הליך מס'  2/2021מתן שירותי תכנון (אדריכלות נוף) עבור פיתוח השצ"פ המרכזי
בפארק נחל גרר

תשובות לשאלות הבהרה
התשובה
השאלה
מס"ד
כן .כאמור בסעיף  2.2.1במסמכי ההליך:
האם הסכום המבוקש יכלול למעשה את
1
"הצעת המציע תכלול כל כל סוגי יועצים
שכ"ט של כל היועצים? שיועבר דרך
הנדרשים לתכנון השצ"פ ולביצוע תכולת
האדריכל נוף הזוכה ,למעט ניהול
העבודה כאמור בסעיף  2.1לעיל .לרבות
הפרוייקט?
(אך לא רק) :קונסטרוקטור ,יועץ חשמל,
יועץ אינסטלציה ,יועץ בטיחות ,יועץ
נגישות ,יועץ קרקע ,יועץ אקוסטיקה ,יועץ
השקייה ויועץ מים וניקוז".
כאמור בסעיף  3.3למסמכי ההליך" :
בהמשך לעיון במסמכי המכרז ועל פי
2
האדריכל תכנן וליווה בין השנים 2016-
דרישות הסף נדרש בצוע של שצ"פ בהיקף
 50ד' .לצערי אין לי איך לעמוד בתנאי סף זה  2021למעלה משלושה ( )3שצ"פים
בשטח העולה על  50דונם ,עבור רשות
למרות שיצא לי לתכנון ולבצע מעון חוסים
בהיקף של  75ד' ותכנון שצ"פים בהיקף גודל מקומית או גוף ציבורי (תאגיד עירוני,
חברה ממשלתית ,גוף סמך ממשלתי או
של כ  55שטרם יצא לבצוע עבור תכנית
גוף אחר שחוק חובת המכרזים חל עליו).
מתאר .האם ניתן לגשת למכרז על פי
על האדריכל להוכיח כי ליווה את התכנון
הנתונים המצורפים?
עד לשלב המסירה ללקוח".
כאמור בסעיף מס'  1.7למסמכי ההליך:
גבולות הפרוייקט  .מה כלול ב 68ד'?
3
"בשל מגבלות שונות ,התכנון בהליך זה
נדרשים גבולות עבודה ברורים .לא ברור
בקובץ המדידה שצורף ונראה כי חסר החלק הינו עבור חלקו המזרחי של השצ"פ
בשטח של כ 68-דונם"
המערבי לתא השטח המופיע במדידה.
התעדוף ייקבע בתהליך התכנון.
מה התעדוף ומה חשוב שיכנס בשלב
4
הראשוני? [אמפי ,אגם וכו']
הבקשה נדחית .כאמור בסעיף 2.2.1
איננו מעוניינים שההתקשרות של היועצים
5
במסמכי המכרז "הצעת המציע תכלול כל
תהיה דרכנו .האם ניתן כי היועצים יתקשרו
כל סוגי יועצים הנדרשים לתכנון השצ"פ
ישירות מול החכ"ל? או סידור אחר? נשמח
ולביצוע תכולת העבודה כאמור בסעיף
לסייע בריכוז ההצעות מהדיסציפלינות
 2.1לעיל .לרבות (אך לא רק):
השונות.
קונסטרוקטור ,יועץ חשמל ,יועץ
אינסטלציה ,יועץ בטיחות ,יועץ נגישות,
יועץ קרקע ,יועץ אקוסטיקה ,יועץ השקייה
ויועץ מים וניקוז".
הבקשה נדחית .תנאי הסף נותרים ללא
האם אפשר לשנות את תנאי הסף של 3
6
שינוי.
שצ"פים של  50ד' מתנאי מחייב לתנאי
שמשפר את הניקוד?
הבקשה נדחית.
האם אפשר לשנות מהגדרה של שצ"פ
7
לשטחים פתוחים במרחב עירוני או כפרי.
הבקשה נדחית.
האם אפשר בפרויקטים של
8
שכונות/הרחבות/שדרוג תשתיות ביישובים
כפריים שהשטח יחושב כשטח כולל של כל
השטחים הפתוחים של השכונה/היישוב
הכפרי.
כולל .כאמור בסעיף  2.2.1במסמכי
נודה להבהרה האם האומדן המוצג בפניה
9
ההליך " :הצעת המציע תכלול כל כל סוגי
בסך  ₪ 600,000כולל מע"מ הוא רק
יועצים הנדרשים לתכנון השצ"פ ולביצוע
לעבודות תכנון הנוף או שהוא כולל גם את
תכולת העבודה כאמור בסעיף  2.1לעיל.
שכר היועצים אשר המציע צריך לגייס?
לרבות (אך לא רק) :קונסטרוקטור ,יועץ

10

במכרז נחל גרר נכתב שהפניה היא אל
אדריכל נוף בעל נסיון של תכנון  3שצפים
בשטח של מעל  50דונם .אני
אדריכל ומשרדי מתכנן פרויקטים
רבים באדריכלות נוף ובעל נסיון רב של
תכנון שצפים בשטח של מעל  50דונם .האם
אני יכול להגיש את מועמדותי למכרז הנדון ?

חשמל ,יועץ אינסטלציה ,יועץ בטיחות,
יועץ נגישות ,יועץ קרקע ,יועץ אקוסטיקה,
יועץ השקייה ויועץ מים וניקוז".
ההליך פונה לאדריכל נוף.

