
 

 


2014ספטמבר18



 לכבוד 
  בנושא אספקת שירותי ייעוץהמציעים במכרז 

 בטיוב ותחזוקת תשתיות רישוי תחבורתיות


א.ג.נ,



בנושא מכרז  –ועדכון על דחיית מועד הגשת הצעות  1מכתב הבהרות מס' הנדון: 

 בטיוב ותחזוקת תשתיות רישוי תחבורתיותאספקת שירותי ייעוץ 



 הבהרות להלן נוספות הלמסמכי מכרז ייעוץ שירותי אספקת תשתיותבנושא ותחזוקת בטיוב

ועדכוניםלמכרזזה.רישויתחבורתיות

המכרז במסמכי נכללו כאילו ייחשבו השינוייםוהתיקוניםהאמוריםבמכתבזה, כלההבהרות,

מלכתחילה.

הפ תהיה זה במכתב האמורים והמושגים המונחים לכל אחרת, נאמר אם כאמוראלא רשנות

במסמכיהמכרז.

איןלהסתמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעם

ועדתעדליא השינוייםהיחידיםמהאמורהרכישותאו צורהשהיא. פורוםאו בכל שניתן, ככל ,

ב זה במכתב כמפורט הינם להם, וההבהרות הפירושים כל וכן המכרז ובמכתביבמסמכי לבד,

,ככלשיצאו.הרכישותהבהרותנוספיםשיצאומעםועדת

אלאאםנאמרבמפורשאחרת.,האמורבמכתבזהאינומשנהאוגורעמהאמורבמסמכיהמכרז

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

מס' 

 שאלה

 תשובה שאלה/הבהרה במכרז סעיף

10 1

בלבד,דהיינותקופתעבודהשלמספרחודשים12/5/2015עדההתקשרותהינהעלפימסמכיהמכרז,
מהימכסתהשעותלכלאחדמהעובדים–בלבד.נאהבהירונקודהזאתוכן,בהנחהשזואכןהתקופה

לתקופתההתקשרות.

נגזרת12.5.2015תקופתההתקשרותעד
מתקופתההתקשרותשלעדליא

בתפקידהכמנהלתתח"צמולמשרד
למכרז,10התחבורה.כאמורבסעיף

לעדליאהאופציהלהאריךאתתקופת
ההתקשרותעםהזוכהבמכרזזה,וזאת

עלפישיקולדעתההבלעדיובכפוף
לאישורועדתהרכישות.

ףשנקבעמכסתשעותהעבודהבהיק
למכרז,וככלשתקופת10בסעיף

ההתקשרותתהיהנמוכהמשנה,כךגם
מכסתהשעותלעבודהתהאזהה

בהיקפה.לדוגמא:תקופתההתקשרות
6הנה12.5.2015-הראשונהעדל

.2,160חודשים,כךמכסתהשעותתהא
מכסתהשעותלכלאחדמהעובדים

תקבעעלידיעדליא.

יד'18.1/14.5/12.32
נספחה'

נבקשלהבהיראםהמדוברבנספחאחד,כפישמוצגבמסמכיהמכרז,אובשנינספחיםנפרדים
אחרים,ומהם.

המחליפים1ה'-מצורפיםנספחיה'ו
 אתנספחה'שבמסמכיהמכרז.

13 3
המכרזאיןשינויבמסמכיהאםניתןלפצלאתתפקיד"מנהלהתשתיות"לשנייועצים,כלאחדבחצימשרה

19.1/13.1 4

במסגרתהשרותהמתבקש,נכללתגםמטלתה"תמיכההטכנית".נבקש:13.1בסעיף

בתהליכיתכנוןתח"צמולTC–להבהירבמדוייקלמההכוונהבשרותזה,האםעבודהשוטפתב .א
 רשויותומפעיליםעונהעלהנדרש.

ל"ניסיוןבעבודהמוללקוחותבמתןתמיכהטכנית"19.1לבטלאתהניקודהניתןבסעיף .ב
שניםו/אופרויקטים",כפישמתבקשבסעיף–בתכנוןתח"צTCולהמירול"ניסיוןבעבודהב

13.2. 
 

ניסיוןבמתןשרותתמיכהטכניתמוללקוחות,מצמצםבאופןמשמעותיאתמספרחברותהתכנון
יות.הרלבנט



עבודהבטראנסקאדבתהליכיתכנון .א
תח"צמולרשויותומפעיליםאינה
עונהעלתכולתהעבודההנדרשת

מאישהצוות.תמיכהטכניתכוללת
טיפולבתקלותהקשורותלבסיסי

נתוניםגיאוגרפייםכגון:
routesystemושכבותשונות

 .dbdבפורמט
בנוסף,התמיכהכוללתגםהבנה

מעמיקהשלממשקשפותחבסביבת
dotnetומבוססעלתוכנת



 

 

מס' 

 שאלה

 תשובה שאלה/הבהרה במכרז סעיף

טראנסקאדלצורךיצירהוניהולשל מבטיחיםאתיכולותיולמתןסיועומענהעלהמטלותהנדרשותTCניסיוןהיועץוהכרתה
שלהקווים.3,2,1נספחי

איןשינויבמסמכיהמכרז .ב

13.2 5

המכרז.אבקשלהגדיראתהדרישה,אינהרלבנטיתלתנאיTC–המציעעלתוכנתהלבעלותהדרישה
כ"התחייבותהמציעלזמינותהתוכנהלשימושוכלמהלךביצועמתןשירותיהייעוץהמתבקשים

במכרז"

הפסקההשניהבדרישותמהמציע
לתוכנתד)בעלותעללפחותרישיוןאח

טראנסקאד(מתבטלתובמקומהיבוא:
המציעעובדעםתוכנתטראנסקאד"

.CALIPERשלהרישיוןתקףמחברת
להוכחתעמידתובתנאיזהיצרףהמציע

יא'למכרז".התחייבותכמפורטבנספח
הנספחמצורפיםלמסמךהבהרותפרטי
זה.

13.26
רבבתחוםהנדרשלצורךמכרזזה,כיוםבעלןנבקשאישורכםלהגשתמנהלתשתיות,בעלניסיו

תוארשלהנדסאיובשלביסיוםאחרוניםלקבלתתואראקדמיוהצפוילקבלאתהתוארלקראת
מועדהתחלתההתקשרות.

איןשינויבמסמכיהמכרז

.תאריךזההינובמרוצתהחגים.נבקשלדחותאתמועד7/10/2014–מועדהגשתההצעהנקבעל177
ההגשהלסוףחודשאוקטובר.

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 
1101.01.12 

לפחות.80%לאיכותמשקלשלןלאורהעובדהכיהתעריףבמכרזזהמוגדר,אנומבקשיםכייינת18.28
.5%-בנוסף,אנומבקשיםכישיעורההנחההמרביהמותריוגבלל

איןשינויבמסמכיהמכרז

19.19

ניסיוןבתכנוןפרויקטיםשלבניהולפרויקטיםבתחוםתחבורהציבוריתיחשבןנאאשרוכיניסיו
פרויקטיםציבוריתו/אוניסיוןבתחבורהציבוריתו/אוניסיוןבייעוץבפרויקטיםשלתחבורה

עדיפותןכמוכן,אנומבקשיםכיתינתלהקמהותחזוקהשלמערכותמידעלתחבורהציבורית.
במערכותמידעלתחבורהציבורית.ןבניקודלמנהלתשתיותשלוניסיו

יובהרכיניסיוןבניהולפרויקטיםייחשב
מישניהלוהובילפרויקטים.בניהול

הכוונהלהיותהמציעפרויקטיםאין
חלקמצוותשביצעפרויקטים.

פרויקטיםבתחוםהתחבורההציבורית
הנםפרויקטיםכדוגמתתכנוןתחבורה

ציבורית,מערכותמידעבתחבורה
ציבוריתוכדומה.

איןשינויבניקודמנהלהתשתיות.

מנהל–19.110
התשתיות

ניהול בפרויקטיםבתחוםהתחבורההציבוריתולארקהשתתפות האםניתןלכלולבניסיוןגם
פרויקטים

איןשינויבמסמכיהמכרז

2311
מנוסחהסעיף,כלעבודהעםמפעיליתח"צ,רשותמקומיתומשרדיממשלההנוגעתלתכנוןתח"צ

בתכנוןכניגודעניינים.סעיףזההנוכהרחב,ועלוללהגדירלדוגמהעבודהעםנת"עבעלולהלהיחש
קוויתח"צכבעלתניגודעניינים.לחליפיןעבודהעםמשרדהתחבורההנוגעתלבחינתכדאיותכלכלית

יבמסמכיהמכרזאיןשינו



 

 

מס' 

 שאלה

 תשובה שאלה/הבהרה במכרז סעיף

להרחבתנתיבתחבורהציבוריתכבעלתניגודענייניםוכןכלעבודהבהנעשהשימושבמערכתהמידע
עםמערכתהרישוישלהמשרדכבעלתניגודעניינים.עלפיהגדרהרחבהזו,כליועץ/מתכנןהעובד

מנועמלהתמודדבמכרזזהמחששניגודעניינים.אנומבקשיםכינוסחסעיףזהוכןהסעיףהמקביל
(ישונוויקבעכיניגודענייניםיוגדרכעבודהעםמפעיליתח"צ,ארגונימוניות,חברות23בחוזה)סעיף

הסעהו/אוגופיםאחריםהמפעיליםהסעתהמוניםבלבד.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ה' למכרז 

 תצהיר בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי



עלי כי לאחרשהוזהרתי שמספרה___________, נושאת.ז. __________,  החתוםמטה, אני

כן,מצהירבכתבכדלקמן:לומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשה

הרינימצהירבזאתכילאהורשעתיו/אונחקרתיבעבירותפליליות,ו/אולאהוגשונגדיהליכים

פלילייםאומשמעתייםבגיןהעבירותהאמורות;ו/אולאנחקרתיבגיןהעבירותהאמורות,וזולת

.1981-"אאםחלפהתקופתהתיישנותלפיחוקהמרשםהפליליותקנותהשבים,התשמ

או

הננימצהירכיהורשעתיו/אוהוגשונגדיהליכיםפלילייםו/אונחקרתי)מחקאתהמיותר(בעבר

בחקירותפליליותבחשדלביצועהעבירותהבאות)לרבותעבירותשלאחריותקפידה(:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________)ישלפרטאתהעבירות(



חתימה:

__ת.ז.:_________________שםפרטי:______________שםמשפחה:_____________

חתימה:________________חותמת:_________________תאריך:________________



אישורחתימהעלידיעו"ד:

אניהח"מ____________עו"ד_____________ת.ז._______________מאשרבזאתכי

ו ת.ז., ידי על עצמו את זיהה אשר _____________ מעלה עליוהחתום כי שהזהרתיו לאחר

אתנכונות אישר יעשהכן, לעונשיםהקבועיםבחוקאםלא יהיהצפוי וכי להצהיראתהאמת

הצהרתוהנ"לוחתםעליה.



תאריך:__________________חתימה:___________________

חותמת:__________________



 

 

 

 למכרז  1 נספח ה'

 היעדר קרבה משפחתיתבדבר  תצהיר



עלי כי לאחרשהוזהרתי שמספרה___________, נושאת.ז. __________,  החתוםמטה, אני

לומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירבכתבכדלקמן:



 

 

הרינימצהירבזאתכיאיןליקרבהמשפחתיתמדרגהראשונה)הורים,צאצאים,בניזוג,אחים(

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבמנהלהיבשהאומימעובדימנהלתהתחבורהלמימעובדי

הציבורית.



חתימה:

שםפרטי:______________שםמשפחה:_______________ת.ז.:_________________

חתימה:________________חותמת:_________________תאריך:________________







עו"ד:אישורחתימהעלידי

אניהח"מ____________עו"ד_____________ת.ז._______________מאשרבזאתכי

עליו כי שהזהרתיו ולאחר ת.ז., ידי על עצמו את זיהה אשר _____________ מעלה החתום

אתנכונות אישר יעשהכן, לעונשיםהקבועיםבחוקאםלא יהיהצפוי וכי להצהיראתהאמת

עליה.הצהרתוהנ"לוחתם



תאריך:__________________חתימה:___________________

חותמת:__________________

.להצעה יצורף זה נספח ציםוהיוע המציע של הכללי המנהלזה ימולא על ידי  נספח

 

 

 מכרז ל יא'נספח 

 התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות



מטה החתום בזאתאני מאשר ________, בתוכנת, שימוש עושה ________ המציע כי

TransCadשלהרישיוןתקףמחברתCALIPER.





תאריך:__________________

ת.ז._____________:___________________שם



________________________

חתימהוחותמת


