
 
 

  
  

 

  
  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ כיועץ ראשי במנת"י בתחומי

  38/2020מס' הליך   -עבור צוות תכנית אב לתחבורה  מערכות בקרה וניהול תנועה

  

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

נספחים נספח  
ג' תצהיר 

 עמידת המציע
בתנאי הסף 

 2.3סעיף 
מעסיק באופן 
 5קבוע לפחות   

  םעובדי

הזמנה 
להציע 

הצעות סעיף 
תנאי סף  4

  למציע

המתאר את תנאי הסף  4בסעיף מס' 
הנדרשים מהמציע במסמך ההזמנה, לא 

 5נדרש  כתנאי סף כלשהו העסקת 
עובדים לפחות,  לעומת את בנספח ג' 

עובדים  5נדרשת  העסקתך  2.3בסעיף 
כתנאי סף.  נבקש כי תתקנו את  נספח 

המפורט  ג' להתאמה לתנאי  הסף כפי
במסמך ההזמנה להציע  הצעות.  

לחלופין נא הבהירו מהם תנאי הסף  
  הקובעים למכרז זה.  

 5המציע אינו נדרש להעסיק 
מתוקן  ג' נספח עובדים.

  יפורסם בנפרד. 

  

2.   

ספח נספחים נ
ד' תצהיר  נותן  

השירותים 
 6.10עיף   ס

פרויקטים בהם 
ניהל נותן  
השירותים 

נותני  5  -יותר מ
שירותים תחת 

אחריותו  
  הישירה  

הזמנה 
להציע 
הצעות 

בכללותו וכן 
 –נספח א' 

מסמך  
תכולת 

העבודה 
_(SOW)  

סמך ההזמנה להציע הצעות  במ
ובמיוחד בקריטריונים   ובכללות

וכן  6בסעיף  לבחירה ההצעה הזוכה
ר את תכולת  העבודה. בנספח א' המתא

אין דרישה להצגת העסקה ישירה  
תחת אחריותו"  של נותני שירותים "

בנספח  6.10טבלה בסעיף  ב כפי הנדרש
ד'.  נבקש כי תמחקו / תבטלו את סעיף 

בכללותו בנספח ד' שכן אינו נדרש  6.10
ע"פ ההגדרות העבודה והניסיון 

  .בהזמנה

  הבקשה נדחית. 

לניהול  נבהיר כי הכוונה אינה
עובדים המועסקים על ידיו,  5

אלא לאחריות על תכלול 
העבודה, ריכוז והנחייה 

העבודה, עקביות טכנית וכו' 
של צוות עבודה המונה לפחות 

יועצים מקצועיים \מתכננים 5
כפי שיידרש בעבודתו כיועץ 

  ראשי למנת"י.

3.   

הזמנה להציע 
 הצעות 

בכללותו וכן 
 –נספח א' 

מסמך  תכולת 
העבודה 

_(SOW  )  

 –ספח א'  נ
מסמך  
  תכולת  

העבודה 
_(SOW וכן  )

 8סעיף 
התמורה 
  הכספית  

האם נדרשת נוכחות היועץ במשרדי 
מנת"י  באופן קבוע במהלך מתן 

השירותים או שניתן  כי היועץ יספק את 
  השירותים למנת"י  ממשרדיו?

היועץ יידרש למינימום  
יומיים בשבוע ממשרדי מנת"י 

תיאום יעבוד בבשאר הזמן  –
  .  "יתעם נציג מנ



 
 

  
  

 

4.   

הזמנה להציע 
הצעות 

בכללותו וכן 
 –נספח א' 

מסמך  תכולת 
העבודה 

_(SOW)  

 –ספח א'  נ
מסמך  
  תכולת  

העבודה 
_(SOW וכן  )

 8סעיף 
התמורה 
  הכספית

כל שנדרשת נוכחות קבועה של  היועץ כ
במנת"י  לטובת מתן השירותים ע"פ 

ההזמנה, נבקש כי  תגדירו במפורש את 
עבודה הנדרש  המשך המינימאלי בשעות

לטובת ענין זה, ובמיוחד  נדרשת הגדרת 
 8.3ענין זה בקשר לאמור בענין  סעיף 

 הנוגע לענין נעדרות נותן השירותים
  ר שםכאמו  "כל סיבה שהיא"מ

. בכל 3ראו תשובה לשאלה 
העבודה הכולל   מקרה, היקף

 . שעות 150יהיה 

5.   

נספח א' 
מסמך תכולת 

העבודה 
)SOW(  

. 2סעיף 
תכולת 

  העבודה

נכתב כי "היועץ הוא הגורם האחראי 
מטעם מנת"י "להערכות לקבלת 

הדבר עומד בסתירה המערכות". 
. 1שם, בסעיף  19-20להליך מס' 

שייבחר ישמש  נכתב במפורש שהיועץ
כ"יועץ מתכלל" ובקר על.  נבקש את 

  הבהרותכם

  

אין סתירה. היועץ משמש 
כבקר על מטעם מנת"י ומשום 

כך אחראי על קליטת 
  המערכות. 

6.   

נספח א' 
מסמך תכולת 

העבודה 
)SOW(  

. תת 2סעיף 
  2.2סעיף 

  בולט חמישי, מערכות בקרת
 כניסות. 

  בולט שישי,  מערכות חניוני "חנה
 וסע", 

 ולט שמיני מערכות בSCADA 
התכולה זהה (בהקשר לחניונים),  

לחלוטין למה שנדרש בהליך מס' 
, נבקשכם להבהיר: א.  19-2020

 ההבדלים בינהם ? 
  מדוע קיימת כפילות ?ב. 

מי הבכיר מבין שני היועצים 
 שייבחרו ?

מי נושא באחריות לאינטגרציית 
 המערכות במנת"י.

 במידה ותהא אי הסכמה מקצועית
בין היועצים, איזה הליך גובר על 

איזה הליך בהגדרת המטרות 
  והמשימות ?

היועץ במכרז זה משמש כיועץ 
הראשי בעל הראיה הכוללת 

והאסטרטגית בכל 
הפרוייקטים בתחומים 

המפורטים בין היתר בסעיף 
2.2  

  
הוא  19-2020היועץ בהליך 

יועץ מקצועי אשר יבצע 
עבודה של כתיבת מפרטים, 

ו'. היועץ במכרז זה מכרזים וכ
הוא המנחה של היועץ במכרז 

השני והוא הגורם הבכיר אשר 
נושא באחריות העקרונית 

  לאינטגרצית המערכות. 
במקרה של חילוקי דעות 

ההחלטה תתקבל ע"י מנהל 
  י או מי מטעמו. "מנת

7.   

האם לא ייתכן מצב של ניגוד עניינים   כללי  כללי
במצב בו היועץ הראשי נותן למנת"י 

  רותים נוספים.שי

  נכון. 
הנושא נשמט ממסמכי 

  המכרז. 
יובהר כי המציע שנותן 

השירותים מטעמו ייבחר 
להיות היועץ הראשי של 
מנת"י, לא יוכל להעניק 

  למנת"י שירותים אחרים
  


