
                                            מינהל התכנון
 שרד האוצרמ 

 תכנוני ללשכת התכנון במחוז צפוןמתן שרותי יעוץ ל 7102/4מכרז מס' 
 

 1 

 

 ח המודעה לפרסום המכרזסנו

 מדינת ישראל

 משרד האוצר-מינהל התכנון

מתן שרותי ל 7102/4מס' הצעות למכרז הגשת מזמין בזאת משרד האוצר  –נהל התכנון ימ
 צפון.תכנוני ללשכת התכנון במחוז יעוץ 

 

 מהות העבודה .1

ות לליווי וקידום במגוון דיסציפלינ יועצים 12עד  יםנדרשמינהל התכנון בלשכת התכנון צפון ל
 שבתחום אחריותה, וכמפורט במסמכי המכרז.פרויקטים 

 : תחומים מספרהמכרז מחולק ל

מפורטות ביישובי תכניות  ליווילו ליווי תכניות מתאר לישוביםעבור יועצים ל הראשון תחוםה
 "(.התחום הראשון" -)להלן המיעוטים

 "(.התחום השני" -)להלן יבה, ונוףמקצועיים בנושאי תשתיות, סב ציםיועעבור  השני התחום

 "(.התחום השלישי" -)להלן בעבודת המחוז מתודולוגיות פיתוחלעבור יועצים  התחום השלישי

 "(.התחום הרביעי" -)להלן אדריכליים  ציםיועעבור  התחום הרביעי

תיערך על ידי מינהל וכן חלוקת השירותים בכל תחום חלוקת היועצים בין התחומים השונים 
 נון על פי שיקול דעתו הבלעדי.התכ

 

 תקופת ההתקשרות .0

, בכפוף להליכי המכרז וחתימת מורשי 2017 יולי הינו  תחילת מתן השירותיםמועד משוער ל 2.1
 "(.תקופת ההסכםעל ההסכם ולמשך שנה  )להלן: " החתימה 

תקופת הבלעדי, זכות הברירה להאריך את  הדעתתהיה שמורה, לפי שיקול  לוועדת המכרזים 2.2
בהתאם לתנאים המפורטים  שנים במצטבר, 5שלא יעלו על  ההסכם בתקופות קצובות נוספות

  במכרז.

 תנאים להשתתפות במכרז  .3

 הדרישות המפורטות להלן במצטבר:  כלרשאי להגיש הצעה למכרז זה מי שימלא אחר 

 ,באדריכלות נוףבעל תואר ראשון באדריכלות או הבאים: מהתחומים באחד  בעל תואר 1.1
בעל תואר שני עם או שני בלימודי סביבה, בעל תואר או בגאוגרפיה בעל תואר ראשון 

ממוסד מוכר להשכלה גבוהה לפי חוק, או התמחות בתכנון ערים על הגדרותיו השונות 
 הנדסאי אדריכלות.

יודגש כי במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד 
ידי המועצה להשכלה גבוהה )גם אם הלימודים נערכו בארץ(, יש לצרף שאינו מוכר על 

אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה גבוהה 
   המקובלים באוניברסיטאות בארץ.

, בלפחות אחד הצעותהמועד האחרון להגשת וה 112010, בין המועדים בעל ניסיון מקצועי 1.2
 :לןהמפורטים להמהתחומים 
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ליווי, בקרה או תכנון או ניהול תכנון כחלק מצוות תכנון של אחת מבין התוכניות  1.2.1
מפורטת לשכונת מגורים או אזורי תעסוקה תכנית הבאות: תכנית מתאר לישוב, 

 או תיירות, תכנית התחדשות עירונית, תכנית פינוי בינוי.

 הול תכנון של לפחות תכנית אחת  בתחום התשתיות.עריכה או ליווי או ני 1.2.2

עריכת לפחות מסמך מדיניות אחד בנושאי רוחב בתכנון ארצי1מחוזי1מקומי  1.2.1
 ואימוצם ע"י מוסד תכנון. 

 מתן שירותי ייעוץ סביבתי או ייעוץ נופי.בניסיון של שנה לפחות  1.2.3

שאים ניסיון של שנה לפחות במתן שירותי ייעוץ אדריכלי בלפחות אחד מהנו 1.2.5
הבאים: עיצוב עירוני, התחדשות עירונית, שימור, עריכה והגשה של נספחי בינוי או 

 היתרי בנייה.

ניסיון של שנה לפחות במתן שירותי ייעוץ להטמעת שינויים ו1או נהלי עבודה ו1או  1.2.3
 נהלי בקרה ו1או שיטות עבודה של מוסדות התכנון.

באגף החשב הכללי מינהל הרכש הממשלתי ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של . 7

שכתובתו  מינהל התכנוןובאתר האינטרנט של  www.mr.gov.il/purchasingשכתובתו 

www.iplan.gov.il. 

 אלקטרונידואר ץ וורד לשאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, בקוב. 5

hagitam@iplan.gov.il יש לוודא אישור קבלת 7:22/עד לשעה  1.7.02/4/ עד לתאריך .

תחת  www.iplan.gov.ilתשובות יפורסמו באתר האינטרנט . 9528571-27המייל בטלפון מס' 
 .7.5.02/4החל מיום  מינהל התכנון1 תפעול 1 מכרזים של מינהל התכנון

, במינהל התכנוןעל המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים . 9
 . /227:עה שב 8.5.02/4/עד ליום , ירושלים, )בניין משרד הפנים( קריית הממשלה 2רח' קפלן 

ע"י המאבטח בכניסה עד לתאריך הנ"ל. לתשומת ליבכם, קיימת יש להחתים את המעטפות * 
 .בנייןבדיקה ביטחונית ויתכנו עיכובים במתן אפשרות כניסה ל

 * יש לוודא כי ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים של מינהל התכנון.
למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי * 

 ור במסמכי, המכרז גובר.האמ המכרז
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