
  

  

  

  2019אוגוסט ב 14

להקמת מאגר מתכים (במיקור חוץ) לבדיקות   1321הליך תחרותי לקבלת הצעות מס' הדון: 

  1מסמך מעה לשאלות מס'  – 38היתכות אדריכליות עבור פרויקט תמ"א 

בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי החברה, מבקשת החברה להודיע על התיקוים והעדכוים 

  :הבאים

והכת הדמיה תהא לפי   –תבוטל דרישת החובה של הכת הדמיה בכל פרויקט (במסלולים השוים)   . 1

במסמכי המכרז והסכם האדריכל המהווה  , יעודכו הסעיפים שלהלןלכך דרישה בלבד. בהתאם

 : חלק ממסמכי המכרז

לספח א'  1.11וסעיף השירותים הדרשים מהמתכים מפרט ל 11סעיף א.במקום האמור ב •

  תתבצע  בלבד מבטים בשי ריאליסטית הדמיה הכת"" להסכם האדריכל יירשם כדלקמן:

 . "דרישה לפי

למסמך תאי ההליך   4טבלאות שכר הטרחה בעבור ביצוע עבודות המתכן המפורטות בסעיף   •

 :כדלקמן ובספח ב' להסכם האדריכל יעודכו 

  סכום  מועד ביצוע  אבן הדרך  מסלול

חיזוק מבנה    –  38/1  א"תמ
  קיים

  יתוח הגשת נ
 לעיבוי אפשרויות

  המבנה 

יום מיום אישור מנהל   60תוך 
על השלמת   38תחום תמ"א 

  הדו"ח המסכם 
6,500  ₪  

חלופות    2-3  הגשת
תכנוניות לעיבוי 

  וחיזוק

יום מיום העברת   60תוך 
ההנחיות לבדיקות  

קונסטרוקטיביות וכלכליות 
  לעו"ב

6,500  ₪  

הריסת מבנה   –  38/2  א"תמ
  קיים והקמתו מחדש  

הכנת סכמה תכנונית  
  2( ותמהיל עתידי

  חלופות)

יום מיום אישור מנהל   60תוך 
על השלמת   38תחום תמ"א 

  הסכמה התכנונית 

3,000₪  
  

הכנת תמהיל (גרפי 
ומילולי) ובו מיקום 

דירות הדיירים ודירות 
  הקבלן

יום מיום העברת   60תוך 
ההנחיות לבדיקה כלכלית  

  לעו"ב
4,000₪  

  2 -בהדמיה ריאליסטית 
ככל ויידרש על ידי ( מבטים
  )המזמין

הגשת הדמיה  
  2  –ריאליסטית 

  מבטים 

אישור מנהל    יום מיום 60תוך 
  ההדמיה  על 38תחום תמ"א 

  2  -₪ ל  2000
  מבטים 

(ככל  לתכנון דירהסקיצה 
  ותידרש על ידי המזמין)

הכנת סקיצה לכל  
  טיפוס דירה קיימת. 

אישור מנהל    יום מיום 60תוך 
  הסקיצה.   על 38תחום תמ"א 

1,000   ₪
  לטיפוס

  

  

 יוותרו ללא שיוי.המכרז יתר תאי  . 2

 



  

 

 

 

כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת המכרז יש לצרף מסמך זה למסמכי  . 3

 . המכרז החברה. המסמך מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי

והוראותיו גוברות על האמור במסמכי   המכרז הוראות מסמך זה מתקות את האמור במסמכי  . 4

ו/או תשובה לשאלות היתת במסמך זה יתקו/יפרשו/יתייחסו  המכרזפי . כל תיקון לסעיהמכרז

גם אם הסעיפים הרלווטיים לא צויו במסמך זה   המכרז לכל הסעיפים הרלווטיים שבמסמכי 

  במפורש. 

  בברכה,        

  רושל ריימוד         

  38מהלת פרויקטים תמ"א 


