
 
 

  
  

 

  

ייעוץ אסטרטגי בתחום הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 
  028/2021הליך מס'  – התחבורה הציבורית עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  

  תשובה  שאלה  סעיף   מסמך  מס'

1. 

י לצורך עמידה נבקש להבהיר כ  5.3תנאי סף   הזמנה להציע הצעות
יוכר גם ניסיון בעלי  5.3בסעיף 

 טה במציעהשלי
  

ישנה אפשרות לייחס את ניסיון 
האישי של נותן השירותים 

העיקרי כניסיון המציע אם הנך 
 33%בעל/ת השליטה בלפחות 

, נדרש להמציא את מהתאגיד
  האסמכתאות הרלוונטיות

2. 

נבקש להבהיר כי המציע יכול   5.5סף תנאי   הזמנה להציע הצעות
להעמיד מספר נותני שירותים 

  דיםלכל אחד מהתפקי

  הבקשה אינה מתקבלת

3. 

נבקש להבהיר כי לצורך עמידה   6.1קריטריון   הזמנה להציע הצעות
יוכר גם ניסיון בעלי  6.1בסעיף 

 השליטה במציע
  

  1ר' תשובה לשאלה 

4. 

 -הגשת הצעות   הזמנה להציע הצעות
11  

האם לאור ההנחיות בדבר 
התפרצות נגיף קורונה, יהיה 

  ניתן להגיש באופן מקוון?

  מתקבלת אינה הבקשה

5. 

האם כלכלן יכול לגשת עם   5.5.2תנאי סף   הזמנה להציע הצעות
  יותר מחברה אחת?

  הבקשה מתקבלת

6. 

מבקשים להוסיף להשכלת   5.5.3.1תנאי סף   הזמנה להציע הצעות
המודליסט בעל תואר אקדמי 

  ראשון לפחות בגאוגרפיה.

תואר אקדמי ראשון 
בגיאוגרפיה כבר נכלל כחלק 

  מדעי החברה)( מתנאי הסף

7. 

 -בקשה לתקן את תנאי ה  5.5.3.2תנאי סף   הזמנה להציע הצעות

emme/2 מאקרו של  , לתוכנת

inro  

  

. לתשומת אין שינוי בתנאי הסף
על גרסאותיה  emme כם ביל

  .inroהיא תכנה של חברת 



 
 

  
  

 

8. 

  האם ניתן להרחיב על הניקוד?  6 -קריטריונים  הזמנה להציע הצעות

מות האם הניקוד הוא לפי כ

  פרויקטים? גודל? 

האם יש כמות מקסימום 
  להגשה?

הניקוד יתבסס על בסיס 
רשמות ועדת הבחירה בנוגע הת

לפרויקטים שיוצגו על ידי 
המציעים במסגרת טבלאות 
הניסיון. במסגרת הערכת 

הפרויקט יילקחו בחשבון, בין 
שיקולים הבאים: היקף היתר, ה

רלוונטיות לצרכי הפרויקט, 
מכרז, כמות הצוות ולנשוא ה

, מגוון הפרויקטים שיוצגו
, תוצרי העבודה, הפרויקטים

  וכיו"ב

9. 

האם יש יתרון למתכנן   6.7קריטריון   הזמנה להציע הצעות

תחבורה בעבודה עם מספר כלי 

ו/או   Transcadתכנון? 

emme?  

יש יתרון לכלים נוספים כמו 
  סימולציה?

הניקוד יקבע באופן יחסי 
ורה בהשוואה בין מתכנני התחב

  שיוצגו בהצעות

10 . 

נבקש להבהיר האם מנהל   5.4.2י סף תנא  הזמנה להציע הצעות
פרויקט שעסק בניהול פרויקטי 
תחבורה עומד בתנאי הסף של 

  מתן שירותי תכנון תחבורה.

הכוונה היא שמנהל הפרויקט 
יהיה בעל ניסיון בתכנון 

  תחבורה לא רק בניהול התכנון

11 . 

הגשת  11.1  הזמנה להציע הצעות
  צעותה

נבקש להאריך את המועד 
להגשת הצעות, כך שהזמן בין 
קבלת המענה לשאלות הבהרה 

להגשת המכרז יהיה לפחות 
  שבועיים.

. המועד החדש הבקשה מקובלת
יקבע ליום ות ילהגשת הצע

28.12.2021  

12 . 

הגשת  11.3  הזמנה להציע הצעות
  הצעות

נבקש להוסיף שהעותק 
הדיגיטלי יהיה גם בדיסק ולא 

  .USBרק 

  הבקשה אינה מתקבלת

13 . 

יתקבלו במכרז מטלות האם   3  תכולת עבודה
של תכנון תחבורה אסטרטגית 

או תכנון תחבורה ציבורית 
  אסטרטגית בלבד?

ייעוץ יתכנו מטלות של אכן, 
אסטרטגי ולא רק של תכנון 

  תחבורה ציבורית אסטרטגית 

14 . 

האם יתקבלו במכרז מטלות   3  תכולת עבודה
א רק ל –של תכנון אסטרטגי 

מטלות של תכנון תחבורה או 
  תכנון תחבורה ציבורית?

  13בה לשאלה וראה תש

15 . 

איך תיקבע מסגרת התקציב   8.7  הסכם התקשרות
לכל מטלה? מי מגדיר את 

היקפי שעות העבודה 
  הנדרשות?

בכל התמורה לכל מטלה תיקבע 
ת עבודה בהתאם להגדרת הזמנ

  העבודה ובתיאום עם הזוכה



 
 

  
  

 

16 . 

פרויקט מסדר גודל כזה הינם   8.7  הסכם התקשרות
ם ומורכבים. פרויקטים גדולי

נבקש כי היקף השכר ייקבע 
לפי הערכת תשומות, אך 

תשלום בפועל יבוצע לפי אבני 
דרך מקובלות / תעריפיות 

ולא לפי  –לתכניות מסוג זה 
  דוחות שעות.

כל ככלל ההצעה מקובלת, אך 
מקרה יבחן לגופו וההחלטה 

 תבוא לידי ביטוי בהזמנת
   העבודה הספציפית

17 . 

כמה זוכים יהיו למכרז   2  להציע הצעות הזמנה
  (מינימום ומקסימום)

יהיו  מספר הזוכים שייבחרו
למספר ההצעות בהתאם 

שיתקבלו, איכותיהן וכן 
ולתקציב  לצרכי הצוותבהתאם 

  המאושר

18 . 

נותני שירותים   הזמנה להציע הצעות
  5.5נדרשים 

וועדת המכרזים מתבקשת 
ן יינתן יתרולהבהיר האם 

למציע אשר יגיש בעלי 
  תפקידים נוספים

  הבקשה אינה מתקבלת
  

19 . 

הזמנה להציע 
  הצעות

האם במסגרת הצעה של מיזם   6.1קריטריון 

משותף של שתי חברות יינתן 

ניקוד עודף לניסיון באספקטים 

אסטרטגי שונים של ייעוץ 

  בתחום התחבורה כדוגמת:

  ,תכנון תחבורתי

  ,חדשנות בתחבורה

ח תחבורתי המשולב פיתו

  ,בפיתוח עירוני/סביבתי

תוכניות לאיתור וקידום 

מיזמים תחבורה 

  .אינטגרטיביים

גיש הצעה במסגרת לא ניתן לה
  מיזם משותף

  
  כמו כן,

  8ר' תשובה לשאלה 
  



 
 

  
  

 

20 . 

הזמנה להציע 
  הצעות

התמורה 
  7הכספית 

לשנות את התמורה נבקש 

השעתית על פי אחת מהחלופות 

  ):הבאות (או חלופה אחרת

קביעת שתי דרגות  . 1

האחת למנהל  -מחיר  

הפרויקט ולמתכנן 

אשר לא  –התחבורה 

ש"ח  350-תפחת מ

לשעה, והשנייה לשאר 

חברי הצוות שיוגשו 

 –ויאושרו בהמשך 

 250- תפחת משלא 

 ש"ח לשעה.

התמחור על הותרת  . 2

פי תעריפי חשכ"ל 

תוך קביעת תעריף 

מינימום לכל 

היועצים שיוגשו ו/או 

יפחת יאושרו, שלא 

  ש"ח לשעה. 250-מ

  הבקשה אינה מתקבלת

21 . 

הזמנה להציע 
  הצעות

וועדת המכרזים מתבקשת   11

לדחות את המועד האחרון 

- להגשת הצעות עד ליום ה

  . 12:00בשעה  30.12.21

  11שובה לשאלה ר' ת

  

  

  


