
 
 

 
 

 

 
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ תעריפים והתקשרויות עבור צוות תכנית אב  –מענה לשאלות מציעים 

 06/2020הליך מס'  – לתחבורה ירושלים 

 

הרה. באחריות הבמענה שניתן לשאלות הסמכי המכרז עודכנו בהתאם לציעים יצוין כי מיבם של המלתשומת ל**
 ם. עודכניסמכים המהמ את הם מגישיםוודא כי המציעים ל

 תשובה שאלה סעיף רלוונטי מסמך מס'

1.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

10.1 
הארכת מועד להגשת  יםמבקש
 הצעות

מועד האחרון להגשת ה
-ידחה לתאריך הההצעות 

 ביולי. 30

2.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

2נספח ג'  

 1מבוקש להשוות את תנאי חבילה 
עמדת בעניין התחייבות לה 2לחבילה 

עובדים בהעסקה ישירה במידה 
 ויוכרז כזוכה .

 תמקובלהבקשה אינה 

3.  
הסכם 

לחבילה 
 מס''

נהלי  – 7סעיף 
 עבודה

 צוין הזמנים לוחותב עמידה לצורך
 הדרוש את קיבל נותן השירותים כי

 .העבודה הכנת הזמנת לשם
 התחייבות נדרשת כי  לציין אבקש

 השירותים לנותן פקסל מצד המזמין
 דרך בכל המידע או העברת גישה

 .שיבחר

מזמין יאפשר לזוכים ה
 נגישות למידע ככל הניתן. 

  .אין שינוי בנוסח ההסכם

4.  
 הזמנה
 להציע
 הצעות

13.5. סעיף  

יבחר הצוות יועץ  2"במסגרת חבילה 
 -מומחה אחד או יותר בהיקף של כ

 ש"ע חודשיות" 200

ש"ע חודשיות הינן עבור כל  200האם 
או  (ליועץ ש"ע 200) דיועץ אחד בנפר

 עבור סך כל היועצים שייבחרו?

 .כל היועצים יחד

5.  
 הזמנה
 להציע
 הצעות

3.5.3סעיף   
המומחה, האם היקף השעות ליועץ 

 הנוסף? כולל את הצוות
 כן. 

6.  
 הזמנה
 להציע
 הצעות

3.5.1סעיף   

 –ט עבודת יועץ מומחה בפירו
מפורטות מטלות שוטפות ובתוכן 
משימות מיוחדות כמו כתיבת 
תעריפים , ייעוץ בנושא נהלי 

או כל מטלה שתידרש. התקשרויות ו/
בקש כי הצוות יגדיר כי בגין מטלות נ

מיוחדות שאינן במסגרת הייעוץ 
השוטף, ועל פי החלטת הצוות 

מסגרת שעות שלא על חשבון תוקצה 
 החודשי השוטף . הייעוץ

צוות שמורה הזכות לשנות ל
את היקף השירותים 

בהתאם לצורכי 
 . הפרויקטים



 
 

 
 

 

7.  

נוסח 
ההזמנה 
להציע 
 הצעות

 - 3.4סעיף 
 3.4.1סעיף 

כמות השעות הנדרשת ליועץ 
 140 תעריפים בכיר הינה היקף של

ש"ע חודשיות, כמות כזו בממוצע 
שנתי כאשר ישנם חגים, חופשות, 
מחלות וכד', למעשה לא מאפשרת 

נוספים של ליועץ לעסוק בפרויקטים 
העסק, מבקשים לבחון האם ניתן 

ש"ע  125-להקטין את ההיקף ל
 חודשיות.

מקובל באופן חלקי. היקף 
 130-החודשיות יעודכן ל
 .ש"ע בממוצע

8.  

נוסח 
ההזמנה 
להציע 
 הצעות

 3.4.2סעיפים 
 3.4.3-ו

על פי המכרז היקף השעות ליועצים 
ש"ע חודשיות, אך כמעט  180הינו 

תן לעמוד בכמות שעות כזו ולא ני
בממוצע כאשר ישנם חגים, חופשות, 

ן, ישנה בעייתיות מחלות וכמו כ
ליועצים מסוימים, למשל הורים 

לילדים קטנים או אימהות שחוזרות 
חופשת לידה, שלא יוכלו להגיע מ

 לכמות שעות כזו בממוצע,
 2ולכן שאלתנו, האם ניתן שעבור 

ת היועצים, ניתן יהיה להפחי 3מבין 
 165-את היקף הש"ע החודשיות ל

 ש"ע חודשיות?

היקף מקובל באופן חלקי. 
השעות הממוצע שיידרש 

י התעריפים הזוטרים יועצמ
 170יהיה ומיועץ המכרזים 
 שעות.

9.  

נוסח 
ההזמנה 
להציע 
 הצעות

 3.4.4 סעיף

האם ניתן להוסיף בסעיף הנוגע 
לעבודה ממשרדי הצוות, שבהתאם 

ת ניתן יהיה גם לעבוד לאישור הצוו
 מרחוק?

 

כן. אולם יובהר כי העבודה 
מרחוק תוכל להתבצע 

באופן נקודתי בלבד ועיקר 
השעות יינתן ממשרדי 

 הצוות. 

 הסכם. בנערך שינוי במכרז ו

10.  

נוסח 
ההזמנה 
להציע 
 הצעות

 6.6סעיף 

תן להציג את חוות באיזו צורה ני
דעת של מזמינים קודמים ? האם 

מספיק לתת אנשי קשר בפרויקטים 
 קודמים של היועצים?

 כן. 

 - 1נספח ב'  .11
  1חבילה 

 -יועץ תעריפים בכיר 
על פי הדרישות לתפקיד זה, מדובר 

לפי תעריפי החשכ"ל. מחיר  2ביועץ 
המחיר ₪.  290הינו  2שעה ליועץ 

)לפי חלוקת התמורה לשעה במכרז 
₪  180החודשית להיקף ש"ע( הינו 

הנחה על תעריף החשכ"ל(  38%)
 (.20%וזאת לפני הנחת המכרז )עד 

מבקשים לבחון את התמורה 
רי החודשית כך שתתאים במחי

 .2השעה ליועץ 

אנא ראו נספח תמורה 
 מעודכן. 

כמו כן, אנא ראו עדכון 
 ב'. 5.4.1לתנאי סף 



 
 

 
 

 

 - 1נספח ב'  .12
  1חבילה 

 -תעריפים זוטר  יועץ
על פי הדרישות לתפקיד זה מדובר 

לפי תעריפי החשכ"ל, מחיר  4ביועץ 
המחיר ₪.  151הינו  4שעה ליועץ 

לשעה במכרז )לפי חלוקת התמורה 
₪  135הינו  החודשית להיקף ש"ע(

הנחה על תעריף החשכ"ל(  11%-)כ
וזאת לפני הנחת המכרז )עד 

(.מכיוון שהמחירים מקובעים 20%
-רך תקופת ההתקשרות )עד כלכל או

שנים( ובתקופה זו היועץ יהפוך גם  5
על פי הניסיון, מבקשים  3ליועץ 

לבחון את התמורה החודשית כך 
שמחירי המכרז לפני הנחת המכרז 

 לשעה.₪  151יהיו לפי 

 ראו נספח תמורה מעודכן

 - 2נספח ב'  .13
  2חבילה 

לצורך הצוות הנוסף, יש ביכולתנו 
ים נוספים שעל להעמיד נותני שירות

לפי  3או  2פי ניסיונם הינם יועצים 
תעריפי החשכ"ל, אך מחיר התמורה 

)לפני ₪  150לשעה במכרז הינו 
בלבד. האם  4הנחה( שתואם ליועץ 

הנחת המכרז ניתן שמחיר השעה עם 
יהיה בהתאם לרמת נותן השירותים 

הנוסף וכך נוכל להתאים נותני 
שירותים נוספים ואיכותיים לצורך 

 יצוע העבודות?ב

התמורה תהיה מקובל. 
בהתאם לדרגת היועץ, 

 ובאישור מראש של הצוות. 

 ראו נספח מעודכן.

 - 2נספח ב'  .14
  2חבילה 

מבקשים לבחון את חלקיות הניקוד 
של הצעת המחיר בין היועץ המומחה 
לצוות הנוסף. בציוני האיכות : היועץ 

נקודות  80מתוך  70מחה מהווה המו
( אך בניקוד הצעת המחיר רק 87.5%)

 (.60%) 20מתוך  12

 .אין שינוי בניקוד

,  2נספח ד'  .15
  3ד'

האם כל יועץ ספציפי צריך לחתום 
על הנספח באופן אישי? או שמספיק 

 שבעלי החברה ומנהליה יחתמו?

כל יועץ צריך לחתום 
 בעצמו.  

16.  
 -ספח ה' נ

ניגוד 
 עניינים

 

על פי הסעיפים של ניגוד העניינים 
בהסכם, ניגוד עניינים הינו מול 

ם באתר הצוות לפי הגופים המפורטי
הקישור שניתן, אך לא מצוין כלום 

לגבי ניגוד עניינים לגופים אשר 
נותנים שירותים למשרדי תכנון, 
איגודי מהנדסים  וכד'. מבקשים 

ם אלו לצורך לבחון להכניס גם גופי
ניגוד העניינים במכרז זה וזאת עקב 

חשיפה בעבודה הצפויה לכל חוזי 
 ד'.המתכננים, מכרזי מתכננים וכ

ה' וההסכם נספח . מקובל
 .נו בהתאםעודכ



 
 

 
 

 

17.  
נוסח 

הסכם 
 1חבילה 

 11.6סעיף 

ההערה היא לגבי ביטוח אחריות 
 מקצועית בלבד:

האם ניתן, כפי שנעשה במשרדי 
ם שעבורם אנו ממשלה אחרי

מספקים שירות דומה, לבטל את 
הדרישה לביטוח אחריות מקצועית 

א וזאת מכיוון שחברות ביטוח ל
עושות אחריות מקצועית עבור "יעוץ 

תעריפים והתקשרויות", אין להם 
 סעיף כזה והנושא לא מוכר להם.

 ה מקובלת. הבקש

18.  
נוסח 

הסכם 
 2חבילה 

 11.6סעיף 

ההערה היא לגבי ביטוח אחריות 
 מקצועית בלבד:

האם ניתן, כפי שנעשה במשרדי 
ממשלה אחרים שעבורם אנו 

מספקים שירות דומה, לבטל את 
הדרישה לביטוח אחריות מקצועית 

וזאת מכיוון שחברות ביטוח לא 
יעוץ עושות אחריות מקצועית עבור "

תעריפים והתקשרויות", אין להם 
 סעיף כזה והנושא לא מוכר להם.

 הבקשה מקובלת.

 


