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שאלות ותשובות
סעיף רלוונטי
בהזמנה/נושא
השאלה

שאלה

תשובה

.1

כללי

נבקש לדחות בשבוע את התאריך האחרון להגשת ההצעות

.2

6.6.4

לא ברור לאיזה תב"ע מדובר ומה הקשר בין תכנון הרמזורים
לאישור הסופי של התב"ע

.3

9

מדוע מספר אנשי הצוות הנוספים מוגבל לשלושה בלבד

הבקשה מקובלת התאריך האחרון להגשת ההצעות יהיה יום א' 29.04.2018
לעיתים עשוי להידרש לשלב התב"ע תכנון עקרוני או אחר של הסדרי
העדפה .במקרים כאלו ניתן יהיה לפרוט את אבני הדרך בהתאם לרמת
התכנון שתידרש.
ניתן להציג אנשי צוות נוספים .הצגת אנשי צוות כאמור תוכל להוות יתרון
בהתרשמות הכללית מההצעה.

.4

 – SOWסעיף 5

.5

 – SOWסעיף
8.1.1

.6

8.4 – SOW

.7

8.5 – SOW

.8

תנאים כלליים
6.3,7.2

.9

תנאים כלליים –
סעיף 8.2

מס'

לא ברור האם ראש הצוות נדרש להשתתף בכל ישיבות התאום
של תכנון הקו או רק באלו הרלוונטיות לתאום עם מושא
התכנון של הרמזורים שבתכנונו .נראה לנו כי חבל "לבזבז" כח
אדם ייחודי לרמזורי העדפה בישיבות שאינן מענייננו.
נכתב כי יש לאסוף בשלב התכנון הראשוני תכניות AS
 , MADEלא ברור מתי ובאיזה שלב מתחיל התכנון
נכתב כי יינתן רישיון אחד לתוכנה לזוכה .רישיון אחד לתוכנה
עלול לעכב את עבודתו של הזוכה ,בתלות בכמות הרמזורים
שתימסרנה לידיו לתכנון ובמקרה כזה סביר שאי אפשר יהיה
לעמוד בלוח הזמנים.
לא ננקב שכר למרכז צוות התכנון ולא ברור באם מרכז צוותי
התכנון יהיה רק מרכז צוותי תכנון או גם יתכנן בעצמו .בכל
מקרה ,עבודתו מהווה בפרוש עבודה נוספת .נבקש הבהרה
כיצד ישולם שכרו
עיכוב בלוחות הזמנים אינו נוגע תמיד לעבודת היועץ אלא
לנסיבות אחרות .על כן אנו מבקשים לסייג את הסנקציה
לעיכוב שנוצר כתוצאה מפיגור בעבודת היועץ.
נבקש להבהיר שאחריות היועץ היא עד  3חודשים ממועד שלב
ההפעלה

ראש הצוות יידרש להגיע לישיבות בהן יחליט המזמין שנוכחותו נדרשת.
החוזה הינו חוזה מסגרת  ,יתכן שיידרש לתכנן רמזור ההעדפה על
גאומטריה קיימת ולא מתוכננת
במידה ותהיה הצדקה להוספת עמדות  ,יירכש ע"י הצוות עמדות נוספות
בפרויקט שבו יוחלט על ידי המזמין כי נדרש מרכז צוות ,תימסר מטלה זו
לאחד המתכננים .לצורך כך יוקצה סל שעות עבוד ספציפי.
הצוות ינקוט בסנקציות העיכוב מטעמים סבירים בלבד.
תקופת האחריות תוגדר בתנאים הספציפיים על פי המפורט בקובץ ההזמנה
להציע הצעות

.10

תנאים כלליים –
8.5

.11

תנאים כלליים –
10.5,10.7

מבקשים לתקן כך שיובהר שהחזר ההוצאות גם הוא על פי כל
דין
אנו מבקשים להבהיר כי מדובר בתביעות הנוגעות באופן
ספציפי לאחריות היועץ לביצוע העבודה ולא לתביעות מכל סוג
אחר.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית .יובהר כי הסעיף מתייחס באופן ספציפי לתביעות בנוגע
ליחסי עובד-מעביד מטעם נותני השירותים של היועץ.

