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 לכבוד 
  בנושא אספקת שירותי ייעוץהמציעים במכרז 

 בתכנון ותפעול תחבורה ובקרה על סקרים


א.ג.נ,



בנושא אספקת שירותי ייעוץ בתכנון ותפעול מכרז  –2מכתב הבהרות מס' הנדון: 

 תחבורה ובקרה על  סקרים



 הבהרות להלן נוספות הלמסמכי מכרז אספקת תחבורהבנושא ותפעול בתכנון ייעוץ שירותי

ועדכוניםלמכרזזה.ובקרהעלסקרים

המכרז במסמכי נכללו כאילו ייחשבו השינוייםוהתיקוניםהאמוריםבמכתבזה, כלההבהרות,

מלכתחילה.

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

במסמכיהמכרז.

תמךעלכלהסבראופירוששניתןבעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעםאיןלהס

ועדתעדליא השינוייםהיחידיםמהאמורהרכישותאו צורהשהיא. פורוםאו בכל שניתן, ככל ,

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

,ככלשיצאו.הרכישותמעםועדתהבהרותנוספיםשיצאו

אלאאםנאמרבמפורשאחרת.,האמורבמכתבזהאינומשנהאוגורעמהאמורבמסמכיהמכרז

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

מס' 

 שאלה

 תשובה שאלה/הבהרה במכרז סעיף

מכרזל1.3 1

.AMCGחברתגםשותפהצ"התחבמנהלת".מ"בעכלכליייעוץעדליא"חברתידיעלמופץזהמכרז
בעקיפיןאו/ובמישריןאם,חלקבוליטול AMCGחברתעלאיסורחלבאםברורלאהמכרזמנוסח

סטרוקטורהבכלאוAMCG-בהענייןמבעלימישלפרטיתחברה,שותפות,בתחברתבאמצעות
משרדעובדיהםאיןשכן)בעברעדליאעובדיעלהחלההמגבלהמהיברורלאכןכמו.אחרת

,כעתכבר"המשחקכללי"יוגדרוכימבקשיםאנו.בהווהאובעברAMCGעובדיועל(התחבורה
או/ו,זהבמכרזחלקליטוללעילהמפורטיםכלעלאיסורחלכימשמעיוחדברורבאופןויוגדר
.עתידייםבצוותיםחבריםלהיות

בקשרעםהשתתפותהשלמנהלת
AMCGלמכרז.13.2ראהסעיף

למעןהסרספקיובהר,כיבהרכבאנשי
הצוותלמכרזזהלאיימנועובדים

,AMCGלשעברשלעדליאומנהלת
בתקופהשלאחרחודשעלידושהועסקו

.2014מרץ

נספחו',מכרזל8.12
למכרז

1במסמךההבהרותמס'1הבהירות,נבקשכםלשקולמחדשאתתשובתכםלשאלהמס'למען
ששלחתם.

איןשינויבמסמכיהמכרז.
 סעיף כי 8יובהר, ראוסאינולמכרז

גורף באופן יועצים עובדיםאוהעסקת
משרד עובדי עם בעבר נמנו אשר

התחבורה.
שנמנו יועצים העסקת על אוסר הסעיף
התחבורה משרד עובדי על בעבר
עם עניינים ניגוד של במצב ונמצאים

 זה במכרז העבודה עובדיםתכולת או
 לספקלשעבר אחרת מסיבה שמנועים

באמצעות לרבות למשרד שירותים
עובדיםשהנםבהווהמנהלתהתח"צ או

 עובדימשרדהתחבורה.

.ההתקשרותמשנותאחתלכלעדליאידיעלחזויהעבודותהיקףמהוהבהירונאמכרזל11 3
איןשינויבמסמכיהמכרז

מכרזל11 4

:ולרבות,הזוכותהחברות7ביןהעבדותאתלחלקעדליאבכוונתכיצדהבהירונא
?זהמכרזנשוא,וייעוץתכנוןלעבודותהכוללהשנתיהתקציבמהו .1
?לשנההמינימליההתקשרותסכוםלהיותצפוימה .2
?כלשהיאהתמחותפיעלהעבודותאתלחלקעדליאבכוונתהאם .3
 ?החברות7כלביןהשנתיההתקשרותהיקףלאיזוןלדאוגעדליאבכוונתהאם .4

 איןשינויבמסמכיהמכרז. .1
 איןשינויבמסמכיהמכרז. .2
 איןשינויבמסמכיהמכרז. .3
העבודהבכוונתעדליאלחלקאת .4

שוויוניככלשניתן.באופן

מכרזל145

הינוהגיוניומבורך,אלאשאינוברורלגביהסטטיסטיקאי.נבקש14התיקוןשנכללבסיפאשלסעיף
להשוותאתנוסחהתיקוןלסטטיסטיקאילזהשתוקןלגביטכנאי,ובמקום"...אזיאותהחברת

הסקריםלאתוזמן..."לכתוב"..אזיאותהחברהלאתוזמן...".
חברתהסקרים..."ביצעהתבכיהאמור"...בקשרלסקראותובמילאלפיהנוסחהמתוקן,נכ

)פסקאותההגבלה14הסיפאשלסעיף
עלסטטיסטיקאיוטכנאי(תוחלף

ונוסחהיהיהכדלקמן:"למעןהסדר
הטובמודגשומובהר,כיהיהובצוותשל



 

 

מס' 

 שאלה

 תשובה שאלה/הבהרה במכרז סעיף

חברהשנבחרהלהשתתףבמאגרחברות
התכנוןייכללוסטטיסטיקאיו/אוטכנאי

)כשכיראוכעצמאי(ו/אוהמועסקים
בדרךאחרתלאחתמחברותיםקשור

הסקריםבמאגרחברותהסקריםשל
תח"צ,אזיאותהחברתתכנוןהמנהלת

ואותהחברתסקריםלאיוכלולעבודעל
 אותופרויקט.

מכרזל14.26
,הרחבתם,בנדיבות,אתתחומיההשכלה1במסמךההבהרותמס'16–ו12במענהלשאלות

האפשרייםלמתכנניהתחבורה.נבקשלצרףגםאתבעליתוארבכלכלהומינהלעסקים,עםאותן
דרישותוותקוניסיון.

איןשינויבמסמכיהמכרז

למכרז,19.17
נספחו'למכרז

שינוייםהבחנתיששיניתםאתהנספח.האםעליהחתמנואתכלהיועציםעלנספחו'המשך.בקובץ
להחתיםעו"דפעםנוספת?אצלנוכלהיועציםלאהסתייעובשירותימישהיהעובדמשרדהתחבורה.

ישלהחתיםעלגבינספחו'המעודכן

8 
ו'-נספחיםה'ו
למכרז

יופרדזהנספחכימבקשיםאנו.כלשהואקשרביניהםשאין,שוניםנושאיםבתוכוכורך'הנספח .1
.שוניםנספחיםלשני

הכנתלצורךביועץמסתייעאשרלמציעמגבלהאופגםקיים,הנראהככל,כיעולה'ומנספח .2
זהמידעמדועברורלא,כןלאשאם.הצעתושלהניקודאתלהפחיתהעלולבאופן,הצעתו
,לחליפין?שכרשקיבלמירקיחשביועץהאם?יועץהגדרתמהיברורלאכןכמו.כללרלוונטי

הזהירותאתמביניםאנו?ביועץכהסתייעותייחשבקולגהאוחברעםהתייעצותהאם
כימבקשיםאנו,האמורלאור(.בהווהאובעבר)ח"מתבעובדהסתייעותשלבמקרההמתבקשת

:כדלקמןישונה'ולנספח2סעיף
וביןבמישריןבין,שימושנעשהלאזהלמכרזציעמההצעתהכנתבמסגרתכימצהיראני(2)
...בעברשנמנהמישלבשירותיו,בעקיפין
:שכן,סבירהבלתיהנהזהתצהירעלהצוותחברילחתימתלחתימההדרישה,ובנוסף
 עםלדעתבהכרחיכולולאההצעהבהכנתמעורבאיננוכללהצוותאיש,המקריםבמרבית

.ההצעהמכיניהתייעצומי
 .וענייןדברלכלהחברהאתמחייבתהנספחעלהחברהשלהחתימהמורשהשלחתימתו

נספחה'יעודכןוכותרתותהיה .1
"תצהירבדברהיעדררישוםבמרשם

חדש1הפלילי".יצורףנספחה'
שכותרתותהיה"תצהירבדבר

תשומתהיעדרקרבהמשפחתית".
15.5לבהמציעים,כילענייןסעיף

למכרזיחתוםהמציעוכלאחד
מחבריהצוותעלנספחה'המעודכן

 כמפורטבמסמךזה.
איןשינויבמסמכיבמכרז.–נספחו' .2

למעןהסרספק,יובהרכיכיועץ
נחשבכלמישיועץלמציעביןאם

בשכרוביןאםשלאבשכר.על
חתוםרק"נספחו'למכרז)המשך("י

חברצוותשהיהמעורבבהכנת
ההצעה.

נספחט'למכרז 9

התחבורהמתכנןשלנסיונוהואהחשובכימבהיר20.2.1סעיף.ברורהאינה'טנספחשלמשמעותו
העדיףהמועמדלגבידילמהיוצרהנספח.המציעאצלעבודתושנותלמספרקשרכלללא,הראשי
ככל???(.המציעאצלכולןנסיוןשנות10,לחליפיןאוהמציעאצל3מתוכןנסיוןשנות20.)זולמשרה

'.טנספחבטלונא,ולחליפין,הדירוגסולםאתהבהירונא,רלוונטיהנוזהשפרמטר

דרישהזואינהמנוקדתומטרתהלהוכיח
20.2.1עמידהבדרישהשלסעיף



 

 

מס' 

 שאלה

 תשובה שאלה/הבהרה במכרז סעיף

למכרזנספחי'10
.ה'להוסיף:"והמציע"19.1לסעיף.1נבקש:עניינים,מאחרונספחזהאמורלשמשגםכתוכן

.נספחו'ונספחה'מתבקשיםבשניסעיפיםשונים.2
מקומושלנספחט'אינומצויין.3

ה'בנספחי'יצורףגםניסיון19.1לסעיף
המציע.

שארהשאלותמקבלותמענהבנספחי',כך
גםנספחט'שהנוחלקמהדרישותבסעיף

לענייןמתכנןתחבורהראשי.14.2




 

 

הבהרותנוספות:

תצהירבדברהיעדרקרבהמשפחתיתבמקוםנספחה',יצורף–למכרז13.3סעיף .1
 למסמךהבהרותזה.1כמפורטבנספחה'

תצהירבדברהיעדרקרבהמשפחתיתבמקוםנספחה',יצורף-יב'למכרז19.1סעיף .2
 למסמךהבהרותזה.1בנספחה'כמפורט

בחירתהצעותזוכות:–שנוסחוכדלקמן:"שלבד'21.4יתווסףסעיף–למכרז21סעיף .3
 הצעותשזכולניקודהגבוהביותר."7עדבשלבזהייבחרולמאגרחברותהתכנון

 

 

 

 

 נספח ה' למכרז 

 תצהיר בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי



  החתוםמטה, עליאני כי לאחרשהוזהרתי שמספרה___________, נושאת.ז. ,__________

לומראתהאמתוכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירבכתבכדלקמן:

הרינימצהירבזאתכילאהורשעתיו/אונחקרתיבעבירותפליליות,ו/אולאהוגשונגדיהליכים

עבירותהאמורות;ו/אולאנחקרתיבגיןהעבירותהאמורות,וזולתפלילייםאומשמעתייםבגיןה

.1981-אםחלפהתקופתהתיישנותלפיחוקהמרשםהפליליותקנותהשבים,התשמ"א

או

הננימצהירכיהורשעתיו/אוהוגשונגדיהליכיםפלילייםו/אונחקרתי)מחקאתהמיותר(בעבר

הבאות)לרבותעבירותשלאחריותקפידה(:בחקירותפליליותבחשדלביצועהעבירות

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________)ישלפרטאתהעבירות(



חתימה:

______________שםמשפחה:_______________ת.ז.:_________________שםפרטי:

חתימה:________________חותמת:_________________תאריך:________________



אישורחתימהעלידיעו"ד:

אניהח"מ____________עו"ד_____________ת.ז._______________מאשרבזאתכי

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

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:

מדרגהראשונה)הורים,צאצאים,בניזוג,אחים(הרינימצהירבזאתכיאיןליקרבהמשפחתית

למימעובדימשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבמנהלהיבשהאומימעובדימנהלתהתחבורה

הציבורית.



חתימה:

שםפרטי:______________שםמשפחה:_______________ת.ז.:_________________

_________________תאריך:________________חתימה:________________חותמת:







אישורחתימהעלידיעו"ד:

אניהח"מ____________עו"ד_____________ת.ז._______________מאשרבזאתכי

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

לעונ יהיהצפוי וכי אתנכונותלהצהיראתהאמת אישר יעשהכן, שיםהקבועיםבחוקאםלא

הצהרתוהנ"לוחתםעליה.



תאריך:__________________חתימה:___________________

חותמת:__________________

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




