ח'

בשבט

תשפ"ב
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בינואר

2022

סימננו:

O-1191

פרוטוקול מכנס מנהלי פרויקטים/מציעים בזום מיום  -30/12/2021הבהרות חברת
ערים ומענה לשאלות הבהרה של מציעים -מכרז 1852/2021
למתן שירותי ניהול פרויקט תיאום ופיקוח באפרת (.)732
נוכחים

חברת ערים:

אושיק בן-עטר -סמנכ"ל פרויקטים
פואד חאשן  -סמנכ"ל הנדסה ומהנדס ראשי
אפי צבאג  -מנהל מחוז ירושלים
ניבה לונדון  -מנהלת תכנון
עומרי ברהום -אחראי מעקב ובקרה.

מנהלי פרויקטים:

משתתפים.

.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9

בתאריך  30/12/2021התקיים מפגש מציעים בזום למכרז שבנדון לצורך הסברים על עקרונות
המכרז .ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מסמך זה מהווה
הן את פרוטוקול הכנס והן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בחברה .מובהר בזאת כי מסמך
זה בלבד מחייב את החברה באשר לכנס ,לשאלות ולתשובות .המסמך יופץ למשתתפי הכנס.
בנוסף יוצג המסמך באתר האינטרנט של החברה.
הוצגו המועדים המחייבים בלוחות הזמנים כפי שנכתב במכתב ההזמנה במסמכי המכרז.
הוצגה תמצית פעילות החברה -החברה הינה חברה ממשלתית .זרוע ביצוע של משרד הבינוי
והשיכון .החברה עובדת במודל של חברה מפתחת -מקבלת הרשאות לפיתוח שכונות/אתרים.
החברה מבצעת את כל עבודות הפיתוח הציבוריות בשכונה/אתר .שימת דגש על שיטות
להתייעלות וחסכון.
החברה מקפידה על עמידה בלוחות זמנים -שמה דגש על תאריכי מסירה ליזמים .בימים אלה
מקודם התכנון המפורט על ידי צוות התכנון .כמו כן בכוונת המשרד לאשר תקציב כולל לאתר.
שימת לב המציעים לנספח ד' שהינו החוזה .בנספח  1לחוזה מופיע מבנה שכר מנהל הפרויקט.
מנהלת התכנון הגב' ניבה לונדון – הציגה את התכנית – רקע תכנוני וסטטוטורי – מצגת
מצורפת באתר החברה .מודגש בזאת כי המצגת הינה לצורכי מידע בלבד וכי תקפים מסמכי
התכנית הסטטוטוריים .סטטוס התכנית -כאמור במסמכי המכרז -רקע על האתר.
נסקרו תנאי הסף של המכרז.
נסקר הליך בחירת הזוכה מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף ,הכל בהתאם ובכפוף למפורט
בחוברת המכרז:
 .8.1שלב ראשון -עד  50נקודות בגין איכות ההצעה.
 .8.2שלב שני -עד  30נקודות -ראיון -יתבצע לעד ששת ההצעות הטובות ביותר וככל שהשיגו
ציון של לפחות  37נקודות בשלב הראשון.
 .8.3שלב שלישי -עד  20נקודות -מתבצע לאחר סיום מתן ציוני האיכות -ניקוד המחיר
בהתאם לנוסחה שבחוברת המכרז.
לוחות הזמנים להגשת ההצעות:
 .9.1מפגש מציעים בזום 30/12/2021 :בשעה 14:30
 04/01/2022 .9.2שעה  -15:00מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה (יש להגיש במייל לתא
דואר אלקטרוני.)michraz@arim.co.il -
 -10/01/2022 .9.3תשובות לשאלות ההבהרה.
 .9.4הגשת ההצעות החל מ 11/01/2022-עד  19/01/2022-שעה  -13:00מועד סופי להגשת
ההצעות למכרז .ההצעה תוגש במשרדי ערים יפו  ,169ירושלים.

שאלות ותשובות:

.10

שאלה
מס' שאלה
מבוקש לשנות את תנאי הסף באשר לניסיון
1

תשובה
אין שינוי בנוסח המכרז
אין שינוי בנוסח המכרז

2

מבוקש לשנות את קריטריון המרחק
הגיאוגרפי
מבוקש לשנות את תנאי הסף באשר לניסיון
החברה ואנשי הצוות המוצעים

4

מבוקש שלא להחיל את דרישת זמינות הצוות
על מנהל הפרויקט האחראי

5

נבקש כי תוצאות מכרז אתר אלעד יפורסמו
לפני הגשת ההצעות למכרז זה.
נבקש לאפשר להציג מועמד חיצוני ( פרילנסר ) אין שינוי בנוסח המכרז.
לתפקיד מפקח.
מבוקש למנות את הצוות הנדרש  14יום לאחר אין שינוי בנוסח המכרז .הצוות המוצע נדרש לצורך בחינת
ההצעה ודירוג ההצעות.
מועד הזכיה

8

נספח א' 13 1בסעיף  13בנספח א' 1מתבקשים הגדרת המונח פיתוח בר קיימא הינה בהקשרו הרחב,
המציעים לפרט את ניסיונם בעבודות פיתוח בר אם כי ברור שניסיון בשכונות הינו רלוונטי יותר.
קיימא .מאחר ואין כל התייחסות לנושא
במסמכי המכרז ,האם הכוונה לניהול עבודות
לפיתוח שכונות מגורים?

3

6
7

9

מבוקש לקבל את אומדן ערך הפרויקט

10

מבוקש לשנות את משקל אמת המידה בדבר
קרבת המציע והצוות מטעמו לפרויקט.
מבקשים להגדיר מראש את מס' הממליצים
שינקדו את אנשי הצוות המוצעים על ידי
המציע
מבוקש לפרט את סעיף התרשמות הכללית

13

נבקש כי להוסיף לסעיף השירותים הנוספים
תת סעיף שלפיו למזמין העבודה האופציה
להזמין מחברת הניהול שירותים נוספים,
כאשר התמורה בגינם תיקבע במו"מ בין
הצדדים.לשנות את נספח ד' סעיף .10
מבוקש

11
12

14

אין שינוי בנוסח המכרז
אין שינוי בנוסח המכרז ,היקפי המשרות הנדרשות בפועל
הם על פי דרישת חברת ערים .חברת ערים אינה דורשת
היקף משרה מלאה מתפקיד מנהל הפרויקט האחראי.
ללא קשר לבקשה ,מכרז אלעד הסתיים ונבחר זוכה.

אין שינוי בנוסח המכרז.
היננו להפנות לסעיף  2.7בדבר הערכת אומדן עבודות
הפיתוח על ידי מנהל הפרויקט
אין שינוי בנוסח המכרז.
ראה נספח ב' עמוד .32
אין שינוי בנוסח המכרז.
אין שינוי בנוסח המכרז.

אין שינוי בנוסח המכרז.

בברכה,
אושיק בן עטר
יו"ר ועדת מכרזים
מ.מ ומשנה למנכ"ל
העתק:
חברי ועדת מכרזים.
ציונה אלפסי – חשבת טכנית.
משתתפי הכנס.

כנס מציעים – אפרת
ניהול פרויקט
כבר מתחילים.

מכרז למתן שירותי ניהול פרויקט,
באפרת 1852/2021
תב"ע410/5/7 :
אפרת ()732

דצמבר 2021

נושאים:
 .1הצגת הפרויקט
 .2הצגת חברת ערים  -מודל חברה מפתחת
 .3דגשים להגשת המכרז :תנאי סף ,השתתפות בכנס ( חובת
הרשמה)  ,עיקרי מודל תמחור ותשלומים.
 .4שאלות מחייבות -בכתב בלבד.

מועדים
• מפגש מציעים – 30/12/21
• הגשת שאלות הבהרה –עד ה 04/01/2022-בשעה  15:00דרך
המייל בלבד – יש להגיש בפורמט וורד בלבד.

• העברת תשובות הבהרה  -עד ה 10/01/2022-בשעה .16:00
• הגשת הצעות :
• החל מ11/01/2022 -

• עד  19/01/2022בשעה 13:00

המכרז כולל שני שלבים:
איכותי
כספי

אמות מידה לבדיקת ההצעות
והערכתן

ניקוד איכות – עד  80נקודות:
• שלב משנה  - 1עד  50נקודות – לפי אמות מידה של ניסיון ,סמיכות גיאוגרפית ,המלצות ,אופי
הפרויקט ביחס לפרויקטים שניהל המציע ,אופן העסקתו של מנהל הפרויקט האחראי והערכה
כללית להצעה.
• שלב משנה  - 2עד  30נקודות – ששת המציעים בעלי הניקוד הגבוהה ביותר לפי שלב משנה אחת
(לעיל) יוזמנו לראיון.
ההצעה הכספית – עד  20נק':
• למען הסר ספק ,מובהר כי לא תיבדק הצעה כספית של מציע אשר אינו נמנה על קבוצת
המציעים הסופית ,כאמור לעיל .עוד מובהר כי שיעור ההנחה המקסימלי יהיה בגובה של 20
אחוז ( )20%משכ"ט הקבוע ,וכי כל הצעה כספית החורגת משיעור הנחה זה – תיפסל באופן
מיידי.
• שיעור הנחה להצעה Yx - x
ערך הצעת מחיר  xבאחוזים ביחס לערכי השכר הקבועים במכרז Px=100-Yx -
Pmin/Px*20 =Nx
ניקוד הצעת מחיר - x

תיאור הפרויקט

מורדות מזרחיים אפרת וגבעת עיטם | תרשים סביבה
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תשריט מצב מוצע תכנית 410/5/7

עיקרי התכנית
 .1השכונה המתוכננת אפרת מורדות מזרח ממוקמת בעתודת הקרקע האחרונה לבניה במזרח הישוב אפרת.
ממערב לגדר הביטחון ,מצפון לשכונת הזית ,מדרום לשכונת הדגן.
 .2שטח השכונה כ 540-דונם.

 .3השכונה מונה  694יח"ד למגורים ו 280-יח"ד לדיור מוגן.
 .4שיפועי הקרקע והפרשי הגבהים בשטח התכנית גדולים במיוחד.
 .5הפרשי הגובה בין המקום הנמוך ביותר לבין המקום הגבוה ביותר בפרויקט הינו כ100-מ'.

 .6לשכונה  2כניסות במערב התכנית :אחת מדרום  -דרך שכונה הזית והשנייה מצפון מכביש .300
השכונה מחולקת לשלוש רצועות תכנון שבמרכזן עובר כביש ראשי ,ומעליו ומתחתיו כבישים משניים .כבישים
אלה מפזרים את תנועת הרכבים לכיוון  2היציאות מהשכונה ואת הכניסות למגרשים בצורה מיטבית.
 .7הגבול הצפוני של המגורים הינה אמת המים העתיקה הקיימת לשימור בשטח .האמה משמשת כטיילת
בשיפועים נוחים מאד .המטיילים בה יורדים אל פארק היושב בוואדי מצפון לאמה .שטח הפארק בתוך גבולות
התכנית הוא כ 40-דונם והוא מתחבר להמשך הפיתוח שמדרום שלשכונת הדגן.

סטטוס תכנון וחסמים
• התכנית הופקדה ונדונה בהתנגדויות  ,ממתינה לפרוטוקול ואישור מדיני
למתן תוקף.
• מקודם תכנון מפורט – צפי סיום שליש ראשון של .2022

• נדרש פתרון קצה לביוב ברמה איזורית
• תלות באישור תכנית לשיפור הסדרת כניסה צפונית לאפרת.

