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 לכבוד 
 י ייעוץ שירות לאספקתהמציעים במכרז 

 לכתיבת ועדכון נהלים בנושאי תחבורה ציבורית


א.ג.נ,



 ייעוץ  ישירות לאספקתמכרז  – 1מכתב הבהרות מס' הנדון: 

 לכתיבת ועדכון נהלים בנושאי תחבורה ציבורית



 המכרז למסמכי הבהרות לאספקתלהלן ייעוץ תחבורהשירותי בנושאי נהלים ועדכון לכתיבת

ועדכוניםלמכרזזה.ציבורית

המכרז במסמכי נכללו כאילו ייחשבו השינוייםוהתיקוניםהאמוריםבמכתבזה, כלההבהרות,

מלכתחילה.

כאמור הפרשנות תהיה זה במכתב האמורים והמושגים המונחים לכל אחרת, נאמר אם אלא

במסמכיהמכרז.

יןלהסתמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעםא

השינוייםהיחידיםמהאמור צורהשהיא. פורוםאו בכל שניתן, ככל ועדתהרכישות, עדליאאו

ובמכתבי בלבד, זה במכתב כמפורט הינם להם, וההבהרות הפירושים כל וכן המכרז במסמכי

שיצאומעםועדתהרכישות,ככלשיצאו.הבהרותנוספים

האמורבמכתבזהאינומשנהאוגורעמהאמורבמסמכיהמכרזאלאאםנאמרבמפורשאחרת.



לשאלות התשובות מסמך בין סתירה של האמורבמקרה יגבר המכרז, מסמכי לבין הבהרה

במסמךזה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

מס' 

 שאלה

 סעיף

 במכרז

 תשובה שאלה/הבהרה

1
כוללמומחהבכתיבתנהליםומומחהבתחוםנהליתחבורהציבוריתההאםניתןלהגישצוותכללי

לכתיבתנהלים?שביחדישלהםאתהניסיוןהנדרשמהאחראי

נהלים לכתיבת כאחראי אחד צוות איש להגיש יש לא.
.15בעלניסיוןכמפורטבסעיף


 המכרז.בהוראותאיןשינוי

2.42

בסעיףמצויןכיבמקרהשבואיןהמציעמסוגללספקמידעמסוים,המציערשאילצייןמדוע

להבנתנו,הדברסותראתהנאמרההנחההעובדתיתעליהמבוססהמידעאינהישימהלגביו.

,המצייןכיהגשתהצעהשלמהמהווהתנאילזכייה.נבקשלהבהיראתהנושא.3.2בסעיף

.2.4סעיףיימחק

5.33

בסעיףמצויןכיעלגביהמעטפהבהיוגשהמכרזיצוינופרטיםמזהיםשלהמציע,דברשיביא

 אתהנאמר סותר הדבר להבנתנו, המציע. של מס'לזיהוי "הגשתהצעות", בהוראתתכ"ם,

-7.4.11

מלאה,שלמהוחתומה,בצירוףתעודותומסמכים,כפי–המציעיגישאתהצעתו"-4.2סעיף

ונושא המכרז מספר ברור בכתב יצוינו ועליה היטב, סגורה במעטפה המכרז שנדרשבתנאי

 "ההתקשרות.

המעטפה)אוהאריזה(מעטפהנוספת,סגורההמציעידביקעלהצדהחיצונישל"–4.3סעיף

)מספר אישקשרמטעמו שםהמציעופרטי ובתוכהיופיעו המציעעלגבה, ללאפרטי היטב,

 ."טלפוןוכתובת(לשםהחזרתהמעטפהבמקרההצורך

נודהלהתייחסותכם.

 פרטי5.3סעיף לציון הדרישה ממנו ותושמט יתוקן
המציע.להלןהתיקון:


שתיהמעטפותתוגשנהיחדבמעטפהנוספת,עליה–5.3

 "הצעה למכרז לאספקת שירותי ייעוץ לכתיבת יצויין:
ועדכון נהלים בנושאי תחבורה ציבורית"







94
ולוגיסטייםםסעיפיםרביםהכלוליםבתכולתהעבודהמצריכיםתיאומיםאדמיניסטרטיביי

מורכביםמולגורמיםשוניםבתוךמשרדהתחבורהומחוצהלו.האםיינתןלזוכהסיועמצד

לו ותסייע הזוכה את תתמוך החברה כיצד אלו? לנושאים בנוגע החברה מצד קשר איש

אישקשרקבועבמהלךההתקשרותמנהלתתח"צתעמיד
 אשר זה, פרויקט ולצורך הזוכה את ככל,יסייעיכווין

.בהסרתחסמים,הניתן



 

 

מס' 

 שאלה

 סעיף

 במכרז

 תשובה שאלה/הבהרה

במקריםשבהםלאיתקייםשיתוףפעולהמצדהגורמיםהשונים?

9.15
האםזהכיצדמתבצעתרגוםהנהליםלהנחיותעבורהצוותהאחראיעלמערךפיתוחהרישוי?

חלקמהגדרתהתפקיד?האםמדוברבנהליםמיוחדיםשישלשנות?

איןשינויבמסמכיהמכרז.


למפרטהמכרז.9.2העבודהמפורטתבסעיףמהות

9.2.36

הופץכטיוטהלהערותמחוץ "גרסהחדשהתיפתחרקלאחרשנוהלכלשהו כי בסעיףמצוין

?להערותהטיוטההפצתלאחרבשרתתיפתחשהגרסהלכךהכוונהלמשרדהתחבורה".האם

מיאחראילמקםאתהנהלים?בשרתהקבציםולניהוללשרתישירהגישהלזוכהתהיההאם

בשרת?עלגביאיזופלטפורמהיוקםהשרת?האםבאחריותהזוכהלהקיםשרת?

לאישהשתמשבשרתענןאשריאפשרלזוכה,עלהזוכהל
עדליא מטעם בתהליךהקשר נוספים מפתח ולגורמי

הנהלים, בעבודהכתיבת הנמצאים לנהלים גישה
והשיתוףולגרסאותהקודמות,וזאתממגווןשירותיהענן

בשוק. הנהליםהקיימים את למקם הזוכה באחריות
בשרת. כך על תשלום ויידרש לגודל–במידה מעבר

העלותתחולעלהזוכהועליולתמחר מסויםשלנתונים,
.אותהבמסגרתההצעה

9.2.67

בסעיףמצויןכיהזוכהיבצעפעולותאדמיניסטרטיביותרבותהנוגעותלפרסוםהנהליםדרך

עבודה בשעות כרוך הדבר דומים, בפרויקטים מניסיוננו הנהלים". "פורטל האינטרנט אתר

רבות.האםישאפשרותלייצרמנגנוןאוטומטישיבצעאתהפעולותדרךהפורטל?

.איןשינויבמסמכיהמכרז


,מודגש כי של הפיזית לאתרהפעולה הנוהל העלאת

חברת ידי תיעשהעל ובבקרהבהכוונהAMCGהנהלים,
ולאעלידיהזוכהואישהקשרבעדליאהזוכהבמכרזשל

במכרז,אלאאםיוחלטאחרתעלידיהמשרד.

9.2.88

חברת הנהליםוהמסמכים? AMCGכיצדתתבצעהעבודהמול הקישוריםבין בנושאעדכון

והחברהתדאגלעדכוןהקישורים?האםתיתנןלזוכהאפשרות AMCGהאםתועבררשימהל

גישהלביצועישירותבפורטל?

הנהלים העלאת אופן על בקרה לבצע במכרז הזוכה על
בעיות ועל שונים בקישורים צורך על ולהצביע לאתר

וזאתמולאיששונותבהעלאתהקבצי הקשרבעדליאם,

ל הממצאים את יעביר תינתן.AMCGאשר לא לזוכה
יוחלטא אם אלא בפורטל, ישירות לביצוע גישה פשרות

אחרת.

9.2.99
האםניתןלנהלאתהמעקבאחרכלהנהליםשנמצאיםבטיפולדרךמנגנוןאוטומטיבענןאו

בפורטל?

 לנהלאתהמעקבדרךמנגנון בענןניתן בכפוףאוטומטי ,
הזוכה שבכוונת לשיטה בעדליא הקשר איש לאישור

ליישם.
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9.2.1210
בסעיףמצויןכיתכולתהעבודהתכלולמטלותנוספותמעתלעת.מהיהתכולההאפשריתשל

מטלותאלו?נודהלהבהרותבנוגעלסעיףזה.

מטלותנוספות,ככלשיהיו,הנןחלקמתכולתהעבודה
לעבודה/פרויקטזה.ותוקשור

12.111

1,200וזאתכאשרהיקףהעבודההשוטפתבמכרזהינו₪,1,000דמיההשתתפותבמכרזהינם

שעותבשנהלכלהיותר.מניסיוננו,הןבמכרזיםמסוגזהוהןבמכרזיםבעליהיקףגדוליותר,

מחדשאתדמיההשתתפותהמשולמיםנמוכיםמשמעותיתמסכוםזה.אנומבקשיםלשקול

דמיההשתתפות.

איןשינויבמסמכיהמכרז.

1512

בסעיףמצויןכיבאחריותהמציעלבצעגםאתעבודותהמזכירותוהמנהלההנגזרותמהעבודה

במכרז.אנומבקשיםלקבלהבהרהאודותפירוטמדויקשלהפעולותאשרמוגדרותעלידיכם

ובכללזהתשובהספציפיתלגביהפעולותכ"עבודותמזכירותומנהלה"ואשראינןמשולמות,

הבאות:תיאומיפגישות,תזכורותמקצועיות,הכנתמצגותסטאטוס,פגישותסטאטוס,עדכון

וקבוצות קשר אנשי רשימות ניהול קבצים, העלאת דיון, סיכומי כתיבת והפניות, לינקים

בזמןעבודהמרובה,תפוצה.כמוכן,אנומבקשיםלקחתבחשבוןכיביצועפעולותאלוכרוך

בדרךכללשלאחדהיועציםבפרויקט,זמןבגינוהזוכהכןמשלםלעובדיושכר.

תעריףהשעהאמורלכסותאתכלהוצאותהמציעבביצוע
כלפעולה לאיינתןתשלוםנפרדבגין נוספתהשירותים.

טותבשאלה.ורהפעולותהמפלרבות

13
סיוןבכתיבתילאייחשבכנניסיוןבכתיבתהנחיותתכנוןוןבכתיבתנהלים?יתכנוןהינותקףכניסבכתיבתהנחיותהאםניסיון15.2סעיף

.נהליםלצורךמכרזזה


איןשינויבמסמכיהמכרז.

14

15.2.4

עורך

לשוני

-עורךלשוני,לרוב,אינוחלקהומוגנימארגונים.לפיכך,התקשרותעםעורךלשונינעשיתאד

הוק.

-לקבועבתנאיהמכרזכיעלהזוכהלהציגתוךתקופהקצובהובטרםחתימתהחוזההאםניתן

מועמדשיענהלתנאיהמכרז)במקוםהצגתמועמדבשלבהגשתמסמכיהמכרז(?

איןשינויבמסמכיהמכרז.
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1715

מחשובית ולתחזקתשתיתניהולית, "הזוכהיתחייבלהפעיל כי אנובסעיףמצוין ואנושית".

נדרש הוא האם להפעיל. נדרש הזוכה אשר המחשובית התשתית אודות הבהרה מבקשים

המחשוביות הפלטפורמות מהם הנהלים? לפרסום הפלטפורמה את בעצמו להעמיד

והתקשוביותאותםהזוכהצריךלהפעילולתחזקבעצמו?

המחש הפלטפורמות לביצועובעל הזוכה שיעמיד יות
מענהלמפורטבעבודהנשואהמכרז.העבודהליתן


כי שוב מובהר הטוב הסדר למען הנהלים יהיהפרסום

המשרד של האינטרנט בתשובהבאתר כאמור ויתבצע
.לעיל7לשאלה

16

-11.4.3ס'

ביטוח

אחריות

מקצועית

נהלים ועדכון כתיבת העבודה. בהקשרי גבוה סכום הינו המקצועית האחריות גבול סכום

 עם המקצועיתנעשים האחריות ולפיכך המקצועי הידע את המספק במקור העבודה מזמין

לתכניםהינהשלמזמיןהעבודהבמקורלוהידעהמקצועיוהניסיון.

האםלאורהאמורלעילניתןלשקולאתהפחתתסכומיהביטוח?

.המכרזבהוראותאיןשינוי

17

-14ס'

ערבות

ביצוע

גבוהביחסלמהותהעבודהומכרזיםדומיםאחרים.ערבותסכוםהערבותהעצמיתהינוסכום

מביצוע אותו לנטרל ועלולה קטן משרד של הפיננסית הפעילות על מעמיסה גבוהה ביצוע

עבודותנוספות.האםניתןלשקולאתסכוםהערבותבהתאםלסיכוניהעבודה)בעיקרסיכון

שלהפסקתעבודהוצורךלקיוםמכרזחדש(?

 .₪ 220000 על יעמוד הביצוע ערבות סכום


להסכםיתוקןויהיהכדלקמן:"להבטחתזכויות14סעיף
על עדליא, לפקודת בנקאיתאוטונומית המזמין...ערבות

₪(..."עשריםוחמישהאלפי)במילים:₪25,000סך


ערבותביצוע.–מצורףנוסחמתוקןשלנספחו'להסכם
 18

א' נספח

(14)סעיף

מצויןכיהזוכהיידרשלהמציאבמועדחתימתההסכםערבותביצועעל14בסעיףבנספחא'

50,000סך זה₪. נדרשתעבורמכרזיםבהיקףדומהלמכרז ערבותהביצועאשר מניסיוננו,

הינהערבותנמוכהבאופןמשמעותימסכוםזה.נודהלהבהרהמצדכם.

נספחג'19
ביטוחאחריותמקצועית,בגבולותאחריותמקצועיתבנספחמצויןכיהזוכהיידרשלהמציא

$.נודהלהבהרותמצדכםבנוגעלגובההסכוםביחסלהיקףהמכרז.1,000,000של

.לעיל16ראהתשובהלשאלה

20
נספחי

המכרז

בנספחיהמכרזמקוםלאימותע"יעו"ד.האםניתןלשקולמתןאפשרותלחתימהע"יעו"ד/

במכרזיםדומים?רואהחשבון,כנהוג

המכרז.בהוראותאיןשינוי

 



 

 

 

 

 עדכונים נוספים

 

 .10:00בשעה  5.1.2012מועד הגשת ההצעות נדחה ליום חמישי0  .1

 

 בנוסחהמצורףלהלן:26.5יתווסףלמסמכיהמכרזסעיף .2


תזכהשהצעתוהמציעשיהיה,במכרזשני( כשיר) זוכהלבחורהמוחלטדעתושיקולפיועלההצעותלאיכותבהתאם,הזכותאתלעצמושומרהמשרד26.5"

או/והוועדהידיעלהמציעשיוכרזכזוכהההתקשרותחוזהייחתםלא,שהיאסיבהומכלהיה.המציעהזוכהלאחר,בטיבוהשניהמשוקלללניקוד

תהאהוועדה,ממנוחלקבוטלאועמוההסכםבוטלמכךוכתוצאה,מהתחייבויותיוכלשהיבהתחייבותהזוכהעמדלאההתקשרותתקופתלאורך

 ".הרכישותועדתשלמראשלאישורבכפוף,זהסעיףלפישנבחרהשניהכשירעםמהםחלקכלאוהשירותיםמתןלגביהתקשרותלאשררשאית

 



 

 

 ערבות ביצוע -נספח ו' להסכם 

ערבות להסכם מיום __________  כתב

______________הבנקשם
______________סניף

______________כתובת
______________טלפוןמספר
______________פקסמספר

  לכבוד

 ייעוץ כלכלי בע"מ עדליא חברת

 ___________מספר בנקאית ערבות: הנדון

"(,אנוערביםבזהכלפיכםהזוכה________________________________)להלן:"לבקשת

"ח(,אשרתדרשומאתהזוכהשאלפייםוחמישהעשר"ח)ש25,000לסילוקכלסכוםעדלסךשל

ל הסכם עם שירותיבקשר ציבוריתאספקת תחבורה בנושאי נהלים ועדכון לכתיבת ייעוץ

מיום שהואכפילצרכןהמחיריםמדדשלבלבדלעליהצמודיהיההערבותסכום________.

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהידיעללפעםמפעםמתפרסם "המדד"( הצמדהבתנאי)להלן

:שלהלן

המדד" -היסודי" חודש יונימדד 2014שנת בתאריך של15.7.14שהתפרסם 102.3בשיעור

.נקודות

המדדהאחרוןשפורסםקודםלקבלתדרישתכםעלפיערבותזו.-"המדדהחדש"

ערבותזויחושבוכדלקמן:לענייןהצמדההפרשי

לעומתהמדדאם החדשעלה המדד כי זה ערבות כתב פי על תשלוםכלשהו בצוע בעת יתברר

יוגדלבהתאםסכוםהדרישהכפישיעורעלייתושלהמדדהחדשלעומת המדדהיסודי,היסודי,

והפרשיההצמדהשייווספויהיובסכוםהשווהלמכפלתההפרשביןהמדדהחדשלמדדהיסודי

בסכוםהדרישהמחולקבמדדהיסודי.

לסכוםעדבדרישתכםהנקובהסכוםאתלכםנשלםהיסודימהמדדנמוךיהיההחדשהמדדאם

.הצמדההפרשיכלללאהערבות

לפידרישתכםהראשונהבכתב,תוךאנו )שבעה(7מתחייביםבזאתלשלםלכםמדיפעםבפעם,

שלאיעלהעל לסכוםכולל על ידכם, סכוםשיידרשעל כל ימיםמיוםקבלתדרישתכםבכתב,

הסכוםהנ"ל,מבלישתהיוחייביםלנמקאתדרישתכם,מבלישתעמודלנוכלטענתהגנהשיכולה

.הזוכהםומבלישתהיוחייביםלדרושתחילהאתסילוקהסכוםהאמורמאתכלפיכלזוכהלעמוד

מהוהסכוםהנדרשעלידכם.יצוייןבמכתבהדרישה

.בכללועד__________יוםעד___________מיוםבתוקפהתהיהזוערבות

.לעילהמפורטתהבנקסניףלכתובתלהפנותישזוערבותפיעלדרישה

.להסבהאולהעברהתניתנאינהזוערבות



                  ______                   _________                         _______________ 

 תאריךשםמלאחתימהוחותמת




