
 
 

  
  

 

  
 -ייעוץ בתחום תשתיות תקשורת (כולל סיבים אופטיים) וחשמל עבור מנת"י הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

  18/2021מס' הליך  

  מענה לשאלות הבהרה

  

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

3.1.3.1  

  

אופטיים נעשה  תכנון סיבים
ע"י יועצי תקשורת במרבית 

המקרים ולא ע"י יועצי 
חשמל. לפיכך, אבקש כי 

תתבצע בין תנאי הסף לתחום 
תכנון קווי תקשורת ובין 
תנאי הסף לתכנון סיבים 

אופטיים, כך שעבור תכנון 
סיבים אופטיים לא יידרש 
 5תנאי הסף הבא: ניסיון של 

שנים כמתכנן תשתיות חשמל 
ה בשטח (רמזורים לציודי קצ

  מצלמות/ גלאים וכו'). /

התשתיות במנת"י 
משולבות, ולכן חשוב 

כנן יהיה שאותו מת
בעל נסיון בשני 

  התחומים.

ניתן שבאותו משרד 
יהיו שני נותני 

שירותים שישלימו 
אחד את השני 
  בדרישות הסף

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

3.1.3  

  

לאור העובדה כי תכנון 
מערכות סיבים אופטיים 
נעשה ברוב המקרים ע"י 
יועצים בעלי תארים בין 
היתר השונים מהנדסת 

חשמל, מבוקש כי ניתן יהיה 
להציע יועץ בעל תואר 

מתחום המחשוב אשר יש לו 
ניסיון בתכנון רשתות סיבים 

אופטיים במרקם העירוני 
  ק"מ. 50מעל 

בהמשך למענה 
 – 1שאלת הבהרה ל

ת ניתן שיועץ התקשור
יהיה בעל תואר 
  מתחום המחשוב

3.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

5.3.5  

  

האם הכוונה להציג ניסיון 
בתכנון רמזורים המשולב 

  ?GISבמערכות 

לא. הכוונה לתיאום 
תשתיות ולא תכנון 

רמזורים. יש להראות 
תאום תשתיות 

באמצעות מערכת 
  GISתומכת 



 
 

  
  

 

4.   

נה הזמ
להציע 
  הצעות

האם הניסיון למתן הנחיות   5.3.5
הינו ניסיון תכנוני במערכת 

  בה יש הנחיות מסוג זה?

  כן.

5.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

להבנתנו סעיף זה הינו תואם   5.3.5
יועצי תיאום תשתיות ולאו 

  דווקא יועץ רמזורים.

הבנה נכונה. זה מכרז 
  יועץ תשתיות

6.   

 -נספח ב
הצעה 
  כספית

רמת השירות והניסיון   1
שאתם מבקשים מדובר על 
רמת עובד של לפחות מתכנן 

 לפי החשכ"ל. 2

₪  209לתת הנחה ממחיר של 
לשעה יפגע ברמת המתכנן 
אשר יוקצה לפרוייקט כה 
חשוב ולא תואם לרמת 

אבקש  -המיומנות הנדרשת
לבדוק את האפשרות לשנות 
את המחיר המקסימאלי לפי 

   ₪ 301- חירון החשכ"ל למ
לשעה או לחילופין לתת 
אפשרות להציע מחיר גבוה 

  לשעה.₪  209יותר מ 

  

בהתאם לתעריפי 
חשכ"ל, היועץ, מתכנן 
המבוקש לפי מכרז זה 

" 3הינו מסווג כ"יועץ 
כאשר התעריף 

השעתי המקסימאלי 
כמופיע בחשכ"ל הוא 

. ₪ 209 – נמוך מ
  ת.יהבקשה נדח

7.   

הזמנה 
להציע 

  עותהצ

נהוג בדרך כלל שהוצאות   7.4.4
העתקות אור/הדפסות הן על 
חשבון המזמין במכון 
העתקות שהוא לבחירת 
המזמין, ישנן עלויות לא 

 - מבוטלות בהדפסות כאלו
אבקש להוסיף סעיף שבו 
רשום שהתמורה אינה כוללת 

  הדפסות והעתקות אור.

  הבקשה לא מקובלת.

8.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

שאלה 
  כללית

היכן יתנהלו רוב הפגישות? 
  באיזה עיר?

מתן השירותים 
בכללם ינתנו בעיר 

  ים.לירוש

9.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

שאלה 
  כללית

האם רוב העבודה היא 
    ממשרד המתכנן?

ראו מענה לשאלה 
  .8ס' מ

  


