
 
 

 
 

 

 
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מערכות חשמל, תאורה ותקשורת לפרויקטים  –מענה לשאלות מציעים 

 05-2020הליך מס'  -תחבורתיים 

 

להתייחס למסמכים  וכי עליהםתשומת לב המציעים כי בעקבות שאלות ההבהרה התפרסמו מסמכים מעודכנים 
  אלו ולצרפם להצעתם:

 תעריפים מעודכן. נספח  -

 טבלת ניקוד מעודכנת.  -

 תצהירים מעודכנים.  -

 מסמך מס'
סעיף 
 רלוונטי

 תשובה שאלה

1.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

6.4-6.5 

פרויקטים במנהרות הינם 
פרויקטים מורכבים לעין ערוך 

 נים.יותר מאשר לחניונים מבו
אנו מבקשים את בדיקתכם 
לאיזון בניקוד ואף לתעדף 

 בניקוד את נושא המנהרות על
מנת לייצר פרופורציה בין סוגי 
 הפרויקטים במורכבות ביניהם.

מקובל. ראו טבלת 
 . ניקוד מעודכנת

2.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

6.5 
האם ניתן להכיל פרויקטים 

הכוללים מסופי תחבורה שאינם 
 מבונים

 לא. 

3.  

ה הזמנ
להציע 
 הצעות

6.4-6.6 

מבקשים בכל לשון לאפשר 
חניונים פתוחים בהיקפים מעל 

מלש"ח קבלני, ולהפחית  10
משקל וכמות הנדרשת, שכן 

מדובר בצמצום ניכר של 
המתחרים, ובכדי לשמור על 

 עקרון התחרות.

 לא מקובל

4.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

6 

מה רמת התכנון הנדרשת למען 
 קביעת האיכות , האם אין

הבדל בין תכנון 
 DBמוקדם/סופי/מפורט / 

יובהר כי יש להציג 
פרויקטים שתוכננו בכל 
שלביהם )מוקדם, סופי 

 ומפורט(. 



 
 

 
 

 

5.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

6 

פרויקטים רבים בארץ 
מתוכננים תוך פיצול לקטעים 
שונים , אשר מתוכננים בנפרד 

ויוצאים בגינם מכרזים נפרדים , 
 ולרוב באחריות מנהלי עבודה
שונים , האם כל קטע יחושב 
כפרויקט נפרד למען קביעת 

 ניקוד האכות

כל מקרה ייבחן לגופו על 
 ידי ועדת הבחירה. 

6.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

6.5 

יש לתקן , ניסיון במתן שירותי 
תכנון מערכות חשמל ו/או 

תאורה ותקשורת עבור רק"ל 
ו/או חניונים מובנים ו/או מסופי 

 תחבורה מבונים

ניקוד  ראו טבלת
 מעודכנת

7.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

6.6 

יש לתקן , עבור כל מהנדס 
 חשמל , בעל ניסיון

.....(הרשום מהנדס אזרחי , 
 מהנדס אזרחי אינו מהנדס

 חשמל )

ראו טבלת ניקוד 
 מעודכנת

8.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

10.5 

התעריפים אשר מוצגים 
 מתייחסים לתכנון תקשורת

עירונית , איך יתומחר השכר 
 ין טיפול בהטיות תשתיותבג

תקשורת של אחרים כגון בזק , 
 הוט ואחרים ? האם

התמחור זהה לטיפול בהטיות 
 חברת חשמל על בסיס

אורך התוואי המטופל , מה 
 התעריף לק"מ לכל תשתית ?
האם ניתן להוסיף אומדני 
 חברות התקשורת לאומדני

 התכנון כבסיס לחישוב שכר ?

אנא ראו נספח תעריפים 
 מעודכן.  

9.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

10.5.1.1 

האם כל הנחיות תעריף א.א.א.י 
 חלים , כולל בעניין הגדרת

סוג המתקן , חישוב אומדן , 
 פיצול מכרזים וכד...?

 כן. 

10.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

טבלאות 
 ניסיון

בטבלה נדרש לרשום שנות 
 ביצוע , האם הכוונה תקופת

תקופת הביצוע בפועל התכנון או 
 של הפרויקט ? מה דין

פרויקטים הנמצאים בביצוע 
 ו/או פרויקטים שתוכננו מפורט

 וטרם בוצעו ?

הכוונה היא לתקופת 
התכנון. יש לציין רק 
פרויקטים שהתקבל 
עבורם אישור סיום 

 לתכנון המפורט



 
 

 
 

 

11.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

טבלאות 
 ניסיון

 10האם להוכחת הנייון מעל 
 ש להציג פרויקטיםשנים נדר

 10אשר תוכננו ו/או בוצעו לפני 
 שנים וגם פרויקטים אשר

תוכננו בשנים האחרונות ? או 
 שהקביעה של הותק

מתבססת על קורות החיים 
 והניסיון של המציע והמתככנים

 במציע ?

המציעים נדרשים להציג 
עבודה רלוונטית במהלך 

שנים לפחות. יש  10
להדגים זאת ברשימת 

 ם שתוצג. הפרויקטי

12.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

העדר ניגוד 
 עניינים

לא הצלחנו למצוא באתר 
 האינטרניט הטבלה של החברות
אשר יש לדווח על קשר מולם 
 למען הבטחת אי קיום ניגוד

עניינים , נודה לצרף הרשימה 
 ולבקש מהמציעים להתחייב

לדיווח על כל פעילות בעקיפין 
 ו/או מישרין מול החברות

 הנ"ל

ץ נמצא בדף הקוב
 המכרזים הראשי.

13.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

טבלאות 
 ניסיון

האם ניתן להציג את הטבלאות 
 מידע בצורה שונה באופן

 כזה שתקל על ניקוד האיכות

לא. יש לצרף טבלאות 
. אנא בפורמט המבוקש

 ראו נספחים מעודכנים. 

14.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 כללי

בפתיח המכרז נרשם שנדרש 
 , האם לבחור מתכנן אחד

אכן הכוונה כך , מה המנגנון 
 במידה ושני מתכננים קבלו

ניקוד זהה ? ו/או קבלו ניקוד 
 איכות גבוהה במיוחד מעל

 הממצוע ?

בכוונת הצוות לבחור 
 יותר מיועץ אחד. 

15.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

6.4-6.5 

פרויקטים במנהרות הינם 
פרויקטים מורכבים לעין ערוך 

 .יותר מאשר לחניונים מבונים
אנו מבקשים את בדיקתכם 
לאיזון בניקוד ואף לתעדף 

 בניקוד את נושא המנהרות על
מנת לייצר פרופורציה בין סוגי 
 הפרויקטים במורכבות ביניהם.

מקובל. ראו טבלת 
 ניקוד מעודכנת

 


