
 
 

 
 

 

 
 03/2020הליך מס'  –הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תיאום וניהול הממשק העירוני  –מענה לשאלות מציעים 

 

 

 מסמך מס'
סעיף 
 רלוונטי

 תשובה שאלה

1.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 - 5פרק 
 תנאי סף

 5.4.1סעיף 

נבקש לכלול בתנאי הסף גם 
מודד מוסמך בעל רישיון בעל 

 שנות ניסיון לפחות. 7

ו מודד מוסמך הינו לדעתנ
איש המקצוע  החשוב ביותר 
בעבודות אלו וניסיונו הינו 

 משמעותי ביותר.

ברצוננו לציין כי במכרזים 
בגופים ציבוריים/או 

ממשלתיים כגון נתיבי 
ישראל איש הצוות יכול 
 להיות גם מודד מוסמך.

לכלול מודד  הבקשה
 ך בעל רישיוןמסמו

מקובלת ובפרט שנותן 
השירותים עומד 

סף כאמור ה תנאיב
 .5.4.2בסעיף 

2.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 6פרק 
 -)טבלה( 

קריטריונים 
חירת לב

 ההצעה.

 6.7סעיף 

מה הכוונה ב"אנשי צוות 
 "? בנוסף למי?נוספים

כפי שמוגדר בסעיף. 
בנוסף ל"נותן 

השירותים" כמוגדר 
 5.4בסעיף 

3.  

 נספחים

מסמך 
תכולת 
העבודה 

- SOW 

"הזוכה יבדוק את כל  3.4סעיף 
 –המסמכים הדרושים..." 

לדעתנו קיימת כפילות בין 
ג',  3.6סעיף זה לבין סעיפים 

 ז' 3.6

ח'. מטלה זו אמורה  3.6-ו
להיות מבוצעת על ידי עורך 
המכרז ולכן יש לבטל סעיף 

 זה.

מהווה  3.4סעיף 
הנחיות כלליות. סעיף 

  מהווה פירוט.  3.6



 
 

 
 

 

4.  

הסכם 
למתן 

שירותי 
כמאות 

לעבודות 
הנדסה 
 אזרחית

יש להדגיש כי  –זכות קיזוז  12.2סעיף 
זכות הקיזוז תתאפשר רק 

כוב נגרם במקרים בהם העי
בגלל הזוכה ולא מסיבות 

 שאינן תלויות בו.

 מקובל.

5.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

אנו מבקשים לתקן את נוסח  6.3
הסעיף ל:"ניסיון נותן 
השרותים במתן שרותי 

עריכת מסמכי מכרז ו/או 
איתור ליקויים במסמכי 

בפרויקטים  מכרז
תחבורתיים בהיקף של מעל 

אשר הזוכים ₪ מיליון  50
בהם הוכרזו עד למועד 

האחרון של להגשת ההצעות 
 להזמנה זו.

הבקשה אינה 
 מקובלת. 

6.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

אנו מבקשים להציג מספר  כל ההזמנה
נותני שירותים שיעבדו 
כצוות. בהתאמה אנו 
מבקשים שבכל מקום 

תן במסמך בו כתוב "נו
שרותים" ירשם "נותני 

 שרותים". 

הבקשה אינה 
 מקובלת. 

7.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

אנו מבקשים לתקן את נוסח  5.4סעיף 
הסעיף ל: "המציע מעסיק 

בהעסקה ישירה נותני 
שרותים אשר כל אחד מהם 
עומד, במועד הגשת ההצעה 

בתנאים המצטברים 
 הבאים:" 

הבקשה אינה 
 מקובלת.

8.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 6.2סעיפים 
 6.5עד 

אנו מבקשים לאפשר להציג 
את  ניסיונם המשותף של שני 
חברי צוות לפחות ואפשר לנו 
להגיש בכל אחד מהסעיפים 

את המועמד בעל  6.5עד  6.2
הנסיון הרלוונטי ביותר, ולא 
לחייב הצגה של נותן שרותים 
בודד אשר צריך להציג נסיון 

 בכל התחומים.

הבקשה אינה 
 מקובלת. 



 
 

 
 

 

9.  

זמנה ה
להציע 
 הצעות

אנו מבקשים להכיר כנותן  5.4
שירותים בעל הכישורים 

הנדרשים גם בכל 
מהנדס/הנדסאי אחר )ובפרט 

מהנדס תעשיה וניהול( בעל  –
שנים לפחות  10ניסיון של 

בביצוע בקרת כמויות 
וחישובי כמויות בפרויקטי 

 בניה ותשתית.

הבקשה מקובלת 
ובפרט שנותן 

השירותים עומד 
סף כאמור ה תנאיב

 . 5.4.2בסעיף 

 5.4.1בהתאם, סעיף 
 : יתוקן כך

 בפנקס רשום מהנדס"
 או המהנדסים

 הרשום הנדסאי
 ההנדסאים במרשם

 והטכנאים
או  ,המוסמכים

מהנדס תעשיה 
 ."וניהול

 


