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 לאה בוסקילה 

  ונחוצקר –עו"ד הדס פינצ'וק 

 

 30.09.2021הסיור: תאריך 

 הרצל.  –תחנה מרכזית ירושלים לכיוון תחנת הר  –מקום: תחנת רכבת קלה 

 13:00שעת מפגש מציעים: 

  13:10-13:45משך הסיור: הסיור התקיים בין 

במסגרת הסיור נערכה הדגמה של תנאי השטח לשירות המבוקש, הוצגו מתקנים ושירותים 
הקיימים כיום וניתנה התייחסות לאופי, היקף ומהות השירות המבוקש במסגרת המכרז. במסגרת 

 הסיור ניתנה למציעים הזמנות להתייחס לשאלות ולקשיים העולים לדעתם מהשירות המבוקש. 

 ות שהועלו על ידי הנוכחים והתייחסות המזמין: להלן הנקודות המרכזי

. עלו מספר שאלות שעניינן היכולת להציע פתרון הכולל התקנה ישירה על הרכבת ומתקני הרכבת 1
 הקיימים כיום. 

נציגי המזמין הבהירו כי השירות האמור מטרתו לשמש כמערכת בקרה ופיקוח על שירותי הרכבת 
הדיווחים והנתונים המועברים על ידי הזכיין למזמין. לאור זאת תנאי הקלה ובכלל זאת בקרה על 

הכרחי לפתרון המבוקש הוא היותו פתרון עצמאי ובלתי תלוי בזכיין ומכאן לא ניתן להציע פתרון 
 הכולל תלות מכל סוג שהוא במתקני הזכיין.

 

 



 

 . הבהרה בנוגע למרכיבי העלות.2

( כי הזמנה להציע הצעותלמסמך  7ה )ראו ס' במסגרת המכרז הובהר במסגרת סעיף התמור
"התמורה המוצעת על ידי  המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע", ומכאן כי התמורה 
המוצעת כוללת את כלל ההיבטים הנדרשים על ידי המזמין בכללם כל דרישות הביטוח. כמו כן, 

יקבלו סכום  POC -חרו להשתתף בשלב ה(,  המציעים אשר ייב6וכפי שהובהר במכרז )ראו סיפא ס' 
המופיע במסמך הזמנה להציע הצעות. גם כאן מדובר בסכום קבוע הניתן לשם כיסוי כלל ההוצאות 

 בהם.  שא. ככל שהעלויות לביצוע יהיו גבוהות מהסכום האמור, המציע הוא שייPOC -לשם ביצוע ה

שנים בתוואי השטח, כגון צמחיה . הועלתה שאלה באשר לשינויים אפשריים שיתרחשו במהלך ה3
אשר תסתיר או תצמצם את שדה הראייה של המערכת, התמודדות עם תנאי שטח קשים כגון 

 רוחות, בניה של מבנים חדשים ועוד. 

 
נציגי המזמינה הבהירו כי מדובר בחוזה שירות וע"כ האחריות על התמודדות עם תנאי השטח היא 

 של הקבלן הזוכה.

 

 בברכה, 

 צדוק –תמי רוזנברג  

 צוות תכנית אב לתחבורה 


