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 1602/תשובות לשאלות הבהרה במכרז מספר הנדון: 

 לקבלת הצעות להקמת מאגר נתונים כלל ארצי להסעות תלמידים

 

 .הז למכרזועדכונים  שבנדון המכרזלמסמכי נוספות להלן הבהרות 

 המכרזכל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור  מלכתחילה.

 .המכרזבמסמכי 

או  עדליאב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכת
וכן  הבקשה, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי הרכישותועדת 

כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם 
 , ככל שיצאו.הרכישותועדת 

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. ,המכרזאינו משנה או גורע מהאמור במסמכי  האמור במכתב זה

 

 



 

 

 

מס' 
 שאלה

סעיף 
 תשובה שאלה בבקשה

 כללי 1
לאור העובדה כי העבודה המבוקשת נשוא המכרז מבקשת לייצר מאגר נתונים עבור 

נבקש לחדד כי האחריות על רישום מאגר המידע במשרד המשפטים ככל עדליא, 
 .שיידרש תחול על מזמין העבודה

 .לא נדרש רישום המאגר במשרד המשפטים

 למפרט המכרז. 2.12למען הסר ספק ר' סעיף 

2 2.7 ,2.9 ,
22.30 ,
22.31 ,
22.34 ,

22.36 ,27.5 ,
30.7 ,30.9 

 למפרט המכרז. 22.39 -22.27ר' סעיפים  נבקש כי טרם כל פסילה או שקילת פסילה של הצעה/מציע, תינתן למציע זכות טיעון. 

אחרי המילה "המשרד", יש להוסיף "ככל שאלו בהתאם להוראות ההסכם ולא  - 2.12 3
 מטילות על הספק עלויות נוספות".

-Knowבסוף הסעיף יש להוסיף "על אף האמור, בידע מקצועי, רעיונות, טכניקות,  -

how( מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחומי טכנולוגיות מידע ,IT ,תקשורת, עיבוד נתונים ,)
התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים למשרד לא תועבר הבעלות אלא תינתן זכות 

 שימוש".

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

4 

 כלליפרק ב 

האם יש ציפייה לקבל מהספק במסגרת מכרז זה חוו"ד מקצועית לאור הממצאים 
 שיאספו ולאור הניסיון של הספק , לרבות לגבי : 

  מדיניות משה"ח ומשרד התחבורה  בתחום 

  המלצות לשינויי חקיקה ותקנות 

  קשרי עבודה ודיווח בין הגופים השונים 

  מידת היעילות של מערך המסלולים הקיים 

   'פיתוח ויישום של כלי תכנון , ניהול ובקרה מתקדמים וכיוב 
 

 .לא

כמי שמכירים היכרות מעמיקה את תחום הסעות התלמידים, מדובר במערך הסעות  פרק ב כללי 5
דינמי המשתנה לכל הפחות אחת לשנה )שנת לימודים(. המשמעות הינה שכל המידע 

המידע ובתום שנת לימודים לא יהיה שייאסף יהיה רלוונטי אך ורק למועד איסוף 
 רלוונטי כלל.

משרד התחבורה ומזמין העבודה מודעים לעובדה זו. אין 
 .שינוי במסמכי המכרז
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6 
5 

האם לא נדרש שהמציע / מנהל הפרויקט יהיה בעל ידע והיכרות עם תחום הסעות 
  ? התלמידים

 .למפרט המכרז 5ראה תנאי סף המוגדרים בסעיף 

7 
הרחבת דרישת ההשכלה כך שמתכנן תחבורה כשיר יהיה גם מי שמחזיק תואר נבקש  5.3.1

 אקדמי באחד מהתחומים הבאים:

 הנדסת תעשיה וניהול א.

הנדסה חקלאית )בעבר הוגדרה כתחום נפרד וכיום היא חלק מהפקולטה  ב.
 להנדסה אזרחית(

 מתימטיקה ג.

 מדעי המחשב ד.

 .נדחית הבקשה

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

האם נכון להבין כי העבודה וכלל איסוף המידע המתבקש, מתייחסים רק להסעות  7.1 8
תלמידים הממומנות / מסובסדות ע"י משרדי התחבורה והחינוך ו/או הרשויות 

 המקומיות?

 למפרט המכרז. 7.1נכון, ראה סעיף 

בבקשה להבהיר במפורש: האם העבודה תכלול את מוסדות החינוך החרדיים  7.1 9
ומערכות ההסעות שלהם ?  אם כן, מהו מקור המידע למערכות אלה, שהן בדרך כלל 

 ייחודיות למוסד ו/או לזרם החינוך ?

 לעיל. 8ראה תשובה לשאלה 

 לעיל. 8 סראה תשובה לשאלה מ ציבוריים".\בסוף הסעיף יש להוסיף "וכן הסעות הממומנות ממקורות לא ממשלתיים 7.1 10

 25 רשום ש "ובלפחות 7.2רשויות נידרש להיפגש לצורך קבלת המידע . בסעיף בכמה  7.3 -7.2 11

 המקומיות מהרשויות אחת כל של - נציגים עם נדרש "להיפגש  7.3רשויות" ובסעיף 

 מבצע ייפגש- שעמן 25 ה כולל ,כ"בסה רשויות 257 ( ש"איו כולל הארץ ברחבי

 128 ו אזוריות מועצות 54 ,ערים 75 :הכוללות ,הנושא לימוד בשלב העבודה

 ) מקומיות– מועצות

אחת מהרשויות העבודה כוללת דרישה להיפגש עם כל 
 7"ש. לענין זה ר' סעיף יוהמקומיות ברחבי הארץ כולל א

 למפרט המכרז.

 7.3-ו 7.2סעיפים יחד עם זאת למען הסר ספק יובהר כי 
 .שונים עבודה שלבילמתייחסים למפרט המכרז 

בשלב הראשון )שלב לימוד נושא הסעת התלמידים( על 
למכרז )הכולל בין היתר  7.2הזוכה לפעול בהתאם לסעיף 

רשויות מקומיות, שיקבעו על ידי מזמין  25 -כפגישה עם 
 העבודה(.

הבא תידרש פגישה עם נציגים של כל אחת בשלב 
  מהרשויות המקומיות ברחבי הארץ, כולל איו"ש.
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12 7.2.1 
שתינתן לספק העבודה אפשרות לדרוש החלפת רשות במקרה של אי שיתוף נבקש 

, המקומית הרשותשל אי שיתוף פעולה מצד  במקרה פעולה מספק מצד הרשות אשר תבחר ע"י מזמין העבודה
פרטנית  ידון הנושא, המכרז למפרט 7.2.1 לסעיף בהתאם

והחלטה על החלפת רשות תתקבל על בישיבות הסטטוס 
 בהתאם לנסיבות.ידי המזמין 

 .המכרז למפרט התווסף אשר 7.2.1.1 סעיף' ר

 

13 7.2.2 
הזוכה לא יידרש לנסיעות לחו"ל במסגרת ביצוע העבודה  נבקש לחדד כי הליך הלימוד כנדרש במסגרת הסעיף לא יכלול נסיעות לחו"ל 

 נשואת המכרז.

 .המכרז למפרט התווסף אשר 7.2.2.1 סעיף' ר

14 
7.2.2 

מדינות )קיום פ"ע בחו"ל,  10 -מצופה מהספק לקבל את המידע הנדרש בבאיזה אופן 
פנייה פורמלית / טלפונית לגורם המטפל בנושא בכל מדינה, פרסומים באינטרנט 

 (ואחרים

במכרז  7.2.2לימוד והכנת הסקירה המפורטת בסעיף 
המפורטים אמצעים לפחות כל שלושת התיעשה באמצעות 

 :להלן

 רלוונטיים גופים שלחומר באתרי אינטרנט  איסוף .1
 .במדינות

סקירת ספרות מקצועית, רצוי באמצעות גישה  .2

או מנוע חיפוש  google scholarלמנוע חיפוש 
 אחר המאפשר גישה מלאה למאמרים אקדמיים. 

קשר עם גופים / מוסדות / בעלי תפקידים  יצירת .3
 פניה"ל / דואבאמצעות  –במדינות רלוונטיות 

, לצורך קבלת אחרים תקשורת ואמצעי באתרים
המציע יצור קשר עם הגופים הרלוונטיים המידע. 

כאמור, ישלח שאלון מפורט שיתואם עם עדליא 
והמותאם לקבלת מידע מקיף ככל שניתן אודות 
 השירות, כולל שיטות מימון, תכנון, הפעלה ורישוי.

  .המכרז למפרט התווסף אשר 7.2.2.2 סעיף' ר

האם לא עדיף שייערך ברור מוקדם עם הרשויות כדי לקבוע מי מהן אכן מארגנת /  7.3 15
 מממנת הסעות תלמידים ומי לא ?

  אין שינוי בנוסח הסעיף.
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 -7.3.2חלק גדול מהמידע הנדרש מהרשויות מצוי בידי משה"ח )בוודאי לגבי סעיפים:   7.3 16
ו בדרך אחרת )משלוח שאלון, סקר (. האם ניתן יהיה לקבלו מהמשרד ו/או לקבל7.3.7

טלפוני וכו'( מול רפרנטי ההסעות ברשויות ובמידת הצורך להשלים את הנדרש 
 בפגישת עבודה  

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

למכרז, יידרש  7.3בהתאם לסעיף למען הסר יובהר כי 
 המבצע להיפגש עם נציג משרד החינוך. 
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 שאלה

סעיף 
 תשובה שאלה בבקשה

שיתוף פעולה של כל הרשויות המקומיות עם  איך מתכוון מזמין העבודה להבטיח 7.3 17
 מבצע העבודה? ואיך נתייחס לרשויות שיסרבו למסור מידע?

 המעודכן המכרז למפרט המתוקנים 15-ו 8 פרק' ר
 "ב.המצ

, ובו האמור אשר התווסף למפרט המכרז 7.3.10ר' סעיף 
 להלן:

 הרשות המקומית מצדשיתוף הפעולה אי יש לחלק את "
 לשני מקרים:

אך  המבצע לפניית נענית אשר מקומית רשות .1
כי היא אינה מארגנת הסעות תלמידים  מציינת

 לנקוטהמבצע  יידרש, . במקרה זהלבתי ספר כלל
 :הבאות פעולותב

 מנציג בכתבאישור  ידרושהעבודה  מבצע .א
המקומית, על שהרשות המקומית  הרשות

 . אינה מארגנת הסעות תלמידים

 פועלים מקומיתובתחום אותה רשות  במידה .ב
קווי  -תלמידים )כהגדרתם במכרז, קרי קווי

תחבורה ציבורית אשר בין היתר, משרתים 
על  -תלמידים ובעלי זיקה לנוסעים לבתי ספר(

נציג הרשות  עם פגישההמבצע לקיים 
 של התאמהה תיבחןהמקומית, במסגרתה 

הרישוי  מערכתנתוני  ביןהקווים הרלוונטיים, 
לבין השירות שניתן  ,התחבורה משרד של

 .  , למיטב ידיעת הרשות המקומיתבפועל

עם  פעולה משתפת אינה אשר מקומית רשות .2
של הרשות  מענה וסרח, בין אם על ידי המבצע

נכונות  חוסרעל ידי  אם לפניות המבצע, ובין
 -עם המבצע פגישה לקיוםהמקומית  הרשות

 פעולותב לנקוטעל המבצע  יהיה ,במקרה זה
 :הבאות
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פניות  4 לפחותביצע  כיעל המבצע להוכיח  .א
לרשות המקומית, אשר לא נענו. הפנייה 
השלישית והרביעית של המבצע לרשות 

ממונה לתעשה עם העתק לעדליא ו -המקומית
 על העבודה. 

של  פניות 4-מבין לפחות ה) הפנייה הראשונה .ב
תתבצע אל אגף חינוך/ , המבצע אל הרשות(

המקומית  ברשותהגורם האחראי להסעות 
 .)ככל וקיים(

כאמור  הפנייה השנייה תתבצע אל אותו גורם .ג
, עם העתק לגורם בכיר יותר בסעיף ב' לעיל

הרשות  מנכ"ל לדוג':)המקומית ברשות 
 (. ראש הרשות המקומית ועוד , סגןהמקומית

כאמור  במידה ולא יינתן מענה לפנייה השנייה .ד
 אליבצע המבצע פנייה שלישית  בסעיף ג' לעיל,

הפנייה השלישית תתבצע  -הרשות המקומית
, ברשות המקומית ישירות אל הגורם הבכיר

 . ולממונה על העבודה עדליאל עם העתק

מענה על ידי הרשות  יינתןבמידה ולא  .ה
 המקומית לאף אחת משלושת פניות המבצע

הגורמים יתזכר המבצע את  -שצוינו לעיל
 פעם נוספת. ד לעיל,-שצוינו בסעיפים ב

הרשות  אלפניות בכתב  4וביצע המבצע במידה  .ו
ה לעיל, -המקומית בהתאם לאמור בסעיפים ב

ת הרשות המקומית ו/או ולא התקבלה תשוב
עם נציג הרשות  לא ניתן היה לתאם פגישה

דיווח בכתב לעדליא  יעביר המבצע, המקומית
 עם העתק לממונה על העבודה.

הממונה על העבודה יפנה אל נציג הרשות  .ז
 דת הצורך ישלח תזכורת נוספת.בכתב, ובמי

עבור הרשויות המצוינות בסעיף זה, לא תשולם תמורה  
לעיל אלא ישולם תשלום קבוע  3.16בהתאם לנקוב בסעיף 
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 "עבור כל רשות. +מע"מ ₪ 100בסך 

נבקש שיוגדר קריטריון שבמקרה של סירוב מצד רשות לשתף פעולה מכל סיבה וזאת  7.3 18
 .הרשות תרד מסל הרשויות הנסקרות לטובת המאגרלאחר מספר פניות, 

 לעיל. 17ראה תשובה לשאלה 

האם צריך לאסוף מידע גם לגבי מוסדות החינוך החרדי? האם כולל גם הסעות  7.3.2 19
 במימון פרטי / תרומות? מהיכן נקבל את המידע הנדרש ?

 לעיל. 8ראה תשובה לשאלה 

נבקש לדעת האם יסופקו טוקנים )כרטיס חכם( לצורך התחברות למערכת הרישוי של  7.4 20
 משרד התחבורה ע"י המזמין? 

 

תבצע באמצעות י החיבור למערכת הרישוי של המשרד
חיבור מרוחק לשרתי משרד התחבורה באמצעות "טוקן", 

 .שיסופק על ידי המזמין, בהתאם לשיקול דעתו

 

21 7.4.3   מהיכן נקבל את המידע  –תחבורה .... שלא מופיעים ברישוי" "פירוט קווי
 הנדרש ? האם רק ממשרד התחבורה / החינוך / מועצות מקומיות / רשויות ?

למפרט המכרז יתוקן, כך שבסוף הסעיף תתוסף  7.4.3סעיף 
 הפסקה הבאה:

במסגרת הפגישות שיערכו עם נציגי הרשויות המקומיות, "
מכרז, יהיה על המבצע לאמת ל 7.3בהתאם לאמור בסעיף 

את נתוני קווי התחבורה הציבורית  כל רשות מקומיתמול 
 כפי שקיימים במערכת הרישוי.  עבורה,הרלוונטיים 

במסגרת הפגישות שיערכו עם נציגי מפעילי כמו כן, 
יהיה על  למכרז, 7.4בהתאם לסעיף  ציבורית,התחבורה ה

במערכת  דע שמופיעבאם המי מול הפעילים,המבצע לברר 
הרישוי, לגבי כל אחת מן הרשויות המקומיות בהן 

 מופעלים קווי תחבורה ציבורית על ידי המפעיל, מעודכן.  
 אימות לבצע דרשיי לאיובהר כי המבצע  ספק הסר למען

 ". בשטחהסעת תלמידים  קווי מסלולי

 

 לעיל. 21 ראה תשובה לשאלה מהם מקורות המידע לקווים שלא מופיעים ברישוי? 7.4.3 22

איך לדעת מזמין העבודה יש לאמת את המסלול בפועל בקו התלמידים? האם לקבל   23
 את המידע שימסור המפעיל ולקודד אותו כפי שיינתן?

 לעיל. 21ראה תשובה לשאלה 
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מה עושים עם רשויות מקומיות שלא משתפות פעולה ולא מעבירות אלינו את המידע  7.5 24
 הנדרש?

 לעיל. 17ראה תשובה לשאלה 

  (בנפרד כיוון בכל( קו  כל של בפועל המסלול למה הכוונה ומי אמור לבצע את " מיפוי 7.5.5 25
 .הטראנסקאד" ומי אמור לספק את המערכת הנ"ל במערכת

למפרט המכרז, מיפוי המסלול בפועל  7.5.5בהתאם לסעיף 
, יבוצע של כל קו )בכל כיוון נפרד( במערכת הטראנסקאד

מסלולי קווי כל על המבצע לקודד את  -על ידי המבצע. קרי
 הסעת התלמידים, על גבי מערכת הטראנסקאד.

 7.4.7 סעיףלמפרט המכרז יימחק.  9.7סעיף  כן, כמו
שבסוף הסעיף תתווסף  כך , יתוקן המכרז למפרט

 הפיסקה הבאה:

 לתוכנתיהיה על המבצע לשאת בעלות רישיון  לא"
 במהלך תקופת ההתקשרות.  הטראנסקאד

תבצע באמצעות חיבור י החיבור למערכת הטראנסקאד
מרוחק לשרתי משרד התחבורה באמצעות "טוקן", 

 .שיסופק על ידי המזמין, בהתאם לשיקול דעתו

  

האם צריך את כל סימון הציר )כולל מסלול הנסיעה( או מספיק  –מיפוי המסלול  7.5.5 26
 נקודת התחלה, נקודת סיום ותחנות ביניים? 

מה קורה אם הרשות המקומית אינה מכירה כלל את מסלול הקו, או שהרשות 
 המקומית מכירה רק את נקודות ההתחלה והסיום ותחנות ביניים ?

, לרבות דאטרנסקהבתוכנת  הקו מסלול כליש לקודד את 
 .נקודת התחלה, ביניים וסיום

לתה של הרשות המקומית כולא יהיה בימקרים בהם ב
לספק נתונים מלאים לגבי פרטי כל מסלול הקו, על המבצע 

עם המזמין ו/או בישיבות הסטטוס להעלות את הנושא 
המשרד. החלטה תתקבל על ידי המזמין/המשרד בהתאם 

  לנסיבות המקרה.

"מיפוי המסלול בפועל בכל כיוון בנפרד בטראנסקאד" אינו נראה כמטלה ברת ביצוע  7.5.5 27
אמין. גם בגופים האחראיים על ביצוע הנסיעות )מועצות ועיריות(, ברוב המקרים 
מצוי מידע חלקי ביותר, המתייחס בעיקר לציון אתרי איסוף ופיזור בלבד. יתר על כן, 

 על בסיס מוצא ויעד בלבד, לא ייתן "מסלול בפועל". TC-גם קידוד ב

 נבקש לשקול שינוי הגדרת המטלה בהתאם.

 לעיל. 26ר' תשובה לשאלה 

מהרשויות או  100 % -האם האחוזים המצוינים לגבי כל אחד מהדוחות מתייחסים ל 8 28
 רשויות  25 -רק למדגם של 

 .המתוקן במפרט המכרז המעודכן המצ"ב 8ר' פרק 
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משום אי הוודאות לגבי תוכן המידע הקיים ברשויות, מבנהו ונכונות הרשויות  8 29
לשיתוף פעולה, מציע כי לוחות הזמנים למסירת התוצרים ייקבעו רק לאחר ביצוע 

והסקת המסקנות מהתהליך והממצאים ע"י מזמין העבודה.)ראו גם  7.2.1המטלה  
 שבפרק ג' ( 12.2התייחסותכם בסעיף 

 נדחית.הבקשה 

  המתוקן במפרט המכרז המעודכן המצ"ב 8ר' פרק 

הדרישה להקמת בסיס נתונים על כל המסלולים הקיימים בחינוך הרגיל בכל  8.7 30
הרשויות המקומיות קשה מאד להשגה )אם בכלל( ובחלק מהרשויות היא מצויה אך 
ורק בידי חברות ההסעה, בנוסף לעובדה שהמערך משתנה מידי שנה ובמהלך כל שנה, 

 לאור שינויים במצבת המוסעים.  

 לא ברור נוסח השאלה.

 המתוקן במפרט המכרז המעודכן המצ"ב 8ר' פרק 

הוא קובץ בתוכנת טרנסקאד, הכולל  Route System  ? Route System למה הכוונה ב  8.7.2 31
  תחבורה. מסלולי קווי

העבודה תלויה בשת"פ מצד הרשויות המקומיות. כיצד מובטח שיתוף פעולה זה   13+  8 32
 לקנסות על הספק על אי עמידה בלוחות הזמנים ?המטיל  13בעיקר לאור סעיף 

 לעיל. 17ראה תשובה לשאלה 

 הסעיף יתוקן.  . 5.2.5לא קיים סעיף  -קיימת טעות בהפניה  9.1.2 33

 :יבוא, 9.1.2 בסעיף האמור במקום

, המציע עובד שהינו, מטעמו פרויקט מנהל יעמיד"המציע 
 רישום וללא, לעיל 5.2 בסעיף המפורטים הכישורים בעל

 הפלילי המרשם לחוק)א( 1 לפי המתנהל הפלילי במרשם
 ."1981-"אהתמ, יםבהש ותקנות

, אין 1981 –לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א  22לאור תיקון לסעיף  9.2.2 9.1.2 34
מעסיק רשאי לבקש מעובד ו/או מועמד לעבודה להציג בפניו העתק מהמרשם הפלילי, 
והאמור חל גם במקרה בו הסכים העובד ו/או מועמד לעבודה למסירת המידע. על כן, 

יהיה ללא עבר פלילי )שכן אינו יכול אין באפשרות המציע להתחייב כי מנהל הפרויקט 
לדרוש מהם הוכחה לכך(, אך נוכל להציג תצהיר חתום על ידי מנהל הפרויקט או 
מתכנן התחבורה עצמו )לפי הענין( בדבר היעדר  רישום פלילי או, לחילופין, תצהיר 
של מורשה חתימה במציע כי לא ידוע לו על רישום פלילי של מנהל הפרויקט או 

 חבורה )לפי הענין( אך מבלי שראה הוכחה לכך.מתכנן הת

על המציע להגיש תצהיר חבר צוות חתום ומאומת על ידי 
עו"ד, בדבר היעדר רישום פלילי, בהתאם לנספח ט"ו 

 למפרט המכרז. 
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הסעיף אינו סביר ואינו מידתי ובוודאי לא כל שכן, שהמכרז מתבצע על ידי חברה  9.2.7+  9.1.9 35
משלתי, הכפוף לכללי מינהל תקין וסבירות החלטה מינהלית. כמו מנהלת של משרד מ

 כן, בין היתר, בשל הסיבות שלהלן:

  אין למעסיק שום דרך לחייב עובד  –הפסקת עבודה שהינה ביוזמת העובד
 להישאר בתפקידו בניגוד לרצונו.

  מקרים חלילה של מיתה או מחלה וכן מקרים נוספים שאינם בשליטת
 העובדהמעסיק ו/או 

  הסעיף מדבר על חילוט מחצית הערבות הביצוע ללא מתן שיקול דעת של
 ועדת ההתקשרויות וללא זכות שימוע

 

 יתוקנו. 9.2.7-ו 9.1.9סעיפים 
 :להלן האמור יבוא 9.1.9 בסעיף האמור במקום

 מנהל של העסקתו הפסקת של במקרה כי"יובהר 
 הפרויקט מנהל ידי על ובין המציע ידי על בין, הפרויקט

, תהיה ההסכם על החברה חתימת מיום שנה בתוך, עצמו
ערבות הביצוע  את לחלטההתקשרויות  וועדתרשאית 

 וועדת רשאית תהיה כן. דעתה לשיקול בכפוף
להפסיק את ההתקשרות עם המבצע  ההתקשרויות

 .במכרז זה כזוכה שני כשיר על להכריזהנוכחי ו

 :להלן האמור יבוא 9.2.7 בסעיף האמור במקום

 מתכנן"יובהר כי במקרה של הפסקת העסקתו של 
, התחבורה מתכנן, בין על ידי המציע ובין על ידי התחבורה

 תהיה, ההסכם על החברה חתימת מיום שנה בתוך
 הביצוע ערבות את לחלט ההתקשרויות וועדת רשאית
 וועדת רשאית תהיה כן. דעתה לשיקול בכפוף

המבצע  להפסיק את ההתקשרות עם ההתקשרויות
 ".במכרז זה כזוכה שני כשיר על להכריזהנוכחי ו

 

 

 יש למחוק את הסעיף, המהווה הגבלה בלתי סבירה על חופש העיסוק של הצדדים. 9.2.7+  9.1.9 36

לחילופין, יש לקבוע שרק אם המציע פיטר את מנהל הפרויקט/מתכנן התחבורה )לפי 
( ביוזמתו בנסיבות שאינן שוללות ממנהל הפרויקט/מתכנן התחבורה )לפי הענין

חילוט  -הענין( את פיצוי הפיטורין, אזי יחול הסעיף עם סכומים נמוכים יותר
וסכום דומה לשיקול דעת ועדת ההתקשרויות בכפוף ₪  10,000אוטומטי ע"ס 

הסכום ישקף  בכל מקרה שתמומש הערבות,לשמיעת עמדת המציע. נבקש להבהיר כי 
 את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 .לעיל 35 לשאלה תשובה ראה

אחרי המילה "יוחלף", יש להוסיף "ביוזמת המציע אלא אם מדובר בנסיבות  9.2.6 37
 ששוללות ממנהל הפרויקט/מתכנן התחבורה )לפי העניין( את פיצוי הפיטורין".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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מהצעת  5% -נבקש לתקן את הסעיף כך שתוספת הכרוכה בעלויות של למעלה מ 9.4 38
 הספק, תהיה בתוספת תשלום.

, במכרז במפרט 9.4 בסעיף האמור במקוםיתוקן,  9.4 סעיף
 :להלן האמור יבוא

מתחייב כי יהיה ערוך לשינויים בהיקף ומתכונת  המציע"
העבודה וכי בנוסף על צוות העובדים הנדרשים לפי 

לעיל, יהיה רשאי המציע להעמיד חברי  6-ו 5סעיפים 
צוות נוספים, וזאת לשם קיום כל תנאי מכרז זה באופן 

בלוחות  ועמידההתוצרים  אספקת לרבותהמיטבי ביותר, 
 למפרט המכרז. 8בסעיף  המוגדריםהזמנים 

 בסעיף כאמור נוספים צוות חברי תוספת כי, בזאת מובהר
 הזוכה של המחיר הצעת על נוסף בתשלום תחייב לא זה

 ."זה במכרז

 .הסעיף בנוסח שינוי אין יש להוסיף כי ההליכים המפורטים בסעיפים יהיו ע"ח עדליא.  9.11, 9.10 39

נבקש לקבוע שביקורת כאמור תבוצע מקסימום פעמיים בשנה קלנדרית, על ידי רו"ח  19.5, 10.2 40
וכל מי שיבוא במגע עם החומרים על הסכם  , בכפוף לחתימת רוה"חBIG 4-מה

סודיות בנוסח המקובל על הספק. במסגרת הביקורת יסופקו מסמכים הרלוונטיים 
למכרז באופן ישיר בלבד. כמו כן, במידה ויסופקו תלושי שכר או מסמכים אחרים, 

 ימחקו מהם פרטים אישיים/רגישים.

 שינוי בנוסח הסעיף. אין

41 10.3 ,11.2 ,
17.1.6, 

17.2.4 ,21.4 ,
27.5 

נבקש להבהיר כי כל חילוט של הערבות ייעשה רק בתנאי שניתנה לספק התראה בת 
במקרה ימים לפחות לתקן את ההפרה וזו לא תוקנה. כמו כן, יש להבהיר כי  14

שתמומש הערבות, הסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי 
 .מוסכם

 .עיףהס בנוסח שינוי אין

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה מעבודת הזוכה ואיכותה", המהוות  12.2 42
קריטריון סובייקטיבי שאינו ניתן לצפיה או למדידה, ולהחליפן במילים "לקיום 

 מלוא הוראות המכרז".

כמו כן, נבקש להבהיר שהארכה כאמור בסעיף תהיה בתוספת תשלום שתסוכם בין 
 הצדדים.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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יש למחוק את הסעיף, המאפשר לעדליא לצאת מההסכם מטעמי נוחות וללא כל  12.3 43
סיבה/הפרה, שכן הזוכה משקיע משאבים אדירים בביצוע ההסכם ומגיש את הצעתו 

 על בסיס ההנחה שיבצעו לאורך תקופה ויחזיר את כל ההשקעה בו. 

בו תסיים עדליא את ההסכם שלא עקב  לחילופין, יש לקבוע מנגנון פיצוי לפי המועד
 הפרה שלא תוקנה ע"י הזוכה.

לחילופי חילופין, יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט בגין התמורה המגיעה לזוכה עד 
מועד הסיום בפועל בצירוף הוצאות/התחייבויות שלא ניתנות לביטול ו/או שלא ניתן 

 לקבל החזר בגינן".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 

44 13.2 

 

יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהאיחור נבע מסיבות שהינן בשליטתו המוחלטת 
 והבלעדית של הזוכה".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

יש להוסיף בסוף הסעיף "ככל שאלו בהתאם להוראות ההסכם ולא מטילות על  14.3 45
 המציע עלויות נוספות".

 האמור יבוא, זההאמור בסעיף  במקוםיתוקן,  14.3 סעיף
 :להלן

בזאת כי המחיר המוצע מתייחס לתכולת העבודה  מובהר"
( וידרשו ככל) להתאמותלעיל, והן  7 בסעיף המפורטת

, במהלך תקופת ההתקשרות, אשר אינן בתכולת העבודה
  .מרחיבות את היקף העבודה"

 

מה הכוונה ב"מטלות נוספות אשר יכול ויתווספו" ? הצעת המחיר המבוקשת על  14.3 46
 כיצד הספק יכול להעריך מטלות נוספות שאינן מוגדרות ? FIXידכם הינה 

 .לעיל 45 לשאלה תשובה ראה

יש למחוק את המילים "ואישורה על ידי המזמין", או, לחילופין, לקבוע נוהל אישור  15.2.8 47
תיחשב הגרסה  -ימים ואם לא עשה כן 10ן לאשר או להעיר תוך לפי על המזמי

 מאושרת במלואה.

 הבקשה נדחית.

 המתוקן במפרט המכרז המעודכן המצ"ב 15ר' פרק 

יש למחוק את חובת האישור הכללית, שכן מדובר באבני דרך ברורות  15.3 48
לאשר או להעיר ואובייקטיביות, או, לחילופין, לקבוע נוהל אישור לפי על המזמין 

 תיחשב הגרסה מאושרת במלואה. -ימים ואם לא עשה כן 10תוך 

 הבקשה נדחית.

 המתוקן במפרט המכרז המעודכן המצ"ב 15ר' פרק 
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מה הצפי  15.2לא ברור מהם תנאי התשלום. במידה ובוצע אבן דרך כמפורט בסעיף  15.4 49
 לקבלת התשלום ?

אל גב" בתקבול ממשרד התחבורה בעוד  כמו כן, לא ברור מדוע התשלום מותנה "גב
 ההסכם נחתם מול עדליא וכן הערבויות מיועדות לעדליא ?

  המתוקן במפרט המכרז המעודכן המצ"ב 15ר' פרק 

 

יש למחוק את הסעיף, שכן לזוכה אין דרך לדעת האם הועבר תשלום ממשרד  15.4 50
העבודה ומגיע לו תמורה התחבורה או לא, והדבר גם אינו רלוונטי לזוכה שביצע את 

 בגינה.

 הבקשה נדחית.

המתוקן במפרט המכרז המעודכן  15ר' פרק כמו כן, 
 .המצ"ב

 לא נקבע ניקוד מינימאלי. מהו הניקוד המינימאלי הנדרש על מנת לצלוח את שלב האיכות? 18.2 51

יש להוסיף בסוף הסעיף "על אף האמור לעיל ולהלן, בתוכנות מחשב של צדדים  19.1 52
, מתודולוגיות וכיוצ"ב Know-howשלישיים וכן בידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

(, תקשורת, עיבוד נתונים, התוכנה והחומרה שאינם ITבתחומי טכנולוגיות מידע )
 ות שימוש".ייחודיים למשרד לא תועבר הבעלות אלא תינתן זכ

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

יש להוסיף בסוף הסעיף "והכל בכפוף לפס"ד חלוט ובתנאי שהמשרד הודיע לזוכה על  19.3 53
התביעה/דרישה מיד עם קבלתה, העביר לידי הזוכה את ניהול ההגנה ולא 

 הודה/התפשר בשמו".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 מעביד".-"כלשהי", יש להוסיף "בקשר ליחסי עובדאחרי המילים "על ידו" וכן  - 20.4 54

יש להוסיף בסוף הסעיף "והכל בכפוף לפס"ד חלוט ובתנאי שהמשרד/הממשלה/מי  -
מטעמם הודיעו לזוכה על התביעה/דרישה מיד עם קבלתה, העבירו לידי הזוכה את 

 ניהול ההגנה ולא הודו/התפשרו בשמו".

 הסעיף בנוסח שינוי אין

מעביד", שכן תיתכן אחריות אחרת כלפי -להוסיף בסוף הסעיף "בקשר ליחסי עובדיש  20.5 55
 העובדים שאינה באחריות הזוכה.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

56 21.6 
נבקש להבין מה משמעות האמור בסעיף ומה כן מהווה אישור לתחילת התקשרות בין 

 הזוכה לבין המשרד.
 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 מתן, 21.6 בסעיף לאמור בהתאם כי יובהר ספק הסר למען
 על ההתקשרות הסכם על החתימה לאחר רק יחל השירות

 . עדליא ידי
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בין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי  22.8 57
החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. 

שעניינה "אסמכתאות מרואה  7.24.1באו לידי ביטוי בהוראת תכ"ם הסכמות אלה 
חשבון אודות המציע".  נוסחים אלו, לאחר שפורסמו, הינם פרקטיקה מקובלת 
ורוה"ח מקפידים על מתן אישורים אך ורק בהתאם לכך. כמו כן, על פי גילוי דעת מס' 

ם שהם בתחום עיסוקו של לשכת רו"ח, רו"ח יכול לתת אישור רק על נושאי 70ומס'  7
המקצועי. האישור המבוקש בסעיף כולל נושאים שאינם בתחום עיסוקו או מומחיותו 
של רוה"ח ועל כן אינו יכול לאשרם. לפיכך, נבקש להחליף את הדרישה לאישור רו"ח 
בתצהיר של מורשי החתימה במציע אשר יאומת כדין על ידי עו"ד. נציין, כי על פי 

ד אינו רשאי לאשר נתונים אלו בעצמו מכיוון שאינם בתחום כללי האתיקה גם עו"
 מומחיותו.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

מכיוון שהמציע הינו חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע, נבקש לפרט  22.15 58
את זהות בעלי העניין ובעלי השליטה בהתאם לדיווחים לרשות ני"ע ולמאי"ה, ולא 

 אין באפשרותנו להתחייב על מידע אחר לגבי אותם גופים.מעבר לכך שכן 

עסקינן בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה,  כאשר
 שליטההובעלי  ענייןהסעיף זה יחולו רק על בעלי  דרישות
 .1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותם, בחברה

 
 חברה שאינהחברה  -קריעסקינן בכל חברה אחרת,  כאשר

 .שינוי ללא נותרו הסעיף דרישות, ציבורית
שכן משולבים בתוך ההצעה, תעודות,   PDF -עותקים נוספים כ 2מבקשים להגיש  23.2 59

 .excelאו   wordאישורים וכד' שאינם מסמכי 
 בנוסף PDF ניתן להגיש עד שני עותקים נוספים בפורמט 

 מפרט המכרז.ב 23.2סעיף לעותקים שהוגדרו ב

"כל הזכויות, הבעלות וזכויות הקניין הרוחני )לרבות, אך לא יש להוסיף בסוף הסעיף  23.7 60
רק, זכויות יוצרים, ידע מקצועי וסודות מסחר( במידע הכלול בהצעה מוקנות למציע 

 להשתמש במידע הכלול בהצעה למטרות הערכה בלבד". םרשאיועדליא והמשרד 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

המציע הינו חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע בת"א, ומניותיה  27.3, 27.2 61
מוחזקות על ידי מספר בעלי עניין, בהן חברות אחזקות וגופים מוסדיים, שאיננו 

 מודעים או שולטים או בעלי השפעה אחרת על אחזקותיהם האחרות. 

"בבעל עניין בו"  -( ו27.2לאור האמור, נבקש למחוק את המונח "בעל עניין במציע")
 (. לחילופין, נבקש להחליף את המונחים האמורים במונח "בעל שליטה".27.3)

 

 הסעיף בנוסח שינוי אין
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יש להוסיף בסוף הסעיף "על אף האמור לעיל ולהלן, בידע מקצועי, רעיונות, טכניקות,  28.1 62
Know-how( מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחומי טכנולוגיות מידע ,IT ,) תקשורת, עיבוד

נתונים, התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים למשרד/לממשלה לא תועבר הבעלות אלא 
 תינתן זכות שימוש".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

האם הכוונה בסעיף לאבטחת המידע או לאחריות אחרת?  -ניסוח הסעיף אינו ברור 29.1 63
 שום "לאבטחת כל".אם הכוונה לאבטחת מידע, אז במקום המילה "לכל", יש לר

  .הסעיף בנוסח שינוי אין

 .הסעיף בנוסח שינוי אין יש להוסיף בסוף הסעיף "שיש בה ניגוד עניינים עם מכרז זה". 30.2 64

 32יש להחליף את המונח "בעל עניין" במונח "בעל שליטה", בהתאם להסבר בהערה  30.3 65
 לעיל.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נבקש למחוק את המשפט האחרון "כן יצרף פירוט....העניין", שכן, כמוסבר בהערה  30.5 66
לעיל, בעלי העניין במציע הן חברות שונות, חלקן פרטיות וחלקן לא, גופים  32

מוסדיים וחברות אחזקות אשר איננו יודעים או יכולים לדעת מהן החברות בשליטתן 
נות לפרט בפנינו בהיותן חברות או בשותפות עמם וחלק מחברות אלו לא מעוניי

 פרטיות והיות הנדרש מידע עסקי רגיש.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 במקום המילים "סופית ומחייבת", יש לרשום "תחייב". 30.6 67

הסעיף יש להוסיף "הזוכה יהיה רשאי לערער על החלטת הועדה  כמו כן, בסןף
 בהתאם לדין", שכן אין למנוע מהזוכה/המציע את זכות הגישה לערכאות.

 הסעיף בנוסח שינוי אין

יש להוסיף זכות טיעון והתגוננות למציע בכל מקרה המצוין בסעיף שכן הדבר יכול  30.10 68
 לפתור בשיחה בין הצדדים.הבנה או מדבר שניתן -לנבוע מאי

כמו כן, נבקש למחוק את הפיצויים המוסכמים ולהחליפם בחובת פיצוי בגין נזק ישיר 
בכל מקרה ומוכח שייגרם, ככל שייגרם, לעדליא עקב ניגוד העניינים. יש להבהיר כי 

 .הווה פיצוי מוסכםיהסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל ולא 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

שורה ראשונה יש למחוק את המילים "ולטובת עדליא ומדינת ישראל משרד  31 69
" ולכתוב 14התחבורה ולהציגם לעדליא". שורה שלישית יש למחוק את הספרה "

 ". 12במקום זה "

ההפניה לסעיף  למפרט המכרז יתוקן כך שבמקום 31סעיף 
 ללא שינוי. נותר. שאר הסעיף 12לסעיף  תהיה ההפניה 14

יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט לחברות בנות/נכדות בקבוצתו, ובלבד שהספק יישאר  32 70
 אחראי כלפי המשרד". 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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במקום המילים "מלאה ובלעדית", יש לרשום "על פי דין", שכן כל צד צריך להיות  - 33 71
החוקית( ואין  אחראי על פי דין ובהתאם לבטח את עצמו )לא ניתן לבטח מעבר לאחריות
 זה מקובל או הוגן שצד אחד יישא במלוא האחריות ויממן את הצד השני.

 אחרי המילה "לרכוש", יש להוסיף "מוחשי". -

 יש למחוק את המילים "או בעקיפין". -

יש למחוק את המילים "והמשרד יהיה פטור מאחריות כלל נזק כאמור", בהתאם  -
 להסבר לעיל.

בכפוף לפס"ד חלוט ובתנאי שעדליא/המשרד הודיעו לזוכה על יש להוסיף בסוף הסעיף "והכל 
התביעה/דרישה מיד עם קבלתה, העבירו לידי הזוכה את ניהול ההגנה ולא הודו/התפשרו 

 בשמו".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

הזוכה על אף האמור בהסכם זה ו/או בדין, אחריות "נבקש להוסיף סעיף הקובע כי  א חדש33 72
אחריות בגין נזק לזוכה בזיקה להסכם זה תהיה בגין נזק ישיר בלבד, כי לא תהיה 

לכל נזק הזוכה עקיף או תוצאתי לרבות אובדן הכנסה או רווחים, וכן כי אחריות 
בזיקה להסכם תהיה מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה לו בפועל על ידי 

 ".בקשר עם ההסכם עדליא/המשרד/הממשלה

 .נדחית הבקשה

נספח א'  73
 5.2חוזה 

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה מעבודת הזוכה ואיכותה", המהוות 
קריטריון סובייקטיבי שאינו ניתן לצפיה או למדידה, ולהחליפן במילים "לקיום 

 מלוא הוראות ההסכם".

כמו כן, נבקש להבהיר שהארכה כאמור בסעיף תהיה בתוספת תשלום שתסוכם בין 
 הצדדים.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח א'  74
 5.5חוזה 

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלאה", המהוות קריטריון  -
סובייקטיבי שאינו ניתן לצפיה או למדידה, ולהחליפן במילים "לקיום מלוא 

 הוראות ההסכם".

לפני המילים "הפסקת ההתקשרות", יש להוסיף "ובלבד שההפרה לא  -
 ימים לפחות מהודעת עדליא לספק בכתב". 14תוקנה תוך 

יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט בגין התמורה המגיעה לספק עד מועד הסיום בפועל 
 בצירוף הוצאות/התחייבויות שלא ניתנות לביטול ו/או שלא ניתן לקבל החזר בגינן".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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נספח א'  75
 5.6חוזה 

לשלם לספק או משרד התחבורה? כאשר מדובר האם במקרה כאמור עדליא צריכה 
 בעבודה שבוצעה טרם סיום ההתקשרות ביניהם.

...". הסעיף כאמור במקרה"האם  -השאלה נוסח ברור לא
 . שונים אפשריים מקרים מספרמציג 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח א'  76
 6.2חוזה 

להוראות ההסכם ולא אחרי המילים "מעת לעת", יש להוסיף "ככל שאלו בהתאם  -
 מטילות על הספק עלויות נוספות".

יש למחוק את המילים "לשביעות רצונם המלא של עדליא והמשרד", המהוות  -
קריטריון סובייקטיבי שאינו ניתן לצפיה או למדידה, ולהותיר את הכפיפות להוראות 

 ההסכם.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח א'  77
 6.11חוזה 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין הסעיף "ובלבד שאלו לא מטילות על הספק עלויות נוספות". יש להוסיף בסוף

נספח א'  78
 6.12חוזה 

יש להוסיף בסוף הפיסקה הראשונה "ובלבד שאלו לא מטילות על הספק  -
 עלויות נוספות".

יש להחליף את המילים "אישרה אותו בכתב", במילים "קיבלה אותו  -
וע נוהל אישור לפי על עדליא לאשר או להעיר תוך לידיה". לחילופין, יש לקב

 ייחשב המסמך מאושר במלואו. -ימים ואם לא עשתה כן 10

יש למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלאה של עדליא", המהוות קריטריון 
סובייקטיבי שאינו ניתן לצפיה או למדידה, ולהחליפן במילים "לקיום מלוא הוראות 

 ההסכם".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח א'  79
 7חוזה 

יש למחוק את המילים "לשביעות רצונה המלאה של עדליא", המהוות  -
קריטריון סובייקטיבי שאינו ניתן לצפיה או למדידה, ולהחליפן במילים 

 "לקיום מלוא הוראות ההסכם".

אחרי המילה "להחליף", יש להוסיף "ביוזמת המבצע אלא אם מדובר בנסיבות 
העובד את פיצוי הפיטורין", שכן העובד רשאי להתפטר או שישנן נסיבות ששוללות מ

 המצדיקות פיטורין.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 לעיל. 35כמו כן ראה תשובה לשאלה 
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נספח א'  80
 9חוזה 

 יש למחוק את הסעיף, המהווה הגבלה בלתי סבירה על חופש העיסוק של הצדדים.

לחילופין, יש לקבוע שרק אם המבצע פיטר את מנהל הפרויקט ביוזמתו בנסיבות 
את פיצוי הפיטורין, אזי יחול הסעיף עם סכומים שאינן שוללות ממנהל הפרויקט 

וסכום דומה לשיקול דעת ועדת ₪  10,000חילוט אוטומטי ע"ס  -נמוכים יותר
מקרה שתמומש  בכלי ההתקשרויות בכפוף לשמיעת עמדת המבצע. נבקש להבהיר כ

 .הסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכםהערבות, 

 לנספח 9 בסעיף האמורלנספח א' יתוקן. במקום  9 סעיף
 :להלן האמור יבוא', א

 מנהל של העסקתו הפסקת של במקרה כייובהר "
 הפרויקט מנהל ידי על ובין המציע ידי על בין, הפרויקט

, תהיה ההסכם על החברה חתימת מיום שנה בתוך, עצמו
ערבות הביצוע  את לחלטההתקשרויות  וועדתרשאית 

 וועדת רשאית תהיה כן. דעתה לשיקול בכפוף
 ."כזוכה שני כשיר על להכריז ההתקשרויות

 

נספח א'  81
 10.3חוזה 

במקום המילה "המבצע", יש לרשום "הצד שעליו לשאת בהם על פי אותו דין", שכן 
 אם יחול מס חדש החל על מקבל שירותים אז אין להטילו על המבצע. 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח א'  82
 11חוזה 

המציע הינו חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע, לפיכך, אין למציע כל 
יכולת להודיע לעדליא מראש על כוונה לערוך שינויים בבעלות בו. גם צמצום 
ההוראה למצב של שינוי בשליטה )להבדיל בבעלות(, מציב בפני המציע שתי בעיות. 

ראש על כוונה לערוך שינוי העובדה שהמציע נדרש להודיע לעדליא מ –האחת 
מידע עשויה להעמיד את המציע במצב שבו הוא נדרש לגלות למשרד  –בשליטה 

, קודם למועד בו פורסם לציבור )דבר האסור על פי דין( והשניה היא שאין זה פנים
סביר שההתקשרות בהסכם עם עדליא תמנע מבעלי השליטה במציע למכור את 

 מניותיהם. 

למחוק את הסעיף, או, לחילופין, ניתן לקבוע כי במצב כזה יהא לאור האמור, נבקש 
עדליא רשאית לבטל את ההסכם עם המציע, כסעד יחיד ובלעדי, אך הדרישה לקבל 
הסכמה של עדליא לפעולה כזו מהווה הגבלה בלתי סבירה על זכויותיהם של בעלי 

 השליטה במציע.

 לחוזה ההתקשרות יתוקן כדלקמן:  11סעיף 
 

מתחייב בזאת, כי לא ייערך שינוי במבנה  מבצע"ה
, מבצע, שמשמעותו שינוי השליטה במבצעהבעלות של ה

, במהלך 1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת, אלא 

 אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב של עדליא."
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 -ראשונה יש למחוק את המילים "ולטובת מדינת ישראלפסקה ראשונה שורה  12סע'   .1 12נספח א'  83
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולהציגם לעדליא".

יש למחוק את המילים "לא יפחת מסך" ולכתוב במקום זה "בסך", שי למחוק  12.1.2סע'   .2
 את המילה "ולשנת" ולכתוב במקום זה "תקופת". 

תו מסך" ולכתוב במקום זה "תקופה יש למחוק את המילים "ולשנה לא יפח 12.2.2סע'  .3
 בסך".

 יש למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו" ולכתוב במקום זה "ועובדיו".  12.2.5סע'  .4

   אחרי המילה "מקצועית" יש להוסיף "משולב עם חבות המוצר".  12.3סע'  .5

ק יש למחוק את המילים "לא יפחתו מסך" ולכתוב במקום זה "בסך". יש למחו 12.3.3סע'  .6
  את המילה "ולשנה" ולכתוב במקום זה "ולתקופת ביטוח". 

שורה רביעית יש למחוק את המילה "לפחות" אחרי המילה "חודשים" יש  12.3.4סע'   .7
 להוסיף "בכפוף להרחבה בפוליסה". 

שורה שנייה יש למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו" ולכתוב במקום זה  12.3.5סע'  .8
 "ועובדיו".

 שורה שנייה יש למחוק את המילה "לפחות". 12.4.1.2סע'  .9

שורה ראשונה יש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י  12.4.2סע'  .10
 המבטח או" 

שורה ראשונה יש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" ולכתוב במקום זה  12.4.3סע' 
וצר, ימשיך המבצע לקיים את הביטוח למשך "לעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המ

שנתיים נוספות ממועד תום תוקף ההסכם". שורה שלישית יש למחוק את המילים "לכל המאוחר 
 שבועיים לפני" ולכתוב במקום זה "עם". 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

לפס"ד חלוט ובתנאי יש להוסיף בסוף הסעיף "יובהר כי שיפוי/פיצוי יינתן רק בכפוף  13.1נספח א' 84
שעדליא/מ"י/המשרד/הממשלה/מי מטעמם הודיעו למבצע על התביעה/דרישה מיד 

 עם קבלתה, העבירו לידי המבצע את ניהול ההגנה ולא הודו/התפשרו בשמו".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח  85
 13.4, 13.2א'

פי דין, בכפוף יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שנזר כאמור הינו באחריות המבצע על 
לפס"ד חלוט ובתנאי שעדליא/מ"י/מי מטעמם הודיעו למבצע על התביעה/דרישה מיד 

 עם קבלתה, העבירו לידי המבצע את ניהול ההגנה ולא הודו/התפשרו בשמו".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 במקום המילה "מלאה", יש לרשום "על פי דין". - 13.3נספח א'  86

 יש לרשום "המבצע".במקום המילה "אדם",  -

 יש למחוק את המילים "אך ורק". -

 יש להוסיף בסוף הסעיף "ולמעט נזק שנגרם בזדון על ידי מי שאינו מטעם המבצע". -

 .הסעיף בנוסח שינוי אין



 

10 

מס' 
 שאלה

סעיף 
 תשובה שאלה בבקשה

יש להוסיף בסוף הסעיף "כמו כן, יובהר כי במידה והיועץ/מבצע המליץ שלא לפעול  13.5נספח א'  87
 בחרה בה, המבצע/יועץ לא יהיה אחראי בקשר לכך".בדרך מסוימת ועדליא 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 13.6נספח א'  88
 חדש

 המבצעעל אף האמור בהסכם זה ו/או בדין, אחריות "נבקש להוסיף סעיף הקובע כי 
אחריות בגין נזק  למבצעבזיקה להסכם זה תהיה בגין נזק ישיר בלבד, כי לא תהיה 

לכל נזק  המבצעובדן הכנסה או רווחים, וכן כי אחריות עקיף או תוצאתי לרבות א
בזיקה להסכם תהיה מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה לו בפועל על ידי 

 ".בקשר עם ההסכם עדליא/המשרד/הממשלה/מ"י

 .נדחית הבקשה

יש להוסיף בסוף הסעיף "על אף האמור, חובת הסודיות והמונח "מידע" לא יחולו על  14.1נספח א'  89
 מכן לאחר פומבי שיעשה/או ו החתימה בעת פומבי שהינו חומרהפריטים הבאים: 

 ידי על מסירתו לפני המבצע וברשות בידיעת שהיה חומר; המבצע באמצעות שלא
' ג מצד המבצע ידי על יתקבל או שהתקבל חומר /הממשלה/המשרד/מ"י;עדליא
מקצועי,  ידע/הממשלה/המשרד/מ"י; עדליא כלפי סודיות לחובת כפוף שאינו

, מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחומי טכנולוגיות מידע Know-howרעיונות, טכניקות, 
(IT תקשורת, עיבוד נתונים, התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים ,)

 חומרי המבצע באופן עצמאי; לעדליא/לממשלה/למשרד/למ"י; חומר שפותח על יד
 חוקי פי על לרבות כלשהו לאדם או כלשהי לרשות דין"י עפ לגלות חייב שהמבצע

 ".עליו החלים ערך ניירות

 אין שינוי בנוסח הסעיף

 

נספח א'  90
14.2 ,17.1 

יש להוסיף בסוף הסעיף "על אף האמור לעיל ולהלן, בתוכנות מחשב של צדדים 
, מתודולוגיות וכיוצ"ב Know-howשלישיים וכן בידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

(, תקשורת, עיבוד נתונים, התוכנה והחומרה שאינם ITבתחומי טכנולוגיות מידע )
 ינתן זכות שימוש".ייחודיים לעדליא/למשרד לא תועבר הבעלות אלא ת

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 אין שינוי בנוסח הסעיף. שנים לאחר מכן". 3אחרי המילה "הפסקתה", יש להוסיף "וכן במשך  14.3נספח א'  91

האם הכוונה בסעיף לאבטחת המידע או לאחריות אחרת?  -ניסוח הסעיף אינו ברור 15.1נספח א'  92
 במקום המילה "כל", יש לרשום "לאבטחת כל".אם הכוונה לאבטחת מידע, אז 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

יש להוסיף זכות טיעון והתגוננות למציע בכל מקרה המצוין בסעיף שכן הדבר יכול  16.4נספח א'  93
 הבנה או מדבר שניתן לפתור בשיחה בין הצדדים.-לנבוע מאי

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
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נבקש למחוק את הפיצויים המוסכמים ולהחליפם בחובת פיצוי בגין נזק ישיר ומוכח  16.6נספח א'  94
הסכום בכל מקרה שייגרם, ככל שייגרם, לעדליא עקב ניגוד העניינים. יש להבהיר כי 

 .הווה פיצוי מוסכםיישקף את הנזק שנגרם בפועל ולא 

 ".2,000", יש לרשום "10,000לחילופין, במקום "

 הסעיף.אין שינוי בנוסח 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהדרישה אינה מטילה על הספק עלויות נוספות". 17.2נספח א'  95

, המאפשרת לעדליא לצאת מההסכם פיסקה ראשונה: יש למחוק את הפיסקה - 18נספח א'  96
מטעמי נוחות וללא כל סיבה/הפרה, שכן הספק משקיע משאבים אדירים בביצוע 
ההסכם ומגיש את הצעתו על בסיס ההנחה שיבצעו לאורך תקופה ויחזיר את כל 
ההשקעה בו. לחילופין, יש לקבוע מנגנון פיצוי לפי המועד בו תסיים עדליא את 

תוקנה ע"י הספק. לחילופי לחילופין, יש להוסיף  ההסכם שלא עקב הפרה שלא
בסוף הפיסקה "וכן הוצאות/התחייבויות שלא ניתנות לביטול ו/או שהספק לא יכול 

 לקבל החזר בגינן".

פיסקה שלישית: יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט בגין התמורה המגיעה לספק עד מועד 
לביטול ו/או שלא ניתן לקבל החזר הסיום בפועל בצירוף הוצאות/התחייבויות שלא ניתנות 

 בגינן".

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

יש להוסיף בסוף הסעיף "למעט לחברות בנות/נכדות בקבוצתו, ובלבד שהספק יישאר  19.1נספח א'  97
 אחראי כלפי המשרד". 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 אין שינוי בנוסח הסעיף. ההסכם והמכרז לא יפגעו".יש להוסיף בסוף הסעיף "בתנאי שזכויות הספק לפי  19.2נספח א'  98

נספח א'  99
20.3 ,20.2 

יש למחוק את הסעיפים, העוסקים בתמורה מופחתת ובחישוב מחדש, שכן התמורה 
בהסכם זה הינה גלובלית ומשולמת על פי אבני דרך, ואל ע"ב שעת עבודה/פר עובד, 

איננה מקובלת ואיננה הוגנת. כמו ועל כן הפחתת התמורה )ועוד בשיעור כה דרמטי( 
 להלן. 20.6כן, לזכות הממשלה יש פיצוי ושיפוי מלא לפי סעיף 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

יש להוסיף בסוף הסעיף "והכל בכפוף לפס"ד חלוט ובתנאי שעדליא הודיעה למבצע  20.6נספח א'  100
ה ולא על אותה דרישה/תביעה מיד עם קבלתה, איפשרה לו לנהל את ההגנ

 הודתה/התפשרה בשמו".

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
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יש להחליף את המילים "לפי שיקול דעתה המוחלט של עדליא, ככל  -  22.3נספח א'  101
 שעמדת הממונה תהיה", במילים "אם לפי הוראות ההסכם". 

ימים לפחות  14יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שניתנה למבצע התראה בת  -
 תיקן את ההפרה/האיחור".והמבצע לא 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 ".1,000", יש לרשום "5,000במקום " - 22.4נספח א'  102

יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהאיחור נבע מגורמים שהינם בשליטתו הבלעדית 
 של המבצע".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 אין שינוי בנוסח הסעיף. בשליטתו הבלעדית של המבצע". יש להוסיף בסוף הסעיף "או גורמים שאינם 22.5נספח א'  103

נספח א'  104
23.2 ,23.10 

יש למחוק את חובת האישור הכללית, שכן מדובר באבני דרך ברורות 
ואובייקטיביות, או, לחילופין, לקבוע נוהל אישור לפי על המזמין לאשר או להעיר 

 מלואה.תיחשב הגרסה מאושרת ב -ימים ואם לא עשה כן 10תוך 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

נספח א'  105
23.3 ,23.10 

יש למחוק את הסעיף, שכן למבצע אין דרך לדעת האם הועבר תשלום ממשרד 
התחבורה או לא, והדבר גם אינו רלוונטי למבצע שביצע את העבודה ומגיע לו תמורה 

 בגינה.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 23.4נספח א'  106
הסעיף, שכן החתימה על הסכם זה הותנתה בקיום תקציב וכך גם יש למחוק את 

 הארכתו, כך שאין להוסיף עוד תנאי כללי כזה.
 .הסעיף בנוסח שינוי אין

, המאפשרת לעדליא לצאת מההסכם מטעמי נוחות וללא כל הסעיףיש למחוק את  23.5נספח א'  107
סיבה/הפרה, שכן הספק משקיע משאבים אדירים בביצוע ההסכם ומגיש את הצעתו 
על בסיס ההנחה שיבצעו לאורך תקופה ויחזיר את כל ההשקעה בו. לחילופין, יש 

 שלא עקב הפרה שלאלקבוע מנגנון פיצוי לפי המועד בו תסיים עדליא את ההסכם 
תוקנה ע"י הספק. לחילופי לחילופין, יש להוסיף בסוף הפיסקה "בכפוף לתשלום 
מלוא התמורה המגיעה למבצע עד מועד הסיום בפועל וכן החזר בגין 

 הוצאות/התחייבויות שלא ניתנות לביטול ו/או שהמבצע לא יכול לקבל החזר בגינן".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

את הסעיף שאינו מתאים להתקשרות זו. התקשרות זו הינה לביצוע נבקש למחוק  23.6נספח א'  108
פרויקט שלם ומלא ועל בסיס זה נערך המבצע ושוכר את בעלי התפקידים שהתבקש. 
לא ייתכן שהמבצע יצטרך לקבל אישור מפורש בכתב להגשת כל דו"ח או ביצוע כל 

 ראיון שנכלל בתכולת העבודה. 

 הסעיף בנוסח שינוי אין
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נבקש למחוק את הסעיף שכן התמורה בהסכם זה הינה גלובלית ואינה משתנה ועל כן  23.7א'  נספח 109
 הוא איננו רלוונטי ואיננו נכון.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 אחרי המילה "סכום", יש לרשום "קצוב וחלוט". - 24נספח א'  110

 אחרי המילה "מהמבצע", יש לרשום "בקשר עם הסכם זה". -

יש למחוק את המילים "ולרבות סכומים .... ביצוע החוזה", שכן מדובר בסכומים 
 ספוקלטיביים שאין לאפשר בגינם סעד עצמי כה חמור.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

111 25.3.1 ,
25.3.2 

ימים מיום  14יש להוסיף בסוף הסעיף "רק אם המבצע לא תיקן את ההפרה תוך 
 שניתנה לו התראה בכתב על כך". 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 .לעיל 81 לשאלה תשובה ראה לעיל  11נבקש למחוק את הסעיף, בהתאם להערתנו לגבי סעיף  25.3.3 112

נספח א'  113
25.3.4 

אין המדובר בפרויקט ביצוע  –יש למחוק את הסעיף, שאינו מתאים להתקשרות זו 
עבודות אלא במחקר ועל כן אין למי להעביר את העבודה. לחילופין, יש להוסיף בסוף 

ימים מיום שניתנה לו התראה  14הסעיף "רק אם המבצע לא תיקן את ההפרה תוך 
 בכתב על כך".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

ספח א' נ 114
25.3.5 

יש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שנזק כאמור הינו באחריות המבצע על פי דין ובכפוף 
ליתר תנאי הסכם זה )פס"ד חלוט, הודעה מיידית למבצע, העברת ניהול ההגנה 

 למבצע ולא להתפשר/להודות בשמו(".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח א'   115
25.5 

למעשה דרישה להעמיד ערבות בסכום בלתי מוגבל יש למחוק את הסעיף המהווה 
ולתת בידי עדליא סעד עצמי חמור מאד! לזכות עדליא ערבות בנקאית בסכום גבוה 

 וכן זכויות נרחבות לפיצוי ושיפוי ויש להסתפק בכך.₪  100,000מאד של 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

ם: )א( הנזק/החיוב שנגרם הינו יש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף לתנאים הבאי 26נספח א'  116
באחריות המבצע או מי מטעמו על פי דין; )ב( בכפוף לפס"ד חלוט ובתנאי שעדליא 
הודיעה לספק על התביעה/דרישה מיד עם קבלתה, העבירה לידי הספק את ניהול 

על אף האמור בהסכם זה ו/או בדין, אחריות ההגנה ולא הודתה/ התפשרה בשמו; )ג( 
אחריות בגין לספק כם זה תהיה בגין נזק ישיר בלבד, כי לא תהיה בזיקה להס הספק

לכל נזק הספק נזק עקיף או תוצאתי לרבות אובדן הכנסה או רווחים, וכן כי אחריות 
המשרד בזיקה להסכם תהיה מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה לו בפועל על ידי 

 .בקשר עם ההסכם אחריות

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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 .הסעיף בנוסח שינוי אין יש להוסיף בסוף המשפט הראשון "למעט לחברות בנות/נכדות בקבוצתו".  27נספח א'  117

 .הסעיף בנוסח שינוי אין ימים". 14 -אחרי המילה "בהודעה", יש להוסיף "ובלבד שלא תפחת מ 28נספח א'  118

 .הנספח בנוסח שינוי אין זה", בהתאם להסבר לעיל.אחרי המילים "החתימה", יש להוסיף "בקשר למכרז  6נספח ג'  119

נספח ד'  120
 אישור ביטוח

פסקה ראשונה שורה שלישית יש למחוק את המילה "בהתאם" ולכתוב  .1
 במקום זה "בקשר".

יש למחוק את המילים "לא יפחת מסך"  2ביטוח חבות מעבידים סע'  .2
 ולכתוב במקום זה "בסך", יש למחוק את המילה ")שנה(". 

יש למחוק את המילים "שלא יפחתו מסך"  2ביטוח אחריות כלפי צד ג' סע'   .3
 ולכתוב במקום זה "בסך", יש למחוק את המילה ")שנה(". 

 ביטוח אחריות מקצועית יש להוסיף "משולב עם חבות המוצר".  .4

שורה שלישית יש למחוק את המילה  1ביטוח אחריות מקצועית סע'  .5
 בקשר עם". "בהתאם ל" ולכתוב במקום זה "

 יש למחוק את המילים ")שנה( לא יפחת מ".  2ביטוח אחריות מקצועית סע'  .6

שורה רביעית יש למחוק את המילה  3ביטוח אחריות מקצועית סע'  .7
 "לפחות" אחרי המילה "חודשים" יש לכתוב "בכפוף להרחבה בפוליסה". 

 שורה שנייה יש למחוק את המילה "לפחות".  2חלק כללי סע' 

 .הנספח בנוסח שינוי אין

מי מבעלי העניין במציע/השותפים במציע", בהתאם נבקש למחוק את המילים "או  1נספח ה'  121
 לעיל. 32להערה 

 .הנספח בנוסח שינוי אין

נבקש למחוק את הפיצויים המוסכמים ולהחליפם בחובת פיצוי בגין נזק ישיר ומוכח  5נספח ה'  122
הסכום בכל מקרה שייגרם, ככל שייגרם, לעדליא עקב ניגוד העניינים. יש להבהיר כי 

 .הווה פיצוי מוסכםיישקף את הנזק שנגרם בפועל ולא 

 ".2,000", יש לרשום "10,000לחילופין, במקום "

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח ה', י"ז,  123
ב, י"ח, י"ט, 

 –כ, כא 
 אישור עו"ד

יש למחוק את המילים "ומחייב את החברה בכל דבר וענין", שכן זכויות החתימה 
בתאגיד המציע הינן לפי סכומים/נושאים והחותמים על תצהיר זה לאו דווקא 

המילים הנ"ל מוסמכים לחייב את המציע בנושאים אחרים. לחילופין, יש להחליף את 
 במילים "בקשר למכרז זה" או "ומחייב את החברה בכל האמור בו".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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חודשים", וזאת בהתאם לנספח ה' לחוזה ונספח י"ז  3במקום "שנה", נבקש לרשום " 3 1נספח ה' 124
 למכרז.

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח ז'  125
 ניסיון המציע

"שם הגוף המבוקר" למה הכוונה? האם רק פרויקטים של  בטבלת הניסיון מופיע
 .בקרה? זה לא מוזכר בחוברת המכרז ובסעיפים מצייני המקום

 הסעיף יתוקן. 

במקום בטבלה המופיעה בנספח, תתוקן של העמודה כך ש
 : יבוא האמור להלןהגוף המבוקר"  ם"ש

 "שם הגוף עבורו בוצעה העבודה".
נספח י"א,  126

 1, י"ב

יש להוסיף בסוף הסעיף "על אף האמור, חובת הסודיות והמונח "מידע" לא יחולו על 
הפריטים הבאים: חומר שהינו פומבי בעת החתימה ו/או שיעשה פומבי לאחר מכן 
שלא באמצעותי; חומר שהיה בידיעתי וברשותי לפני מסירתו על ידי 

צד ג' שאינו כפוף עדליא/הממשלה/ המשרד/מ"י; חומר שהתקבל או יתקבל על ידי מ
לחובת סודיות כלפי עדליא/הממשלה/המשרד/מ"י; ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, 

Know-how( מתודולוגיות וכיוצ"ב בתחומי טכנולוגיות מידע ,IT תקשורת, עיבוד ,)
נתונים, התוכנה והחומרה שאינם ייחודיים לעדליא/לממשלה/למשרד/למ"י; חומר 

חומר שהנני חייב לגלות עפ"י דין לרשות כלשהי או  שפותח על ידי באופן עצמאי;
 לאדם כלשהו לרבות על פי חוקי ניירות ערך החלים עליי".

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נספח י"א,  127
 7 -נספח י"ב 

במקום המילים "בלתי מוגבלת", יש לרשום "במשך תקופת קבלת השירותים 
 ביטולם מכל סיבה שהיא".לאחר סיומם או  3המפורטים לעיל וכן במשך 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 .הסעיף בנוסח שינוי אין אחרי המילים "המציע", יש להוסיף "בקשר למכרז זה", בהתאם להסבר לעיל. 5נספח י"ג,  128

 –נספח ט"ו  129
פיסקה 
 שנייה

כאמור  ,פליליות עבירותל הכוונה -"העבירות האמורות" נבקשכם להגדיר את המונח "העבירות האמורות" )מופיע פעמיים בסעיף(.
 של הפסקה. ברישא

את המילים "או מי מבעלי העניין במציע/השותפים במציע", נבקש למחוק  - 1 -נספח כ' 130
, נבקש להחליפן במילים "או בעל לעיל. לחילופין 32בהתאם להערה 
 השליטה במציע".

ועובדי המשרד, שכן מדובר באלפי עובדים נבקש לקבל פירוט שמי של עובדי עדליא 
 ואין באפשרותנו לבדוק סוגיה כה כללית ביסודיות ללא פירוט כאמור.

עסקינן בחברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות  כאשר
 ימניות" בפסקה, יוחלף ל"לבעל י"בעל המונחבבורסה, 

  .ערך ניירות בחוק כמשמעותם" עניין ישליטה ובעל
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נבקש למחוק את הפיצויים המוסכמים ולהחליפם בחובת פיצוי בגין נזק ישיר ומוכח  4 -נספח כ' 131
 שייגרם, ככל שייגרם, לעדליא עקב ניגוד העניינים. 

 ".2,000", יש לרשום "10,000לחילופין, במקום "

הווה פיצוי יהסכום ישקף את הנזק שנגרם בפועל ולא בכל מקרה יש להבהיר כי 
 .מוסכם

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

נבקש למחוק את המילים "בין בעבר ובין", שכן איננו רואים טעם להגביל את מי  1 -נספח כ"א 132
 שכבר איננו עובד המשרד מלסייע למציע. ככל שישנה הצדקה כאמור, נודה להבינה.

 .הנספח בנוסח שינוי אין

 ".1,000", יש לכתוב "5,000במקום " - 2 -נספח כ"ב  133

, עמ' 13, וזאת בהתאם לקבוע בפרק ג' )סעיף "5,000", יש לכתוב "10,000במקום "
 (.22.4( ובנספח א' )ההסכם, סעיף 16

כב'  לנספח 2 פסקהב המופיעה בטבלה 2 סידורי במספר
 :יבואבה  האמור במקום, תתוקןלמכרז 

 הפיצוי גובה הליקוי מהות 'מס
 המוסכם

 

2 

בהגשת  איחור
אחד מהדוחות 

המפורטים 
 למכרז  8בסעיף 

 

 "חש 5,000

 

 

בעוד ₪  10,000מצוין כי הפיצוי על איחור בהגשת דו"ח הינו  2תת סעיף   2בסעיף  2 -נספח כ"ב  134
 ש"ח 5,000למסמכי המכרז מדובר על  13.2בסעיף 

 .לעיל 133 לשאלה תשובה ראה

 –נספח כ"ב  135
 חדש 7

בנוסח הבא "הפיצויים המוסכמים יגבו רק אם הספק לא תיקן יש להוסיף סעיף 
ימים לפחות לאחר מתן התראה בכתב. כמו כן, מוסכם כי לא  14את הליקוי תוך 

ייגבו פיצויים בנסיבות של כוח עליון ו/או בגין איחור הנגרם ממעשה או ממחדל של 
 עדליא/המשרד או מי מטעמם או כל גורם שאינו הספק או מי מטעמו.

 10%בכל מקרה, סך הקנסות והפיצויים המוסכמים שיגבו לפי הסכם זה לא יעלה על 
 מהתמורה הכוללת ששולמה בפועל לספק על ידי עדליא. "

 .הסעיף בנוסח שינוי אין
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 הבהרות נוספות:

 .14:00, בשעה 29.9.2016המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, יהיה עד ליום  .1

 

בשים לב כי למעט השינוי בנספח ד' לעניין  -מצ"ב נספח ד' מתוקן )כתב ערבות מתוקן(. 7.1.20129היה עד ליום י, המכרז ערבות תוקף .2
הצעה שלא תצורף לה ערבות מכרז בהתאם לנוסח נספח ד' המתוקן תיפסל ולא  .בנספח ד' נוספיםתוקף ערבות המכרז, בוצעו שינויים 

 תידון כלל.
 .29.1.2017יתוקן, כך שמועד תוקף הערבות הנקוב בו יהיה עד ליום  למפרט המכרז 17.1.2בהתאם, סעיף 

 

 ייתוספו הסעיפים הבאים: זלמפרט המכרמענה לשאלות ההבהרה לעיל, בכמובא  .3

 "איתור חפיפות בין מסלולים באותה רשות )קווים בעלי מוצא ויעד זהים ומסלול חופף באופן מלא או כמעט מלא(.  .7.4.8"

איתור חפיפות בין מסלולים באותה רשות )קווים בעלי מוצא ויעד זהים ומסלול חופף באופן מלא או כמעט מלא(, כולל בין קווי  – 7.5.6"
  "תחבורה ציבורית באותה רשות לבין קווים במימון הרשות.

 :ותהבא פנה  ההגדרות הגדרות, תתוססעיף  -למפרט המכרז 3סעיף 

 ".ספר לבתי נוסעים להסעת זיקה בעלי הםו תלמידים משרתים, היתר בין, אשר שירות קווי -"קווי תלמידים 3.15

 X%55המבצע לביצוע העבודה של הצעת המחיר –עבור רשות מקומית"  תמורה" 3.16
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 ראה מפרט מכרז מעודכן. –למפרט המכרז שונו במלואם  15 -ו 8פרקים  .4

 

במפרט נכללים השינויים במסמך זה כשהם מסומנים  המהווה חלק בלתי נפרד מהמענה לשאלות ההבהרה. מצ"ב מפרט המכרז המעודכן .5
 ות המציעים.יבצבע לנוח

 

 מצ"ב נספח א' מתוקן. .6
 

למפרט המכרז. על מנת לאפשר למציעים ללמוד את השינויים המוצגים במסמך זה, יתאפשר  15-ו 8כאמור לעיל, בוצעו שינויים בפרקים  .7
 .14:00בשעה  8.201671.נוסף להגשת שאלות הבהרה. המועד האחרון הנוסף להגשת שאלות הבהרה יהיה עד ליום סבב 



 

 

 ד' למכרזנספח 

 02/10כתב ערבות למכרז מספר 

 תאריך: _________________                     

 שם  המוסד הבנקאי/חברת הביטוח: ___________

 טלפון: ________________                                                                                           

 פקס: __________________                                                                                           

 כלי בע"מחברת עדליא ייעוץ כל: לכבוד

 ערבות מס'____________ הנדון:

 

 "(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמציעעל פי בקשת _______ )להלן: " .1

"להקמת מאגר  02/16, אשר תדרשו מאת המציע במכרז )חמישים אלף ש"ח(₪  000000

 . נתונים כלל ארצי להסעות תלמידים"

 

  

)שבעה( ימים מיום קבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  .2

דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי 

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע 

 ייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. כלפיכם ומבלי שתהיו ח

 

 .21.1.2012ערבות זו תהיה בתוקף ממועד הוצאתה ועד ליום  .3

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק  שכתובתו  .4

 

 .______________ 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .5

            ________ ____________ __________________                                                                  

 חתימה   תאריך               שם מלא                              


