
 
 

  
  

 

  
מס'  - לטכנולוגיה חכמה עבור מרכז ניהול התנועה המטרופוליני (מנת"י)י ייעוץ הזמנה להציע הצעות למתן שירות

  32/2020הליך 

  ותיקון טעות סופרשאלות הבהרה ה למענ

  

  תשובה  שאלה  סעיף רלוונטי  מסמך  מס'

1.   

נספח 
 -ב'

הצעה 
  כספית

חבילות עבודה 
1+5  

השכר שנקבע בחבילות 
נו משקף אי 5- ו 1עבודה 

את המומחיות 
עדכן להנדרשת. נבקש 

את שכ"ט בחבילות אלו 
 2בהתאם לשכר מתכנן 

בתעריף חשכ"ל עבודות 
  בינוי. 

מקובל. ראו נספח 
  ב' מעודכן.

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

סעיף   

4.5 

חבילת 

 4עבודה 

– 

תשתיות 

תקשורת 

  וחשמל

מכיוון שעפ"י 
החוק, מתכנן 

תשתיות 
תקשורת, לא 

חייב להיות 
נדס ו/או מה

הנדסאי חשמל, 
ף נבקשכם להוסי

4.5.3 
מהנדס/הנדסאי 

חשמל או 
  אלקטרוניקה.

או לחלופין, 
לפצל את תכנון 
החשמל מתכנון 

התקשורת 
ובתקשורת 

לדרוש 
מהנדס/הנדסאי 

אלקטרוניקה 
  במגמת תקשורת.

או לחלופין להתנות את 
מתן שירותי תכנון 

התקשורת בהעסקת 
מהנדסי והנדסאי 
אה, חשמל במשרה מל

  במשרדו.

הבקשה מקובלת. 
סף  ראו תנאי

ת ניסיון נותן וטבל
השירותים 

  .מעודכנים

  



 
 

  
  

 

3.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מצוין שיש   8.9
להגיש עותק 

אחד של נוסח 
ההזמנה חתום 

בכל הדפים. 
האם יש צורך 

להחתים גם 
דפים המפרטים 

חבילות אליהן 
לא מגישים 
מועמדות ? 
נספחים של 

חבילות אלה 
  כיוב' ?ו

ם על כל צריך לחתו
  דפים.ה

4.   

הזמנה 
להציע 
   הצעות

8.9 ,

8.10 ,

11.3  

קיימת אי 
לגבי בהירות 

המסמכים 
שנדרש להגיש. 

בפרט: כמה 
עותקים של 

ההסכם יש לצרף 
להצעה ובכמה 
עותקים להגיש 

  את ההצעה.

  להלן הבהרה:

להצעה יש לצרף 
עותק חתום אחד 
של ההסכם, ללא 

תלות בכמות 
חבילות אליהן ה

  מתמודד המציע.

 מלאה עלההצעה ה
כל נספחיה, תוגש 

בשני עותקים 
קשיחים: מקור 

ותק ועותק וכן בע
  אלקטרוני.

5.   

האם הגשת   כללי  הסכם
ההסכם חתום 

ביחד עם ההצעה 
ע"י היועץ 

מחייבת את 
היועץ להתקשר 

בהסכם לאחר 
  הודעת זכיה?

  כן.

6.   

האם ניתן לדון   כללי  הסכם
בסעיפי ההסכם 

חר הודעת לא
  זכייה?

  לא.

7.   

ניתן לסגת ם הא  כללי  הסכם
מההצעה כולה 

או חלקה לאחר 
  הודעת זכייה?

  לא.

  



 
 

  
  

 

8.   

ככל וניתן לסגת   כללי  הסכם
האם צפוי ליועץ 

קנס כלשהו או 
 -סנקציה? אם כן 

מהו הקנס? ומהי 
  הסנקציה?

 8.2.3כן. ראו סעיף 
  להסכם.

9.   

ההסכם אינו   11  הסכם
מפרט את מגבלת 

האחריות של 
נא  –היועץ 

הבהירו כי 
אחריות היועץ 

גבלת באחוז מו
מסוים או 

במכפלה מסוימת 
 מסך התמורה

המגיעה ליועץ או 
בגובה האחריות 

המקצועית 
  הנדרשת.

הבקשה לא 
מתקבלת. ההסכם 
קובע כי אחריות 
היועץ היא על פי 

דין, ואינה קשורה 
בהכרח לתמורה או 

ביטוח  לגובה
האחריות 

המקצועית בה 
ביטח את עצמו. 

יועץ לפיכך על ה
לבטח עצמו 
בביטוחים 
  .מתאימים

10 .   

ההסכם אינו   11  הסכם
 מחריג נזקים

אחריות לכאורה 
לנזקים עקיפים 

בהתאם  –
למקובלות בענף 

נא הבהירו כי 
אחריות היועץ 
תהיה לנזקים 
ישירים אשר 

נגרמו כתוצאה 
ממעשה או מחדל 

  של היועץ.

שה לא הבק
מתקבלת. ההסכם 
קובע כי אחריות 
היועץ היא על פי 

דין. מכאן 
שאחריות היועץ 
אינה מנותקת 

בהכרח מנזקים 
עקיפים, אלא 

ל בהתאם שהכו
יועץ לדין. על ה

לבטח עצמו 
בביטוחים 
 מתאימים.

11 .   

ההסכם אינו   11  הסכם
מפרט האם 

הפיצוי כפוף 
להחלטה 
נא  -שיפוטית 

הבהירו כי 
הפיצוי יהיה 

להחלטה  בכפוף
  שיפוטית.

הבקשה לא 
 .מתקבלת



 
 

  
  

 

12 .   

ההסכם אינו   11.5  הסכם
מפרט את מגבלת 

האחריות של 
היועץ כלפי צד 

נא הבהירו כי  –ג'
יות היועץ אחר

מוגבלת באחוז 
מסוים או 

במכפלה מסוימת 
מסך התמורה 
  המגיעה ליועץ.

הבקשה לא 
מתקבלת. ההסכם 
קובע כי אחריות 
היועץ היא על פי 

ה דין, ואינה קשור
בהכרח לתמורה. 

על היועץ לבטח את 
עצמו בביטוחים 

 מתאימים

13 .   

נא הבהירו האם   12.2  הסכם
בטרם המחאה 

הצוות יבדוק אל 
כי אין  מול היועץ

לו ניגוד עניינים 
  אל מול הנעבר

הבקשה לא 
 מתקבלת

14 .   

נא הבהירו האם   17.4  הסכם
במקרה של 

הפסקת העבודות 
במהלכן עדין 

תהיה אחריות 
ליועץ לפי 

  כםההס

ההסכם קובע כי 
אחריות היועץ היא 

על פי דין, לפיכך 
ייתכנו מצבים בהם 

אחריות היועץ 
תחול לאחר 

הפסקת השירותים, 
 ם לדיןהכול בהתא

15 .   

נא הבהירו כי   18.2  הסכם
מדובר בנזקים 

והפסדים 
  מוכחים.

הבקשה לא 
 מתקבלת

16 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

3.1.6  

וזמת ביעדכון   3.1.7
  המזמין

ת שעו כסתמ
לחבילות  עבודהה

- גדלה להו 6-7
  "אש"ע כ 1,000

17 .   

 1ף סעי  ____

לנספחים 

  7ד-1ד

תיקון טעות 
זמת וופר ביס

  המזמין

פקיד בת"ם המילי
מנהל המציע" 
 1שבסיפא סעיף 

 7ד-1ם דילנספח
  נמחקו 

  


