
שירותי תכנון מבני ציבור  
מכרז מסגרת  24/2019' מכרז פומבי מס



מכרז חשוב ונחוץ מאוד לעירייה  

צורך בזמינות  
קיצור לוחות זמנים

ריבוי משימות תכנון ופרויקטים
שירותיות-היכרות -איכות  



פרויקטים לתכנון  
(  2020)2019בתכנית העבודה 

בית כנסת צפון הכרם
שיקום השוק העירוני

בילו' גני ילדים רח' כ2
גני ילדים חינוך מיוחד' כ2
גני ילדים חינוך מיוחד' כ2
גני ילדים לשכונה חדשה' כ4
גני ילדים לשכונה חדשה  ' כ4

כיתות9ר "ס שז"הרחבת בי

כיתות10ס אשכול "הרחבת בי
כיתות10ס נועם הרצוג "הרחבת בי
כיתות10ס עליה שנייה "הרחבת בי
כיתות6קנדי ת"אמיס "הרחבת בי
כיתות  9דרסקיס "הרחבת בי
כיתות24–ס חדש גורדון "הקמת בי

מנרבבית כנסת 
מנרבגן ילדים ' כ3



:המשך הדס' בית כנסת רח
'מבנה רב תכליתי צפון הכרם ג

ס אשכול"בי–אולם ספורט בינוני 
עיצוב פנים מבני רווחה

כיתות12בית ספר חדש 
מבנה משרדים נוסף לעירייה  

שיפוץ מבנה עירייה  
בריכה טיפולית  

מקומות  1,000–אולם ספורט בינוני 
ר"מ500הרחבה של בית העם 

כיתות6–מעון יום כפול 
כיתות  3מעון יום 

סםמבנה לחלוקת תחליפי 



פיתוח עירוניותתוכניות



,  תכנון שיווק וביצוע לשכונות חדשות
אזור תעסוקה.להתחדשות עירונית ולשטחי תעסוקה

/  שיווק/ שכונת מגורים בתכנון
ביצוע

מתחם להתחדשות
עירונית

ד"יח10,000כ -רובע מזרחי
2000התכנית אושרה ולקראת שיווק 

ד"יח

ר  "מ800000כ -אזור תעסוקה
בתכנון

תכנון מחדש לאזור התעשייה הקיים  
.'ד1800והגדלתו לכדי 

1000נבחנת אפשרות לשילוב )
(ד"יח

בתכנון. ד"יח630כ -ל"תגמתחם 

לקראת תכנון. ד"יח550-מתחם נוף נעמן

.  ד"יח1560כ -'צפון הכרם ג
בביצוע

בתכנון מתקדם. ד"יח670-שכונת אמת המים

יחידות דיור מיוחד240+ד "יח630
בתכנון מתקדם

ד דיור"יח300
בתכנון

.ד"יח2000
ח מזור"לאחר פינוי ביה

בתכנון

תכנית אב להתחדשות
פוטנציאל ל . עירונית
בתכנון. ד"יח4500

ד"יח3500כ , פרוטארוםמתחם 
.בתחילת תכנון



עיקרי המכרז



המהות
להוביל את התכנון של מבני הציבור בעיר  מהמציעים5בחירה של עד 

שנים נוספות  3-עם אפשרות להארכה ב, השנים הקרובות3-ב
מחיר  50%-איכות ו50%–משתנים 2המציעים נבחרים לפי שילוב של 

(  בהסכמה בהזמנה ניתן לשנותו. )ממשרדולאדריכל מוביל המציע מתחייב 
בתחומים שונים כמפורט במסמכי המכרזתכנון יועצים ההצעה כוללת גם 



קטגוריות של פרויקטים3

או תוספת חדשה למבנה קיים, מבנה חדש

    (כולל היתר)שיפוץ יסודי של מבנה קיים

       (ללא היתר)שיפוץ קל של מבנה קיים



עבודות התכנון
:תחולת פרויקטים

מבנה חדש
שיפוץ מבנה קיים

תוספת למבנה קיים  
בניינים שאינם מבני ציבור  
חצרות  –שטח פתוח סביב המבנים 
בניינים שאינם מבני ציבור  

פ"שצתכנון 

:תחומי התכנון
אדריכלות  

תכנון שלד המבנה וביסוסו
תכנון חשמל ותקשורת

תכנון מים וביוב
מיזוג אוויר

אדריכלות נוף
נגישות ובטיחות  

ניהול התכנון  



הצעות מחיר
ט מערך הפרויקט לפי הקטגוריה של הפרויקט"שכ% כל מציע יקבע את –למכרז

:מחיר משוקלל יחושב לפי מפתחות אלה
60%ט לתכנון מבנה חדש במשקל של "שכ
25%ט לתכנון שיפוץ יסודי מבנה קיים "שכ
15%ט לתכנון שיפוץ קל למבנה קיים  "שכ

.  לכל פרויקט תבוצע התמחרות בין המציעים שיבחרו–התמחרות
חובה להגיש הצעה. ההצעה לא תהייה גבוהה מהמוצע במכרז

אפשר ויקבעו גם תנאי איכות בפרויקטים ספציפיים. לא חובה לתת הנחה



הערכת האיכות
:  קריטריונים להערכה

30%נאה למבני הציבור והשתלבותם בסביבה עיצוביכולות 
30%מקצועי קודם מההמלצות ומניסיון התרשמות 

30%והתאמתו לשימוש יעילות התכנון 
10%דיוק והתאמה לדרישות , בהירות–אופן הגשת מסמכי המכרז 

דרישות התכנון של תנאי הסף4-מ
A3א על עמוד "פרויקטים נוספים שיוצגו כ10-מ
ההמלצותמ

רשאים לפסול 70-ציון איכות מתחת ל

ועדת איכות רשאית לזמן מספר מציעים שקיבלו הציון הגבוה ביותר לראיון



תנאי סף
:האדריכל המוצע

שבנייתם הסתיימה  האחרונות מבני ציבור השנים 10תכנן במהלך 
משמשים רשות מקומית  המבנים 

לפחותר"מ250א בשטח של "כ–מבנים 2+לפחות ר "מ900בשטח של –מבנה אחד 
והתכנון בוצע והסתיים  –שנלווה למבנה ציבור ( דונם1)חצר ר "מ1,000תכנון 
משרד ממשלתי  לפחות במימון אחדמבנה 



הגשת מסמכי המכרז
סדר ההגשהלהקפיד על 

להקפיד על הגשת כל המסמכים  
מהערכת האיכות10%והתאמה לדרישות המכרז , בהירות, סדר–איכות ההגשה 
עותקים5-ההצעה תוגש ב

החתימהמורשיובחתימת בחותמתמעמודי מסמכי המכרז כל עמוד חתימה על 



ערבות וביטוחים
אין לשנות מנוסח הערבות  

אין לשנות שינוי מהותי לביטוח  
ניתן להפנות שאלות לבירור-העירייה קובעת מהו שינוי מהותי 



מפגש מציעים
ל  "כל השאלות המועלות במפגש המציעים יש להעביר בכתב לכתובת הדוא

אינן מחייבות  -תשובות בעל פה שניתנות במפגש או בכל דרך אחרת 

!  מחייבות–רק תשובות שניתנו בכתב ופורסמו באתר 

תשובות לשאלות יינתנו מעת לעת עד זמן סביר לפני מועד ההגשה



תודה ר מיכל סופר  "ד' אדר
2019יולי 15


