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לכבוד
המציעים במכרז למתן שירותי ייעוץ
בנושא אינטגרציה בין אוטובוסים לרכבת

א.ג.נ ,

הנדון :מכתב הבהרות מס'  – 1מכרז למתן שירותי ייעוץ בנושא
אינטגרציה בין אוטובוסים לרכבת

להלן הבהרות למסמכי המכרז למתן שירותי ייעוץ בנושא אינטגרציה בין אוטובוסים לרכבת
ועדכוניםלמכרזזה .
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 .
איןלהסתמךעלכלהסבראופירוששניתן בעלפהאובכתבאובכלדרךאחרתעלידימימטעם
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 .


מס'
שאלה
 1
 2
 3

סעיף במכרז

 1
 1.11
 2.5


שאלה/הבהרה

תשובה

נבקשהבהרתכםבנושאמקוםביצועעבודתהיועצים,באתר/יהמזמין(נבקשלפרטכתובת/כתובות) עבודתהמציעלאתהיהבאתרהמזמין. 
אובאתרהמציע .
לאורהעובדהשמרביתאנשיהצוותהנדרשיםהינםאנשיתכנוןועיקרהפעילותהינהפעילותתכנונית, איןשינויבמסמכיהמכרז .
מדועקמההדרישהלחברה"שעיסוקההעיקריהינוניהולפרויקטים"? 
אלומסמכיםהמוגשיםבמסגרתההצעהחייביםבאישורנאמנותםלמקור?האםזהכוללגםצילומי צילומי תעודות השכלה לא מחויבים באישור
נאמןלמקור .
תעודותהשכלה? 
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 3.3

נבקשלהבהירכיהאמורבסעיףזהייעשהבהתאםלדיניהמכרזים .
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 8.3

במטלת"תיקתחנה"מתבקשהיועץ,ביןהשאר,ל"הצגתנתוניםהשוואתייםבמגווןאמצעינסיעהבין הנתוניםייאספועלידיהזוכהבמכרז .
."......מהומקורהנתוניםהרלבנטיים,והאםהואיימסרע"ימזמיןהעבודה? 
אין צפי למספר תיקי תחנה שעל הזוכה יהיה
האםניתןלקבלצפי(לאמחייב)למספרתיקיתחנהבשנה? 
לבצעבשנה.
נבקש להבהיר כי הבקשה הינה לפרוגרמה של מסוף האוטובוסים המשרתים ולא של תחנת הרכבת חיובי .הפרוגרמה הנה למסוף אוטובוסים
המשרתים את תחנת הרכבת ולא של תחנת
עצמה. 
הרכבתעצמה.
האם יוגדר ההיקף של ש"ע הנדרשות עבור יועצי הליבה  /ספקים בסיסיים (סה"כ  8יועצים בנוסף היקף שעות העבודה של אנשי הצוות ייקבע
למנהלהפרויקטועוזרולפיהאמורבסעיף,13עמוד)9או,לחילופין,האםהכוונההיאשתהיההקצבה בהזמנת העבודה לכל מטלה ,שתצא על ידי
עדליאמעתלעת.בכלמקרה,אינורלבנטילסעיף
שלש"עליועציםהללובהתאםלהגדרותעדליא? 
תיקתחנהשמתומחרבסכוםקבוע .
דיווחשעותנדרשמכלאנשיהצוותהכלוליםבכל
מימביןאנשיהצוותצריךלדווחשעות?האםישצורךלדווחשעותעלהזמנותעבודהשמשולמותלפי
הזמנתעבודה שתצא (למעטהזמנהלתיקתחנה)
סכוםקבוע? 
וכןממנהלהפרויקטועוזרו .
נבקשלקבלאומדןלהיקףש"עבשנהקלנדרית הנדרשמכלבעלתפקידהמפורטבסעיף 13שלאפורט אין שינוי במסמכי המכרז .ראה תשובה לשאלה
מס.8לעיל .
בסעיף .10.1
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 8.3

 7

 8.5

 8

,1013 
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 10.2
 10

 10.2

לפסקההראשונהאחריהמילים"תהאהועדה
רשאית",יתוסףהמשפט:"לפעולבהתאם
לסמכויותהמוקנותעלפידיניהמכרזיםובכלל
זאת ":

מס'
שאלה

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

תשובה

נבקש הבהרתכם לכך שישנה סתירה בין הסכום המופיע בסעיף זה ,שהספק יהא זכאי ל – 3% סעיף6.3בהסכםיתוקןונוסחויהיה":תשולם
מהתשלומיםשישולמולקבלניהמשנה,ואילובסעיף6.3להסכםכתובשהספקיהיהזכאיל–5% .
ליועץתמורהשל3%מתשלומיםשישולמו
לספקיםשיבחרובהליכיםתחרותיים,לבחירת
ספקיםשאינםנכלליםבהצעה ".
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 10.3
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לדוגמא:ביצועמסעשווקופרסוםבתחנותרכבת
לאברורמיהםקבלניהמשנהעמםיהיהעלהיועץלהתקשר.אנאפרטודוגמאותאופייניות .
 10.3
מסוימותוכו' .

לאברורההבדלביןהאמורעלקבלניהמשנהבמסמכיהמכרז()3%לביןהאמורבהסכם(.)5%נראה ראהתשובהלשאלהמס.11לעיל. 
 10.3

שקייםכאןחוסרעקביות.
פסקה 3

6.3(הסכם)  מהפירושספקיםשייבחרובהליכיםמכרזיים(לענייןסעיף6.3להסכם)? 
האםניתןלבטלאתהדרישהכיכלאחדמחבריהצוותיכוללהיכללאךורקבהצעתושלמציעאחד?  איןשינויבמסמכיהמכרז .
 13
ראהתשובהלשאלהמס.10לעיל .
האםניתןלקבלהערכתלהיקףהשעותשנדרשמכלאחדמאנשיהמקצועהמוזכריםבסעיף? 
 13
מאחרוהפרויקטהואבעיקרופרויקטתכנוןתחבורה,האםניתןלהגדיראתהעוזרלמנהלהפרויקט איןשינויבמסמכיהמכרז .
 13.2
בהגדרתדרישותזההלזושנקבעהל"מתכנןתחבורהראשי"וכמוכןלאלחייבאתהיותו"עובדמן
המנייןשלהמציעבמהלךהשנהשקדמהלמועדהגשתההצעות"? 
שינויכזהיחזקאתהיכולותהמקצועיותהרלבנטיותשלהצוות,מבלילשנותאתתפקידיושלהעוזר
למנהלהפרויקט .
איןשינויבמסמכיהמכרז .
האםמנהלהפרויקטיכוללהיותבעלתוארראשוןבלבדאםישלולמעלהמ10-שנותניסיוןבניהול
13.2 
פרויקטים? 
האםמנהלהפרויקטיכוללהיותבעלתוארשניבחקרביצועיםאותכנוןעריםאוסטטיסטיקהובעל כן .
 13.2
הניסיוןהדרוש? 
לא .
האםמנהלהפרויקטיכוללהיותמישהושאינועובדקבועשלהמציע?
 13.2
לא .
האםמתכנןהתחבורההראשייכוללהיותבעלתאריםמוכריםאחרים? 
 13.2
האם כלכלן ,סטטיסטיקאי ,מומחה לפרסום ,מומחה למערכות מידע  ומעצב גרפי יכולים להיות ראהתשובהלשאלהמס.14לעיל .
 13.2
כלוליםביותרמהצעהאחת? 
כן.ראוגםתשובהלשאלהמס.17לעיל .
האםמנהלפרויקטיכוללהיותבעלתוארשניבגאוגרפיהובעלתוארראשוןשלמהנדס? 
 13.2
האםלטובתההצעהניתןלהתאגדעםחברותנוספות,כאשרמנהלהפרויקטהינומחברהאחרתמזו איןשינויבמסמכיהמכרז .
 13.2

 13

 14
 15
 16

 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23

מס'
שאלה

סעיף במכרז
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 13.2

 25

 14.4,14.5

 26

שאלה/הבהרה

המציעה(עובדמיןהמניין שלהחברההמתאגדת)וחתוםעלהסכםמולהמציעלזמינותמלאהעבור
הפרויקט? 
האם העוזר למנהל הפרויקט יכול להיות בעל תואר ראשון בהנדסת מחשבים או בעל תואר ראשון
בתכנוןעירוניאובעלתוארראשוןבגאוגרפיה .
נבקש הבהרתכם באשר לנספח ה' -האם נדרשים תצהירים נפרדים של המציע ושל היועץ ,או שניתן
להסתפקבתצהיראחדאשריינתןע"יהמציעעבורהמציעוהיועצים .
".....קרבהמשפחתיתאועסקיתלעובדיהמנהלת(עדליאו-.")AMCGנאלפרטמהנחשבתכקרבה
עסקית?האםעובדשלחברהאויועץשעובדכקבלןמשנהשלעדליאמנועמלהשתתףבמכרז? 

14.5 

תשובה

איןשינויבמסמכיהמכרז .
כליועץיידרשלחתוםעלתצהירבנפרד .
לאיחולשינויבמסמכיהמכרז.למעןהסרספק
מובהרכיקבלנימשנהשלהמנהלתאינםמנועים
להשתתףבמכרז,אלאאםחלעליהםהאמורבסעיף
12.2במסמכיהמכרז .
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 18.2

כיצדישולמוהחזריהוצאותנסיעהבמידהויידרשו? 

לאישולמוהחזריהוצאותנסיעה.עלהמציעלתמחר
אתכלההוצאותבמסגרתהצעתולמכרז .
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,18.2 10

מנגנוןהתמורהאינוברור :
מחד,התמורההינהבגיןתחנה,ומאידךישסלשעותעםמגבלהלמקסימוםשעותלמנה"פועוזרו .
נאהבהירונקודהזו .
כמוכן,נאהבהירומהומנגנוןהדיווחהנדרשלענייןהשעות 

הזמנותהעבודהיכולשיהיולאחדמשניסוגימטלות :
 )1הכנתתיקתחנה–במנגנוןתשלוםשלמחיר
קבועמראש.
 )2מטלותשוטפותשתבוצענהבמסגרתשעות
שתוגדרבהזמנתהעבודהוהתמורהבגינן
תשלוםעלפיהשעותשיוקדשובפועל
ובהתאםלתעריףהשעתילכליועץ .
לענייןמנגנוןהדיווחהנדרש–ראהתשובהלשאלה
מס.9לעיל .
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 18.2.1

סעיף18.2.1איןשינויבמסמכיהמכרז .
טופסההצעההכספית(נספחב'למכרז–הצעה

האםהתעריףשעליומתחריםהינותעריףחשכ"להמופחתב-10%עבורעבודהמתמשכת,ז"א
התעריףהבסיסיהינו90%מתעריפיחשכ"ל(לפיהדרגותהשונות).ולאחרשנתייםהפחתהבעוד10%
ז"אהתעריףהבסיסילאחרשנתייםהינו80%מתעריפיחשכ"ל?כמובןשכלהנ"ללפניהנחתהספקים כספית)יתוקןונוסחויהיה: 
בתיחורהמכרז .

מס'
שאלה

סעיף במכרז

תשובה

שאלה/הבהרה

שיעורההפחתההמוצעמתעריפיחשכ"ללעסקה
מתמשכת,כמוגדרבסעיף18.2.1למכרז,ושיעור
ההנחהממחירהבסיסלהכנתתיקתחנההינו
__________%במילים ____________________:
אחוזההפחתההנקובלעילהינומתעריףחשכ"ל,
לאחרהנחהבגיןעסקהמתמשכת .
 30

18.2.1 
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 18.2.1
 32

18.2.1
למכרז 
6.1להסכם 

האםההפחתההנוספתבשיעורשל10%תחולרקעלעבודהשתבוצעמהשנההשלישיתואילך? 
האםהפחתהזוחלהגםעלמחירתיקתחנה? 

כלהפחתהתהיהבהתאםלהוראותהתכ"מ .
ההפחתה אינה חלה על תשלום בגין עבודה על תיקי
תחנה .

האםניתןלהציעבעלידרוגחשכ"לגבוהמהמבוקשוהאםישולםלהםלפיהכישוריםוהניסיוןבפועל איןשינויבמסמכיהמכרז .
ולאלפימגבלתהמכרז? 
ניקודהיועציםיתבצעבהתאםלמפורטבסעיף .19.1

האםהצעתיועציםברמהגבוההיותרתעלהאתהניקוד? 
האםההנחהשעלהמציעלנקובבהבהצעתוהכספיתהינהמתעריףחשכ"להמצויןבהודעה13.9.2.1 ראהתשובהלשאלהמס.29לעיל. 
מבלישחלהעליההפחתהבגיןעבודותמתמשכות? 
אין אבני דרך לתשלום בגין עבודה על תיק תחנה.
התשלוםמבוצעלאחרסיוםהמטלה .
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התשלוםיהיהצמודבהתאםלהוראותהחשבהכללי.


 18.2.2

ההצמדהתחללאחרחלוף18חודשים
ממועדהגשתההצעות.מדדהבסיס
לחישובההצמדהיהיההמדדשייקבע18
חודשיםלאחרמועדהגשתההצעות.

מהןאבניהדרךלתשלוםבעריכתתיקתחנה?האםישהצמדהלסכוםהתשלום? 



במידהוהמדדיעלהבשיעורשל4%מהמדד
הידועבמועדהאחרוןלהגשתההצעותלפני

מס'
שאלה

סעיף במכרז

תשובה

שאלה/הבהרה

תום18חודשים,תחלההצמדהממועדזה.


ההצמדהתיעשהכל6חודשים .
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 19.1.2
 35

אכןהניקודיינתןבגין4שנותניסיוןנוספות,מעברל-
סכוםהשניםהמירבי 4שנים.האםאכןכך?לחליפין,האיןמדוברב- 4שנותניסיוןנוספותמעברל-7 7השניםהראשונות.
שנותהמינימוםהנדרשות? 


 19.2

נראהכינפלשיבושבנוסחהובביאוריםהמצורפיםלסעיףזה .
נבקשבדיקתכםבנושא .

נוסחת הניקוד של ההצעה הכספית נבדקה שוב ולא
נמצאבהפגם .

 36

 24


אנומבקשיםלהאריךאתמשךהזמןלהגשתשאלותעדל .13.4.14
האםסטטיסטיקאישרשוםבעדליאכחלקמחברתסקריםיכוללהשתתףבצוות? 

איןשינויבמסמכיהמכרז .

 38



 37

סטטיסטיקאי  המועסק על ידי אחת מחברות מאגר
הסקרים של עדליא ,יכול להשתתף בצוות במסגרת
מכרזזה.אולם,השתתפותזותמנעמחברתהסקרים
שבה הוא מועסק ,מלהיות מעורבת בצורה כלשהיא
בסקרים הקשורים בצורה כלשהיא לפרויקט נשוא
מכרזזה.במקרהזה,יצורףלמסמכיהמכרזנספחי'
כשהוא ממולא וחתום על שני חלקיו .נוסח הנספח
מצורףלהלן. 

 39


 40

במסמכיהמכרזמצוינתהתמורהעבורהכנתתיקתחנהאולםאיןציוןעלמספרהתחנות.נאלהבהיר . ראהתשובהלשאלהמס.6לעיל .
לא .הצעתהמחיר(לתיקתחנהולתעריףהשעה)היא
האםתשולםתמורהו/אויכוסוהוצאותעבור :
הצעה כוללת ועל המציע לקחת בחשבון את כל
 הפקותשונותהדרושותלביצועהעבודה(כגון:הפקתתכניות,צילומים,דוחות,וכדומה)?
ההוצאותהכרוכותבביצועהעבודה .
הוצאותנסיעהאל/מןהאתריםהשוניםואל/מןמקומותשלקיוםישיבותודיונים? 

3.5להסכם  נבקש שיובהרכיעדליאתודיעלספקזמןסבירמראשעלקיומהשלכלישיבהאשרבהנדרשהספק איןשינויבמסמכיהמכרז .

להשתתף .

מס'
שאלה
 41
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 43

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

תשובה

4.1להסכם  נבקשלהבהירכיבמקריםבהםההחלפהנכפתהעלהספק עקבהתפטרות/מחלה/כלסיבהאחרת איןשינויבמסמכיהמכרז .

שאינהביוזמתאובשליטתהספק -לאיידרשהספק לקבלאתהסכמתהמזמיןלעצםההחלפה,אלא
רקאתההסכמהעלזהותהמועמדלהחליפו .
איןשינויבמסמכיהמכרז .
4.2להסכם  א.נבקשלמחוק"להפסיקאתהעסקתושלאותועובדו/אואדםלאלתר". 
ב.לאורהעובדהכיהספקנדרשלמצואמועמדחליפימתאיםולחפוףאותו,פרקהזמןשל 14יוםאינו 
סביר,ולכןנבקשכיייקבעפרקזמןשל30יוםלביצועההחלפה .
הסעיףיתוקןונוסחויהיהכדלקמן: 
5.3להסכם  נבקשלהוסיףבסוףהסעיף"ובתקופתההודעהמראש" .


"על אף האמור בסעיף  5.2לעיל ,היה והמשרד

יורה לעדליא לסיים את ההתקשרות עם היועץ,
יבוא הסכם זה לסיומו לאלתר מיד עם מתן
ההודעהבכתב,וליועץלאתעמודכלטענהו/או
תביעהכנגדעדליא,למעטלתשלוםהתמורהבגין
השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד למועד
הקבועבהודעהכמועדסיוםההתקשרות ".
 44
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סעיף 6.7.4 ההסכםעלכל נספחיולרבותהביטוח,הערבותהבנקאיתוכד'הינהכלפיעדליאומשרדהתחבורהאינו איןשינויבמסמכיהמכרז .

6.7.2 צדלהסכם.אםכך,כיצדניתןלהתנותאתהתשלוםלספקבקבלתהתקבוליםממשרדהתחבורה? 
+
מהגםשמועדיהתשלוםשבהתאםלהוראותהתכ"םנעיםבין30-45יוםולא60יוםכפישנקבעבסעיף
להסכם 
 6.7.2
סעיף 22.4 נבקש שיובהר כי האמור בסעיף  לאיחולעלזכויותקנייןרוחניובכללזהידעומיומנויותשלהספק איןשינויבמסמכיהמכרז .
שפותחועלידיהספקשלאבמסגרתהשירותיםעבורהמזמיןאושאינםייחודייםעבורהמזמין,לרבות
למכרז
7 שיטותעבודה,ידעמקצועי,מתודולוגיותורעיונות .
וסעיף
להסכם 
 8+נספחד' בהתאםלמקובל,נבקשכיההתחייבותלסודיותלאתחולעל:()1מידעשכברהיהידועלספק במועד סעיף  8להסכם ונספח ד' להסכם יתוקנו בהתאם
קבלת המידע הסודי שלא מאת המזמין; ( )2מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מגורמים אחרים לנוסחהמבוקש .
להסכם 
וללאהפרתהתחייבותעלפיסעיףזה;()3מידעשפותחו/אויפותחבאופןעצמאיעלידיהספקו/אוכל
מימטעמוושאינו מבוססאוכוללאתהמידעהסודישלהמזמיןבשוםאופןשהוא; ()4מידעשהינו
נחלתהכללאושהפךלהיותנחלתהכללללאהפרתההתחייבותהנ"לאושלצדדיםשלישיים .

מס'
שאלה

סעיף במכרז
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11.3
להסכם 

 48

12.2
להסכם 
13.5
להסכם 

 49

שאלה/הבהרה

תשובה

בשל העובדה כי התמורה לה זכאי הספק מכוח הסכם זה הינה מוגבלת בסכום (ולכן גם תקרת איןשינויבמסמכיהמכרז .

הרווחיותהפרויקטמבחינתהספקהינהברורהותחומה),ועלמנתלמנועמצבבלתיסבירוחסרהגיון
עסקימצדהספק,בוהסיכוןשלהספקבפרויקטזההינובלתימוגבלולכןאינועומדבקנהאחדעם
הסיכוימבחינתהספק,נבקשלהוסיףפסקהבדברהגבלתאחריות,הקובעתכיתקרתאחריותהספק
תוגבל לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמין עקב מעשה או מחדל של הספק בקיום התחייבויותיו
במסגרתהשירותים,ולאתעלהבכלמקרהעלסךהתמורהששולמהלו בפועלמכח הסכםזהב -12
החודשיםאשרקדמולמועדהיווצרותעילתהתביעה. 

למעןהסרספקולמעןהבטחתזכויותהמזמין,נבקשלהבהירכיהגבלתהאחריותכאמורלאתחולעל
המקריםהבאים,אשרבהםיחויבהספקבנזקשנגרםלמזמיןבפועל:(א)נזקי-גוףשנגרמובשלמעשה
או מחדל של הספק עקב מתן השירותים; (ב) נזקים שעילתם בהפרת זכויות קניין רוחני של כל צד
שלישי ע"י הספק עקב מתן השירותים;  (ג) נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים של
הספק .

בענייןזהנבקשגםלהפנותכםלדרישתהביטוחיםבפרויקטזה,אשרבהתאםלמפורטבהם,הכיסוי
הביטוחיבומחויבהספקהינומוגבלבסכום,וגםלאורעובדהזואיןזהסבירלדרושכידווקאאחריות
הספק לנזקים תהא בלתי מוגבלת ,מצב אשר מעמיד כאמור את הספק בפני סיכון בלתי סביר
מבחינתו .

כמוכןנבקשלהבהירכיאיןבאמורבסעיףכדילשחרראתהמזמיןו/אומימטעמומהחבותהמוטלת
עליהםעלפידין .
איןשינויבמסמכיהמכרז .
נבקשלהבהירכיהאמורבסעיףזההינובכפוףלכךשזכויותהספקלאייפגעומהסבהכאמור .
נבקש לקבוע תקרת פיצוי מוסכם בשיעור שלא יעלה על  10%מהתמורה שנקבעה לשם ביצוע איןשינויבמסמכיהמכרז .

השירותים,ולהחילורקלאחרמתןתקופתגרייססבירה .



כמוכן,נבקשכילאתתקבלהחלטהבדברפסילתעבודהו/אוביטולהסכםו/אוחבותבפיצוימוסכם,
אלאלאחרשניתנהלספקהזדמנותלהשמיעטענותיו .


מס'
שאלה

סעיף במכרז
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חדש
להסכם 
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חדש
להסכם 
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11.4
להסכם 
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11.4.1
להסכם 
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11.4.2
להסכם 
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11.4.3
להסכם 

שאלה/הבהרה

נבקשלסייגמקריםבהםנגרםאיחורו/אופיגורבלוחהזמניםבשלמעשהו/אומחדלשלהמזמין או
בשלכוחעליון–במקריםכאלהישלהאריךאוטומטיתאתהמועדיםלביצועבהתאמה,ואיחור/פיגור
כאמורלאייחשבוכהפרהוכןלאיחושבולצורךחישובהפיצויהמוסכם .
המונח"שביעותרצונםהמלאשלעדליאוהמשרד"מהווהמדדסובייקטיביאשראינוניתןלמדידה-
לאור כך ,נבקש שיובהר כי בכל מקום בו מופיע המונח "שביעות רצון" ,תהא הכוונה ל"בהתאם
למסמכיהמכרז" .
נבקשכיבמהלךתקופתההתקשרותעםהספק,ובמשך12חודשיםלאחרסיומה,לאישדלהמזמיןמי
מנותני השירותיםמטעםהספקלהיותמועסקיםבמישריןו/אובעקיפיןעלידיהמזמיןללאהסכמת
הספקבכתבומראש .
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
מבלילגרועמאחריותהיועץעלפיהסכםזהאולפיכלדין,היועץמצהירבזאת,כייערוךבמשךכל
תקופתביצועשירותיהייעוץ,בחברתביטוחבעלתמוניטיןפוליסותביטוחכמפורטלהלן :.
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
אחריותכלפיצדג' :
חבותהיועץעלפידיןכלפיצדשלישיבגיןפגיעהגופניתאונזקלרכוששייגרמובמשךתקופתהביצוע
שלשירותיהייעוץ,בגבולאחריותשלאיפחתמהקבועבנספחג'להסכםזה .
הביטוחיורחבלכלולסעיף"חבותצולבת",עלפיויראוהביטוחכאילונערךבנפרדלכליחידמיחידי
המבוטח .
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
אחריותמעבידים :
חבותהיועץעלפיחוקהאחריותלמוצריםפגומיםהתש"ם - 1980ופקודתהנזיקין(נוסחחדש)כלפי
עובדיו בגין פגיעה גופנית תוך כדי ועקב ביצוע שירותי הייעוץ ,בגבול אחריות שלא יפחת מהקבוע
בנספחג'להסכםזה,למקרהולתקופתהביטוח .
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
אחריותמקצועית(משולבעםחבותמוצר) :
חבותוהמקצועיתשלהיועץעלפידיןבגיןמעשהרשלנות,טעותאוהשמטה,בגבולאחריותשלאיפחת
מהקבועבנספחג' להסכםזה.הביטוחלאיכלולכלהגבלהבדבראייושרעובדים,אובדןמסמכים,
אובדןהשימושועיכובעקב מקרהביטוח.הביטוחיורחבלכלולסעיף"אחריותצולבת"עלפיויראו
את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות

תשובה

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

מס'
שאלה

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

המבוטחכנגדעדליאייעוץכלכליבע"מומדינתישראלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים .
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
היועץ מתחייב להמשיך ולערוך את ביטוח האחריות המקצועית כאמור לעיל לתקופה נוספת של 36
חודשיםממועדסיוםשירותיהייעוץ .
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
ביטוחיהיועץיכללותנאימפורשעלפיוהמבטחאינורשאילבטלםו/אולשנותלרעהאתהיקפםאלא
אםמסרהמבטחלעדליאהודעהבדואררשוםעלכוונתולעשותכן30יוםמראש .
מבוקשכיישולבוהערותינוכדלקמן :
שהביטוחים יורחבו לשפות את עדליא ואת משרד התחבורה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל של
היועץ(לענייןביטוחחבותכלפיצדשלישיולעניןאחריותמקצועיתמבלילגרועמביטוחחבותהיועץ
כלפיעדליאו/אומשרדהתחבורה)אואםהיהוייחשבולמעבידםשלעובדיהספקלענייןקרותתאונת
עבודהאומחלתמקצוע(לענייןביטוחחבותמעבידים) .
מבוקשכיהמילים:"ויהיהכפוףלאישורהמראש"תימחקנה .

איןשינויבמסמכיבמכרז .

במקוםהמילים:"בהתאםלאמורבסעיף13להסכם"יבוא:"בקשרעםהאמורבסעיף11להסכם" .

מקובל.ההפניהתתוקןלסעיף11להסכם .
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11.5
להסכם 
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11.7
להסכם 
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11.8
להסכם 

 59

11.12
להסכם 
ג'
נספח
להסכם 
ג'
נספח
להסכם 
ס'1נספחג'
להסכם 

 63

סעיף
נספח
להסכם 
4 מבוקשכיבסעיף4.1.1תיווסףסיפאכדלקמן:"בכפוףלהרחביהשיפוישלעיל" .
סעיף
ג'
נספח

 60
 61
 62

 64

תשובה

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

לאורהעובדהשלעיתיםפוליסותביטוחנערכותלתקופההעולהעלשנה,מבוקשלהבהירביחסלכלל איןשינויבמסמכיהמכרז .

גבולותהאחריות,כיבמקוםהמילים:"לתקופתביטוח(שנה)"יבוא:"לתקופתהביטוח" .
מבוקשכי :
א .להבהירכיהביטוחנערךבמסגרתפוליסהמשולבתלביטוחאחריותמקצועיתמשולבעם
ביטוחחבותמוצר.
ב .ס'-1.1במקוםהמילים":וכלהפועליםמטעמו"יבוא":ובגיןהפועליםמטעמו".
ג .ס'-1.3.5מבוקשכיהמילה"לפחות"תימחקבפסקתתקופתהגילוי .
3 מבוקשכיסעיף3.3יימחקבמלואו .
ג'

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

איןשינויבמסמכיהמכרז .

מס'
שאלה
 65
 66

 67

 68
 69

סעיף במכרז

שאלה/הבהרה

תשובה

להסכם 
ב' אנחנונדרשיםלנקובבאחוזהנחהמהתעריףהמלא.האםניתןלקבלדוגמאכיצדתחושבהתמורה?  ראהתשובהלשאלהמס.29לעיל .
נספח
למכרז 
ג' היקף ההתקשרות הכספית – האם הכוונה לתמורה שקיבל המציע בגין פעילות של איש הצוות כן .
נספח
בפרויקט? 
למכרז 
נציין כי בפרויקטים שאינם מתוגמלים "פר שעה" קיים קושי  לקבוע את "החלק היחסי" ביחס
לעבודתושלאישהצוות 
כליועץבנפרד .
ה' מינדרשלחתוםעלטופסזה? 
נספח
למכרז 

הבהרות נוספות

סעיף 24.3 עלהמציעיםבמכרזלעקובבאופןרציףבאתרשלמשרדהתחבורהובאתרשלעדליא(בהתאםלהפניות 
בסעיף24.3במכרז)לגביעדכוניםנוספיםשיתפרסמובאםיתפרסמועדלמועדהגשתההצעות .

סעיף9למכרזיעודכןונוסחויהיהכדלקמן :
סעיף9
 
ההתקשרותבגיןמכרזזהתהיהממועדחתימתההסכםועדליום.12.5.2015
למכרז 
בנוסף,לעדליאשמורההאופציהלהאריךאתתקופתההתקשרותבתקופותנוספותשלעדשנהאחת
בכלפעם,ובלבדשתקופתההתקשרותהכוללת(התקופההמקוריתותקופההאופציות)לאתעלהעל5
שניםמתחילתתוקפושלההסכםשייחתם,וזאתלפישיקולדעתההבלעדישלעדליאובכפוףלאישור
שלועדתהרכישותבמשרד .


נספח י' – התחייבות לנושא סקרים

 .1הצהרת הסטטיסטיקאי
אני____________מספרת.ז.______________,המוצע/תלתפקידסטטיסטיקאיבהצעה
שלחברת__________________אשרמתמודדתבמכרזלמתןשירותיייעוץבנושא
אינטגרציהביןאוטובוסיםלרכבת,מצהירבזאתכיהבאתילידיעתושלמנכ"לחברתהסקרים
הכלולהבמאגרחברותהסקריםשלעדליאכיבמידהוהחברהשאניכלולבהצעתהתזכהבמכרז,
ידועלושחברתהסקריםעלשבניהולותהיהמנועהממעורבתכלשהיאבסקריםהקשוריםבצורה
כלשהיאלפרויקטנשואמכרזזה.
שם______________:
תאריך____________:
חתימה_____________:

 .2הצהרת מנהל חברת הסקרים:
אני____________מספרת.ז.______________,המשמשבתפקידמנכ"ל
בחברת__________________הנמניתעלמאגרחברותהסקריםשלעדליא–מנהלתתחבורה
ציבורית,מצהירבזאתכיידועלישמר/גב'המועסק/משמשכקבלןמשנהבחברה,הינומועמד
לתפקידסטטסטיקאיבהצעהשלחברת___________אשרמתמודדתבמכרזלמתןשירותי
ייעוץבנושאאינטגרציהביןאוטובוסיםלרכבת.
במידהוהחברהתזכהבמכרזידועלישחברתהסקריםאותהאנימנהלתהיהמנועהממעורבת
כלשהיאבסקריםהקשוריםבצורהכלשהיאלפרויקטנשואמכרזזה.
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שם  





_________ 
 









תאריך
___________________ 








חותמתוחתימה 

