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 פרוטוקול מפגש מציעים

 

 
 פרטי המכרז

 206/2021מכרז פומבי 

תכנון אדריכלות נוף לפרויקט עוקף צור רותי ישלמתן 

  באהר

20.4.2021 

נציגי חברות  ,סלביןציטרון, מיכל -ם, מוריה אתרמר, דן בן עסקיבקוישראל דצ משתתפים:
 אדריכלות נוף

 .קיל-, עו"ד חן מריובל אגמוןעו"ד אבנר מרקוביץ, רותי זנגי,  ,משתתפים תפוצה:

 ישראל דצקובסקי רשם:

 דגשים והנחיות 

 כללי

 
כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב 
במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב 

 בהוראות המכרז. 
 

בהתאם למועדים הקבועים  למוריה המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה )בכתב בלבד(
.  על כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, ולהגיש את הפרוטוקול במסמכי המכרז

 החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. 
 

תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים 
 הנדרשים להצעה. 

 
 ההשתתפות במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז

לוח 
 הזמנים

 
 כמפורט במסכי המכרז

 בצהריים 12:00, לא יאוחר מהשעה 26.04.2021שאלות הבהרה עד לתאריך
  בצהריים  12:00, לא יאוחר מהשעה 09.05.2021הגשה  הצעות עד לתאריך 

 תקציב
התקבל תקציב חלקי בלבד עבור הפרויקט ולפיכך  ,מכרזהיובהר כי נכון למועד פרסום  

ייפתח לזוכה חוזה חלקי בלבד בהתאם לתקציב המאושר. כאשר יתקבל תקציב נוסף, ככל 
 שיתקבל, יבוצעו הגדלות בהתאם להוראות המכרז והחוזה.

תיאור 
תמציתי 

של 
 העבודות

)מלבד גשרים ומנהרות(, תכנון  תכנון אדריכלות נוף בפרויקט עוקף צור באהרמתן שרותי  
 ים, פורטלים למנהרות ולקירות התומכים.ישנמו ראשיים נוף לכבישים

 

 דגשים והנחיות

 

אדריכלות מכרז הזוכה במכרז אדריכלות נוף יהיה מנוע מהגשת הצעה להמציע  •
 מבנים עבור פרויקט עוקף צור באהר.

הנחה מוגדרים  25%לאדריכלות נוף עם  הצעת המחיר מבוססת על מחירון א.א.א.י •
 הנחה נוספים. 5%כאשר המציעים מתבקשים להגיש עד מראש 

ויידרש  BIM Building Information Modelingהתכנון יבוצע בשיטת  •
בגרסה שתקבע ע"י המזמין  Revit / Civil 3D  כנתומהמתכננים לבצע תכנון בת

 . BIM 360עם רישיון לענן 
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 ________________________קראתי והבנתי 
 תימההמציע וח שם        

שומר מזמין ה ,עם זאת .LOD 350 -לתכנון הנוף הינה ל  המבוקשתרמת המידול  •
, ללא תשלום נוסף LOD 400 - לעצמו את האופציה להעלות את רמת המידול ל

 .לזוכה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

 בהצעת המוצעים הצוות אנשי ידי על אישי באופן והתכנון יינתנ מודגש כי שירותי •
 הצוות מאנשי מי את יחליף לא הזוכה הפרויקט ביצוע במהלךו ,הזוכה המציע

 עומד אשר ףמחלי להעמדת ובכפוף, מוריה של ומראש בכתב אישור ללא המוצעים
 .המקורי הצוות מאיש בכישוריו נופל אינו ואשר הסף הקבועים בהזמנה בתנאי

 
 ?ראשיהנוף השאלה: האם ניתן להציג בעל משרד כמתכנן  •
 .תשובה: כן •

 ?משני יכול להיות הנדסאיהנוף השאלה: האם מתכנן  •
 .תשובה: לא •

 ?ראשי או משנינוף שאלה: האם ניתן להציג פרילנסר כמתכנן  •
 .תשובה: לא •

 משני יכול להיות רשום ולא רשוי?הנוף ה ןכנמתאו ראשי ה הנוף האם מתכנןשאלה:  •
 רק רשוי. תשובה: לא. •

•  
 
 

המציעים תועלה לאתר מוריה  מפגששהוצגה במהלך המצגת לבקשת המשתתפים,  •
צגת הינה לנוחות והתרשמות כללית מתחת לשונית המכרז. יחד עם זאת, מובהר כי ה

על כן יודגש כי המציעים אינם נדרשים  , היא אינה מחייבת ואין להסתמך עליה.בלבד
 לצרף את המצגת למסמכי ההצעה שיוגשו על ידם.


