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 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 

הודעה על שינוי בתנאי מכרז  -למתן שירותי אדריכלות 15/19מכרז פומבי )מסגרת(  הנדון:
 ומענה לשאלות המשתתפים

 
אלות אשר הופנו שינוי תנאי המכרז שבנדון וכמו היא מתכבדת לתת מענה לשהחברה מודיעה בזאת על 

 .על ידי המשתתפים
 תשומת לב המציעים כי בסוף מסמך זה מצורף מסמך הצעת מציע מעודכן.

 
 

 שינוי בתנאי המכרז .1
 

לתנאי המכרז ישתנה באופן שבו במקום  3.1.2סעיף  -3.1.2שינוי תנאי הסף הנקוב בסעיף  1.1
 יהיה כדלקמן: 3.1.2כך שסעיף  ₪ 3,000,000יבוא המספר  ₪ 5,000,000המספר 

השנים האחרונות המסתיימות במועד הגשת ההצעות  5המציע סיים לתכנן במהלך  3.1.2"
כל אחד )לא  ₪ 3,000,000במכרז, לפחות שלושה פרויקטים לבניית מבני ציבור בהיקף של 

 כולל מע"מ(.
התכנון הועבר למזמין העבודה לצורך פרסום מכרז או התקשרות עם הקבלן  -"סיים לתכנן"

 מבצע.
 .כל מבנה שאינו למגורים -"מבני ציבור"
 

)על תתי סעיפיו( קבעה החברה אחוז  12.14במסגרת סעיף  -המחירים המקסימאליים שינוי 1.2
זאת כי אחוז ההנחה המקסימאלי בגין כל אחד מרכיבי בהנחה מקסימאלי. החברה מודיעה 

 המעודכנים במלואם:הסעיפים למען הנוחות יובאו  .%0.5-יעלה בהצעת המחיר 
 

 נק' בהתאם למפורט להלן: -50במסגרת ההצעות הכספיות ניתן לקבל עד  12.14
 
א כולל )ל ₪ 1,000,000הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של עד  12.14.1"

ואשר  להציע % מתקציב הבניה של הפרויקטנק' בבחינת ההצעות. על המציע  5-עד -מע"מ(
נק' ויתר  5. מציע שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל ניקוד של 4.5%לא יעלה על 

 ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:
 

 X 5 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 ביותרההצעה הזולה 

 ההצעה הנבחנת
 
 
 
 
 
 



 

 

)לא כולל  ₪ 1,000,000הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  12.14.2
הציע %  נק' בבחינת ההצעות. על המציע ל 10-עד -)לא כולל מע"מ( ₪ 5,000,000מע"מ( ועד 

. מציע שינקוב את המחיר הנמוך ביותר 4%ואשר לא יעלה על  מתקציב הבניה של הפרויקט
נק' ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוסחה המפורטת  10יקבל ניקוד של 

 להלן:

 
 

)לא כולל  ₪ 5,000,000מעל הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של  12.14.3
הציע % נק' בבחינת ההצעות. על המציע ל 15-עד -)לא כולל מע"מ( ₪ 10,000,000מע"מ( ועד 

. מציע שינקוב את המחיר הנמוך 3.5%ואשר לא יעלה על  מתקציב הבניה של הפרויקט
נק' ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוסחה  15ביותר יקבל ניקוד של 

 ורטת להלן:המפ
 
 
 
 
 

)לא כולל  ₪ 10,000,000הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  12.14.4
ואשר  הציע % מתקציב הבניה של הפרויקטנק' בבחינת ההצעות. על המציע ל 20-עד -מע"מ(

נק' ויתר ההצעות  20שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל ניקוד של . מציע 3%לא יעלה על 
 יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:

 
 

 
 
 
 

לדוגמה, מצב בו ישנו פרויקט בהיקף  -"תקציב הבניה של הפרויקט" -ביחס לכל האמור לעיל
מלש"ח אזי התמורה לה יהיה זכאי האדריכל  תיגזר  8מלש"ח ותקציב הבניה עומד על  10של 

מלש"ח. תקציב הבניה  8מלש"ח וזאת גם אם הביצוע בפועל עלה או ירד מסכום של  8-מ
 "יוגדר בכל פרויקט בנפרד על ידי החברה.

 
למסמך זה,  1.2בהתאם לשינויים האמורים בסעיף  -ך ג'(עדכון מסמך הצעת המציע )מסמ 1.3

מצ"ב למסמך זה מסמך הצעת המציע מעודכן  עדכנה החברה את מסמך הצעת המציע. 
בהתאם לשינויים האמורים ואשר עליו מתבקשים המציעים להציע הצעותיהם הכספיות 

סול מציעים יובהר כי החברה לא תפ )ולהכניס למעטפה נפרדת בהתאם להוראות המכרז(.
 אשר לא יגישו הצעותיהם על גבי מסמך הציע המציע המעודכן.

 
 
 
 
 
 

 X 10 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבחנת

 X 15 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבחנת

 X 20 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבחנת



 

 

 
 

 מענה לשאלות המשתתפים: .2
 בהמשך לשאלות שהועברו בקשר עם המכרז שבנדון, הרינו משיבים כדלקמן:

 
 

 מענה החברה השאלה/בקשת ההבהרה מס"ד
ביצענו בעבר מס' פרויקטים ציבוריים , אבל   .1

 ש"ח  5,000,000לצערנו לא הגענו לסכום כולל של 
 בתנאים להשתתפות( 3.1.2)נמצא סעיף 

 האם אפשר להגיש בכל זאת?

למסמך זה, החברה הפחיתה את  1.1כאמור בסעיף 
 .₪ 3,000,000-ל 3.1.2הסכום הנקוב בסעיף 

כי כל כי הדרישה בסעיף היא  יודגשלמען הזהירות 
יעמוד על הסכום האמור )ולא  פרויקט בנפרד

 במצטבר(.
ההגבלה שאתם מציבים מבחינת אחוזי השכר   .2

 בסעיפים אלו, חורגת מהנורמה המקובלת במקצוע
-ו 12.14.3הערה זו מתייחסת בעיקר לסעיף 

12.14.4, 
אשמח לדעת האם ניתן להציע גם תוספת על 

 האחוז המוגדר?

 0.5%למסמך זה, החברה העלתה ב 1.2מור בסעיף כא
את אחוז ההנחה המקסימאלי ביחס לכל אחד 

 מהסעיפים.

 באתר האינטרנט מופיע נוסח מכרז מתוקן. רשום עיריית קרית גת. –ב"לכבוד"  -39עמ'   .3
 כן. מקור והעתק. העמודים? 44עותקים של כל  2האם נדרש   .4

על כולם אך האם נדרש לחתום  –דפי החוזה בסוף  
 לא למלא הנספחים?

לחתום על כל העמודים בחתימה וחותמת בתחתית 
 העמוד )אין צורך למלא את הנספחים(.

 
                                                                           

 בברכה,
 ברכה כדורי, רכזת ועדת מכרזים

 
 
 

 המכרז.מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

 
 
 
 

_______________  _______________  _________________ 
 חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 מעודכן-'גמסמך  
 מעודכן -הצעת המציע

 
 

 א.ג.נ.
 למתן שירותי אדריכלות 15/19מס'  )מסגרת( מכרז פומביהנדון:  

 
יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק   מציע)את הצעת ה

 בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(
 

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המציע(, 
                                                                            15/19 זעל פי המפורט במסמכי מכרתן שירותי אדריכלות למאת הצעתנו 

 המתוארים במכרז ובחוזה. ספק לחברה את כל השירותיםואנו מתחייבים ל
 
 

 .זהמביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על מתן השירותים במכרז  הצעתנו .1
 

 התמורה:
 

)לא כולל מע"מ( ואשר לא תעלה על   ₪ 1,000,000הצעתנו בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של עד  .2
)ובמילים:_______________%( מתקציב  %_________מתקציב הבניה של הפרויקט היא %4.5

 .הבניה של הפרויקט
 

 )לא כולל מע"מ( ₪ 5,000,000עד ו ש"ח 1,000,000מעל  בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של נוהצעת .3
 %_________ט היאמתקציב הבניה של הפרויק %4ואשר לא תעלה על  

 )ובמילים:_______________%( מתקציב הבניה של הפרויקט.
 

)לא כולל  ₪ 10,000,000ש"ח ועד  5,000,000הצעתנו בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  .4
 %_________מתקציב הבניה של הפרויקט היא % 3.5ר לא תעלה על  מע"מ( ואש

 )ובמילים:_______________%( מתקציב הבניה של הפרויקט.

 

)לא כולל מע"מ( ואשר לא תעלה על   ₪ 10,000,000הצעתנו בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  .5
)ובמילים:_______________%( מתקציב  %_________מתקציב הבניה של הפרויקט היא %3

 הבניה של הפרויקט.
 

 הצעתו תיפסל על הסף. -מציע שיציע מחירים גבוהים ממחירי המקסימום הנקובים לעיל
 

 . התמורה(-לעיל ייקרא להלן 5-2)האמור בסעיפים         
 

, מעבר םכרוך בהנושא המכרז, על כל ה מתן השירותיםידוע לנו כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין  .6
לכל תמורה נוספת אלא אם הדבר מצוין במפורש אחרת וכי לא נהיה זכאים  לתמורה הנקובה לעיל

 במסגרת הסכם ההתקשרות.
 

 

 ___________ח.פ.: _______________________________ המציע: שם 
 

 שה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________רשם החותם מו
 

 טלפון: _________________ כתובת: ______________________
 

   ______________________ תאריך:  
 

 _______כולל חותמת: _________ת מורשי החתימה חתימ


