
 
 

 
 

 

וייעוץ בקרה שירותי ולקו הכחול של רק"ל ירושלים ניהול הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 
 ים שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורהטקלפרוי

 007/2021מס' הליך  

 'בחלק  – מענה לשאלות הבהרה

 להלן התייחסות המזמין לחלק משאלות ההבהרה שהתקבלו. מענה לשאלות נוספות יפורסם בהמשך. 

 ת לב המציעים לשינויים שנערכו במסמכי המכרז.תשומ

 

 מס"ד
המסמך אליו 

מתייחסת 
 ההבהרה

תת 
 תשובות המזמין נוסח השאלה סעיף

הזמנה להציע  1
 3.4.2 הצעות

להעמדה, נודה עקב היקף הצוות הנדרש 
 60-לקבלת ארכה למועד העמדת הצוות ל

 ימים

ראו נוסח מתוקן במסמכי 
 ההזמנה. 

הזמנה להציע  2
 4.2 הצעות

עקב חוקי ההעסקה בישראל ובמדינות 
המוצא של עובדי החברה הזרה, נודה 

לאישור קבלת הודעה מראש טרם סיום 
 ימים 90העסקה של 

 11.2הבקשה נדחית, ראו סעיף 
 להסכם. 

הזמנה להציע  3
 5.2.3 הצעות

יעודכן כך  5.2.3נבקש כי  תנאי הסף 
 PPPשהמציעים יתבקשו להציג פרויקט 

 500בהיקף של לפחות  DBאו פרויקט 
מיליון שקלים שבוצע על ידי קונסורציום 

 הכולל קבלן ישראלי וקבלן זר.

הדרישה לקבלן זר מתייחסת 
 בלבד.  DB פרויקטי

בהתאמה, הבקשה מקובלת 
, בכפוף לכך DB פרויקטיגבי ל

שהקבלן הזר ביצע עבודות 
 בפועל.

הזמנה להציע  4
 5.4.3 הצעות

נבקש כי לצורך עמידה בהוראות תנאי 
א'  יתווסף לרשימת התארים  5.4.3הסף 

גם תואר בהנדסת אווירונאוטיקה וזאת 
כמובן בנוסף לעמידה ביתר תנאי הסף 

 במצטבר.

 הבקשה מקובלת

הזמנה להציע  5
ג' הצגת 6.1נבקש להוסיף לאמת מידה  ג6.1 הצעות

 פרויקטים של הרכבת הכבדה.

 הבקשה מקובלת. 
ראו נוסח מתוקן במסמכי 

 ההזמנה. 

הזמנה להציע  6
 6.2 הצעות

סכימת הניקוד של סעיפים א'+ב' באמת 
של  מקסימלימביאה לניקוד  6.2מידה 

נקודות, וככל שמוסיפים ניקוד בגין  16
פרויקטים שבוצעו בישראל, הרי שמדובר 

נקודות. יחד  20בניקוד מקסימאלי של 
עם זאת, בטבלה מצוין כי הניקוד 

לשני הסעיפים יחד מסתכם  המקסימלי
נקודות. נודה לקבלת הבהרה  10-ב

 בנושא.

 ראו תיקון במסמכי ההזמנה. 
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 6.3 הצעות

להלן בקשותינו לגבי אמת המידה 
 את ראש צוות הניהול:המנקדת 

 
א. נבקש לקבל פירוט של חלוקת 

הנקודות עבור כלל הסעיפים שבוחנים 
 את ראש צוות הניהול.

 
ב. בדומה לבקשתנו לעדכון תנאי הסף 

, נבקש כי ראש צוות הניהול ינוקד 5.4.1
על ניסיונו בביצוע פרויקטים של רכבת 

 קלה ו/או רכבת כבדה.
 

, 5.2.3ג. בדומה לדרישה בתנאי הסף 
נבקש כי ראש צוות הניהול ינוקד על 

ו/או  PPPניסיונו בביצוע פרויקטים של 
 .DBפרויקטים במתכונת 

 
ד. מאחר והשירותים נשוא מכרז זה 
הנם, בין היתר, ניהול קבלנים זרים, 
נבקש כי ראש צוות הניהול ינוקד על 
ניסיונו בניהול קבלנים זרים ו/או על 

 "ל.ניסיון עבודה בפרויקטים בחו

א. הבקשה מקובלת. ראו פירוט 
 במסמכי ההזמנה. 

ב. הבקשה מקובלת. ראו נוסח 
 מתוקן במסמכי ההזמנה. 

 ג. הבקשה נדחית.
 ד. הבקשה נדחית. 

הזמנה להציע  8
 6.4 הצעות

להלן בקשותינו לגבי אמת המידה 
 המנקדת את ראש צוות הבקרה:

 
א. נבקש לקבל פירוט של חלוקת 

הנקודות עבור כלל הסעיפים שבוחנים 
 את ראש צוות הבקרה.

 
ב. נבקש כי ראש צוות הבקרה ינוקד על 
ניסיונו בביצוע פרויקטים של רכבת קלה 

 ו/או רכבת כבדה.
 

ג.  נבקש כי ראש צוות הבקרה ינוקד על 
ו/או  PPPניסיונו בביצוע פרויקטים של 

 .DBת פרויקטים במתכונ
 

ד. מאחר והשירותים נשוא מכרז זה 
הנם, בין היתר, ניהול קבלנים זרים, 
נבקש כי ראש צוות הבקרה ינוקד על 
ניסיונו בניהול קבלנים זרים ו/או על 

 ניסיון עבודה בפרויקטים בחו"ל.
 

ה. נבקש לדעת מהן ההכשרות או 
ההשכלה הפורמאלית בתחום הבקרה 

 השעל בסיסן ינוקד ראש צוות הבקר

א. הבקשה מקובלת. ראו פירוט 
 במסמכי ההזמנה. 

הבקשה מקובלת. ראו נוסח  ב.
 מתוקן במסמכי ההזמנה.

 ג. הבקשה נדחית.
ד. סעיף זה בוטל, ראו נוסח 
 מתוקן במסמכי ההזמנה.  
ה. סעיף זה בוטל, ראו נוסח 
 מתוקן במסמכי ההזמנה.  

הזמנה להציע  9
 6.6 הצעות

דה להלן בקשותינו לגבי אמת המי
 המנקדת את מומחה הרק"ל הזר:

 
א. נבקש לקבל פירוט של חלוקת 

הנקודות עבור כלל הסעיפים שבוחנים 
 את מומחה הרק"ל. 

 
ב. נבקש בחינה מחדש של אמת המידה 
הבוחנת את ניסיונו של מומחה הרק"ל 

 הזר בעבודה בפרויקטים בישראל.

א. הבקשה מקובלת. ראו פירוט 
 במסמכי ההזמנה. 

ה בוטל, ראו נוסח ב. סעיף ז
 מתוקן במסמכי ההזמנה. 
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 6.7 הצעות

א. נבקש לקבל את חלוקת הנקודות עבור 
ועבור חוות דעת ממזמיני עבודה  ןהריאיו

 קודמים.
 

ב. נבקש כי יוגדר מספר חוות הדעת 
 ממזמיני עבודה קודמים.

 
ג. נבקש כי יוגדרו מראש השאלות 

 .שיישאלו בחוות הדעת ובראיון

הבקשה נדחית ביחס לכל 
 הסעיפים. 

 2.1 1טופס  11

היות והחשכ"ל ביטל את ההנחה לתעריף 
(, 90%/80%שעות עבודה מתמשכות )
הקבועה  10%נבקש כי ההנחה בשיעור 

בטופס ההצעה הכספית,  2.1בסעיף 
 תבוטל.

 הבקשה מקובלת.
ראו טופס הצעה כספית 

 מעודכן.

.2.1,2 1טופס  12
2 

לעדכן את עלות השכר נבקש 
המקסימאלית של מנהל הפרויקט וסגן 

מנהל הפרויקט לסכומים הבאים 
 יורו. 35,000-ו₪  90,000בהתאמה: 

 הבקשה נדחית. 
תשומת לב המציעים כי ניתן 
להציע תוספת למחיר הבסיס 

 שבהזמנה.

מתייחסת  3.1בסעיף  ההפניההאם  3.1 1טופס  13
 (?3.4)ולא לסעיף  3.5לסעיף 

 .כן
 ראו טופס הצעה כספית מתוקן.

מתייחסת  3.3בסעיף  ההפניההאם  3.3 1טופס  14
 (?3.5)ולא לסעיף  3.6לסעיף 

 כן. 
ראו  טופס הצעה כספית 

 מתוקן.

 7.7 הסכם 15

בהסכם, כך   7.7א. נבקש לעדכן את סעיף 
שהמילים "מכל סיבה שהיא" יוחלפו 

למילים "מסיבות שבאחריות ו/או 
 ".בשליטת היועץ

 
לסעיף זה  סיפאב.  נבקש להוסיף 

שבטרם הקיזוז בשכ"ט, ייערך דיון 
מקצועי בו היועץ יוכל לשטוח את 

 טענותיו בנושא.

א. הבקשה נדחית, יחד עם זאת 
יובהר כי בעת הפעלת שיקול 

דעת המזמין הדבר יילקח 
 בחשבון.

 ב. הבקשה מקובלת.  

 15.2 הסכם 16

 15.2לעדכן את הוראות סעיף א. נבקש 
משכ"ט של  5%להסכם )קיזוז של 

היועץ(, כך שאלה יופעלו רק במידה 
והעיכוב נגרם כתוצאה מסיבות 
 שבאחריות ו/או בשליטת היועץ. 

 
לסעיף זה  סיפאב.  נבקש להוסיף 

שבטרם הקיזוז בשכ"ט, ייערך דיון 
מקצועי בו היועץ יוכל לשטוח את 

 טענותיו בנושא.

שה נדחית, יחד עם זאת א. הבק
יובהר כי בעת הפעלת שיקול 

דעת המזמין הדבר יילקח 
 בחשבון.

 ב. הבקשה מקובלת.   

 16.3 הסכם 17
נבקש כי האחריות של היועץ לנזקים 

תוגבל  לנזקים ישירים בלבד ולא נזקים 
 עקיפים.

 הבקשה נדחית

 22.1 הסכם 18

 יעודכןלהסכם  22.1נבקש כי סעיף  
מין העבודה יהא רשאי באופן שבו מז

להביא את ההתקשרות לכדי סיום לאחר 
שהוצגו ליועץ הסיבות לכך ולאחר 

שניתנה ליועץ הזכות לשטוח את טענותיו 
 בפני המזמין.

הבקשה מקובלת באופן חלקי. 
 ראו נוסח הסכם מתוקן. 
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 5.2 הצעות

הפיסקה האחרונה מתחילה במילים 
 רורה.כי... " אינה ב יצוין"

האם ניתן לצבור מספר פרויקטים 
בהיקף הכתוב למרות שכתוב בסעיפים 

 לפחות פרויקט אחד?  5.2.2.1, 5.2.1

ניתן להציג עמידה בתנאי הסף 
שכל במספר פרויקטים ובלבד 

המוצגים  אחד מהפרויקטים
יעמוד בהיקף הכספי המינימלי 

 הנדרש. 

הזמנה להציע  20
 הצעות

5.4.1 
 להציג פרויקט שטרם הושלם?האם ניתן  ג' 

כן, ובלבד שראש צוות הניהול 
המוצע הוביל וניהל את 

הפרויקט במשך  שנתיים 
 רצופות לפחות. 

   1טופס  21
 1מבקשים שהשכר בטבלאות בטופס 

ע"מ שניתן יהיה לנקוב  40% -יוגדלו ב
 בהנחה ע"מ לזכות במירב הנקודות.

הבקשה מקובלת חלקית. ראו 
 מתוקן.  טופס הצעה כספית

הזמנה להציע  22
 4.1 הצעות

הגדרת התקופה הבסיסית לשנה תקשה 
על התקשרות עם חברה זרה שתשלח 

מהנדסים לרילוקיישן בישראל. מבקשים 
 שנים ראשונות.  3לקבוע בסיס של 

ראו נוסח מתוקן במסמכי 
 ההזמנה וההסכם. 

הזמנה להציע  23
 5.1.4 הצעות

 נבקש לקבוע כי:  א. ההיקף הקבוע
בסעיף יהיה היקף שנתי ממוצע. ב. כי 
מציע שעד למועד הגשת ההצעה יהיה 

, יהיה ראשי 2021בידיו דו"ח שנתי לשנת 
, 2019להציג הכנסות ממוצע בשנים 

. ג. נבקש להפחית את 2021, 2020
 הממוצע השנתי לעשרה מיליון ש"ח. 

א. הכוונה היא לממוצע הכנסות 
של שלוש השנים האחרונות. 

מתוקן במסמכי  ראו נוסח
 ההזמנה.  

 ב. הבקשה מקובלת. 
 ג. הבקשה מקובלת. 

הזמנה להציע  24
 5.2.3 הצעות

קבוע כי לצורך נבקש כדלקמן: א. ל
קט עבור "צוות תכנית הסעיף ניהול פרוי

אב לתחבורה ירושלים" עונה לדרישה 
"מטעם המדינה/חברת  פרויקטלניהול 

ב. נבקש תשתית מטעם המדינה".  
להכיר בתכנון מפורט שנעשה במסגרת 

 כמויות שבוצע על ידי קבלן זר. פרויקט

 א. הבקשה מקובלת. 
 ב. הבקשה מקובלת. 
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 5.2 הצעות

מבוקש לקבוע כי לשם עמידה בתנאי 
הסף, המציע יוכל להציע רק פרוייקטים 

 שבוצעו בישראל
 הבקשה מקובלת

הזמנה להציע  26
 5.4.1 הצעות

מבקשים להפחית את היקף  -בס"ק ג 
 200הנדרש כך שיעמוד על  הפרויקט

 מלש"ח לפחות.
 הבקשה נדחית 

הזמנה להציע  27
 5.4.3 הצעות

מבקשים להוסיף שהמועמד לניהול 
האינטגרציה יהיה מומחה זר כפי 

 שמופיע בנספח ההצעה הכספית

מנהל האינטגרציה יכול להיות 
 זר או ישראלי .

 הצעה כספית מתוקן. ראו נוסח 

הזמנה להציע  28
הבקשה מקובלת. ראו דוגמא  נא לתת דוגמא -הנוסחה אינה ברורה  7.2 הצעות

 במסמכי המכרז. 

 2.2 1טופס  29
מחירון שעות לצוות זר אינו מתאים 

מבקשים  -למצב של שהות קבועה בארץ 
 להתאים 

התמורה המצוינת בהצעה 
הכספית היא עבור עבודת 

  היועצים.
במקרה של שהייה בארץ יתקבל 

תשלום בגין רכיבים נוספים, 
 להסכם. 12.10כאמור בסעיף 



 
 

 
 

 

יש להוסיף תמורה חודשית מתאימה  12.1 הסכם 30
 לרילוקיישן של מומחה זר

ן התמורה עבור רילוקייש
 12.10.6תשולם כאמור בסעיף 

 להסכם

מבקשים לקבל הגדרת תפקיד ומגדיר  3.6 1טופס  31
 ל בעל תפקידמשימות לכ

תכולת העבודה מוגדרת בנספח 
תכולת העבודה המצורף כנספח 

 להזמנה להציע הצעות 1

הזמנה להציע  32
 3.4 הצעות

ימים  7העמדת יועצים זרים בארץ תוך 
אינה אפשרית. מבקשים להתייחס 

ואישורי כניסה לנושא רילוקיישן 
לישראל לרבות ויזת עבודה. זמן מינימלי 

 חודשים. 3 -נדרש לכניסה לישראל 

 הבקשה מקובלת. 
 ראו נוסח מתוקן. 

הזמנה להציע  33
 9.1 הצעות

רשום כי יש להציע תשלום חודשי עבור 
העובדים הקבועים בטופס ההצעה 

אין אפשרות  1הכספית אולם בטופס 
י כזאת אלא רק לציין שיעור

 נא להבהיר. -הנחה/תוספת באחוזים 

 ראו נוסח מתוקן. 

34 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

2.14 
מבקשים לקבל הערכה לשעות עבודה 

חודשיות לכל יועץ מזדמן לאור הקושי 
 לתכנן פעילות בעיקר עם חברה זרה.

 הבקשה נדחית

35 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

4.1 
  LRT SENIOR MANAGERהאם 

רק"ל זר כקבוע בסעיף הוא "מומחה 
 בהזמנה להציע הצעות.  5.4.4

 כן

36 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

4.1 

את  23-ו 22הטבלה כוללת בסעיפים 
הדרישה לאנשי צוות קבועים בפרויקט 

 Infra 1  &Infraמשרה(  100%)להבנתנו 
2 Engineers -  אנא פרטו כמה מהנדסים

 - הדיסציפלינבמינימום ידרשו בחתך כל 
הנושא חשוב לשם ודאות והערכות הן 
של השותף הבינלאומי והן של המציע 

 לפרויקט

מפקחי האיכות יועמדו בהתאם 
לצרכי הפרויקט, כאשר  על פי 
הערכת המזמין, יידרש לפחות 

 מפקח אחד. 

 3.6 1טופס  37

 - 1אנא הבהירו את הקשר בין טופס 
הצעה כספית  לבין ההזמנה להציע נספח 

 4.1תכולת העבודה  טבלה בסעיף  - 1
בקשר לדרישות סף נותני שירותים 

קיימת חוסר  -)האנשים הקבועים( 
 התאמה בין המקורות

 ראו  טבלאות מתוקנות.  

הזמנה להציע  38
 הצעות

3.1.3.
1 

בעלי  3בסעיף זה מצויין כי יש להציג 
ראש צוות הניהול, מנהל  -תפקידים 

זר אולם האינטגרציה ומומחה הרק"ל ה
בסעיף ניקוד ההצעה הטכנית מצויין בעל 

ראש צוות בקרה. נא  -תפקיד נוסף 
להבהיר כמה בעלי תפקידים יש להציג 

 בשלב ההצעה.

ראו נוסח מתוקן במסמכי 
 ההזמנה. 

הזמנה להציע  39
 -מבקשים להקטין היקף הפרויקט ל  .א6.2 הצעות

 מיליון יורו 250
 הבקשה מקובלת. 

 י ההזמנה. ראו תיקון במסמכ

הזמנה להציע  40
 -מבקשים להקטין היקף הפרויקט ל  .ב6.2 הצעות

 מיליון יורו 250
 הבקשה מקובלת.

 ראו תיקון במסמכי ההזמנה. 

הזמנה להציע  41
 6.3 הצעות

מבקשים להוריד ניקוד בגין ניהול 
לא רלוונטי ואין בו  -פרויקט בחו"ל 

 יתרון על ניסיון שנצבר בארץ
 הבקשה נדחית

הזמנה להציע  42
 6.4 הצעות

מבקשים להוריד ניקוד בגין ניהול 
לא רלוונטי  ואין בו  -פרויקט בחו"ל 

 יתרון על ניסיון שנצבר בארץ
 הבקשה מקובלת



 
 

 
 

 

הזמנה להציע  43
מבקשים להוריד ניקוד בגין ניהול  6.6 הצעות

 הבקשה מקובלת פרויקט בישראל 

הזמנה להציע  44
 הבקשה נדחית DBOאו  PPP -לנקד ניסיון ב מבקשים  6.6 הצעות

.12.10 הסכם 45
6 

מבקשים להבהיר כי סכום ההעברה 
הנקוב הוא עבור עובד זר אחד וכי אם 
תתבצע החלפת עובד באשור המזמין 

 תשולם שנית תוספת העברה

הבקשה מקובלת חלקית, ראו 
 נוסח הסכם מתוקן

הזמנה להציע  46
 כללי  הצעות

לאפשר הצגה של אנו סבורים שיש  
ניסיון בפרויקטי הנדסה אזרחית 

אחרים, שאינם בהכרח תחבורתיים, לצד 
 הצגת ניסיון בפרויקטים של תחבורה.

אין שינוי בתנאים, מעבר לאלו 
שנערכו במסגרת שאלות 

 ההבהרה. 

הזמנה להציע  47
 1.2 הצעות

בהתאם להוראות הסעיף, הפרויקט 
נמצא בשלב התכנון המפורט וחלקים 

ונים יצאו לביצוע. נא הבהרתכם ראש
כיצד אמור להשתלב המציע בשלב 

התכנון המפורט וביחס לעבודות שכבר 
 החלו.

 יתבצע תהליך חפיפה מסודר

הזמנה להציע  48
 .2.1 הצעות

בהתייחס להגדרת "פרויקט תחבורה 
עירוני"  -עירוני או פרויקט מסילתי 

מבוקש להבהיר למה הכוונה בדרישה 
מהווה חלק מתשתית עירונית ו/או חלק "

 מבינוי עירוני"? 

הפרויקט עובר בשטח עירוני 
 מבונה.

הזמנה להציע  49
 .4.2 הצעות

מבוקש כי אי הארכת התקשרות עם 
המציע תעשה בכפוף למתן זכות שימוע 

 למציע הזוכה
 הבקשה מקובלת

הזמנה להציע  50
 .5.4.1 הצעות

א. מבוקש להבהיר האם המילים: 
מלש"ח"  500היקף של מעל "ב

מתייחסות לפרויקט הרק"ל בלבד או 
לכלל הפרויקטים אותם ניהל ראש 

 השנים?  10הצוות במהלך 
במידה וההיקף הכספי הנ"ל מתייחס  ב.

לפרויקט הרק"ל, מבוקש לאפשר הצגתם 
של מספר פרויקטי רק"ל שונים, אשר 
לפחות אחד מהם הינו בהיקף של מעל 

 מלש"ח.  100
לאפשר הצגת פרויקט רק"ל  ג. מבוקש

 מלש"ח.  400בהיקף של מעל 
ד. מבוקש לאפשר הצגת ניסיון מקצועי 
וניהולי גם בפרויקט מסילתי, דהיינו, 

שנים לפחות, מתוכן לפחות  10ניסיון של 
שנתיים בהובלה וניהול בכיר של פרויקט 

רכבת קלה או רכבת כבדה או מטרו, 
 מלש"ח.   500בהיקף של מעל 

ג', -2לתקן את נוסח טופס  ה. מבוקש
תצהיר ראש צוות הניהול, בהתאם 

 להבהרות שתאושרנה.  

ראו נוסח מתוקן במסמכי 
 ההזמנה. 

הזמנה להציע  51
מבוקש להגדיר את משמעות המונח  .5.4.2 הצעות

 "פרויקטי תשתית". 

פרויקט הכולל כבישים,  
מסילות, שדות תעופה, נמלי ים, 

 פיתוח שכונות וכיוצ"ב.



 
 

 
 

 

הזמנה להציע  52
 .5.4.3 הצעות

נא הבהרתם האם מנהל האינטגרציה 
 נדרש להיות ישראלי או זר. 

ככל ומנהל האינטגרציה נדרש להיות 
 ישראלי:

א. מבירור שערכנו מול רשם המהנדסים 
לא קיים מדור רישום של "מהנדס 

מערכות" או "מהנדס תקשורת". נא 
 הבהרתכם.

ב. מבוקש לאפשר הצגת מנהל 
 אינטגרציה שהינו מהנדס מכונות. 

ג. מבוקש לאשר הצגת מנהל אינטגרציה 
שנות ניסיון כמהנדס ובעל  10שהינו בעל 

ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול 
 אינטגרציה של מערכות. 

ד. מבוקש לאפשר הצגת הנדסאי חשמל 
שנים לפחות  12שהינו בעל ניסיון של 

 נטגרציה של מערכות.  בניהול אי
ה', -2ה. מבוקש לתקן את נוסח טופס 

תצהיר מנהל האינטגרציה, בהתאם 
 להבהרות שתאושרנה.  

 .27ראו תשובה לשאלה 
 א. ראו תיקון במסמכי ההזמנה.

 ב. הבקשה מקובלת. 
 ג. הבקשה נדחית. 
 ד. הבקשה נדחית. 

ה. הבקשה מקובלת. ראו נוסח 
 מתוקן. 

הזמנה להציע  53
 . 6.1 ותהצע

  -.)ב( 6.1סעיף 
א. מבוקש להבהיר את משמעות המונח 

 "פרויקט תחבורתי קווי".
ב. מבוקש לתקן את הסעיף כך שיידרש 
ניסיון בפרויקט תחבורתי קווי בהיקף 

 מלש"ח.  100של 
ג. לחילופין, מבוקש כי חלף הגדרת 

"פרויקט תחבורתי קווי" יבוא המונח 
ו "פרויקט תחבורה יבשתית" כהגדרת

. למסמכי ההזמנה, וכן כי חלף 2.1בסעיף 
מלש"ח ניתן יהא  200היקף פרויקט של 

 מלש"ח. 100להציג פרויקט בהיקף של 

א. ראו התייחסות המזמין 
במענה לשאלות הבהרה חלק 

 א'. 
 ב. הבקשה מקובלת.

 -ג. ראו תשובות לסעיפים א ו
 ב'. 

הזמנה להציע  54
 . 6.3 הצעות

להצגת ניסיון  א. מבוקש כי חלף הדרישה
בפרויקטי רק"ל יבוא ניסיון בפרויקט 

 מסילתי. 
ב. מבוקש לפרט את אופן חלוקת הניקוד 

 בין הקריטריונים השונים. 
ג.  מבוקש לבטל את הקריטריון של 

"ניסיון עבודה בחו"ל בפרויקטי תשתית" 
או לכל הפחות, ליתן לקריטריון של 

"ניסיון עבודה בחו"ל בפרויקטי תשתית" 
ד מינימאלי מתוך הסך הכולל אותו ניקו

 יכול לצבור ראש צוות הניהול.  

 .7א +ג. ראו תשובה לשאלה 
  

הזמנה להציע  55
 . 6.4 הצעות

א. מבוקש שלצורך ניקוד ציון האיכות 
של ראש צוות בקרה תינתן התייחסות 

 לניסיון בפרויקט מסילתי.
מבוקש להבהיר למה הכוונה  ב.

ת בתחום ב"השכלה או הכשרה פורמאלי
 הבקרה"? 

ג. מבוקש לפרט את אופן חלוקת הניקוד 
 בין הקריטריונים השונים. 

ד. מבוקש לבטל את הקריטריון של 
"ניסיון עבודה בחו"ל בפרויקטי תשתית" 

או לכל הפחות, ליתן לקריטריון של 
"ניסיון עבודה בחו"ל בפרויקטי תשתית" 
ניקוד מינימאלי מתוך הסך הכולל אותו 

 ראש צוות בקרה. יכול לצבור

  .8א+ד. ראו תשובה לשאלה 



 
 

 
 

 

הזמנה להציע  56
 . 6.5 הצעות

מבוקש לתקן את הסעיף כך שיינתן 
ניקוד לניסיון באינטגרציית מערכות 

בפרויקט תחבורה יבשתית ו/או פרויקט 
מסילתי ו/או פרויקטי בנייה מורכבים 

מגדלי ו/או עתירי מערכות כגון: 
 משרדים/מגדלי מגורים/מבני תעשייה. 

הבקשה מקובלת באופן חלקי. 
 ראו נוסח הסכם מתוקן. 

הזמנה להציע  57
 8 הצעות

מבוקש כי ועדת הבחירה תזמן לריאיון 
את כל המציעים שעמדו בשלב א', 

דהיינו, עמידה בתנאי הסף של מסמכי 
 ההזמנה. 

 הבקשה נדחית 

הזמנה להציע  58
 הצעות

נספח 
2 - 

טפסי
 ם 

א. מבוקש להבהיר מה ההבדל בין 
)דהיינו,  11האישורים הנדרשים בסעיף 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות 
ורשומות על פי חוק עסקאות גופים 

 12( ובסעיף 1976ציבוריים, התשל"ו 
)דהיינו, אישור מפקיד מורשה או העתק 

א לחוק 2מאישור זה כאמור בסעיף 
( 1976יבוריים, התשל"ו עסקאות גופים צ

. 
ב. מבוקש להבהיר האם יש לצרף את 

כשהוא חתום על ידי המציע  3נספח 
 למסמכי ההצעה?

  א. מדובר בכפילות. ראו מתוקן.
 . 3ב. אין צורך לצרף את נספח 

 כללי  ב-2טופס  59
מבוקש להבהיר כי המוסמך מטעם 
החברה הזרה רשאי לחתום על נוסח 

 "ד זר. התצהיר בחו"ל בפני עו
 ראו נוסח מתוקן של התצהירים

 כללי  ו-2טופס  60
מבוקש להבהיר כי מומחה הרק"ל הזר 
יהיה רשאי לחתום על נוסח התצהיר 

 בחו"ל בפני עו"ד זר. 

 . 1.4 1טופס  61

מבוקש להבהיר כי התמורה למציע 
תהיה צמודה למדדים הנקובים בסעיף 

המחירים לצרכן . להסכם )מדד 12.12
 (. eu27ומדד 

 נכון. 

 . 2.1 1טופס  62

א. מבוקש כי תעריף המזמין לשעת 
עבודה עבור כל סוג מתכנן, יעמוד על סך 

התעריף המרבי כפי שמופיע בתעריף 
חשב כללי למתכננים בעבודות הבינוי 

ללא  2021המעודכן לחודש ספטמבר שנת 
 כאמור בסעיף.  10%ההנחה הקבועה של 

ם התעריף המיוחד ל"מנהל ב. הא
הפרויקט" האמור בסעיף מתייחס 

 לתעריף החודשי ל"ראש צוות הניהול"? 

 .11א. ראו תשובה לשאלה 
 ב. כן. 

 .2.3 1טופס  63

א. מבוקש להבהיר את תכולת 
האם המציע  - RFTהשירותים ביחס ל 

יידרש להכין דו"ח בקרת תכנון עבור 
RFT  במכרזי ביצוע בלבד או שהמציע

ידרש ליתן שירותים נוספים בהקשר י
 זה? 

ב. ככל והמציע נדרש לספק שירותים 
, מבוקש להעלות RFT -נוספים ביחס ל

את אחוז התמורה שתשולם למציע 
 מערך העבודות הקבלניות שבמכרז. 
ג. מבוקש להבהיר כי למציע תשולם 
תמורה נפרדת עבור כל דו"ח בקרת 

, שיוכן במסגרת כל RFTתכנון עבור 
ממכרזי הביצוע )לרבות מכרזי  אחד

 (.  1אינפרא 

א. מדובר על בקרת תכניות של 
הנדסה אזרחית בכל השלבים 

 . RFTועד קבלת דוח 
 ב. הבקשה נדחית. 

 ג. נכון. 



 
 

 
 

 

 .3.6 1טופס  64

א. מבוקש להבהיר למה הכוונה ב"דרוג 
מוצע". אנא הבהירו מה נדרש להציג 

 בעמודה זו.
ב. לשימת ליבכם, ישנם בעלי תפקידים 

, מנהל חוזים, האדמיניסטרצילמשל רכז 
וכו' אשר אינם  PMOרכז תקציבים, 

נדרשים להיות בעלי הסכמה של 
מהנדסים/אדריכלים/הנדסאים/טכנאים

בעלי תואר מקצועי ולפיכך אין /
התייחסות בתעריף החשכ"ל. נא 

 הטרחההבהרתכם כיצד ישולם שכר 
 בגינם.

רש לציין איזה דרגת שכר א. נד
מבקשים עבור כל נותן 

 שירותים.
ב. בהתאם לדרגת השכר 

 שביקש המציע. 

מבוקש להבהיר ביחס לאיזה שכר בסיסי  4.2 1טופס  65
 ההנחה או התוספת. תינתן

ביחס לשכר המצוין בטבלה 
 . 1שבסעיף 

 . 5.1 הסכם 66
מבוקש לחדד בסוף הסעיף כי אחריות 

דה תהא בהתאם היועץ לביצוע העבו
 לאחריותו על פי דין.

 הבקשה מקובלת. 
 ראו נוסח מתוקן.  

 .9.10 הסכם 67
מבוקש כי במקום המילים: "באחריות 

המלאה והבלעדית" יבואו המילים: 
 "באחריות על פי דין". 

הבקשה נדחית, האמור מופיע 
 בסעיף. 

 10.1.2 הסכם 68

המציע א. מבוקש להבהיר האם על 
להציג כבר במועד הגשת מסמכי ההצעה 

"רכז   -את בעל התפקיד הנקוב בסעיף 
 צוותי בקרות". 

ב. ככל והתשובה לשאלה הנ"ל חיובית, 
מבוקש להבהיר מהם תנאי הסף בהם 
נדרש לעמוד ומה הקריטריונים אשר 
מרכיבים את ציון האיכות של בעל 

 תפקיד זה. 

לא נדרש להציג במסגרת 
 ז צוותי הבקרות. ההצעה את רכ

10.9.4 הסכם 69
 . 

לאור דרישות הניסיון והידע החלות על 
נותני השירותים בפרויקט מבוקש 

שהמועד להחלפת נותן שירותים יחול 
ימים ממועד הודעת הצוות על  30בתוך 

 הצורך להחליפו. 

 הבקשה נדחית. 

 הסכם 70
11.2 ,
11.4 ,
11.5 

מבוקש כי אי הארכת ההתקשרות או 
ההתקשרות או הקפאה או ביטול סיום 

ההתקשרות עם המציע יעשו רק לאחר 
 מתן זכות שימוע והתראה למציע

הבקשה מקובלת. ראו נוסח 
 מתוקן במסמכי ההסכם. 

 .12.8 הסכם 71

מבוקש להבהיר האם "שירותי בקרה 
" כוללים הכנת דו"ח RFT -הנדסית ל

במכרזי ביצוע  RFTבקרת תכנון עבור 
 בלבד?

לם עבור בקרת התמורה תשו
מסמכי התכנון של רכיבי 

ההנדסה האזרחית במכרזי 
 ביצוע

 . 16.1 הסכם 72
מבוקש להוסיף את המילים: "על פי דין" 

לאחר המילים: "אחראי מבחינה 
 מקצועית". 

 הבקשה מקובלת.

 ראו נוסח מתוקן.

 . 16.2 הסכם 73
מבוקש למחוק את המילה: "הבלעדית" 

המילים: "על פי ובמקום זאת לכתוב את 
 דין". 

 הבקשה נדחית

 .16.3 הסכם 74
מבוקש להוסיף את המילים: "בהתאם 
לאחריותו על פי דין" במקום המילים: 

 "ע"פ כל דין". 
 הבקשה נדחית



 
 

 
 

 

 . 16.4 הסכם 75

מבוקש כי במקום המילה: "לפצות" 
תבוא המילה: "לשפות". כמו כן, מבוקש 
להוסיף לאחר המילים: "את הצוות" את 

המילים: "בכפוף לקבלת פס"ד שלא 
 עוכב ביצועו".  

 הבקשה נדחית 

 .16.5 הסכם 76

מבוקש כי במקום המילה: "יפצה" תבוא 
המילה: "ישפה" וכי המילים: "וישפה 

אותו" תימחקנה. כמו כן, מבוקש 
להוסיף לאחר המילים: "ו/או 

תוצאותיה" את המילים: "בכפוף 
 לקבלת פס"ד שלא עוכב ביצועו". 

 הבקשה נדחית 

 .17.2 הסכם 77

מבוקש להבהיר בסיפא הסעיף כי הסבת 
ו/או העברת ו/או שעבוד ו/או מסירה 

לצד שלישי של זכויות וחובות הצוות לפי 
ההסכם לא יפגעו בזכויות היועץ על פי 

 ההסכם ועל פי כל דין. 

הבקשה מקובלת באופן חלקי, 
 ראו נוסח מתוקן. 

חר המילים: "יהיה מבוקש כי לא .18.1 הסכם 78
 אחראי" תבואנה המילים: "על פי דין". 

הבקשה מקובלת. ראו נוסח 
 מתוקן במסמכי ההסכם. 

 . 18.6 הסכם 79

מבוקש כי במקום המילים: "מיד עם 
דרישת הצוות" יבואו המילים: "ע"י 

הצוות בכפוף לקבלת פס"ד שלא עוכב 
 ביצועו".

 הבקשה נדחית. 

 .19.5 הסכם 80

להוסיף לאחר המילים: "בשל מבוקש 
הפרת הזכויות כאמור" את המילים: 

"בכפוף לקבלת פס"ד שלא עוכב 
ביצועו". מבוקש כי לאחר המילה: 

"העלויות" תבוא המילה: "הסבירות". 
מבוקש לחדד בסוף הסעיף כי אחריות 
היועץ לנזקים תהא בהתאם לאחריותו 

 על פי דין.

 הבקשה נדחית. 

 . 22.1 הסכם 81

כי אי הארכת ההתקשרות או  מבוקש
סיום ההתקשרות או הקפאה או ביטול 
ההתקשרות עם המציע יעשו רק לאחר 

 מתן זכות שימוע והתראה למציע

 הבקשה מקובלת

 . 23.1 הסכם 82
מבוקש כי בכל מקום בסעיף בו מופיעות 

ימים" תבואנה המילים:  7המילים: "
 ימים".  14"

 הבקשה נדחית

 .23.2 הסכם 83
מבוקש כי המילים: "לשלם לצוות 
פיצויים" תימחקנה ובמקומן יבואו 

 המילים: "לשפות את הצוות". 
 הבקשה נדחית

 .24.1 הסכם 84

מבוקש כי זכות הקיזוז תהא נתונה 
לצוות אך ורק לפי ההסכם דנן ולא מכוח 
הסכמים אחרים ו/או עסקאות אחרות 

 שבין היועץ לבין הצוות. 

 הבקשה נדחית 

85 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

מבוקש להבהיר את משמעות המונח  . 1.5
 הכוונה לניהול סיכונים "חישוב סיכונים". 

86 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

1.6 . 

מבוקש כי ככל והצוות יבקש מהזוכה 
להפעיל מפקחי איכות, הנ"ל יזכה את 
הזוכה בתשלום תמורה נוספת על זו 

 הקבועה במסמכי ההזמנה. 

שולם כמפורט התמורה ת
 במסמכי ההזמנה 



 
 

 
 

 

87 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

1.22 

הואיל והמציע אינו גורם מקצועי מוסמך 
בתחום הבטיחות והגהות )להבדיל 

מקבלן(, יש להבהיר בסעיף כי בניית 
מערך בטיחות, הכנת סקר בטיחות, 
דוחות סטטוס תקופתיים, אישור 

תוכניות הבטיחות וכן תחקירי בטיחות 
ינוהלו בעזרת יועץ בטיחות יבוצעו ו

חיצוני ולא על ידי המציע. המציע יוודא 
ברמה המנהלתית כי הקבלן עומד 
בהוראות מערך הבטיחות. כמו כן, 
מבוקש לחדד בסעיף כי בכל מקרה 

האחראי הבלעדי על נושא הבטיחות 
 באתר הינו הקבלן ולא המציע.  

הזוכה יידרש להעמיד יועץ 
 בטיחות מוסמך מטעמו.

 יות תהיה על פי דין. האחר

88 
 -1נספח 

נספח 
 השירותים

2.2. 

מבוקש להבהיר כי ככל והצוות ידרוש  
הקצאת מומחים נוספים בתחומים 

שונים,  תשולם למציע תמורה נוספת על 
 זו הקבועה במסמכי ההזמנה  

התמורה תשולם כמפורט 
 במסמכי ההזמנה 

הזמנה להציע  89
 3.3.1 הצעות

המכרזים מתבקשת לשקול ועדת 
השתתפות בעלויות השכירות של 

לעובד ₪  1,700המשרדים, בסך של 
 לחודש.

 הבקשה נדחית

הזמנה להציע  90
 5.4 הצעות

ועדת המכרזים מתבקשת לאשר כי מנהל 
האינטגרציה נדרש להיות מומחה זר כפי 

מס'  3.6שמופיע בהצעה הכספית, סעיף 
22 . 

 
בסעיף  במידה ואושר, נבקש להוסיף

"עובד החברה  -את הקריטריון  5.4.3
 זרה".
 

ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר הגשת 
ה' באנגלית ולספק תרגום או -2טופס 

לאפשר למציע לתרגם עם אישור 
 נוטריון.

 .  27א. ראו תשובה לשאלה מס' 
 ב. הבקשה נדחית.

 ג. ראו נוסח תצהיר מתוקן. 

הזמנה להציע  91
 הצעות

5.4.2 
 ב'

ועדת המכרזים תחליף את  נודה אם
הדרישה לרישוי המהנדס בישראל, 

בדרישה כי המהנדס האזרחי יהיה בעל 
תעודת מהנדס אזרחי ממוסד אקדמי 

 מוכר מחוץ לישראל.
 

בהמשך לכך, ועדת המכרזים מתבקשת 
להוסיף את אחת האפשרויות הבאות 

 : כדלקמןלתת סעיף ב' 
"או בעל תעודת מהנדס אזרחי ממוסד  -

 מוכר מחוץ לישראל".אקדמי 
"או מהנדס אזרחי שקורות החיים שלו  -

והדיפלומה הוגשו לתוכנית אב לתחבורה 
לפני   Pre Ruling -ואושרו בהליך

ההגשה". )אם מוסכם, נא לספק מועד 
 אחרון להגשת החלטה כזו(.

הבקשה מקובלת באופן חלקי, 
 ראו נוסח מתוקן. 

הזמנה להציע  92
 הצעות

5.4.2 
 ג'

מוועדת המכרזים להפריד את נבקש 
 סעיף ג' לשני תנאים כדלקמן:

 שנים. 10. בעל ניסיון מקצועי של 1
. בעל ניסיון בתכנון/ניהול תכנון/ בקרת 2

 תכנון בפרויקטי תשתית.

 הבקשה נדחית



 
 

 
 

 

הזמנה להציע  93
 6.3 הצעות

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את 
ההתייחסות ל"ניסיון עבודה בחו"ל 

ת" ל: "ניסיון בעבודה בפרויקטי תשתי
בפרויקטי תשתיות בסביבה רב 

 לאומית".

 הבקשה נדחית

הזמנה להציע  94
 הצעות

12.4 
12.5 

-ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי ה
USB  אינו אמור  12.4הנדרש לפי סעיף

 לכלול את ההצעה הכספית;
בנוסף, אנא אשרו כי ההצעה הכספית 

 -אינה נדרשת להגשה ב 12.5לפי סעיף 
USB .בנוסף לעותק המקורי 

 נכון. 

 5.1 הסכם 95

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את 
 כדלקמן: 5.1סעיף 

"היועץ מצהיר בזה כי הינו בעל 
הכישורים, היכולת והרקע המקצועי 

המאפשרים לו לבצע את העבודה 
בהתאם לדין ולהסכם זה, באיכות 
המקצועית הטובה ביותר בהתאם 

ובלים, לסטנדרטים הבינלאומיים המק
על פי הוראות הצוות ולשביעות רצונו 

המלאה, וכי הוא יישא באחריות 
הבלעדית לביצועה כאמור. מבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, מובהר כי מקום 

בו סבר היועץ כי הוראה כלשהי של 
הצוות עלולה להשפיע לרעה על הפרויקט 

או על יכולתו של היועץ לעמוד 
, והיועץ בהתחייבויותיו לפי הסכם זה

נדרש לפעול לפי הוראות הצוות בניגוד 
לעמדתו המקצועית כפי שהוצגה לצוות, 

לא יישא היועץ באחריות לנזקים 
שייגרמו כתוצאה מביצוע הוראה 

 כאמור".

 הבקשה נדחית. 

 9.4 הסכם 96

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את 
 כדלקמן:  9.4המשפט האחרון בסעיף 

כן מתחייב היועץ לדווח לצוות עם "
הוודע לו על עיכובים, טעויות, תקלות, 
בעיות, החלטות לא סבירות וכל מידע 
רלוונטי אחר אשר יש להביאו לידיעת 

 הצוות תוך זמן סביר."

 הבקשה מקובלת. 
 ראו נוסח מתוקן. 

 הסכם 97
10.2 
10.4 

10.9.1 

ועדת המרכזים מתבקשת להוסיף 
כי אישור  10.9.1-ו 10.4, 10.2בסעיפים 

או דחיית נותני השירותים המוצעים 
 ימי עבודה. 10מטעם היועץ יתקבל תוך 

 הבקשה מקובלת באופן חלקי. 
 ראו נוסח מתוקן. 

 12.8.4 הסכם 98

ועדת המכרזים מתבקשת להגביל את 
היקף השירותים הניתנים על ידי 
היועצים החיצוניים ו/או החברות 

 5%ם של החיצוניות, עד למקסימו
-מהמחזור השנתי של חשבונות היועץ ל

JTMT .בשקלים 

 הבקשה נדחית 

 13.5 הסכם 99

ועדת המכרזים מתבקשת להוסיף בסוף 
 סעיף זה כדלקמן:

"אלא אם העובד נדרש להישאר בבידוד 
 בהתאם להנחיות הממשלה".

 הבקשה נדחית



 
 

 
 

 

 13.7 הסכם 100

ועדת המכרזים מתבקשת להוסיף 
   :13.7בתחילת סעיף 

ימי  14"הצוות יאשר את החשבון תוך 
עסקים ממועד הגשתו על ידי היועץ. 

יום  60התמורה תשולם במועד שוטף + 
 ממועד אישור החשבון על ידי הצוות"

 הבקשה נדחית

 15.2 הסכם 101

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את 
 כדלקמן:  15.2סעיף 

"עיכוב בביצוע מטלה כלשהי יקנה לצוות 
מהתמורה המגיעה ליועץ  5%זכות לקזז 

עבור מטלה זו, על פי שיקול דעתו 
הבלעדי. מובהר כי קיזוז כאמור יהווה 
 סעד יחיד עבור עיכוב בביצוע מטלה."

 הבקשה נדחית

 17.2 הסכם 102

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי 
הסבת ההסכם תהיה מוגבלת לרשויות 
וגופים ממשלתיים שהוסמכו לכך כדין, 

 יף כדלקמן: ולתקן את הסע
"הצוות רשאי להסב, להעביר, לשעבד או 

למסור לצד שלישי לרשויות ולגופים 
ממשלתיים שהוסמכו לצורך כך כדין את 
זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, כולן או 

 מקצתן, ללא צורך בהסכמת היועץ."

הבקשה נדחית מאחר ומדובר 
בנוסח סעיף סטנדרטי, אך 

מובהר כי ההסכם יכול להיות 
מוסב אך ורק לגופים שיוסמכו 

 לכך. 

 16.3 הסכם 103

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן סעיף זה 
כך שאחריות היועץ לא תכלול נזקים 

עקיפים ותוצאתיים, וכי מגבלת 
 10%האחריות של היועץ לא תעלה על 

 ממחיר ההסכם.

 אחריות היועץ לא תוגבל. 
עד לסך של  -מגבלת האחריות 

 מלש"ח. 25

 22.1 הסכם 104

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את 
כך שיובהר כי במקרה של  22.1סעיף 

ביטול ההסכם באופן מלא או חלקי על 
ידי הצוות שלא כתוצאה מהפרת היועץ, 

היועץ יהיה זכאי לתשלום בגין: )א( 
עבודת היועץ שהושלמה עד למועד 

הביטול; )ב( התחייבויות היועץ שאינן 
ישיים עד ניתנות לביטול כלפי צדדים של

)ג( הוצאות שנגרמו -למועד הביטול; ו
ליועץ כתוצאה מביטול ההסכם )כגון 
דמי העברה, ביטול הסכמי שכירות 

 וכיו"ב(.

 להסכם.  22.2א. ראו סעיף 
 ב. הבקשה נדחית.
 ג. הבקשה נדחית. 

 22.1 הסכם 105

ועדת המכרזים מתבקשת להאריך את 
יום,  90-ההודעה על ביטול ההסכם ל

יום )כמפורט  60-רה לא פחות מובכל מק
יום  60בו ניתנת הודעה של  10.6בסעיף 

 לשינוי היקף העבודה לזרים(.

 60הבקשה מקובלת ביחס ל 
 יום, ראו נוסח מתוקן. 

   הסכם 106

ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את 
כך שהיועץ יהיה זכאי לבטל את  22סעיף 

 ההסכם:
)א( במקרה של השהיית עבודת היועץ 

 ימים; 60ה העולה על לתקופ
)ב( במקרה שהצוות לא שילם ליועץ 

 60סכום שאינו שנוי במחלוקת במשך 
 יום מהמועד בו סכום כאמור הגיע ליועץ. 

 הבקשה נדחית



 
 

 
 

 

 2.1 1טופס  107

 הצעה כספית:
במקום  – 1מתכנן  1.2.3תת סעיף 

 -עובדים לפחות'  3'העסקת -הדרישה ל
ה ועדת המכרזים מתבקשת לתקן סעיף ז

 כך:
יועצים/ אנשי  3ניהל לפחות צוות של • 

 צוות מקצועיים.
 או

שנה בתחום  15בעל ניסיון של מעל • 
 הרלוונטי.

 ראו טופס הצעה כספית מתוקן

 2.1 1טופס  108

 הצעה כספית:
ועדת  –מתכנן מומחה  1.1תת סעיף 

המכרזים מתבקשת לתקן סעיף זה כך 
שעות  60-יהיה מוגבל לשתעריף זה 

 חודשים. 6בממוצע בחודש על פני 

 ראו טופס הצעה כספית מתוקן

הזמנה להציע  109
האם חברה שמנהלת מקטע מהקו    הצעות

 הכחול, יכולה לגשת למכרז זה?
קיימת אפשרות, אך הבקשה 

 תיבחן באופן פרטני

 1.3 1טופס  110

האם נותני השירותים הקבועים ידרשו 
להחתים כרטיס" במשרדים בירושלים?  "

והאם התשלום עבור עובדים אלו ינתן 
רק על שעות העבודה מהמשרדים 

 בירושלים?

 להסכם 13.5ראו סעיף 

האם תינתן תמורה כלשהי עבור נסיעות  1.3 1טופס  111
 להסכם 13.5ראו סעיף  מול מקום העבודה?

 1.3 1טופס  112

מבקשים שלא ינוכו חופשות, ימי אנו 
מחלה וחגים מהשכר החודשי עבור נותני 
השירותים הקבועים מכיוון שהמעסיק 

משלם להם משכורת מלאה וקיים קושי 
 למשוך לירושלים אנשי מקצוע.

 להסכם 12.4-12.7ראו סעיפים 

הזמנה להציע  113
האם בנוסף לאדריכל רשוי, ראש צוות  5.4.2 הצעות

 הבקשה נדחית היות מתכנן ערים? הבקרה יכול ל

הזמנה להציע  114
האם בנוסף לאדריכל רשוי, ראש צוות  5.4.2 הצעות

 הבקשה נדחית הבקרה יכול להיות בעל תואר בניהול?

הזמנה להציע  115
האם בנוסף לאדריכל רשוי, ראש צוות  5.4.2 הצעות

 הבקשה נדחית הבקרה יכול להיות הנדסאי אדריכלות?

האם ניתן להציג פרויקט שנוהל על ידי   5.2.3   116
 הבקשה מקובלת.  חברה אחות ו/או חברת בת?

כן. ראו טופס מצורף ונוסח  האם נדרש לצרף אישור קיום ביטוחים? 16 הסכם 117
 מתוקן של ההסכם.

הזמנה להציע  118
הבהרה לגבי הדרישה "בסמיכות   3.3.1 הצעות

 למשרדי הצוות" 
לומטר במרחק  של עד קי

 ממשרדי הצוות

 


