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לכבוד
המציעים במכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ
בטיוב ותחזוקת תשתיות רישוי תחבורתיות

א.ג.נ ,

הנדון :מכתב הבהרות מס'  1ועדכון על דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז בנושא
אספקת שירותי ייעוץ בטיוב ותחזוקת תשתיות רישוי תחבורתיות

להלן הבהרות נוספות למסמכי המכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ בטיוב ותחזוקת תשתיות
רישויתחבורתיותועדכוניםלמכרזזה .
כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז
מלכתחילה. 
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכיהמכרז .
איןלהסתמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעם
עדליא או ועדת הרכישות ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור
במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט במכתב זה בלבד ,ובמכתבי
הבהרותנוספיםשיצאומעםועדתהרכישות,ככלשיצאו .
האמורבמכתבזהאינומשנהאוגורעמהאמורבמסמכיהמכרז,אלאאםנאמרבמפורשאחרת .
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13.1/ 19.1

שאלה/הבהרה

תשובה

עלפימסמכיהמכרז,ההתקשרותהינהעד12/5/2015בלבד,דהיינותקופתעבודהשלמספרחודשים תקופתההתקשרותעד12.5.2015נגזרת
בלבד.נאהבהירונקודהזאתוכן,בהנחהשזואכןהתקופה–מהימכסתהשעותלכלאחדמהעובדים מתקופתההתקשרותשלעדליא
בתפקידהכמנהלתתח"צמולמשרד
לתקופתההתקשרות .
התחבורה.כאמורבסעיף10למכרז,
לעדליאהאופציהלהאריךאתתקופת
ההתקשרותעםהזוכהבמכרזזה,וזאת
עלפישיקולדעתההבלעדיובכפוף
לאישורועדתהרכישות .
מכסתשעותהעבודהבהיקףשנקבע
בסעיף10למכרז,וככלשתקופת
ההתקשרותתהיהנמוכהמשנה,כךגם
מכסתהשעותלעבודהתהאזהה
בהיקפה.לדוגמא:תקופתההתקשרות
הראשונהעדל-12.5.2015הנה6
חודשים,כךמכסתהשעותתהא .2,160
מכסתהשעותלכלאחדמהעובדים
תקבעעלידיעדליא .
מצורפיםנספחיה'ו-ה'1המחליפים
נבקשלהבהיראםהמדוברבנספחאחד,כפישמוצגבמסמכיהמכרז,אובשנינספחיםנפרדים
אתנספחה'שבמסמכיהמכרז.
אחרים,ומהם .
איןשינויבמסמכיהמכרז 
האםניתןלפצלאתתפקיד"מנהלהתשתיות"לשנייועצים,כלאחדבחצימשרה 
בסעיף13.1במסגרתהשרותהמתבקש,נכללתגםמטלתה"תמיכההטכנית".נבקש :
א .להבהירבמדוייקלמההכוונהבשרותזה,האםעבודהשוטפתב–TCבתהליכיתכנוןתח"צמול
רשויותומפעיליםעונהעלהנדרש.
ב .לבטלאתהניקודהניתןבסעיף19.1ל"ניסיוןבעבודהמוללקוחותבמתןתמיכהטכנית"
ולהמירול"ניסיוןבעבודהבTCבתכנוןתח"צ–שניםו/אופרויקטים",כפישמתבקשבסעיף
.13.2
ניסיוןבמתןשרותתמיכהטכניתמוללקוחות,מצמצםבאופןמשמעותיאתמספרחברותהתכנון
הרלבנטיות .


א .עבודהבטראנסקאדבתהליכיתכנון
תח"צמולרשויותומפעיליםאינה
עונהעלתכולתהעבודההנדרשת
מאישהצוות.תמיכהטכניתכוללת
טיפולבתקלותהקשורותלבסיסי
נתוניםגיאוגרפייםכגון:
routesystemושכבותשונות
בפורמט.dbd
בנוסף,התמיכהכוללתגםהבנה
מעמיקהשלממשקשפותחבסביבת
dotnetומבוססעלתוכנת
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שאלה/הבהרה

תשובה

טראנסקאדלצורךיצירהוניהולשל
ניסיוןהיועץוהכרתהTCמבטיחיםאתיכולותיולמתןסיועומענהעלהמטלותהנדרשות
נספחי,1,23שלהקווים .
ב .איןשינויבמסמכיהמכרז 
הדרישהלבעלותהמציעעלתוכנתה–,TCאינהרלבנטיתלתנאיהמכרז.אבקשלהגדיראתהדרישה הפסקההשניהבדרישותמהמציע
(בעלותעללפחותרישיוןאחדלתוכנת
כ"התחייבותהמציעלזמינותהתוכנהלשימושוכלמהלךביצועמתןשירותיהייעוץהמתבקשים
טראנסקאד)מתבטלתובמקומהיבוא:
במכרז" 
"המציעעובדעםתוכנתטראנסקאד
שלהרישיוןתקףמחברת.CALIPER
להוכחתעמידתובתנאיזהיצרףהמציע
התחייבותכמפורטבנספחיא'למכרז". 
פרטיהנספחמצורפיםלמסמךהבהרות
זה .
איןשינויבמסמכיהמכרז 
נבקשאישורכםלהגשתמנהלתשתיות,בעלניסיוןרבבתחוםהנדרשלצורךמכרזזה,כיוםבעל
תוארשלהנדסאיובשלביסיוםאחרוניםלקבלתתואראקדמיוהצפוילקבלאתהתוארלקראת
מועדהתחלתההתקשרות. 
מועד הגשת ההצעות נדחה ליום
מועדהגשתההצעהנקבעל–.7/10/2014תאריךזההינובמרוצתהחגים.נבקשלדחותאתמועד
1101.01.12
ההגשהלסוףחודשאוקטובר .
איןשינויבמסמכיהמכרז 
לאורהעובדהכיהתעריףבמכרזזהמוגדר,אנומבקשיםכייינתןלאיכותמשקלשל80%לפחות.
בנוסף,אנומבקשיםכישיעורההנחההמרביהמותריוגבלל- .5%
יובהרכיניסיוןבניהולפרויקטיםייחשב
נאאשרוכיניסיוןבניהולפרויקטיםבתחוםתחבורהציבוריתיחשבניסיוןבתכנוןפרויקטיםשל
מישניהלוהובילפרויקטים.בניהול
תחבורהציבוריתו/אוניסיוןבייעוץבפרויקטיםשלתחבורהציבוריתו/אוניסיוןבפרויקטים
פרויקטיםאיןהכוונהלהיותהמציע
להקמהותחזוקהשלמערכותמידעלתחבורהציבורית.כמוכן,אנומבקשיםכיתינתןעדיפות
חלקמצוותשביצעפרויקטים .
בניקודלמנהלתשתיותשלוניסיוןבמערכותמידעלתחבורהציבורית .
פרויקטיםבתחוםהתחבורההציבורית
הנםפרויקטיםכדוגמתתכנוןתחבורה
ציבורית,מערכותמידעבתחבורה
ציבוריתוכדומה .
איןשינויבניקודמנהלהתשתיות .
איןשינויבמסמכיהמכרז 
האםניתןלכלולבניסיוןגםהשתתפות בפרויקטיםבתחוםהתחבורההציבוריתולארקניהול
פרויקטים 
איןשינויבמסמכיהמכרז 
מנוסחהסעיף,כלעבודהעםמפעיליתח"צ,רשותמקומיתומשרדיממשלההנוגעתלתכנוןתח"צ
עלולהלהיחשבכניגודעניינים.סעיףזההנוכהרחב,ועלוללהגדירלדוגמהעבודהעםנת"עבתכנון
קוויתח"צכבעלתניגודעניינים.לחליפיןעבודהעםמשרדהתחבורההנוגעתלבחינתכדאיותכלכלית
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שאלה/הבהרה

להרחבתנתיבתחבורהציבוריתכבעלתניגודענייניםוכןכלעבודהבהנעשהשימושבמערכתהמידע
שלהמשרדכבעלתניגודעניינים.עלפיהגדרהרחבהזו,כליועץ/מתכנןהעובדעםמערכתהרישוי
מנועמלהתמודדבמכרזזהמחששניגודעניינים.אנומבקשיםכינוסחסעיףזהוכןהסעיףהמקביל
בחוזה(סעיף)23ישונוויקבעכיניגודענייניםיוגדרכעבודהעםמפעיליתח"צ,ארגונימוניות,חברות
הסעהו/אוגופיםאחריםהמפעיליםהסעתהמוניםבלבד .

תשובה

נספח ה' למכרז
תצהיר בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי


אני החתוםמטה ,__________,נושאת.ז.שמספרה___________,לאחרשהוזהרתיכיעלי
לומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירבכתבכדלקמן :
הרינימצהירבזאתכילאהורשעתיו/אונחקרתיבעבירותפליליות,ו/אולאהוגשונגדיהליכים
פלילייםאומשמעתייםבגיןהעבירותהאמורות;ו/אולאנחקרתיבגיןהעבירותהאמורות,וזולת
אםחלפהתקופתהתיישנותלפיחוקהמרשםהפליליותקנותהשבים,התשמ"א .1981-
או 
הננימצהירכיהורשעתיו/אוהוגשונגדיהליכיםפלילייםו/אונחקרתי(מחקאתהמיותר)בעבר
בחקירותפליליותבחשדלביצועהעבירותהבאות(לרבותעבירותשלאחריותקפידה) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________(ישלפרטאתהעבירות) 

חתימה :
שםפרטי:______________שםמשפחה:_______________ת.ז:._________________ 
חתימה:________________חותמת:_________________תאריך ________________:

אישורחתימהעלידיעו"ד :
אניהח"מ____________עו"ד_____________ת.ז._______________מאשרבזאתכי
החתום מעלה _____________ אשר זיהה את עצמו על ידי ת.ז ,.ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתוהנ"לוחתםעליה .

תאריך:__________________חתימה:___________________ 
חותמת:__________________ 


נספח ה'  1למכרז
תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית


אני החתוםמטה ,__________,נושאת.ז.שמספרה___________,לאחרשהוזהרתיכיעלי
לומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירבכתבכדלקמן :

הרינימצהירבזאתכיאיןליקרבהמשפחתיתמדרגהראשונה(הורים,צאצאים,בניזוג,אחים)
למימעובדי  משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבמנהלהיבשהאומימעובדימנהלתהתחבורה
הציבורית .

חתימה :
שםפרטי:______________שםמשפחה:_______________ת.ז:._________________ 
חתימה:________________חותמת:_________________תאריך ________________:



אישורחתימהעלידיעו"ד :
אניהח"מ____________עו"ד_____________ת.ז._______________מאשרבזאתכי
החתום מעלה _____________ אשר זיהה את עצמו על ידי ת.ז ,.ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתוהנ"לוחתםעליה .

תאריך:__________________חתימה:___________________ 
חותמת:__________________ 
נספח זה ימולא על ידי המנהל הכללי של המציע והיועצים נספח זה יצורף להצעה .

נספח יא' למכרז
התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות


אני החתום מטה ,________ ,מאשר בזאת כי המציע ________ עושה שימוש בתוכנת
TransCadשלהרישיוןתקףמחברת .CALIPER


תאריך:__________________ 
שם:___________________ת.ז._____________ 

________________________ 
חתימהוחותמת 

