
 
 

  
  

 

  
סיוע ותמיכה לפרויקט הרכבת הקלה ירושלים עבור צוות תכית אב  הזמה להציע הצעות למתן שירותי

 לתחבורה ירושלים

  30/2020מס' הליך  

  מסמך מס'
סעיף 
  רלווטי

  תשובה  שאלה

1.   

 הזמה
 להציע
  הצעות

 את בקש לשות  5
)  5 סעיף ( הסף תאי

 בעלות לחברות ולאפשר
 בגיוס יסיון
 בהליך תףלהשת עובדים

להיות יכול השרות (  ל"ה 
 וכן אדם כח קבלן באמצעות
  )שירותים קבלן באמצעות

  

הבקשה איה 
  מקובלת. 

2.   

ספח ב' 
הצעה 
 כספית

  

מכיוון שהתעריף בפועל   
יקבע על פי דרוג חשכ"ל 

סיון היועץ , יובהתאם ל
בקש לאפשר החה מדורגת 

 על פי הרמות.

על  20%החה של  הסבר: 
איה אפשרית  4עץ תעריף יו

בפועל כי השכר יהיה מוך 
משמעותית מהשוק, אולם 
היא יכולה להיות אפשרית 

  2על יועץ 

  

הבקשה מקובלת. 
ראו תיקון ליקוד 

וכן הצעה  6.9בסעיף 
  כספית מתוקת. 

3.   

הזמה 

להציע 

 הצעות

  

מוצע להוסיף לתאי המכרז   3.1
כי כל העוזרים הטכיים 

יעבדו בשיטה אחידה אשר 
קבע על ידי המזמין תי

ותיתמך בפלטפורמת יהול 
  הפרויקטים שתיבחר על ידו.

  

הבקשה איה 
העוזרים . מקובלת

הטכיים יעבדו 
בהתאם להחיות 

  המזמין. 

4.   

הזמה 

להציע 

  הצעות

בקש לבטל את הדרישה   5.4

המחייבת אותו לשבת 

במשרדי הלקוח בעבר, וודה 

  על ביטולה. 

  

הבקשה מקובלת. 
ראו תיקון לתאי 

   הסף.

  



 
 

  
  

 

5.   

הזמה 

להציע 

  הצעות

או מבקשים לבטל סעיף זה   6.4

ולהחליף אותו. במקומו או 

 20מציעים לתת את אותן 

קודות עבור מתודולוגיה 

וטכולוגיה אשר יאפשרו את 

  ביצוע העבודה.

הבקשה איה 
  מקובלת. 

6.   

 5פרק   תאי סף
  5.5ס"ק 

 3האם יתן לציין שמות 

סקים על ידי עעובדים המו

המציע ביחסי ותן שירות 

חיצוי והעומדים בדרישות 

הליך זה אבל אים בהעסקה 

-ישירה של יחסי עובד 

  מעביד  

  

הבקשה איה 
  מקובלת. 

7.   

קריטריוים 

לבחירת 

  ההצעה

, 6פרק 
  6.5ס"ק 

בהיתן אופי עבודות שוא 

פיה זו ואופי תחום 

הפעילות האמורה, 

הפרקטיקה המקובלת היה 

מציע מתקשר עם ותי  יכ

שירותים חיצויים פר 

מיזם/מכרז ואיו בהכרח 

"מחזיק" תחתיו כמות 

עובדים מזערית וזו על פי 

התכית העסקית שלו. על 

כן, וועדת המכרזים הכבדה 

מתבקשת לבטל תת סעיף 

זה. או מאמיים שסעיף זה 

איו תורם לשיווין, וודאי 

וודאי בתקופה זו של חוסר 

כלית ואף איו לוודאות כ

  מבא איכות הצעת המציע.  

  

הבקשה מקובלת, 
במסגרת סעיף זה 
יוקדו גם ותי 

שירותים חיצויים. 
 או תיקון לסעיף זה. ר

  


