
 
 

 
 

 

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

 007/2021מס' הליך  

 חלק א'  – 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

פרק/סעיף 
 תשובות המזמין נוסח השאלה  תת סעיף ראשי 

1 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.1.4 

מבוקשת הקלה בתנאי  
הסף למציע כך שהמחזור  
הממוצע המינימלי בשנים  

יהיה    2018,2019,2020
 מיליון ₪ בשנה.  15לפחות 

 הבקשה נדחית. 

2 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

 הגדרות  2

מבוקש להגדיר כי עובד  
המציע ייחשב גם מהנדס  
בכיר שעבד תחת ניהולו  
הישיר של המציע במשך  
שלוש השנים האחרונות  

לפחות אף אם שכרו שולם  
 באמצעות חברה אחרת. 

 הבקשה נדחית. 

3 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.1.5 

 
עקב הצורך בהתקשרות  

זרה, נודה   עם חברה
לקבלת מסמכי המכרז  

 בשפה האנגלית.

 הבקשה נדחית. 

4 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.2.1 

נודה לעדכון הסעיף כך  
שיאפשר הצגת פרויקט  
מסילתי שבו נוהל שלב  
התכנון או שלב הביצוע  

 מיליארד ₪  1בהיקף של  

ראו נוסח מתוקן במסמכי  
 ההזמנה.

5 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.2.2 

ן הסעיף כך  נודה לעדכו 
שיאפשר הצגת פרויקט  

תחבורה עירוני  שבו נוהל  
שלב התכנון או שלב  

  80הביצוע בהיקף של 
 מלש"ח ₪ 

ראו נוסח מתוקן במסמכי  
 ההזמנה.

6 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.2.3 

ככל הידוע לנו, אין  
שבוצעו על   PPPפרויקטי 

ידי קבלן זר . נודה  
 להבהרתכם. 

הדרישה לקבלן זר מתייחסת 
   DBיקט לפרו

ראו נוסח מתוקן במסמכי  
 ההזמנה.



 
 

 
 

 

7 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.2.3 

נבקש לשנות את תנאי  
הסף שיכלול דרישה  

לפרויקט תחבורה בשיטת  
DB/PPP   בהיקף שמעל
 מלש"ח  500

 הבקשה נדחית. 

8 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

 .ג 5.4.1 5

אנו מבקשים לשנות את  
הדרישה להובלה וניהול  

ות  בכיר של פרויקט תשתי
תחבורה בהיקף של מעל  

 מלש"ח  500

ראו נוסח מתוקן במסמכי  
 ההזמנה.

9 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

 .א6.1 6

 
מבקשים להפחית את  
מספר חבילת הביצוע  

 הנדרשות. 

 הבקשה מקובלת. 
ראו נוסח מתוקן במסמכי  

 ההזמנה.

10 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

לא הוגדר "פרויקט   .ב6.1 6
 תחבורתי קווי" 

במסמכי   ראו נוסח מתוקן
 ההזמנה.

11 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

 .ג 6.1 6

קיימים מספר מועט של  
בישראל,   PPPפרויקטי 

אשר מרביתם הינם בכלל  
מתחום המבנים ולא  

מתחום התשתיות, לא  
ברור מידת הרלוונטיות  

 של סעיף זה 

השאלה לא ברורה, הניקוד  
אינו מוגבל לניסיון בפרויקטי  

PPP   .בלבד 

12 
הזמנה  
להציע  

 ת הצעו
 .ג 6.1 6

קיים רק פרויקט רכבת  
קלה אחד שהושלם ועוד  
פרויקט אחד שבו בוצע  

, לכן סעיף זה  2אינפרה 
מצמצם את התחרות  

 באופן ניכר 

הטענה המועלית לא ברורה,  
הניקוד אינו מוגבל לניסיון  

 ברכבת קלה בלבד.

   1טופס  13

לאור משך    -התייקרויות 
הזמן הארוך של  

ההתקשרות ועליות  
ם במשק, יש  המחירי

לשקול הצמדה למדד  
התשומות לבניה, מדד  

הסלילה או לשכר הממוצע  
 במשק

 הבקשה נדחית. 

 5 5 1טופס  14

-בקרת תכנון הנדסי ל
RFT   תעשה בחלקה על

ידי מומחי תוכן זרים,  
אולם השכר המוצע ישולם  

  בשקלים דבר המביא
לחשיפה החברה הזוכה  

לסיכוני מט"ח  
משמעותיים. לאור זאת,  

לשקול הצמדה    נודה
חלקית של התשלום  
ליורו/דולר במקביל  

 להצמדה נוספת למדד. 

מתייחסים   RFTדוחות 
לעבודות הנדסה אזרחית  

( המצריכה 1אינפרא  -)ברק"ל 
לרוב מעורבות מינורית, אם  
בכלל, של  גורמים זרים ולכן 

 הבקשה נדחית. 



 
 

 
 

 

15 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

12 12.6 

 
אנא הבהירו כי מציע יכול  

קשר במבנה כאמור  להת
תחת התנאים   JVשל 

 הבאים: 
במציע   JV( כלל חברי ה 1

יהיו אחראים ביחד ולחוד  
 כלפי המזמינה. 

, אשר  JV( אחד מחברי ה 2
במציע,   50%יחזיק לפחות 

יידרש לעמוד באופן מלא  
בכל תנאי הסף שנקבעו  

 רז. במסמכי המכ

 הבקשה נדחית. 

16 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.2.3 

ם מתבקשת  ועדת המכרזי
להכיר בניסיון מציע אשר  
  -ניהל עבור זכיין )דרך ארץ 

( את שלב הביצוע  6כביש 
 PPPשל פרויקט בשיטת ה

 שבוצע על ידי קבלן זר 

 הבקשה נדחית. 

17 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

5 5.2.3 

ועדת המכרזים מתבקשת  
מציע אשר   להכיר בניסיון 

נתן שירותים בפרויקטים  
דומים כקבלן משנה של  

 בקרה הראשית חברת ה

 הבקשה נדחית. 

18 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

 )ג(  5.4.1 5

ועדת המכרזים הנכבדה  
מתבקשת לעדכן את נוסח  
הסעיף באופן הבא: בעל  

ניסיון מקצועי וניהולי של  
שנים לפחות, מתוכן   10

לפחות שנתיים בהובלה  
של פרויקט   וניהול בכיר

  )ו/או רכבת כבדה( רק"ל
  500בהיקף של מעל 

 מלש"ח. 

 . 8או תשובה לשאלה ר

19 
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

3 3.3.1 
נודה להגדרה לגבי  

"הסמיכות למשרדי  
 הצוות" 

הכוונה היא במרחק הליכה  
 ממשרדי הצוות.  

נוסח מתוקן במסמכי  ראו 
 ההזמנה.

 


