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2020פברואר12
 י"זשבטתש"פ

 מענה לשאלות הבהרה 

 
 תב"ע אזור תעשייה נוה נאמן – 20202/קבלת הצעות מס'  בנושא:

 
דןמצורפתטבלהעםפירוטהשאלותולצשבנדון,צעתהמחירשהוגשובקשרעםהבהמשךלשאלותההבהרה

 התשובותלשאלותההבהרה:

המסמך או  מס"ד
הנספח אליו 

מתייחסת 
 ההבהרה

פרק 
 וסעיף 

 תשובהנוסח השאלה

מסמךא, .1
-5סעיף

אישורים
והמלצות

(.5.2,5.1)




מסמךג,סעיף
טבלה.–2

לנסיוןבמתחמימההכוונה"עדיפות

תעסוקה"?האםניתןלהגישבניסיוןגם

תוכניותלשימושיקרקעאחרים?

האםניתןלהציגכניסיוןקודםבתחום
ניהולותכנוןסטטוטורי,עבודותבתחום

תשתיותלאומיות,העוברותבאזורים
 עירוניים)מגוריםותעסוקה(?


לאורמורכבותהתכניתטרםנקבעסופית

חתקווהבאםהתכניתע"יעירייתפת
 תקודםעםתכנית

איחודוחלוקה,בהתאםלכךמבקשת
העירייהלקבלשתיהצעותמחירנפרדות

 עבוריעוץשמאי
לתכנית,האחתכוללאיחודוחלוקה

והשנייהללאאיחדווחלוקה,ובהתאם
לפירוטהבא

 לא
 

  – 5.1כמצויין בסעיף 

בתחוםעבודות".. 1.1

ניהולותכנון

סטטוטוריבהיקפים

דומים,שלפיתוח

מתחמיתעסוקה/אזורי

תעשייהועסקים,

מתחמיהתחדשות

עירונית,אופרוייקטים

 אורבנייםמשולבים".

 
הואיל ומדובר באזור 

תעסוקה, נקבע כי תנתן 
עדיפות לנסיון במתחמי 

 .תעסוקה
 

 הנסיון המבוקש 
 2015-2019בין השנים 


האםהצעותהמחירלתכניותבנייןהעירכלליכללי .2

שיוכנוצריכותלכלולתמחורלטבלאות

איזוןלאיחודולחלוקה?

טרם נקבע סופית באם 

התוכנית תקודם עם 

 .וחלוקהתוכנית איחוד 

בהתאם לכך, יש להגיש 

שתי הצעות מחיר, האחת 

הכוללת שמאי יועץ לליווי 

התוכנית ללא איחוד 

כמודול , וחלוקה, והשנייה

, לציין את התוספת נפרד

המבוקשת עבור הכנת 

טבלאות איזון לתוכנית 

 הכוללת איחוד וחלוקה.
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 1:1000/1250יתוכננותוכניותבנייןהעיר?קנ"מבאיזהכלליכללי .3

–מסמךה .4

נוסחהחוזה



גוףהמכרז

מסמך

-ה

סעיף

וגם3.1

3.3

גןף

המכרז

סעיף-

1.1

חלקא

סתירותביןסעיפיבחוזהלביןקיימות

עצמםוביןסעיףבחוזהלביןגוףהמכרז

בכלהנוגעלרשימתהיועציםשישלתמחר.





רשימת היועצים להלן 
ולהביא  שיש לכלול

המחיר  בהצעתבחשבון 
 ועל חשבון המציע: מטעם

מנהלפרוייקט,

מתכנןראשי,

אדריכלנוף,

יועץתנועה,

יועץסביבה,

יועץבניהירוקה,

סוקרעצים,

,תשתיותרטובות יועץ

חשמל,יועץ

מודד,

כלכלן

ושמאי.

 

ויועץ יועץ שיתוף ציבור

ועלמטעם– משפטי 

 .מזמיןהחשבון

האםהחברההכלכליתתספקאתכלכללי .5

לתוכניותבנייןהעירשירותי המדידה

שיוכנו?

 .המודד על חשבון המציע
 

פי נוהל  לעהמדידה 
ברמת תצ"ר. מבא"ת 

 מבוקש להכינה על רקע
 .מאושר ע"י מפ"י תת"ג

סעיףגוףהמכרז .6

3.3

לאברורמההפרוגרמהלתוכניתבנייןעיר

לאזורתעשייהנווהנאמןמזרחשכן

מצוייןכיתכניתהמתארמציעהלהשאיר

אתהמצבעלפימצבקיים,ללאתוספת

לבצעזכויות.האםצוותהתכנוןידרש

רקשינוירקאיחודוחלוקה?האםידרש

שימושיםביעודיםקיימים?

על פי תוכנית המתאר, 
האזור מסומן לזכויות ע"פ 

מצב קיים. יחד עם זאת, 
כחלק מעבודת התכנון, 

נדרש לבחון את הפרוגרמה 
בהיבט של שימושים 
וזכויות ובהתאם גם , 

בשלב השני, בחינה מול 
 מוסדות התכנון.

יציע לבחינה, תכנון הצוות 
הכולל תוספת שימושים 

 והגדלת זכויות.
 גוףהמכרז+ .7

מסמךג

מההחלוקהביןמנהלהתכנוןלמתכנן13.2.1

 הנקודות?30הראשיבחלוקת



נק'  30 –החברה המתכננת 
 התרשמות כללית –

מהפרוייקטים של 
 החברה/המציע.

 
התרשמות ממנהל 
פועל בהפרוייקט שינהל 

 נק. 15 –מטעם המציע 
 

התרשמות מהמתכנן 
הראשי בפועל מטעם 

 נק'. 10 –המציע 
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 גוףהמכרז+ .8

מסמךג

תכניות,1אםלאניתןלקבלניקודמעברל13.2.1
למהצריךלהציגתכניותנוספות,כמצויין

במסמךג?

 לצורך התרשמות
 

,6עמ'1סעיף .9
–13.2סעיף

צוותתכנון

רשוםכיגיבושצוותהיועצים1בסעיף
האםהכוונה–יעשהעםהחכ"לוהעירייה

כיבחירת/הצגתהיועציםתעשהרקלאחר
הזכייה.



בשלב ההצעה יגיש המציע 
את שמות מנהל 

הפרוייקט, היועץ הכלכלי 
 והאדריכל הראשי.

 
לאחר הזכייה יעביר 

המציע את רשימת שאר 
 היועצים לאישור המזמין

האםמנהלפרויקטועורךהתכנית .10
)אדריכל(יכוליםלהיותאותואדם.

 כן

האםלהגשתהמכרזנדרשלהציגנסיון .11
וקורותחייםשלהמציעבלבדאוגםשל

מנהלפרויקטועורךתכנית


 של כל אחד מהם בנפרד.

מיהואה"מציע"?האםזהוהמתכנןאוכלליכללי .12
ישאיהבנההמנהלאוכלאחדמהם?

לאורךהמסמך

הגורם המוביל  –המציע 
יכולה להיות או חברה 

לניהול פרוייקטים 
העוסקת גם בניהול 

 תב"עות או חברת תכנון
סעיףמסמךא' .13

17.2
ביןמועדהגשתההצעהלביןמועדהגשת
שאלותההבהרהיששבועימים.מכיוון

שנדרשתפהעבודהשלקבלתהצעותמחיר
יועצים,נדרשלהערכתנוממס'רבשל

להאריךאתמועדההצעההאחרון.

 ניתנה הארכה

14. 

3.2.2מסמךא'

לאעלהבידנולהשיגאת"מסמךמדיניות
תכנונית"המלאהמצוייןבסעיףזה.האם

ניתןלקבלוטרםהגשתההצעה?
)החלטתהועדההמוזכרתבסעיףזההינה

חלקיתבלבד(.

 מצורף.
זה יש להדגיש כי מסמך 

דן בנושא השימושים לפי 
 המצב הסטטוטורי הקיים

15. 

3.3מסמךא'

האםברמתהתכנוןנדרשפירוטשלטבלת
הקצאהאושמדובר)בהיבטהשמאי(על

תכניתמתאריתשתהווהתכנית"כתמים"
בלבד?

)זוסוגיהמהותיתשישלההשפעהרבה
 עלהצעתשכרהטרחה(.



 2ראה מענה לסעיף 

16. 

3.3 א'מסמך

לאברורמהפרטיםהמתייחסיםלמתחם
המזרחי)נווהנאמןמזרח(האםהעבודה
כוללתתוספתזכויותבמתחםזה)בשונה

מןהמפורטלגביהמתחםהמערבי(.
האםאכןישכוונהלהכיןבסופושלדבר

תב"עחדשהבאזורזהללאתוספתזכויות
כלל?

 .6ראה מענה לסעיף 

האםהטבלההכספיתמוגשת11מסמךב .17
לשתיהתב"עותביחדאושיש

 לפצלאתההצעה?


יש לפצל את הצעת המחיר 
בין שתי התוכניות, מזרח 

 ומערב.
הניקוד יינתן בהתאם לסך 

 הכולל.
 

 מצורף מסמך ב' מתוקן
בשורההחמישיתנדרשלפרטמועדסיום2מסמךג' .18

הביצועשלהעבודהאוהפרויקט.עםזאת
מוזכריםתנאיםלניקודאיכותלא

הפרויקטיםכתלותבהשלמתם.האם
פרויקטשקודםבמהירותולאהושלם
יקבלניקודזההלפרויקטשהושלם.

 -הנסיון הנדרש  
 פרוייקטים שהושלמו.

פרוייקטים אחרים שלא 
הושלמו, ייבחנו במסגרת 

 ההתרשמות הכללית.
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ידרולוג,לצוותהיועציםחשובלצרף:ה1.1מסמךא' .19
יועץכבישיםוניקוז,מודד,גיאולוג.כמו
כןיתכןונדרשלערוךסקריםכגון:סקר
היסטורילזיהוםקרקע,קידוחים)לאזור

המערבי(,בה"ת.

 4סעיף  –רשימת היועצים 
 לעיל.

 + בה"ת

 כןהאםסעיףזההינותנאיהסףבמכרז5מסמךא' .20
המציע,בגיןכלנבקשלהבהירכיאחריותד' .21

 אחדמהסעיפיםבנספח,הינהעלפידין
 מאושר

נבקשלבארכיאחריותהמציעלמתכננים ד' .22
מטעמויהיהעלבסיסאישוריביטוח

שיעבירואותםמתכנניםלמציעהזהים
לאישוריהביטוחשיעבירהמציעלחברה

מאושר ההתקשרות היא 
בין המזמין למציע. 

המציע ההתקשרויות בין 
ליועצים, על אחריות 
המציע ועל פי שיקול 

 דעתו.
נבקשלמחוקאתהסעיף"יהיההמתכנן 1.2ד' .23

חייבבשיפויהחברהמידעםדרישתו
הראשונה".נבקשלתקןלכךשהתשלום

יהיהלפיפסקדיןחלוטשלביתדין
ולאחרשניתנהלמציעהזדמנותוזמןסביר

 להתגונןבפניהתלונותאליו

 לא מאושר

נבקשכיכליועץבתחוםעיסוקויעביר ד .24
אישורביטוחבהתאםלגבולותאחריות

 המקצועיתלתחוםעיסוקו

 22ראה סעיף ס' 

מומחה-בצוותלאהוכנסכלכלן1.1מסמךא .25
לפרוגרמותכלכליותלתכנוןבכלל
 ולהתחדשותא.תעסוקהבפרט.

להבנתנו,זהונדבךהכרחיהנדרשלעבודת
גיבושהמדיניותוהתכנון.

נודהלהכנסתפונקציהכזולצוותהתכנון
ולנגזרתהתשומותהנדרשותושכה"ט.

בצוות  – 4כאמור בסעיף 
 נדרש יועץ כלכלי

האםניתןלפרטיותראתתכולתהעבודה1מסמךא .26
שלהיועץהסביבתי?

לצורךתמחורהעבודה,נדרשלדעתאילו
דו"חותוסקריםיידרשובמסגרתהתב"ע,

למשל:מודלפיזוראיכותאויר,מודל
מחומ"ס,סקררעש,סקרסיכונים

אקולוגי,סקרהיסטורי,סקראסבסט
ועוד.



מיפוי /סקר - שלב א'
העסקים במצב הקיים 

זיהוי, מיפוי  -במתחם 
 וניתוח מפגעים סביבתיים. 

התייחסות לנושאים 
הבאים: זיהום קרקע ומי 
תהום, רעש, זיהום אוויר, 
 אסבסט, קרינה, שפכים. 

אין צורך בסקרים או 
 מודלים.

 
בחינת טווחי ההשפעה  -

של השימושים הקיימים 
והמוצעים על רצפטורים 

ציבוריים/ שימושים 
 רגישים.

זיהוי ומיפוי  -
קונפליקטים סביבתיים 
 פנימיים בין השימושים

השונים הקיימים 
והמוצעים בהתייחס 

 לנושאים הנ"ל. 
גיבוש המלצות/ עקרונות 

לחלוקה פנימית של 
 השימושים השונים.

 
 
 

  -שלב ב'
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בחינת חלופות התכנון  -
 המוצע.

בחינת ההשפעות  -
הסביבתיות הצפויות של 

החלופות המוצעות 
והתאמתן לממצאי 

והמלצות/ עקרונות שלב 
 א'. 

  -שלב ג'
מתן הנחיות סביבתיות  -

להטמעה בתב"ע בהתייחס 
לנושאים שפורטו בשלב 

 .א'
בדומהלשאלההקודמת,מהנכלל1מסמךא .27

בעבודתושליועץהבניההירוקה?
האםיידרשנספחהצללותורוחותעלכל

שטחהתכנית,בשניהמתחמים?

לא בשלב הראשון. אולי 
בשלב מאוחר יותר 

 בהזמנה נפרדת

סעיףמסמךג' .28
2מס.

נודהלקבלתהמסמךבקובץפתוחבאופן
שניתןלמלאאתהטבלהבפורמטהמבוקש

 מצורף

29. 

מסמךג'

סעיף
,2מס.

שורה
שלישי

ת
בטבלה

"היקףהעבודותשבוצעובעבודהאו
מההכוונהבהיקףהעבודות?–בפרויקט"

 היקףכספי? .1
 רשימתצוותהיועצים? .2
אחר .3

היקף ביחס לנתוני 
  –התוכנית 

 שטח התוכנית
 זכויות הבנייה.

 
בתוכניות התחדשות 

מספר יחידות  –עירונית 
 הדיור

30. 
סעיףמסמךג'

3מס.

המלצות בכתב ממקבלי נודהלהבהרה,איזהאסמכתאותנדרשות
השירותים בפרוייקטים 

 כנסיון ושהוצג
31. 

סעיףמסמךב'
11מס.

מאחרוקיימתאפשרותלפיצולהעבודה
לשניפרויקטים/תכניות,נודהלהבהרה,

כיצדתהיהחלוקתהשכרביןשתי
 התכניותככלשיוגדר

יש לפצל את הצעת המחיר 
בין שתי התוכניות, מזרח 

 ומערב.
הניקוד יינתן בהתאם לסך 

 הכולל.
 

 מצורף מסמך ב' מתוקן
32. 

מסמךא',
ומסמךב'

סעיף
16

)מסמך
א'(

6סעיף
)מסמך

ב'(

קיימתסתירהבלוחהזמניםביןשני
הסעיפים.
יום11מסמךא'
ימים7מסמךב'

 יום 14
 מצורף מסמך ב' מעודכן

1פרק תכולתהעבודה .33
סעיף
1.1  

מבקשיםשתבהירוהאםבמסגרתהמכרז
נדרשלהגישאךרקאתהמציע/

מציע+אדריכל/מציע+אדריכל+כל
הרשומיםבצוותהיועציםהיועצים

הראשוני.לאברורממסמכיהמכרזאתמי
 .נדרשלהציג

בשלב ההצעה יגיש המציע 
את שמות מנהל 

הפרוייקט, היועץ הכלכלי 
 והאדריכל הראשי.

 
לאחר הזכייה יעביר 

המציע את רשימת שאר 
 היועצים לאישור המזמין

1פרק תכולתהעבודה .34
סעיף
1.1  

יועציםנוספיםעבורכל"במידהוידרשו
אחדמהשלבים"נבקשלוודאשבמידה
וידרשויועציםנוספיםהתשלוםעבורם
 יבוצעעלידיהמזמיןולאעלידיהמציע

 
 

יועצים שלא נדרשו בהליך 
במפורש, התשלום עבורם 

 יבוצע ע"י המזמין

יש להבהיר את לוח חודשיםלהפקדת12לו"חהזמניםשל1פרק תכולתהעבודה .35
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סעיף
1.2  

התוכניתבועדההמחוזיתלאסביר.נבקש
 .לבחוןהארכתלוחהזמנים

 הזמנים:
על אף כל דבר אחר האמור 

 במסמכי ההליך.
 

א. השלמת הכנת מסמך 
המדיניות ואישורו בועדה 

 חודשים  6 –המקומית 
 הסכם חתימתמיום 

 .ההתקשרות
 

ב. אישור והחלטת הועדה 
 להפקדתהמקומית 

 יתחוזהמ בוועדה התכניות
אישור  מיום חודשים 9 -

 מסמך המדיניות.
 

כמוכן,שלביהתכנוןמתייחסיםלשלבא'   .36
תכנית–מסמךמדיניותושלבב'–

סטטוטורית.נראהכינכוןלקבועלו"ז
 .לקידוםמסמךהמדיניות

השלמת הכנת מסמך 
המדיניות ואישורו בועדה 

 חודשים  6 –המקומית 
 הסכם חתימתמיום 

 .ההתקשרות
האםניתןלקבלמפת/פירוטבעלויותשל כללי כללי .37

 ?השטח
 אין

האםהמציעיכול-נבקשלקבלהבהרה מסמךג' .38
המתכנןהראשי?-להיותהאדריכל

 כן

במידהוהמציעהואהאדריכל,האםניתן13.2מסמךא' .39
לשנותאתפירוטהניסיוןבפרויקטים

ניקודלניסיוןהמציעהנדרשיםלצורך
במתןשירותיתכנון?

 אין שינוי

אישורים .40
 והמלצות

ניהול פרוייקטים לתכנון לאיזהכישוריםנדרשמנהלפרויקט?5
 תב"עות

הבהרתמסמכי .41
החוזה

האםמתקייםסיורמשתתפים9
חובה/רשות?

 רשות
 

בשעה  20/02/2020ביום ה' 
13:00. 

הבהרתמסמכי .42
החוזה

בשעה  25/2כן. עד ה האםישדחיהבתאריךההגשה9
13:00 

–מסמךא .43

תנאיההליך

והוראות

 כלליות

1סעיף

תת–

סעיף

–1.1

צוות

יועצים

ראשוני

להערכתנונדרשלעבותאתצוותהתכנון

ביועציםהבאים:יועץפרוגרמהכלכלית,

מודד,יועץלוגיסטי,יועץחשמל,יועץ

שיתוףציבור,סוקרעצים.קיימות,יועץ

 
 לעיל. 4ראה סעיף 

נבקשלהגדיראילויועציםהמפורטים .44

נדרשיםלאיזהמהשלבים,אומעלה

לשניהם.

 
 לעיל. 9ראה סעיף 

 האםנדרשלתמחרשירותלכלהיועצים .45

המפורטיםמעלה?

יש לכלול בהצעת המחיר 
 של המציע

הנוספיםשאינםמייממןאתהיועצים   .46

בצוותהיועציםהראשוני,במידהמנויים

 
 . לעיל34ראה סעיף 
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ויידרשו?

1פרק .47

תכולת

העבוד

הסעיף

1.1.1

האםלצורךהכנתדוחו"תמצבקיים

וחלופותתכנון)שלבא'(קיימיםוזמינים

חומרירקעהבאים:מדידה,

פוטוגרמטריה,צילומיאוירעדכניים,

טבע,מידעאודותעציםנסחיטאבו,סקרי

בוגרים,וכדומה?

 מדידה על חשבון המציע.
 

וצילומי  פוטוגרמטריה,
אוויר מופיע במערכת ה 

GIS  של עיריית הוד
השרון. וכן חומר קיים 

שהוכן לצורך הכנת תוכנית 
 המיתאר.

מסמךג'פירוט .48

המציעבדבר

ניסיוןבמתן

השירותים

2סעיף

טבלת

ניסיון

העבודותשבוצעובעבודהאו"היקף

האםהכוונהלהיקףכלל–בפרויקט"

התקציב?

 
 לעיל. 29ראה סעיף 

מסמךה'נוסח .49

החוזה

הסכם

3.2

חלקב'

ליווי

תכנון

הוזכרתהליךשיתוףציבור,ללאאיזכור

במסמךא'לצורךביועץשיתוףציבור

לשלבא')חלופותתכנוןומסמךמדיניות(.

נבקשלהבהירשאםישצורךביועץשיתוף

יהיובשלב-ציבורולהליךשיתוףציבור

גיבושהחלופותבלבד)שלבא'(.

על  –יועץ לשיתוף הציבור 
 חשבון המזמין

א.לאברור.לאיזהאחוזיהנחהמתכוונים7.1.1מסמךא' .50
בסעיףזה?ההצעה)בהתאםלנספחב'(

ולאכאחוזיהנחה.FIXמוגשתכמחיר
 פיקס במחיר שמדובר כיוון מה–ב.

של במקרה שכה"ט לעדכון המנגנון
שינויהיקפיהתכנית?

 לא רלבנטי 7.4.4סעיף 

להציגהאםבמסגרתהראיון13.2.1מסמךא' .51 המציע יוכל
מצגת?

מההזמןשיוקצבלראיון?

 כן.
 

 דקות 10

מסמךא' .52
+

מסמךב'
+

מסמךה'

1.3
+
11
+
6

 לסעיף בהערה א', נכתב:1.3במסמך ,
בנפרד שלב לכל תתייחס המציע "הצעת

 בנפרד" מתחם לכל ההצעה–וכן קרי,
במסמךב'1תפרט לעומתזאת, מחירים.
נדרשיםלמלא6ג'סעיףובמסמך11סעיף

מחיריםרקעפ"ישלב,קרישנימחירים!?

 
 מסמך ב' מתוקן

האחרון17.2מסמךא' .53 המועד בין שהוקצב הזמן פרק
) שאלות הגשת5/2להעברת למועד )

) 12/2המכרז הינו עד5( עבודה. ימי
 יוותרו ההבהרה תשובות 2-3שיתקבלו

מבקשיםלדחותאת ימיםלהגשתהצעה.
מועדהגשתהמכרז.

עד השעה  25/2נדחה ל
13:00 

בסעיףזהנדרשיםלצרףאסמכתאותבגין3מסמךג' .54
דוגמאות מבקשים שמציגים. הפרויקטים
צילום האם המבוקשות. לאסמכתאות
את המפרט התכנית, הוראות מתוך הדף

ובעליהמקצועמהווהשמותעורךהתכנית
מסך האםתדפיסשל אסמכתאמספקת?
הפרטיםמתוךאתרתכנוןזמיןשלמינהל

התכנוןיכוללהוותאסמכתא?


צילוםהדףמתוךמספיק
הוראותהתכנית,המפרט
אתשמותעורךהתכנית

וכן עמוד בו  ובעליהמקצוע
מופיעה החותמת על גבי 

 התקנון.
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הנוגדת5.7מסמךה' .55 עמדה להציג המתכנן על איסור
פוגע דופן, ויוצא חריג המזמין אתעמדת
לאמת נאמן להיות המתכנן של בחובתו
המקצועיתשלו,ומעקרתבכךהליךתכנוני
ראויואתמקצועהתכנון.מכיווןשישבכך
המהנדסים ב"תקנות לקבוע סתירה גם
התנהגות בדבר )כללים והאדריכלים

את הולמת נבקששאינה המקצוע(, כבוד
 בסעיף לרשום יוחלף זה באותן1שסעיף

תקנותושמייצגגםאתהלקוח:"בכלעניין
בהגינות אדריכל מהנדסאו יפעל מקצועי
פי ועל המקצוע כבוד על שמירה תוך
כלפי ובנאמנות מקצועיים שיקולים

לקוחו".

המציע מייצג את המזמין. 
אין הכוונה לפגיעה 
. ככל בתקנות המהנדסים

שהדיונים הינם פנימיים, 
המציע מחוייב להציג את 
עמדתו המקצועית. מרגע 

שהתקבלה החלטה של 
המזמין, הרי שבדיונים 

חיצוניים על המציע לייצג 
 את עמדת המזמין.

2סעיףמסמךד' .56
–

ביטוחי
המתכנ

 ן


ישלמחוקאתהסעיף.–2.2.2סעיף .א
המתכנןימציאאישוריביטוחכנדרש

העתקיםמפוליסותהביטוח.אךלא
ישלמחוקאתהמילים:–2.1סעיף .ב

"כלעודמתקיימתאחריותועלפידין
לכלפעילותאשרנעשתהעלידובקשר

עםהסכםזהעלנספחיו"ולהחליפן
שניםנוספות3במילים:"לתקופהשל

לאחרתוםמתןהשירותיםעלפי
הסכםזה.".

ףהמילה:"לפני"תוחל–2.12סעיף .ג
 במילה:"עד".

הסעיףיאושרבכפוף–2.18סעיף .ד
 לקבלתאישורהמבטחיםמראש.

ישלמחוקאתהמילים:–2.23סעיף .ה
"העתקיפוליסותהביטוחואת".

 ישלמחוקאתהסעיף.–2.25סעיף .ו
ישלצייןבמפורשאילו–2.29סעיף .ז

סעיפיםמהוויםסעיפיםשהפרתם
רהיאבגדרהפרהיסודית.איןזהסבי

שהפרתכלסעיףמסעיפינספח
הביטוחתוגדרכהפרהיסודית.בנוסף,

ישלהוסיףאתהמילים:"עלאף
האמורלעיל,מוסכםכיאיהמצאת

אישורביטוחחתוםבמועד,לאתהווה
הפרהיסודיתשלההסכם,אלאאם

יוםממועדשנדרשהמתכנן30חלפו
להמציאאישורביטוחחתוםולא

 עשהכן".


 ינויאין ש

נספחאלמסמך .57
ד'

אישור
ביטוח

הכללת–הסעיףשעניינו"הפרהבתוםלב"
הסעיףבאישורהביטוחכפופהלקבלת

אישורהמבטחיםמראש.הוראהזואינה
תואמתלהרחבותהנכללותבמסגרת
אישורהביטוחהאחיד,בנוסחוכפי

שאושרעלידירשותשוקההון,הביטוח
והחיסכון.








 

 אין שינוי
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 20/2020/25 'ד עד ולא יאוחר מיום מסמך זה כשהוא חתום על ידיכםההצעות בצירוף הנכם נדרשים להגיש 
 0013:בשעה 




, ביום ה' 1יתקיים במשרדי החברה, רחוב הנגר , רשות , מפגש מציעים
 .13:00בשעה  20/02/2020

 









בכבודרב,

מנכ"לגלית פוגל, 


מנסיוננוישלהוסיףלצוותאתהיועצים1.1 מסמךא' .58

הבאים:
יועץחברתי
יועץכלכלי

יועץפרוגרמה
מודד

מתכנןתשתיותחשמלותקשורת

 לעיל 4ראה סעיף 

.1.1+1מסמךא' .59
2

נוסףמבקשיםהבהרהכיעבורכליועץ
דרךשיוחלטלהתקשרעימובהתקשרות

לאחרהזכיההמציע
.יוגדלבהתאםשכרהטרחהשלהמציע1
.ההגדלהתכלולבנוסףעמלתניהול2

שתסוכםעמכם.

יועצים שלא נדרשו בהליך 
במפורש, התשלום עבורם 
יבוצע ע"י המזמין, ללא 

 תקורת ניהול


