
 
 

  
  

 

  
מס' הליך    - שירותי תכנון דרכים וניקוז לפרויקטים תחבורתיים בירושלים והמטרופולין הזמנה להציע הצעות ל

  מענה לשאלות הבהרה-  23/2020

  

  

מ
  ס' 

  תשובה  שאלה   סעיף רלוונטי   מסמך

1.   

- הזמנה
קריטריו

נים 
לבחירת 
  ההצעה 

ניסיון בתכנון דרכים וניקוז ברק"ל  -6סעיף 
  ו/או במנהרות

ן מוגדר כניסיון בתכנון הקריטריו
דרכים וניקוז בעוד בשורה השניה 

מצויין כי הניקוד יינתן לכל 
פרויקט בו "ביצע תכנון מערכות  

  מים וביוב..."  

תכנון ניקוז, אינו כולל תכנון מים 
  וביוב. אנא הבהירו את כוונתכם.

ישנה שגיאה בניסוח  
  ןהסעיף צ"ל כי יינת

ניקוד לכל פרויקט בו 
רכים ביצע תכנון ד

  וניקוז (פיזי) בכל שלביו.  

  

2.   

- הזמנה
קריטריו

נים 
לבחירת 
  ההצעה 

ניסיון בתכנון דרכים וניקוז ברק"ל  -6סעיף 
  ו/או במנהרות

האם לצורך עמידה בקריטריון 
זה, אפשר להציג פרויקטים של  

  ? BRTתכנון 
  לא. 

  כללי   כללי    .3

חברתנו קיימת עשרות שנים  
  ובעלת הניסיון הנדרש. 

לותה התאחדה עם לאחרונה, פעי
חברה נוספת ושתיהן התאגדו 

נבקש כי  –לכדי חברה חדשה 
נוכל להציג ניסיון המציע, 
  במסגרת החברה החדשה. 

  הבקשה מקובלת. 

4.   
מסמך  
SOW  

התקבלו מס' שאלות לגבי תכולת העבודה 
  במסמך.  

התקבלו מס' שאלות לגבי תכולת  
  העבודה במסמך.

  ראו מסמך מתוקן.  

  כללי   כללי    .5

"תכנון כל   - ן הנדרש הניסיו
האם אפשר  –שלבי התכנית" 

להציג פרויקטים שתוכננו לתב"ע  
  (מלאה)? 

לא. כל שלבי התכנון 
כוללים תכנון מוקדם, 

  סופי ומפורט. 

  6סעיף   ניסיון   .6
ר האם אפש –בניסיון  6סעיף 

להכליל פרויקטים גובלים  
  . ברקל"ה

פרויקטים גובלים אינם  
פרויקטים של רכבת  

  קלה. 

  כללי   לי כל   .7
נבקש להוסיף גם   6לגבי סעיף 

  צמתים או שכונות.
אין שינוי בקריטריונים 

  לניקוד. 



 
 

  
  

 

8.   

התמורה 
הכספית 

  8עמוד 
  10.7.1סעיף 

מהי ההנחה שתיקבע על ידי  
  תכנית אב? 

כאמור בנספח ב' תעריף  
 10% –משרד הביטחון 

 20%[סה"כ ] חשכ"ל 
  [סה"כ] 

  כללי   כללי    .9
 79%נבקש לדעת מה מרכיב את 
השירותים החלקיים מתוך 

  התעריף

צורף נספח ב' מעדכון  
  כולל תחשיב דוגמא

  הנחיות, קביעת ערך המבנה -התעריף  נספח ב .10

  אנו חושבים שיש להוסיף: 

אבני שפה לסוגיהן (כגון אבן  ) 1
 אי, אבן מעבר חציה וכו)

 אבנים משתלבות בכביש  ) 2

  עלות עבודות הפירוקים  ) 3

סעיף קביעת ערך  
המבנה לצורך חישוב  

מורה על פי נספח ב' הת
  מעודכן.

  הנחיות פיצול מכרזים -התעריף  נספח ב .11
לא ברור מה התשלום עבור פיצול 

  מכרזים
על פי המוגדר בנספח ב  

  סעיף תוספות

  12.6אחריות ביטוח  12  הסכם .12
חסר גובה הכיסוי הנדרש לכל סוג 

  ביטוח

בשל מהות ההתקשרות  
לא ניתן לנקוב בסכום  

  קבוע. 

לבטח באחריות הזוכה 
עצמו בהתאם למקובל 

וביחס להיקף 
השירותים שיימסרו 

  לידיו. 

13. 

קריטריו
נים 

לבחירת 
  ההצעה 

6  
האם ניתן להציג את אותם 

בטבלת   5- ו 1פרויקטים בסעיפים 
  הקריטריונים

  כן. 

14. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות 

  1, מס"ד 6פרק 

לא מצויין מה ערך הנקודות של   
  הפרוייקטים של תנאי הסף.

ייקטים צריך כמה פרו -ז"א 
להוסיף כדי להגיע למספר נקודות 

  ? 15 -מירבי 

ניקוד יינתן רק  
 מעבר לנדרש לפרויקט ש

  לעמידה בתנאי הסף. 

15. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות 

  2, מס"ד 6פרק 

האם הוותק בתכנון דרכים נגזר 
, או שיש 1מהרשימה בשורה מס' 

צורך להוסיף, ברשימה נפרדת, 
פרוייקטים נוספים מעל אלה  

  , להוכחת הוותק?1 שבשורה

ההצעות יבחנו בהתאם  
לטבלאות הניסיון שיציג  

  המציע  



 
 

  
  

 

16. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות 

  5+  1, מס"ד 6פרק 
האם ניתן להציג אותם  

פרוייקטים להוכחת ניסיון המציע  
  ולהוכחת ניסיון המהנדס? 

  כן. 

17. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות 

  7, מס"ד 6פרק 

האם יש צורך לצרף רשימת 
או שהספירה עבודות בירושלים? 

 - 5נעשית מתוך טבלה מס' 
הרשימה שהמציע ממלא בטבלת  

  ?5עבודות 

ההצעות יבחנו בהתאם  
לטבלאות הניסיון שיציג  

  המציע 

18. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות 

  5נספח ג', סעיף 

  (טבלת פרוייקטים)

באם הפרוייקט מוגדר כפרוייקט  
עירוני, האם הכוונה שיש לסמן 
גם בטור התחבורתי וגם בטור 

וני? או שהפרוייקט צריך  העיר
  להיות או תחבורתי או עירוני?

  יש לסמן גם וגם. 

  הזמנה .19
  הגשת ההצעות 

12  

מבקשים לתת שבועיים לפחות  
ממועד קבלת תשובות לשאלות  

 ההבהרה עד למועד ההגשה 

  .מקובל

  הזמנה .20
האם יש מגבלה לשנה בה בוצעו   6קריטריונים לבחירת ההצעה 

 הפרויקטים 
  לא. 

  הזמנה .21
  6קריטריונים לבחירת ההצעה 

את   6.1האם ניתן לרשום בסעיף 
אותם הפרויקטים שרשמנו 

 5.5בסעיף 

ניקוד יינתן רק  
לפרויקטים נוספים על 
אלו הנדרשים לתנאי 

  הסף

  הזמנה .22
  6קריטריונים לבחירת ההצעה 

את   6.5האם ניתן לרשום בסעיף 
ותם הפרויקטים שרשמנו א

 5.4בסעיף 

ניקוד יינתן רק  
לפרויקטים נוספים על 
אלו הנדרשים לתנאי 

  הסף

  הזמנה .23
  6קריטריונים לבחירת ההצעה 

  2איך יכולים לקבל  6.5סעיף 
נקודות עבור כל פרויקט שסה"כ 

נקודות לא   15יש אפשרות לקבל 
 מתחלק מספר לא זוגי

 8יש להציג לפחות 
תנאי  פרויקטים מעבר ל

  הסף. 

  הזמנה .24
  6קריטריונים לבחירת ההצעה 

  תנאי סף  5+ סעיף 

האם ניתן לרשום פרויקטים 
 D.Bשתוכננו על ידי המדינה 

מבקשים להציג  
פרויקטים בהם נערך 

  תכנון מלא.

  הזמנה .25
  6קריטריונים לבחירת ההצעה 

  תנאי סף  5+ סעיף 

האם ניתן לרשום פרויקטים 
שתוכננו עבור קבלן במסגרת  

 D.Bרז מכ

  כן. 



 
 

  
  

 

26. 
הזמנה + 

  התמורה הכספית  נספח ב
איך יחושב נושא של שלבי ביצוע 

שלא בא לידי ביטוי בתעריף  
 משרד הביטחון

שלבי ביצוע במידה  
שנדרשים ומוזמנים 
ערכם נכלל בעלות  

אחוז השכר  –העבודה 
ייקבע על פי סוג הדרך  
המתוכננת, שירותים 
חלקיים יוזמנו לפי  
ת  העניין ולפי שיקול דע

  הצוות .

27. 
הזמנה + 

  התמורה הכספית  נספח ב
איך יחושב נושא של עבודה 

בתחום עירוני שלא בא לידי ביטוי 
 בתעריף משרד הביטחון

התמורה נקבעה כאחוז 
מעלות "ערך המבנה 

לחישוב התמורה" ערכו  
של התחום העירוני 

באה לידי ביטוי בערך  
  המבנה

28. 
הזמנה + 

חול גם על תעריף  האם הנחה ת  התמורה הכספית  נספח ב
 חשכ"ל 

על תעריף חשכ"ל חלה  
הנחה קבועה בשיעור 

על המחיר לשעת  20%
העבודה לה זכאי 

היועץ/מתכנן ו/או מחיר 
השעה כפי שייקבע  על 

ידי הצוות לביצוע  
  המטלה .

29. 

הזמנה 
להגשת  
  הצעות 

  
  5.4סעיף 

  6טבלה בסעיף 

אנו מבקשים לאפשר הצגת 
  אושלבים של תכנון מוקדם 

מפורט + פיקוח עליון  אומפורט 
בנפרד וכן להאריך את התקופה 

 שנים לפחות.  15 -הרלבנטית ל

  

יש להציג פרויקטים 
שהתכנון בהם הסתיים 

השנים האחרונות.   10-ב
לאו דווקא שכל  

הפרויקט התקיים 
  בתקופה זו. 

כמו כן, תשומת הלב כי  
הדרישה לעשר השנים  

האחרונות היא רק עבור  
הפרויקטים שבתנאי 

   הסף.

אין שינוי בדרישה 
להציג פרויקטים בהם  
  נערכו כל שלבי התכנון.  



 
 

  
  

 

30. 

הזמנה 
להגשת  
  הצעות 

  6נספח ג', סעיף 

  6+  5+  1ניקוד בגין סעיפים 
  בטבלה

נקודה  Xלא ברור מה פירוש "עד 
נקודות. מקובל להעניק ניקוד  /

 ברור ומוגדר לכל פרויקט מוצג. 

  אנא הבהרתכם.

  

הצוות שומר לעצמו את 
ת לנקד פחות הזכו

מהניקוד המרבי  
לפרויקט במקרים  

  רלוונטיים.  

31. 

הזמנה 
להגשת  
  הצעות 

  6סעיף 

  6נספח ג', סעיף 

  בטבלה 7ניקוד בגין סעיף 

  )א(
נקודה עד  1אם הניקוד של 

נקודות אפשריות יינתן  10
לכל פרויקט ללא תלות אם 

הוא מוצג עבור המציע או  
 המהנדס?

  )ב(
נו מבינים כי יש לפרט את  א

ים לעניין הניקוד הפרויקט
לפי סעיף זה בטבלאות 

הפרויקטים עבור המציע  
והמהנדס לפי נספח ג',  

 , בהתאמה. 25-ו  24עמודים 

  אנא הבהרתכם.

  

  )א(
שאלה לא 

 ברורה

  )ב(
  נכון

32. 

הזמנה 
להגשת  
  הצעות 

  10.1נספח ג', סעיף 

  היקף ההתקשרות המשוער

מיליון  10אנו מבינים כי הסך של 
₪ הינו היקף ההתקשרות 

 .שכר הטרחהר מהיבט של המשוע

  אנא אישורכם.

  

  נכון

33. 

הזמנה 
להציע 
  הצעות 

  . קריטריונים לבחירת ההצעה 6

 -  7בטבלת הקריטריונים בסעיף  

ניסיון בתכנון מערכות דרכים  

האם ניתן  –וניקוז בירושלים 

להציג פרויקטים בביתר עילית 

אשר תוכננו במסגרת חוזים של 

  צוות תכנית אב לתחבורה ?  

שבו כפרויקטים האם יח
  בירושלים ? 

  לא. 

  


