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הול בפרויקט נימתן שירותי ל 2019/103 מכרז פומבי מס'עדכון תנאי סף ותנאים כלליים ב ן:הנדו

 "שבע בבאר"שדרוג השוק העירוני 

 

 להלן העדכונים שיש לבצע בתנאי הסף והתנאים הכלליים במכרז שבנדון:

( יתווסף: "מובהר 15בסוף הפסקה הראשונה )בתחילת עמוד  – (15-14)עמודים  8 סעיף .1
בזאת כי תאגיד המים והביוב מי שבע אחראי על התשתיות המזינות את גבולות השוק. כל 
עבודה בתחום המים והביוב שתתבצע במסגרת הפרויקט הינה בפיקוח וניהול של המציע 

ו )הקבלן הראשי שייבחר הזוכה, וזאת ללא קשר לזהות הגורם המבצע בפועל עבודות אל
 במכרז, תאגיד המים והביוב מי שבע, קבלן משנה, או כל גוף אחר שיאושר ע"י יעדים(".

 
או  צוות הנדסי קבוע )שכירים למשתתףיוחלף בנוסח הבא: " – (2ד' )עמוד 1תנאי סף  .2

ים ממהנדסים אזרחיים רשו 3( המונה עימם יש למציע חוזי התקשרות מחייבים פרילנסרים
. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המציע לצרף צילום ומהנדס אזרחי אחד רשוי לפחות

 3מהנדסים אזרחיים וגם צילום  3ת הסמכה )ממוסד המאושר ע"י המל"ג( של לפחות ותעוד
ככל והמדובר בשכירים יש לצרף  המהנדסים. תעודות מהנדס בתוקף מאושרות ע"י רשם

אישור עו"ד או רו"ח כי במועד ההגשה למכרז הצוות ההנדסי הקבוע היה שכיר במציע. ככל 
והמדובר בפרילנסרים, יצרף המציע את חוזי ההתקשרות המחייבים עימם. למען הסר ספק, 

טעם המציע למכרז יצויין כי דרישה זו בתנאי הסף אינה קשורה לצוות המקצועי המוצע מ
זה, אף כי רשאי המציע לכלול בצוות המקצועי המוצע מטעמו למכרז זה את מי מהגורמים 

 ."אותם פרט בתנאי סף זה
 

 להלן לו"ז מעודכן: – (5-4לו"ז חזוי )עמודים  – 2סעיף  .3

                                       בוצע     - איסוף בסיס נתונים •

                12/2019   -יועצים ראשוני  וותהשלמת גיבוש צ •

                                 01/2020    -השלמת גיבוש פרוגרמה  •

      02/2020  -אישור חלופה נבחרת ע"י גורמים עירוניים  •

    08/2020   -השלמת תכנון והגשת בקשה להיתר  •

  09/2020  -השלמת חומר למכרז והפצת מכרז קבלנים  •

    12/2020   -קבלת היתר בניה לביצוע עבודות  •

    01/2021     -עבודות ביצוע תחילת  •

    12/2023      -השלמת ביצוע  •

 
קט. ככל ילזמינותם של השטחים הרלוונטיים לביצוע הפרוי כפופיםגם ו משוערים המועדים

 ב להיערך לכך.ימחוי והזוכהדחו המועדים בהתאמה יבהסדרת הזמינות ישיהיה עיכוב 

תהליך השלמת גיוס היועצים מתנהל במקביל לתהליך גיוס חברת ניהול עוד מובהר כי 

לפרוייקט. ככל ולא יושלם הליך גיוס יועץ/יועצים כלשהם, חברת ניהול הפרוייקט שתזכה 

 .זכייתהבפרוייקט תסייע ותוביל את המשך הגיוס מרגע 
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בסיפא של סעיף זה יתווסף המשפט: "בראש ציר  – (9משפטי )עמוד -ב' ציר נכסי4סעיף  .4
 זה עומד היועמ"ש של יעדים".

בסיפא של סעיף זה יתווסף המשפט:  – (10-9תפעולי )עמודים -כלכלי-ג' ציר ניהולי4סעיף  .5
 "ההליך לבחירת העומד בראש ציר זה טרם הושלם".

בסיפא של סעיף זה יתווסף המשפט:  - (11-10אסטרטגי )עמודים -ד' ציר שיווקי4סעיף  .6
 "בראש ציר זה עומדים "במידה" )שרון בנד ואיריס ורזגר(".

שנים לפחות,  5הניסיון הנדרש לעניין מפקח הנדסי יועמד על  – (13-12)עמודים  5סעיף  .7
 שנים לפחות, המופיע במסמכי המכרז המקוריים. 7במקום 

בסיפא של סעיף זה יתווסף המשפט: "למען הסר ספק, מובהר כי  – (13-12)עמודים  5סעיף  .8
 .העבודות נשוא מכרז זה תבוצענה במתחם השוק בלבד"

( יתווסף: "אומדן העבודות 15בסיפא של פסקה שלישית )עמוד  – (15-14)עמודים  8סעיף  .9

והשירותים בפרויקט, כאמור לעיל, מבוסס על תקציב שאושר לפרויקט. במקביל מתנהלים 

מגעים לגיוס תקציבים נוספים לפרויקט. ככל שאלה ימומשו, יעודכן תקציב הפרויקט 

 בהתאם".

שנים, בהתאמה ללו"ז  4-שנים ל 5-פת הפרויקט הנאמדת מכמו כן, תשונה בפסקה זו תקו 

 לעיל. 3המפורט בסעיף 

 

 
 

 .המציע י"ע חתום כשהוא לצרפו יש, המכרז ממסמכי חלק מהווה זה מסמך

 

 

 

 

 בכבוד רב,     
 

 מנכ"ל חברת יעדים  –ליאור דיעי               
 שבע בע"מ-עירונית לפיתוח עסקי בבארהחברה ה 
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