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2019 מאי 16  

 לכבוד
 המשתתפים

 

 שלום רב,

ע"ש עזריאלי באוניברסיטת תל  תחרות אדריכלים לתכנון בניין בית הספר לאדריכלותהנדון: 
   אביב

 7הבהרה מס' 

 :בתחרות להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים .1

 תשובה שאלה מס"ד

היכן ניתן לקבל את  מתבקש להבהיר  .1
 .הסכם התחרות לשם צירופו להצעה

האוניברסיטה מפנה את המשתתפים 
לאתר המכרזים של האוניברסיטה, שם 
מופיעים כל המסמכים הרלוונטיים 

 להליך.

מהן אמות המידה מתבקש להבהיר   .2
לבחירת האדריכל הצעיר שיעלה לשלב 

 השני בתחרות הכללית

האוניברסיטה מפנה את המשתתפים 
להוראות המפורטות במסמך הזמנה 
להגשת הצעות לתחרות לתכנון בניין 
בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי 

"( מסמך ההזמנה לתחרות)להלן: "
 10 -ו 9, 8.4ובפרט להוראות סעיפים 
 למסמך ההזמנה לתחרות. 

מתבקש להבהיר האם יש צורך לצרף   .3
רות גם את בשלב הראשון של התח

החומרים הטכניים של התחרות )תב"ע 
 וחומרי מדידות( חתומים.

אין צורך לצרף את החומרים הנ"ל 
 להצעות.

למסמך  12.2מתבקש לתקן את סעיף   .4
ההזמנה לתחרות ולאפשר למציעים 
שהשתתפו בהליך לפרסם את הצעותיהם 
התכנונית ואת עצם השתתפותם 

 בתחרות.

יתוקן  12.2הבקשה מתקבלת. סעיף 
 כדלקמן:

בתום הליך התחרות יובהר, כי . 12.2"
 המציעיםולאחר שהוכרז זוכה בהליך, 

, למעט ולא זכו שהשתתפו בתחרות
ששת ההצעות שעלו לשלב השני 

יורשו לא   בתחרות )השלב הלא אנונימי(
לפרסם את הצעותיהם בתחרות ו/או 

, מבלי לקבל .דבר השתתפותם בתחרות
והתורם את אישור האוניברסיטה 

למען הסר ספק מובהר  . מראש ובכתב
שעלו לשלב השני  למציעיםביחס כי 

אלה , יםבתחרות אך לא הוכרזו כזוכ
יורשו לפרסם את הצעותיהם בתחרות 

, בכפוף ו/או דבר השתתפותם בתחרות
לקבלת אישור האוניברסיטה והתורם 

 מראש ובכתב.

האוניברסיטה והתורם שומרים על 
ות שהוגשו זכותם לפרסם את ההצע
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להליך, בכל אמצעי ו/או מדיה, הכל 
 ".בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי

מתבקש להבהיר מתי והיכן יפורסמו   .5
שמות האדריכלים שעלו לשלב השני 

 בתחרות )השלב הלא אנונימי(

האוניברסיטה מבקשת להבהיר כי 
הודעה לאדריכלים שיעברו לשלב זה, 
תימסר ישירות אליהם ובנוסף, 

רסמו באתר המכרזים של ושמותיהם יפ
 האוניברסיטה.

מתבקש להבהיר מדוע אין את סימון   .6
קווי המגרש על גבי תכנית המדידה 

 שפורסמה. 

כמו כן מתבקש להבהיר היכן ממוקם 
 המגרש באופן מדויק.

האוניברסיטה מבקשת להבהיר כי אין 
חלוקה פנימית למגרשים בתוך שטח 
האוניברסיטה, באופן שבו המציעים 

רשאים לתכנן את מיקום העמדת יהיו 
הבניין בהתאם להבנתם התכנונית 

 וראייתם המקצועית.

מתבקש להבהיר האם ניתן להגיע   .7
לקמפוס לשם התרשמות מהשטח 

 .המיועד לפרויקט

הקמפוס פתוח לציבור ועל כן אין מניעה 
להגיע לשטח לשם התרשמות וזאת 
בשעות הפעילות המקובלות של 

 האוניברסיטה.

אחות שהינה עובדת יש לי   .8
האוניברסיטה, יחד עם זאת עובדה זו 
לדעתי לא יוצרת פוטנציאל לניגוד 
עניינים להשתתפות בתחרות. לפיכך, 
מבוקש לאשר השתתפותו של האח 

 האדריכל בתחרות.

למסמך ההזמנה  4.5בהתאם לסעיף 
לתחרות, קרובי משפחה מדרגה 
ראשונה של נושא משרה באוניברסיטה 

האוניברסיטה המועסקים ו/או עובדי 
ומעלה, מנועים  51%במשרה של 

 מלהשתתף בתחרות.

משפחה מדרגה ראשונה",  קרובי"
משמעותם: הורים, אחים, צאצאים 

 .ובני זוג

מגבלה זו, אינה תלויה בשאלה האם 
בפועל נוצר חשש לניגוד עניינים 
כתוצאה מהקרבה המשפחתית ובין אם 

 לאו.

 , האמור במסמך זה יגבר.התחרותככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי  .2

כנדרש במסמכי  על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד .3
 .התחרות

 

 בכבוד רב,

 אלדר קצביץ'

 מהנדס האוניברסיטה        

 


