
 
 

  
  

 

  

מנהל תביעות בפרויקט הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 
JNET 047/2020הליך מס'  – עבור צוות תכנית אב לתחבורה  

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

5.3.1    
  

  ברצוננו לוודא שתארים מחו"ל 
  )1+2אר במשפטים מאנגליה (למשל תו

  הינו תקף ועונה להגדרה

תואר אקדמי מחו"ל 
בתחום המצוין 

מסמכי המכרז ואשר 
קיבל את אישור הגוף 

להערכת תארים 
אקדמיים מחו"ל 

 במשרד החינוך עונה
  5.3.1סף על תנאי 

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

קריטריונים 
6  

ממליצים לשקול להוסיף ניקוד על 
 2בהיקף של מעל  רויקטיםמגה פ

  ₪ מיליארד 
  

הבקשה אינה 
  .מקובלת

3.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

קריטריונים 
6  

להוסיף ניקוד על   ממליצים לשקול
  פרויקטים

  ים ירכבת

הבקשה אינה 
  .מקובלת

4.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

קריטריונים 
6  

להוסיף ניקוד   ממליצים לשקול
ם , כיון שניהול לאנגלית ברמת שפת א

Claims  דרוש יותר מהבנה או דיבור
  או כתיבה בסיסית

  באנגלית

הבקשה אינה 
  .מקובלת

5.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

6.8  

שמדובר גם על ניסיון   ברצוננו לוודא
כמנהל התביעות בחברה הנצבר 
 קבלנית במגה פרויקטים\זכיינית 

שמטעמה נוהל ההליך מול המזמין 
  .יבוריהעבודה הצ

הבקשה אינה 
  מקובלת.



 
 

  
  

 

  

6.   

נספח 
 -א'  

תכולת 
  העבודה

2.7  

בעל  –לא ברור מה אתם מחפשים 
מקצוע רב תחומי ועתיר ניסיון 

שתפקידו לקרוא מסמכים משפטיים, 
הנדסיים וכלכליים, להבין אותם, 

לזהות תביעות וסיכונים, ולנהל את 
או  צוותי התביעות לפיהם,

אדמיניסטרטור שתפקידו לאחסן 
מסמכים במקומם ולהעבירם מתחנה 

לתחנה לפי המועדים הנדרשים בחוזה. 
  מדובר בשני אנשים שונים לחלוטין. 

נבקש לשנות ולהקל את תנאי הסף 
והניקוד, או לחילופין לאפשר שכ"ט 

  ₪.  160,000מרבי של 

תנאי הסף ותכולת 
העבודה יחד מתארים 

  את הנדרש. 

אין שינוי בתנאי 
ההליך, או בשכ"ט 

  המרבי. 

7.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי

במסמכים כולם לא נזכר הצורך 
לעסוק בשינויי לו"ז והיכולת לעסוק 

בכך לא נדרשה גם בתנאי הסף 
והאיכות, על אף שזהו התחום ממנו 

נובעות התביעות הגדולות ביותר 
  לים ביותר. והסיכונים הגדו

מנהל התביעות יעבוד 
עם יועץ לוחות 

  הזמנים של הצוות.

8.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי
אנו מציעים להוסיף את המתודולוגיה 

לקריטריוני שבשימושו והכלים 
  האיכות שלפיהם תיבחן ההצעה

אין שינוי 
בקריטריונים לניקוד. 
עם זאת, הצוות יכול 

ת זאת בחשבון לקח
בהתרשמות הכללית 

  מהמציע. 

9.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

5.4  

אנו מבקשים להתיר עוזר טכני ללא 
תואר אקדמאי ובלבד שהוא בעל שתי 

שנות ניסיון לפחות בעבודת ניהול 
תביעות (בכל שפה שהיא), ניסיון רב 

ביישום כלים ממוחשבים לניהול 
אנגלית שלו הינה ברמה מידע, ושה

  גבוהה.

  הבקשה מקובלת. 

10 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

3.3  

על מנת לאפשר מתן מענה לבעיות 
מסוגים שונים (לו"ז, הנדסה אזרחית, 
אלקטרו מכניקה, סטטוטוריקה וכד') 

מומלץ לאפשר למנהל התביעות 
להעסיק עוזרים מומחים בתחומים 

לא לחייבו לתת את מכלול השונים ו
  רותים בעצמו. יהש

 ןייתמנהל התביעות 
השירותים בעצמו 

ויעבוד בשיתוף פעולה 
עם היועצים 

  המקצועיים של הצוות


