
7אוגוסט 2014

לכבוד
המציעים במכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ
בתכנון ותפעול תחבורה ובקרה על סקרים

א.ג.נ ,

הנדון :מכתב הבהרות מס'  –2מכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ בתכנון ותפעול
תחבורה ובקרה על סקרים

להלן הבהרות נוספות למסמכי המכרז בנושא אספקת שירותי ייעוץ בתכנון ותפעול תחבורה
ובקרהעלסקריםועדכוניםלמכרזזה .
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 .
איןלהס תמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעם
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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1.3למכרז 

8.1למכרז,נספחו'
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14למכרז 

שאלה/הבהרה

תשובה

מכרזזהמופץעלידיחברת"עדליאייעוץכלכליבע"מ".במנהלתהתח"צשותפהגםחברת.AMCG
מנוסחהמכרזלאברורבאםחלאיסורעלחברת AMCGליטולבוחלק,אםבמישריןו/אובעקיפין
באמצעותחברתבת,שותפות,חברהפרטיתשלמימבעליהענייןב-AMCGאובכלסטרוקטורה
אחרת.כמוכןלאברורמהיהמגבלההחלהעלעובדיעדליאבעבר(שכןאיןהםעובדימשרד
התחבורה)ועלעובדיAMCGבעבראובהווה.אנומבקשיםכייוגדרו"כלליהמשחק"כברכעת,
ויוגדרבאופןברורוחדמשמעיכיחלאיסורעלכלהמפורטיםלעילליטולחלקבמכרזזה,ו/או
להיותחבריםבצוותיםעתידיים. 

בקשרעםהשתתפותהשלמנהלת
AMCGראהסעיף13.2למכרז .
למעןהסרספקיובהר,כיבהרכבאנשי
הצוותלמכרזזהלאיימנועובדים
לשעברשלעדליאומנהלת,AMCG
שהועסקועלידובתקופהשלאחרחודש
מרץ .2014
איןשינויבמסמכיהמכרז .
יובהר ,כי סעיף  8למכרז אינו אוסר
באופן גורף העסקת יועצים או עובדים
אשר נמנו בעבר עם עובדי משרד
התחבורה .
הסעיף אוסר על העסקת יועצים שנמנו
בעבר על עובדי משרד התחבורה
ונמצאים במצב של ניגוד עניינים עם
תכולת העבודה במכרז זה או עובדים
לשעבר שמנועים מסיבה אחרת לספק
שירותים למשרד לרבות באמצעות
מנהלתהתח"צ אועובדים שהנםבהווה
עובדימשרדהתחבורה.
איןשינויבמסמכיהמכרז 

למעןהבהירות,נבקשכםלשקולמחדשאתתשובתכםלשאלהמס'1במסמךההבהרותמס'1
ששלחתם .

נאהבהירומהוהיקףהעבודותחזויעלידיעדליאלכלאחתמשנותההתקשרות .

נאהבהירוכיצדבכוונתעדליאלחלקאתהעבדותבין7החברותהזוכות,ולרבות :
 .1איןשינויבמסמכיהמכרז.
 .1מהוהתקציבהשנתיהכולללעבודותתכנוןוייעוץ,נשואמכרזזה? 
 .2איןשינויבמסמכיהמכרז.
 .2מהצפוילהיותסכוםההתקשרותהמינימלילשנה? 
 .3איןשינויבמסמכיהמכרז.

?
כלשהיא

התמחות
 .3האםבכוונתעדליאלחלקאתהעבודותעלפי
 .4בכוונתעדליאלחלקאתהעבודה
באופןשוויוניככלשניתן .
 .4האםבכוונתעדליאלדאוגלאיזוןהיקףההתקשרותהשנתיביןכל7החברות?
התיקוןשנכללבסיפאשלסעיף14הינוהגיוניומבורך,אלאשאינוברורלגביהסטטיסטיקאי.נבקש הסיפאשלסעיף14(פסקאותההגבלה
עלסטטיסטיקאיוטכנאי)תוחלף
להשוותאתנוסחהתיקוןלסטטיסטיקאילזהשתוקןלגביטכנאי,ובמקום"...אזיאותהחברת
ונוסחהיהיהכדלקמן:"למעןהסדר
הסקריםלאתוזמן"...לכתוב"..אזיאותהחברהלאתוזמן."... 
הטובמודגשומובהר,כיהיהובצוותשל
במילאלפיהנוסחהמתוקן,נכתבכיהאמור"...בקשרלסקראותוביצעהחברתהסקרים "...
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שאלה/הבהרה

תשובה

חברהשנבחרהלהשתתףבמאגרחברות
התכנוןייכללוסטטיסטיקאיו/אוטכנאי
המועסקים(כשכיראוכעצמאי)ו/או
קשוריםבדרךאחרתלאחתמחברות
הסקריםבמאגרחברותהסקריםשל
מנהלתהתח"צ,אזיאותהחברתתכנון
ואותהחברתסקריםלאיוכלולעבודעל
אותופרויקט.
איןשינויבמסמכיהמכרז 

במענהלשאלות12ו–16במסמךההבהרותמס',1הרחבתם,בנדיבות,אתתחומיההשכלה
האפשרייםלמתכנניהתחבורה.נבקשלצרףגםאתבעליתוארבכלכלהומינהלעסקים,עםאותן
14.2למכרז 
דרישותוותקוניסיון .
החתמנואתכלהיועציםעלנספחו'המשך.בקובץשינוייםהבחנתיששיניתםאתהנספח.האםעלי ישלהחתיםעלגבינספחו'המעודכן 
19.1למכרז,
נספחו'למכרז  להחתיםעו"דפעםנוספת?אצלנוכלהיועציםלאהסתייעובשירותימישהיהעובדמשרדהתחבורה .
 .1נספחה'יעודכןוכותרתותהיה
 .1נספחה'כורךבתוכונושאיםשונים,שאיןביניהםקשרכלשהוא.אנומבקשיםכינספחזהיופרד
"תצהירבדברהיעדררישוםבמרשם
לשנינספחיםשונים .
הפלילי".יצורףנספחה'1חדש
 .2מנספחו'עולהכי,ככלהנראה,קייםפגםאומגבלהלמציעאשרמסתייעביועץלצורךהכנת
שכותרתותהיה"תצהירבדבר
הצעתו,באופןהעלוללהפחיתאתהניקודשלהצעתו.שאםלאכן,לאברורמדועמידעזה
היעדרקרבהמשפחתית".תשומת
רלוונטיכלל.כמוכןלאברורמהיהגדרתיועץ?האםיועץיחשברקמישקיבלשכר?לחליפין,
לבהמציעים,כילענייןסעיף15.5
האםהתייעצותעםחבראוקולגהייחשבכהסתייעותביועץ?אנומביניםאתהזהירות
למכרזיחתוםהמציעוכלאחד
המתבקשתבמקרהשלהסתייעותבעובדמת"ח(בעבראובהווה).לאורהאמור,אנומבקשיםכי
מחבריהצוותעלנספחה'המעודכן
נספחיםה'ו-ו'
סעיף2לנספחו'ישונהכדלקמן :
כמפורטבמסמךזה.
למכרז 
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 .2נספחו'–איןשינויבמסמכיבמכרז.
בעקיפין,בשירותיושלמישנמנהבעבר ...
למעןהסרספק,יובהרכיכיועץ

:
שכן
,
סבירה

בלתי

הנה

זה

תצהיר

על

הצוות
ובנוסף,הדרישהלחתימהלחתימתחברי
נחשבכלמישיועץלמציעביןאם
 במרביתהמקרים,אישהצוותכללאיננומעורבבהכנתההצעהולאיכולבהכרחלדעתעם
בשכרוביןאםשלאבשכר.על
"נספחו'למכרז(המשך)"יחתוםרק
מיהתייעצומכיניההצעה .
חברצוותשהיהמעורבבהכנת
 חתימתושלמורשההחתימהשלהחברהעלהנספחמחייבתאתהחברהלכלדברועניין .
ההצעה .
דרישהזואינהמנוקדתומטרתהלהוכיח
משמעותושלנספחט'אינהברורה.סעיף20.2.1מבהירכיהחשובהואנסיונושלמתכנןהתחבורה
עמידהבדרישהשלסעיף 20.2.1
הראשי,ללאכלקשרלמספרשנותעבודתואצלהמציע.הנספחיוצרדילמהלגביהמועמדהעדיף
נספחט'למכרז  למשרהזו.(20שנותנסיוןמתוכן3אצלהמציעאולחליפין,10שנותנסיוןכולןאצלהמציע???).ככל
שפרמטרזההנורלוונטי,נאהבהירואתסולםהדירוג,ולחליפין,נאבטלונספחט' .
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נספחי'למכרז 

שאלה/הבהרה

מאחרונספחזהאמורלשמשגםכתוכןעניינים,נבקש:.1לסעיף.19.1ה'להוסיף:"והמציע" 
.2נספחו'ונספחה'מתבקשיםבשניסעיפיםשונים .
.3מקומושלנספחט'אינומצויין 

תשובה
לסעיף19.1ה'בנספחי'יצורףגםניסיון
המציע. 
שארהשאלותמקבלותמענהבנספחי',כך
גםנספחט'שהנוחלקמהדרישותבסעיף
14.2לענייןמתכנןתחבורהראשי .


הבהרותנוספות :
 .1סעיף13.3למכרז–תצהירבדברהיעדרקרבהמשפחתיתבמקוםנספחה',יצורף
כמפורטבנספחה'1למסמךהבהרותזה.
 .2סעיף19.1יב'למכרז-תצהירבדברהיעדרקרבהמשפחתיתבמקוםנספחה',יצורף
כמפורטבנספחה'1למסמךהבהרותזה.
 .3סעיף21למכרז–יתווסףסעיף21.4שנוסחוכדלקמן:"שלבד'–בחירתהצעותזוכות:
בשלבזהייבחרולמאגרחברותהתכנוןעד7הצעותשזכולניקודהגבוהביותר".

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)
למימעובדימשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבמנהלהיבשהאומימעובדימנהלתהתחבורה
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 .


