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הבהרות ומענה על שאלות למאגר אדריכלי מבנים

תשובות לשאלות הבהרה
 .1שאלה :האם אפשר לצרף את הצ'ק למעטפה עם מסמכי הבקשה להצטרפות למאגר.
תשובה :את התשלום צריך לשלם פיזית באגף הכספים אצל אורית ,קומה  ,8ביאליק
,3חיפה .את הקבלה צריך לצרף למסמכי הקול הקורא ולמסור למירי בוכבינדר/ארז
מזרחי מאגף לשכת מנכ"ל.

 .2שאלה :אם אנו רשומים במאגר אדריכלי מבנים ,צריך להירשם מחדש.

תשובה :כן ,צריך להירשם מחדש ,מאחר והמאגר החדש עתיד להחליף את המאגר
הקיים.

 .3שאלה :טופס מס'  5סעיף  ,4מה יש למלא.

תשובה" :הנני מתחייב לא להעניק שירות דומה אצל המזמין ,בכל נושא הקשור
לאדריכלות מבנים ,למציעים אחרים המספקים בו זמנית שירותים למזמין בתחום
אדריכלות מבנים.
 .4שאלה :מדוע יש לשלם אגרת רישום של . ₪ 1,000
תשובה:
א .ריענון מאגרים בחברה נעשה באופן תקופתי בהתאם להוראות החוק.
ב .אגרת ההשתתפות משולמת לכיסוי עלויות החברה בגין ריענון המאגר לרבות
הכנת מסמכים ,פרסום ,בחינת מועמדים וכיוצ"ב.
ג .במסגרת הריענון כל האדריכלים הקיימים במאגר נדרשים להירשם מחדש
ומועמדותם תיבחן לאור תנאי הסף הרלוונטיים בפרסום החדש.
.5

שאלה :טופס  5סעיפים  : 5,6לא ברור לי מה צריך למלא.
תשובה :בנוסף להצהרה זו ,הנני מצרף הסכם עבודה (לתקופה של תפחת מ  – 12חודשים
לפחות) ,ביני כספק המשנה לבין המציע בתחום אדריכלות מבנים.
תשובה :לגבי סעיף  6יש לחתום.

 .6שאלה :טופס מספר  : 7האם יש למלא את פרטיהם של כל העובדים במשרד?
תשובה :יש למלא רק את פרטיהם של העובדים המקצועיים הנוגעים למאגר (בעלי
תפקידים לפרויקטים עתידיים).
 .7שאלה :טופס מספר  :8האם גם פה יש למלא את פרטיהם של כל העובדים במשרד?
תשובה :יש למלא רק את פרטיהם של העובדים המקצועיים הנוגעים למאגר (בעלי תפקידים
לפרויקטים עתידיים).
 .8שאלה :האם לצורך עמידה בתנאי סף יש צורך שהמתכנן/יועץ יהיה בעל ניסיון של
שמונה שנים בתכנון (כמפורט בס"ק  )1בכל ארבעת הקטגוריות? או שמה זה מספיק
שיהיה בעל ניסיון בחלק מהקטגוריות המופיעות בקריטריונים לבחינת ההצעות למאגר.
תשובה :כל קטגוריה נבחנת בנפרד ,לכן על מנת להיכלל בקטגוריה מסוימת צריך  8שנים
ניסיון בסוגי המבנים המפורטים בקטגוריה הרלוונטית ולא בהכרח בכולן.
 .9שאלה :עפ"י דרישתכם יש לצרף "תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות" (סעיף ו' לתנאי
הסף) .תצהיר זה לא צורף למסמכי המכרז.
תשובה :על המציע לערוך מסמך ולחתום עליו ":המציע לא הורשע בעבירות משמעתיות
וכללי האתיקה וכן לא הורשע בעבירות פליליות ,למעט עבירות תעבורה וזולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,1981-וכן כי לא תלוי
ועומד נגדו כתב אישום פלילי בגין העבירות האמורות".
 .10שאלה :טופס מס' ( 9פירוט ניסיון) – נבקש לפרט מה נדרש לרשום בעמודות הבאות:
(א) "שנת הגשה"  -האם הכוונה לשנת הגשת הבקשה להיתר בנייה?
תשובה :שנת הגשה מתייחסת לשנה בה התקבל אישור בנייה ואישור תוכניות.
(ב) "פרוט מהות ההתקשרות" – האם נדרש תיאור של הפרויקט? של שירותי התכנון
שהוזמנו?
תשובה :כן.
(ג) קטגוריה  / 1וכד' – האם יש לסמן לאיזו קטגוריה שייך הפרויקט או האם יש לפרט
מילולית מעבר למה שנרשם בעמודת "פרוט מהות ההתקשרות"?
תשובה :יש לסמן לאיזו קטגוריה שייך הפרויקט
 .11שאלה :האם קבלת עבודה בקטגוריה אחת נניח (חדרי טרפו )פוגעת בסיכוי
לקבל עבודה בקטגוריה שניה (נניח בית ספר) במקביל או באותו זמן בו התקבלה
הראשונה .

תשובה :לא .אין קשר.
 .12שאלה :האם על פרילנסר לחתום על טופס -3העדר ניגוד עניינים טופס  -2הצהרה
והתחייבות וכן על טופס  5וטופס 11
תשובה :על הפרילנסר למלא ולחתום על טופס  5בלבד.

