון, העדכניים במועד פרסום  

  ם מעת לעת המכרז והמתפרסמים ומתעדכני
תעריפי טחון )להלן: "משרד הבעל ידי 

 "(.משרד הביטחון

לפי שיקול דעתה   ,תהא רשאית המועצה .ב
לקבוע מחירי שירות, אשר , הבלעדי

יתווספו לחוזה, לספקי המסגרת בהתאם 
להצעות מחיר פרטניות לפי דרישת  
המועצה וע״פ שיקול דעתה הבלעדי האם 

 לקבל את ההצעה או לאו.
ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב למען הסר 

את המועצה לפנות לספק/י מסגרת כלשהו/ם  
לביצוע השירותים הנ"ל, ככל שיהיו, וכי  
שמורה למועצה הזכות להתקשר לקבלת 
הצעות לביצוע השירותים  הנ"ל, בכל אופן  
שתבחר, ו/או לבצען בעצמה, מבלי שתהיה  
לספק/י המסגרת כל טענה ו/או תביעה כלפיה 

 " כך. בגין
, עמוד 8.1סעיף  .11

13 
  -שכותרתו 13עמוד  8בהתאם לסעיף 

שלבים בבחינת ההצעות ואופן 
עולה כי  -הניקוד למסמכי המכרז

 –הניקוד יינתן כדלקמן: בשלב א' 
בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף 

נקודות(. נא הבהרתכם האם  50)
 תנאי הסף מזכים בניקוד?

 50...)שהמילים שלהלן ", יתוקן כך  8.1סעיף 
 " ימחקו.נקודות(

(, 1אמת מידה ) .12
, עמוד 8.2סעיף 

 ובסעיף  14

( 1"תכנון תנועתי" לעניין אמת מידה ) הבהרה: 
  הינו שירותי תכנון תנועה לרבות תכנון פיסי. 
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למסמך  21סעיף  .13
ב'  הצהרת 

המציע וההצעה 
הכספית, עמוד 

25 

והשיכון בתעריפי משרד הבינוי 
( אין תעריף 7לתכנון מפורט )תהליך 

לתכנון תחבורה, נבקש להבהיר כיצד 
תחושב התמורה בעבור פרויקטים 

 לתכנון תחבורה.

 למסמך זה. 10ראו את המענה בסעיף 
 

  21.3סעיף  .14
למסמך ב'  

הצהרת המציע 
וההצעה 

הכספית, עמוד 
25 

המונח "המרבי" חוזר על עצמו 
במסמכי המכרז. נא במספר מקומות 

 להבהיר משמעות מושג זה

שיעור ההנחה המרבי אשר ניתן לנקוב  :הבהרה
הצהרת המציע  -למסמך ב'   21.1בו בסעיף 

וההצעה הכספית, ביחס לתעריפי משרד הבינוי 
 . 10%והשיכון הינו 

למסמך ב',  מציע אשר  21.3בהתאם לסעיף 
ינקוב באחוז הנחה העולה על שיעור ההנחה 
המרבי אשר נקבע לשם כך על ידי המועצה 

 .אז הצעתו תיפסל –כאמור
  21.1סעיף  .15

למסמך ב'  
הצהרת המציע 

וההצעה 
הכספית, עמוד 

25 

הדרישה ל% הנחה מעוגל איננה 
 מקובלת. נא לבטל דרישה זו.

  חית.הבקשה נד

מסמך ז', שאלון  .16
שביעות רצון בגין 

ניסיון המציע 
בתחום תכנון 

 35התנועה, עמוד 

אבקש את התייחסותכם לגבי טופס 
 ז' שנמצא במכרז .

אתם מבקשים פרטי רשות מקומית 
 הממליצה עלינו .

איננו מכירים נציגי מועצות מקומיות 
שיהיו מוכנים לחתום על המסמך 

מקבלים המבוקש, כיוון שהם 
הנחיות מעורכי דין, לא לענות על 

 מסמכים מהסוג הנ"ל .
אנו יכולים לתת לכם רשימות 
פרויקטים ורשימות של ממליצים 
שתוכלו להתקשר אליהם לקבל חוות 
דעת עלינו , אך לא נצליח לשכנע 
עובדי רשויות לחתום על מסמכים 
דוגמת טופס ז' בנספחי המכרז 

 שהוצאתם .
כם אם נשמח לגשת למכרז של

תצליחו לבטל את רוע הגזרה 
שכנראה רוב המתכננים לא יעמדו 

 בה.

  הבקשה נדחית.

מסמך ז', שאלון  .17
שביעות רצון בגין 

ניסיון המציע 
בתחום תכנון 

התנועה,  עמוד 
 וכן מסמך ט',  35

שאלון שביעות 
רצון בגין ניסיון 

המציע בתכנון 
תחבורה, עמוד 

41 

ט' -הדרישה למילוי נספחים ז' ו
ממליצים  2והדרישה למילוי על ידי 

בכל רשות מחייבת שיתוף פעולה 
אחרות וכן ורצון טוב של רשויות 

הקצאת משאבים. הנ"ל איננו 
מובטח. נא אישורכם לספק נתוני 
התקשרות ופרטי קשר )לבדיקתכם 
בשלב בדיקת המכרזים( כחלופה 

 לנספחים אלה.

  הבקשה נדחית.
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  :כללי

לא יאוחר מהשעה  26.03.2020המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום  מודגש בזאת, כי  .1
12:00 . 

ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז,  .2

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

, יחול השינוי בהתאמה על ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז .3

 , אף אם לא צוין הדבר במפורש.)לרבות החוזה והנספחיו( כל מסמכי המכרז על נספחיהם

, 6.4סעיף   .18
 60לחוזה, עמוד 

 שלהלן:  6.4לחוזה, יתווסף סעיף  6לסעיף  
במידה ולא ימצא סעיף/תעריף מתאים  "

לתשלום על פי תעריפי משרד הבינוי והשיכון, 
לפי שיקול דעתה  המועצה,תהא רשאית 

לבחור באחת מבין האפשרויות  הבלעדי,
 המפורטות להלן:

לפי שיקול  ,תהא רשאית המועצה .א
, לקבוע כי אחוז ההנחה דעתה הבלעדי

המוצע על ידי ספק המסגרת יחול 
ביחס לתעריפי משרד הביטחון 

נהלים התעריפים והבקובץ המופיעים 
לעבודות תכנון במערכת הביטחון, 

משרד הביטחון, אגף בינוי  מטעם
הממונה על התקשרויות עם מתכננים 
ויועצים במערכת הביטחון, העדכניים 

סמים במועד פרסום המכרז והמתפר
משרד על ידי  ומתעדכנים מעת לעת

תעריפי משרד טחון )להלן: "הב
 "(.הביטחון

לפי שיקול דעתה   ,תהא רשאית המועצה .ב
לקבוע מחירי שירות, אשר , הבלעדי

יתווספו לחוזה, לספקי המסגרת בהתאם 
להצעות מחיר פרטניות לפי דרישת  
המועצה וע״פ שיקול דעתה הבלעדי האם 

 לקבל את ההצעה או לאו.
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב 
את המועצה לפנות לספק/י מסגרת כלשהו/ם  
לביצוע השירותים הנ"ל, ככל שיהיו, וכי  
שמורה למועצה הזכות להתקשר לקבלת 
הצעות לביצוע השירותים  הנ"ל, בכל אופן  
שתבחר, ו/או לבצען בעצמה, מבלי שתהיה  

כלפיה לספק/י המסגרת כל טענה ו/או תביעה 
 " בגין כך.

, 7.10סעיף   .19
 61לחוזה, עמוד 

על פי מסמכי המכרז בכוונת המזמין 
יועצים. לאור זאת  3לבחור ולהעסיק 

לא ברורה משמעות כשיר שני 
 ושלישי. נא להבהיר נושא זה.

: כאמור בסעיף זה, היה והזוכה יחזור יובהר
מהצעתו ו/או לא ימלא אחר איזה מתנאי 
ההתקשרות, תהא רשאית המועצה להתקשר 
עם המציע הבא אחריו אשר הגיש הצעתו 

 למכרז זה. 
לחוזה,  ,11.1ס'  .20

 63עמוד 
בעניין תמחור נוסף בהזמנות עבודה 
עתידיות בין הזוכים במכרז, מבוקש 

נושא התמחור הנוסף  הנ"ל לבטל את 
ולהתבסס על  אופן קביעת שכר 

 טרחת בהתאם להצעה הזוכה.

  הבקשה נדחית.

, לחוזה 21.1ס'  .21
 67עמוד 

נבקש מחיקת סעיף פיצויים 
 המוסכמים  בחוזה

  הבקשה נדחית.
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 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .4

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .5

 מטעמם.

 
  

 שם המציע :
 

 כתובת:        ________________________    
 

 _________________________טלפון:        
 

 _________________________חתימה:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


