הזמנה להציע הצעות שירותי תמיכה וייעוץ בעדכון התכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית במטרופולין
ירושלים – מכרז מס'  – 21-2017ריכוז שאלות ותשובות
סעיף רלוונטי
בהזמנה/נושא
השאלה

שאלה

תשובה

5.1

האם מתכנן התחבורה  /מתכן
התח"צ יכול להיות בעצמו גם
המודליסט ,ככל שהוא עומד בתנאי
הסף?

כן ,ובלבד שההצעה כוללת לפחות
שלושה נותני שירותים שונים .ראו
הסיפא של סעיף 5.1.2

2

5.1.2

האם נותן שירותים שהוא חלק
מאנשי הצוות הנדרשים יכול
להיכלל במספר הצעות?

לא .כל נותן שירות רשאי לגשת
במסגרת הצעה אחת בלבד.

3

5.1.2.5

מודליסט -הכוונה למפתח מודלים
בעל ידע בתכנות (כתיבת קוד) ו/או
בניית מודלים (בניית מודל פיצול,
רמת מינוע וכיו"ב)?
בסביבת  EMMEו?Transcad-
שניהם או אחד מהם (יש יתרון
לשניהם)?
האם  GISהוא דרישה נוספת או
יתרון?
מבקש להרחיב

הדרישות מהמודליסט הן  .1בעל
השכלה רשמית בתחום המודלים
התחבורתיים .2 ,ניסיון בעבודה
בסביבת אחת מהתוכנות  EMMEו-
 Transcadועבודה עם סביבת
מערכות .GIS

4

5.17

האישור הנדרש לפי חוק העסקאות,
אינו נוגע לסעיף משנה ג' שם –פרטי
רישום מנהלים ובעלי שליטה

ניתן להתייחס לסעיפים א' וב' בלבד

5

8

התעריפים שציינתם – א.א.א.י,
נתיבי ישראל ומשהב"ש ,אינם
נותנים מענה לעריכת תכנית
אסטרטגית כפי שביקשתם .האם
המשמעות היא כי השכר ישולם לפי
תעריף שעות? נבקש לקבל הסבר
מפורט יותר על התמורה.

ככלל  -התמורה תיקבע בהתאם
להזמנות העבודה הספציפיות

6

8

התעריפים שציינתם – א.א.א.י,
נתיבי ישראל ומשהב"ש ,אינם
נותנים מענה לעבודת מודליסט
וכלכלן תחבורה .האם התמורה
לעבודתם תשולם בתצורת שעות
עבודה?

ככלל  -התמורה תיקבע בהתאם
להזמנות העבודה הספציפיות

מס'

1

מס'

סעיף רלוונטי
בהזמנה/נושא
השאלה

שאלה

תשובה

7

13

לגבי קריטריוני השכלה והכשרה
מקצועית ( 10נק')  ,ומגוון
פרויקטים רלוונטיים ( 15נק') –
כיצד מחולק הניקוד בין חברי
הצוות השונים?

ניקוד אחיד לכל נותני השירותים.
השכלה והכשרה מקצועית 2 -
נקודות (סך הכל  10נקודות) .מגוון
פרויקטים רלוונטיים  3 -נקודות (סך
הכל  15נקודות).

8

13

טבלת ניקוד סעיף  2-7לפי הניקוד
אתם מנקדים שלושה אנשי צוות
מתוך ארבעה .למי הכוונה? מתכנן
תחבורה ,מתכנן תח"צ ומודליסט?

בכל הסעיפים ינוקדו כל נותני
השירותים בסעיפים בהם לא צוין
אחרת הניקוד יתחלק באופן שווה
בין  5נותני השירות .בסעיפי הניסיון
בהם צוין הניקוד למנהל הפרויקט,
תתחלק יתרת הניקוד באופן שווה
בין יתר  4נותני השירות ולא בין 3
נותני שירות כפי שמופיע בהזמנה
להגשת הצעות .מכאן ,שיתרת
הניקוד  12ו 6 -נקודות תתחלק ל3 -
ו 1.5 -בהתאמה לכל נותן שירות.

9

13

אין ניקוד לכלכלן?

ראה תשובה לשאלה  8לעיל.
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13

אין ניקוד נוסף לצוות אורגני (ללא
קבלני משנה) של המציע אשר יכול
לתת זמינות גבוהה? (מלא או חלקי)

ניקוד עבור צוות אורגני של המציע
יינתן תחת סעיף "התרשמות כללית"
ככל והצוות הנוסף רלבנטי
לשירותים הנדרשים

11

13

ניקוד בסעיפים  2-7הינו לפי שנות
ניסיון או מספר פרויקטים? בטבלת
ניסיון נספחים ג-ו?

הניקוד יהווה שילוב של שנות ניסיון
ומספר פרויקטים

12

13

האם הניקוד בסעיפים  1-6מתייחס
לעובדים בלבד?

כן ,הניקוד מתייחס לנותני
השירותים בפועל

13

13

נבקש לשנות את טבלת הניקוד כך
שתכלול גם את ניקוד המציע
(חברה) בביצוע מטלות דומות מסוג
זה לרבות עבודה עם מודלים וביצוע
בחינות אסטרטגיות של מערכות
הסעת המונים

הבקשה נדחית.

14

האם בכוונת הצוות להפעיל יותר
ממציע אחד

כן.

15

האם יש התחייבות למינימום
פעילות בשנה

לא .היקף הפעילות יהיה בהתאם
לצרכים הספציפיים של הצוות.

מס'

סעיף רלוונטי
בהזמנה/נושא
השאלה

שאלה

תשובה

16

מה היא תקופת ההתקשרות של
החוזה

ארבע שנים

17

האם הרצות המודל התחבורתי
למטרופולין ירושלים יוכנו ע"י
צוות  JTMTבלבד?

כן

18

במידה וייתכן שהיועץ יתבקש
להכין הרצות מודל ,האם המזמין
מבקש במסגרת המכרז לקבל
פרטים על הכלים שעומדים לרשות
המציע בתחום המודלים
התחבורתיים וה? GIS -

המזמין לא יבקש מהזוכה להכין
הרצות למודלים

19

תאריך ההגשה הוא  .31.10מועד
השאלות (מועד ההגשה) הוא .19.10
בהנחה שתשובות יתקבלו תוך
מספר ימים ,ושהתשובות שיינתנו
ישפיעו על ההיערכות למכרז ,נבקש
הארכה למועד ההגשה.

הבקשה מתקבלת .תאריך ההגשה
ידחה עד ליום  07.11.17בשעה 12:00
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האם קבלן משנה יכול לגשת עם
יותר ממציע אחד

לא .ראו תשובה לשאלה  2לעיל.

21

אנא ציינו כמה מציעים ייבחרו
לביצוע העבודה

הצוות מתכוון לבחור יותר מהצעה
אחת .כמות הזוכים תהיה בהתאם
לאיכות ההצעות שיתקבלו.

נספחים א' ב' לא קיימים ,האם זו
טעות?

נספח א' הוא נספח התנאים
הכלליים .אנא ר' סע 6.5 .להזמנה.
נספח ב' אינו קיים בהצעה זו.

22

נספחים

