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 2/21 פומבי שאלות הבהרה מכרז

 להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית ותכנית יישום אזורית עבור אשכול רשויות השרון 

מסגרת הליך  עים במפגש המציעים ובלהלן תשובות האשכול לשאלות ההבהרה שנשאלו ע"י המצי
 . ההבהרות

  מים בכל עמוד ע"י המציעחתו מסמך זה וכן את פרוטוקול מפגש המציעיםלצרף  על המציע
 . כחלק בלתי נפרד ממסכמי המכרז

 עמוד  מס"ד
סעיף  
ותת 
 סעיף 

 תשובה  שאלה 

1 37 6.1  
למסמך 

 ג

מנהל   \ראש הצוותבפתיחה: "
יהיה  אחד מהשניים   -פרויקט

הבאים: מתכנן ערים או מתכנן 
 תחבורה   

)שתפקידם כמתכננים מתואר  
האם  הכוונה היא שראש   להלן("

"איש צוות  רק הצוות אמור להיות 
, 28כהגדרתו בעמוד ליבה ראשון"   

"איש   גם, או שיוכל להיות 2.1ס' 
כהגדרתו בעמוד  צוות ליבה שני" 

29?  

 ללא שינוי 

2 8  6.4  
למסמך 

 א

"מובהר ומודגש בזאת כי הצעת  
המציע כוללת את כל ההוצאות של  

 המציע..." 
מפרט השירות בהמשך מגדיר  בנייה  
של תהליך תכנון משתף לאישור ע"י  

מזמיני העבודה. תהליך תכנון משתף 
דורש תשומות, אשר עשויות  

להשתנות בהתאם לאופי התהליך  
)היקף הצורך מנחי קבוצות, פרסום  

 ויידוע ונושאים אחרים(.  
מבקש לוודא כי עלויות תהליך  

 התכנון המשתף לא אמורות להיכלל
 בהצעה הכספית.

 עלויות תהליך התכנון המשתף
כלולות בהצעה בהתאם   ומימושו

כמפורט  להצעה שיגיש המציע
 .  7.5.1בסעיף 

בהובלת צוותי    למשרדנו יש נסיון 3.2.1 6 3
אסטרטגיות עירוניות   תכניות

הכוללות מרכיבים משמעותיים של  
תחבורה, כולל תחבורה ציבורית  

 ושבילי אופניים. 
ניהלנו ותכניות מתאר הכוללניות  

מרכיב   לערים גדולות שכללו
תחבורה מקיימת משמעותי, וכן  

ניהלנו את התכניות  
עירוניות לשבילי    האסטרטגית

 אופניים. 
ף האם נסיון זה עומד בתנאי הס

 המפורטים בסעיף זה? 

יש להציג ניסיון כמפורט בסעיף 
3.2.1   
עמידה   בדבר ה והחלטהבדיק

הסף נעשית ע"י ועדת  בתנאי 
 מכרזים
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האם יועץ התחבורה יכול להציע   3.2.2 6 4
מועמדות במסגרת יותר מצוות 

 תכנון אחד? 

יוצג הסכם התקשרות לבד שוב כן
 ץ לצורך פרויקט זהעם היוע

האם יועץ שיתוף ציבור יכול להציע  3.2.3 6 5 
מועמדות במסגרת יותר מצוות 

 תכנון אחד? 

יוצג הסכם התקשרות לבד שוב כן
 ץ לצורך פרויקט זהעם היוע

יחס הניקוד בין חברי צוות מה  11.6 13 6
 הליבה? 

 יתחלק באופן הבא: וד הניק
מתכנן  \מתכנן ערים 15%

 בורה תח
 יבורית  מתכנן תחבורה צ 10%
 לתכנון משתף ץיוע 10%

האם שלב איסוף הנתונים הכולל   4 34 7
איסוף נתונים ומיפוי המצב הקיים 

מתוכניות ממשלתיות, תוכניות  
עירוניות ואיסוף מידע ממאגרי מידע 
רלוונטיים, כמו גם סל שיתוף ציבור 

קבוצות   \לאשכול ולרשויות )סקרים
סדנאות   \הוועדות מקוונת \מיקוד

וכדו'( הינם באחריות המציע וחלק 
 שלו? מהצעת המחיר 

איזה מידע מהאמור לעיל קיים  
 לרשות האשכול?

 
 
 
 
 
 
 

 כן. 
 

האשכול ישתף בכל מידע שקיים  
בידי האשכול  לרשותו בנושא. 

 .בלבדכניות חלקיות ות
בעבודה מעין זו, חלק מהותי  6ד. 36 8

מתכולות העבודה ובוודאי מאיכותה  
כלכלי שלה. - תלוי בנדבך האסטרטגי

לאור זאת, מתבקשת הועדה לשנות  
את הניקוד האיכותי כך שינתן 

ותי לניקוד האיכותי מרכיב משמע
 ליועץ האסטרטגי וליועץ הכלכלי. 

 ללא שינוי 
 

בסעיף זה מפורטים ארבעה חברי  6.1 37 9
צוות ליבה, בעוד שלאורך המכרז 

מפורטים שלושה בלבד )כולל בנספח  
מסמכי הערכה ובדיקת תנאי  -( 1ב)

 סף(.  
 כמה חברי צוות ליבה נדרשים?

בסעיף מפורטים שלושה חברי 
צוות ליבה כאשר שני תתי  

ראש  "שכותרתם:  הסעיפים
מתכנן ו" "מנהל הפרויקט \הצוות

 "מתכנן עירוני \תחבורה 
ש  אי -הצוות מתייחסים לראש
 . צוות ליבה ראשון

 
מסמך  5 10

א' סעיף 
, תת  2

סעיף 
1.8 

נודה להרחבה באיזו מידה הזוכה  
יידרש למלא אחר דרישות לקבלת 
התקציב הממשלתי. האם הזוכה 
נדרש לממשקי עבודה מול הגורם 
 המממן או שזו אחריות האשכול? 

אחריות האשכול לממשק עבודה 
. באחריות מול הגורם המממן

הזוכה לעמוד בדרישות שידרשו 
 מעת לעת.  ןמע"י הגורם הממ

מסמך  9 11
א' סעיף 

7.5.2  ,
תת 

סעיף 
7.6 

בכוונת האשכול לדרוש האם 
מהמתכנן לערוך שינויים בהתאם  

לצרכיה, וללא תוספת כספית,  
בתחילת העבודה בלבד או גם 

בשלבים מאוחרים של העבודה בהם 
ההשלכות של כל שינוי הן  

ההיקף הכספי מ 15%שינויים עד 
יהיו כלולים בהצעת  הפרויקט של

. שינויים שנובעים מטיב  המחיר
העבודה של הזוכה יבוצעו על 

חשבון הזוכה ללא הגבלה על פי 
 דרישת האשכול.
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משמעותיות יותר וגוררות תשומות  
 רבות? 

נודה לקבלת המכרז בפורמט וורד   כללי כללי 12
פתוח לעריכה על מנת למלא את  

הטבלאות ולהחתים את בעלי 
המקצוע השונים כיוון שלא ניתן  

 PDFלעשות זאת בפורמט 

 ללא שינוי 

לפי המפורט במכרז על הצוות למנות    13
ראש צוות, מתכנן   -בעלי תפקידים 4

ערים/ מתכנן תחבורה, מתכנן  
תחבורה ציבורית ויועץ לתכנון  
משתף. האם ראש הצוות יכול  

 להימנות על אחד מהיועצים? 

 9ראה תשובה לשאלה 

, האם מתכנן 1בהמשך לסעיף    14
הערים יכול לשמש גם כיועץ לתכנון  

 משתף?

אנשי צוות ליבה כפי  3נדרשים 
היועץ יכול  . 3.2ף המפורט בסעי

להיות מתכנן ערים אך נדרש 
מתכנן תחבורה   \מתכנן ערים

נוסף שימלא את תפקיד איש צוות  
  1ליבה 

 האם ניסיון בייעוץ תחבורתי לתכנית   15
גדולה, כגון תכנית אב או תכנית  
מתאר כוללנית ליישוב, הכוללת  
תחבורה ציבורית, נחשב כניסיון 

 רלוונטי לצורך ציון האיכות?

  3ראה תשובה לשאלה 

נבקשכם לפרט את שיטת הניקוד     16
לכל אחד מאנשי הצוות המפורטת 

. נבקש להבין כמה 11.6בסעיף 
ניסיון נדרש כל מסמכים או שנות 

אחד מאנשי הצוות להציג בתחומים 
 המפורטים, כדי למקסם את הניקוד. 

רלוונטי  את הניסיון היש לפרט 
לכל איש צוות וכן לצרף 

מלצות ככל אסמכתאות וה
  האפשר. 

, אנא פרטו את 4בהמשך לסעיף    17
אנשי   3מהניקוד בין  35%חלוקת 

 הצוות המפורטים

  6שאלה תשובה ראה 

יועצים, עולה כי תנאי  מפניה למספר    18
הסף ליועץ שיתוף ציבור אינם  

ברורים. אנא חדדו והבהירו את  
 הדרישות

 הדרישות מובהרות בתנאי הסף 

האם איסוף המידע בפועל מקהילות     19
המשתמשים הוא באחריות יועץ  

 התכנון המשתף?

 כן

האם על הסקרים שיאספו להיות     20
 סקרים מדגמיים?

המציע נדרש במסגרת ההצעה  
  סוגי סקרים לית להציע המילו

סבור כי הם חיוניים   מציעשה
ללימוד המצב הקיים ולהסביר  

 את חשיבותם לעבודה המתוארת.
  -האם בתהליך התכנון המשתף   21

הקמת הקבוצות, איתור נציגים  
מהיישובים, לוגיסטיקה ותיאומים  
 \של מפגשים הם באחריות הרשויות

באחריות הזוכה ובתיאום וסיוע  
 . האשכול והרשויות של 
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האשכול או באחריות יועץ התכנון 
 המשתף?

אשכול רשויות השרון יסייע  האם    22
ברתימת הרשויות לשיתוף פעולה עם  

 צוות התכנון?

 כן

האם יש בידי אשכול רשויות השרון     23
פלטפורמה מקוונת לשיתוף ציבור? 

לחלופין, האם ישנן מאגרי מידע 
שאפשר להתחבר אליהם עם 

 (? CRMפלטפורמה מקוונת )

 לא.  כון להיום נ

האם נדרש אישור מקצועי     24
לצורך קבלת  מהגורמים החיצוניים

 ? המימון
 

הפנים,  משרד   -הגורם המממן
ידרוש עמידה באבני הדרך  
 המפורטים בתנאי המכרז  

להמציא כל מסמך   שיידרוהזוכה 
שיתבקש לצורך קבלת המימון 

 ממשרד הפנים.  
 

האם הזוכה נדרש לממשקי עבודה     25
מול הגורם המממן או שזו אחריות  

 האשכול?

 10ראה תשובה לשאלה 

האם הכוונה שהתשלום פה הוא גב    26
אל גב? אנחנו נציג את התוצרים 

 גורםואתם תעבירו לרשויות ול
שממן ורק באישור שלו נקבל את  

 ? תשלוםה
 

אינו תלוי  תשלום התמורה לזוכה 
במועד קבלת התקצוב מהגורם  

החיצוני המממן ויעשה בהתאם  
 לתנאי התשלום הקבועים בחוזה.

למען הסדר הטוב יודגש כי 
הפרויקט בכללותו ממומן ע"י  

גורם מממן חיצוני )משרד הפנים(  
לכן ככל ולא יאושר תקצוב לשלב 

כזה או אחר של הפרויקט ע"י 
הגורם המממן, יופסק מתן  

בהודעה בכתב מראש  השירותים 
לזוכה והזוכה מוותר על כל טענה  

 בעניין.  
 

מה השיקולים בחיוב עלות רכישת     27
 המכרז? 

)ב( לתקנות   10ראה סעיף 
(  1987העיריות )מכרזים, תשמ"ח 

 החלות על האשכול

 

 


