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 לכבוד 

 4.5לתכנון שצ"פים מחצבה  04/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 4.5לתכנון שצ"פים מחצבה  04/2022מספר תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי  הנדון:

 שלום רב 

 להלן ריכוז השאלות והתשובות שהתקבלו בעיריית נשר 

 

עמוד פרק  נוסח השאלה  תשובה
וסעיף 
 רלוונטי

המסמך או הנספח  
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

 מס"ד

 מדובר בטעות סופר. 

מגיש ההצעה הוא מתכנן  
)אדריכל( נוף בלבד! יתר  

יועץ תנועה,  היועצים, כולל 
כלולים בהוצאות תכנון כמפורט  

 בתנאים מיוחדים. 4בנספח ג'/

תכנון שצ"פ מתוכנן  
בד"כ ע"י מתכנן נוף  
ואתם הגדרתם יועץ  

תנועה. האם גם מתכנן  
 נוף יכול להגיש?

מבוא סעיף  
תנאים   12

 להשתתפות 

מכרז פומבי  
 04/2022 מס 

פים  "לתכנון שצ
 מחצבה 

4.5 

1 

הצעת המתכנן לפי סכום  
 פאושלי בלבד. 

 

האם ניתן להגיש את  
ההצעה כאחוזים מערך  
 הפרויקט ולא כמספר? 

  –מבוא 
 ההצעה 

מכרז פומבי  
 04/2022 מס 

פים  "לתכנון שצ
 מחצבה 

4.5 

2 

 מדובר בטעות סופר. 

מגיש ההצעה הוא מתכנן  
)אדריכל( נוף בלבד! יתר  

היועצים, כולל יועץ תנועה,  
בהוצאות תכנון כמפורט  כלולים 

 בתנאים מיוחדים. 4בנספח ג'/

 

 

על המשתתף להיות  
מתכנן תנועה בתחום  
  –תכנון תנועה וסלילה?! 
כנראה טעות אבקש  

 לתקן. 

מכרז פומבי   3עמוד  12
 04/2022 מס 

פים  "לתכנון שצ
 מחצבה 

4.5 
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 מדובר בטעות סופר. 

מגיש ההצעה הוא מתכנן  
)אדריכל( נוף בלבד! יתר  

היועצים, כולל יועץ תנועה,  
כלולים בהוצאות תכנון כמפורט  

 בתנאים מיוחדים. 4בנספח ג'/

 

מדוע תנאי הסף לתכנון  
שצ"פים הוא מתכנן  
תנועה בתחום תכנון  

 תנועה וסלילה? 

  3עמוד 
 12סעיף 

מסמכי מכרז  
04/2022 

4 

צפונית   - שצ"פ –  704ת"ש 
לפי תכנית החלה   100ממגרש 

 (. 877במקום )מכ/מק/ 

  1סעיף  ? 704היכן ת"ש 
 38עמוד 

תנאים   4נספח ג'/
 מיוחדים 

5 

פתרון נגישות לצורכי   •
תחזוקת מאגר מים ובור  
ויסות הקיימים בשטח.  
נדרש לבצע תכנון שביל  

שיאפשר נגישות לכלי רכב  
לכיוון מאגר המים )לצורכי  

תחזוקת  חירום ו/או  
 המאגר( 

יש לכלול בשכ"ט יועץ   •
ניקוז ושימור נגר לפי  

 הצורך. 

למה נדרש יועץ תנועה  
אם מדובר בתכנון  

 שצ"פים בלבד? 
האם יש לכלול בשכ"ט  
עלות יועץ ניקוז ושימור  

 נגר? 

 

 2.2סעיף 

 38עמוד 

תנאים   4נספח ג'/
 מיוחדים 

6 

  2.4סעיף  כמה הדמיות נדרשות?  לפי הצורך 

 38עמוד 

תנאים   4נספח ג'/
 מיוחדים 

7 

 

 

 

 בברכה,

 אורי גרינברגר, עו"ד 
 

 יועץ משפטי 
 עירית נשר 

 

 

 


