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בינואר
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סימננו:

O-1192

פרוטוקול מכנס מנהלי פרויקטים/מציעים בזום מיום  -30/12/2021הבהרות חברת
ערים ומענה לשאלות הבהרה של מציעים -מכרז 1905/2021
למתן שירותי ניהול פרויקט תיאום ופיקוח בחירן (.)878
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.

.10

שאלות ותשובות:
מס' שאלה

תשובה

שאלה

1

סעיף  2.3דף מס' 6
האם צוות התכנון אשר טיפל בתכנון שלבים ב 3-בק.מ
 1:500יישאר גם לתכנון המפורט ?

בעיקרון התשובה היא כן ,הכל בכפוף לשיקול דעתה של
חברת ערים.

2

האם המכרז הינו לשלב א' בלבד?
וזאת בהתייחס גם לאמור בסעיף 3.4

המכרז הינו לניהול כלל הפרויקט ,יש להתעלם מהאמור
בסעיף 3.4

3

4

5

מבוקשת הארכת מועדים בין מתן תשובות לשאלות
ההבהרה לבין מועד ההגשה
סעיף  , 24.4דף  15סעיף זה מתייחס לפסילת הצעת
המציע על בסיס ניסיון רע של החברה ו/או אי שביעות
רצון מעבודתו .עפ"י האמור תינתן למציע זכות טיעון
בכתב האם החברה תפנה לגורמים אחרים חיצוניים
לקבלת חוות דעת על המציע .במידה והתשובה חיובית,
מבקשת החברה לתת לה הזדמנות למענה ,זכות טיעון
בכתב או בע"פ לפני מתן החלטה סופית.
מתבקש לתת הצמדה לכלל סעיפי שכר הטרחה ולא
כאמור בסעיף  7לנספח א' לחוזה (תשלומים למנהל
הפרויקט).

לא מאושר

אין שינוי בנוסח המכרז

אין שינוי בנוסח המכרז.
שימת לב המציעים כי הסעיפים הנוספים נגזרים
מחשבונות מאושרים הכוללים רכיבי הצמדה.

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 – חירן
ניהול פרויקט
כבר מתחילים.

מכרז למתן שירותי ניהול פרויקט,
בחירן– 1905/2021
תכנית מתאר 107/02/15
תב"ע615-0225235 :
חירן ()878

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

שלב א'

שלב ב' -ד'

חירן יישוב חדש במועצה האזורית תמר נמצא בסמוך ליישוב הבדואי חורה וליישוב מיתר ( .בעבר היה מתוכנן כשכונת
הרחבה למיתר) היישוב אמור לאכלס בשלב הסופי כ  2,400משפחות ושייך לתנועת אור.
התכניות החלות במקום הינן תכנית מתאר  107/02/15שבחלקה הינה מפורטת ושלב א' של הביצוע נגזר מכוחה וכן תכנית
מפורטת מס'  615-0225235שמכוחה יבוצעו שלבים ב' -ד' של האתר.

תכנית מתאר הכוללת תכנית מפורטת –  – 107/02/15שלב א'
תכנית מפורטת לחירן –  – 615-0225235שלב בב -ד'
סך יח"ד 2,645 :
שטח שתי התכניות  3,460 :דונם
שלב א'  -כולל  613יח"ד (  510צמודי קרקע ו 103 -יח"ד בבתים טוריים)
שלב ב -ד' –  1,800יח"ד

 – 107/02/15שלב א'

 – 615-0225235שלב ב-ד'

שלביות הביצוע לפי תכנית המתאר

מפת מתחמי
השיווק

צילום עדכני
של האתר
צילום רחפן

