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הנגישות בתחבורה בתחום תן שירותים מל 20/01' מס פומבי מכרז

 מענה לשאלות הבהרה -הציבורית 

 

 כללי .1

 במסמכי להם שניתנה המשמעות תהא זה במסמך המונחים לכל ,אחרת יצוין אם אלא .1.1

 .המכרז

 נפרד בלתי כחלק ויחשבו המציעים את יחייבו זה מסמך במסגרת והתיקונים ההבהרות .1.2

 ההתקשרות.  והסכם מהמכרז

 ובכל בלבד זה במסמך מפורש באופן כמפורט הינם המכרז במסמכי היחידים השינויים .1.3

 .ההליך במסגרת המזמין ידי על) יפורסם או/ו שפורסם ככל)  אחר רשמי מסמך

 .תיבות בראשיחתום  ע,המצי להצעת ההבהרה לשאלות המענה את לצרף יש .1.4

 :המפורט להלן יתוקן כך שבמקום האמור בו יבואלמכרז  6.4האמור בסעיף  .1.5

בנושאים הקשורים לתכולת העבודה בה זכה  יועץ סיועככל שימצא הממונה כי דרוש ל 6.4

נוסף לצורך מתן יועץ בסמכות ועדת ההתקשרויות לאשר כי הזוכה יעמיד , במכרז זה

 השירותים. אישרה הוועדה העמדת יועץ נוסף: 

יועץ  –יום ממתן ההודעה בכתב  30על הזוכה יהיה להביא לאישור הממונה בתוך  6.4.1

שלהלן. כמו כן, קבלת היועץ  6.5נוסף, אשר יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 

קבלתו גם  הנוסף תהיה מותנית בביצוע ראיון, והממונה אף רשאי להתנות את

  8 בקבלת חוות דעת ממליצים; זאת בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף

, ניתן יהיה לקבלת היועץ הנוסף רק לאחר קבלת אישור הממונה בכתבלהלן. 

. לא ניתן אישור כאמור, יעמיד המבצע מועמד נוסף בביצוע העבודהלהעסיקו 

עד שיתקבל אישור. יובהר, כי במקרה זה, הוספת יועץ אין  –כאמור בסעיף זה 

משמעה הגדלת היקף השעות החודשיות הממוצעות העומד לביצוע העבודה על ידי 

 שעות בממוצע חודשי. 180שני היועצים קרי 

ת להורות על הגדלת היקף השעות החודשיות הממוצעות בסמכות ועדת ההתקשרויו 6.4.2

שעות, שיתחלקו בין שני היועצים, בהתאם לצורכי העבודה והעמדת תקציב  250עד 

 מתאים. 

 :יתוקן כך שבמקום האמור בו יבוא המפורט להלןלנספח א' יתוקם כך  25סעיף  .1.6

"התמורה למציע הזוכה לא תהיה צמודה למשך כל תקופת ההתקשרות, על 

ההארכותיה, ככל שתהיינה, אולם תתעדכן ככל שתתפרסם הוראת חשכ"ל המעדכנת 



 

את תעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, ובהתאם לה, תוך שמירה על 

 ."13.9.0.2שיעור ההנחה שהגיש המציע הזוכה בהצעתו; הכל בהתאם להוראת תכ"ם 

 קף ערבות המכרז. וכי אין שינוי במועד הגשת ההצעות ובת ויודגש יובהר .1.7

  זה(למענה תשומת לב לעדכון הנספחים הבאים במכרז )נוסח מעודכן מצ"ב  .1.8

 )הסכם התקשרות( מעודכן 'אנספח  1.6.1

 לקיום תנאי המכרז(בנקאית ערבות נוסח ח' מעודכן ) נספח 1.6.2

 החוזה( לקיום בנקאית נוסח ערבותנספח י"ח מעודכן ) 1.6.3

 

 מענה לשאלות הבהרה .2

 תשובה שאלה סעיף פרק מס
האם נדרש רק מורשה נגישות השירות למכרז   כללי  (1

לדעתי, תחבורה ציבורית נדרש גם יועץ  זה?
 מתו"ס.

במכרז זה נדרש יועץ נגישות 
 בלבד.  השירות

2)  
מבקשים הבהרה באשר לאופן בחירת הזוכה   כללי

( בחירת 31במכרז, שכן בנספח א' למכרז )עמ' 
הזוכה כפופה להחלטה של ועדת ההתקשרויות 

 משרד התחבורה. של

כאמור במכרז, חברת דנה 
הנדסה בע"מ משמשת כמנהלת 
תחבורה ציבורית עבור משרד 
התחבורה והבטיחות בדרכים 
לאור זכייתה במכרז פומבי מס' 

; ובכלל זה נדרשת 14/19
להתקשר עם ספקי משנה, 
באישור ועדת התקשרויות 
שהוקמה מכח הזכייה במכרז 
הנ"ל, שחברים בה גורמים 

 התחבורה. ממשרד 

 01/20הזוכה במכרז בהתאם, 
יתקשר באופן ישיר עם חברת 

, באישור ועדת דנה הנדסה בע"מ
 ההתקשרויות. 

בנספח א' למכרז, במקום 
המילים "ועדת ההתקשרויות של 
משרד התחבורה" יבוא: "ועדת 
ההתקשרויות )מינהלות תחבורה 

 ציבורית(" 

 מצ"ב נספח א' מעודכן
האם עמותה יכולה להגיש מבקשים הבהרה   כללי  (3

הצעה למכרז )למשל בנספח ג' נזכרת רק חברה 
 או שותפות(.

 כן.

4)  
מבקשים הבהרה האם הגשת תביעה בעבר כנגד   כללי

 משרד התחבורה מהווה ניגוד עניינים.
ניגוד העניינים במכרז זה הוגדר 

 למכרז. 28בסעיף 



 

 תשובה שאלה סעיף פרק מס
 -מבוא  א'  (5

 הקדמה
המכרז: מבקשים הבהרה באשר לזהות עורך 

האם מדובר רק בחברת דנה הנדסה או גם 
 במשרד התחבורה.

 לעיל. 2נא ראה תשובה לשאלה 

6)  
א' + ה 
+ ו' + 
נספח 

 א'

 2.12סעיף 
לפרק א' + 

 19.3סעיף 
לפרק ה + 

 24סעיף 
לפרק ו' + 
סעיפים 

 20 -ו 17.2
 לנספח א'

מבקשים להבהיר כי כלל החומרים והמידע 
עוד בטרם שנאסף או נוצר על ידי המציע 

התקשרותו עם החברה ו/או משרד התחבורה 
במסגרת המכרז ו/או במהלך ההתקשרות אך 
מבלי לכלול פרטים ספציפיים ייחודיים לנושא 

 יינו של נותן השירותים. נהמכרז, יהיו ק

מובהר כי סעיפים אלו חלים על 
מידע, חומרים, תוצרים, זכויות 
יוצרים, נתונים, מסמכים, מדיה 

כל מידע אחר מגנטית או 
שנאסף/פו או התקבל/ו במהלך 

 . ההתקשרות עם החברהתקופת 

7)  
בפנייתכם למתן הצעות למכרז זה נפלה ככל  5.2סעיף  א'

 הנראה אי התאמה בדרישות.

 60שנים ) 5מצד אחד נדרש נסיון מקצועי של 
חודשים(, ומצד שני רשמתם בתקופה החל מיום 

 .אודה להבהרה בנושא .1.1.2013

 60שנים ) 5נדרש ניסיון של 
נצבר חודשים( לפחות, אשר 

התקופה שהחלה מיום  במהלך
. ניסיון שנצבר לפני 1.1.2013

מועד זה לא יבוא בחשבון בעת 
 בחינת העמידה בתנאי הסף. 

מבקשים הבהרה האם מתאים למכרז גם ניסיון  5.2סעיף  א'  (8
 שנים עבור עמותה   5מקצועי של 

למכרז,  5.2.2כמפורט בסעיף 
המוצע נדרש להיות בעל  היועץ

, לגוף ציבוריכיועץ ניסיון 
כהגדרתו שם. עמותה אינה 

 כלולה בהגדרת "גוף ציבורי". 
9)  

מבקשים הבהרה האם מתאים למכרז ניסיון  5.2סעיף  א'
 מקצועי של העמותה?  

הניסיון המוצג בסעיף זה נדרש 
. עצמולהיות של היועץ המוצע 

א ניתן להציג ניסיון של גורם ל
 אחר. 

האם מספיק שיועץ יעמוד בדרישות המכרז  5.2סעיף  א'  (10
והוא יפקח על העבודה בפועל שתוכל להעשות 

 5 -תקופת ניסיון הפחותה מ םעל ידי יועצים ע
 שנים?

לא. על היועץ שייבחר לבצע את 
 העבודה בעצמו.

קריטריונים יקבע מבקשים הבהרה על פי אלו  6.3סעיף  ב'  (11
באם יחולט מחצית מסכום ערבות הביצוע או 

 לא יחולט.

החברה תפעל בהתאם לכל כללי 
 המשפט המינהלי. 

מבקשים הבהרה כי הזכות לחילוט מחצית  6.3סעיף  ב'  (12
מסכום ערבות הביצוע לא תחול במהלך תקופת 

 לנספח א'. 6.2האופציה )המוגדרת בסעיף 

הזכות לחילוט  6.3כאמור בסעיף 
מחצית מסכום הערבות הינה 

מיום  חודשים 6לתקופה של 
חתימת החברה על הסכם 

 ההתקשרות.



 

 תשובה שאלה סעיף פרק מס
מבקשים הבהרה באילו טעמים תוכל החברה  6.6סעיף  ב'  (13

לדרוש את הפסקת עבודתו של אחד או יותר 
 מאנשי הצוות.

מטעמים הקשורים בחוסר 
 שביעות רצון מתפקודו.

14)  
מבקשים הבהרה לגבי הגשת ההצעה: כיצד  11.2סעיף  ד'

 WORDניתן להגיש הצעה חתומה בפורמט של 
וכן, מסמכי המכרז הם בפורט  EXCELאו 

PDF .בכלל 

 MS, לאחר המילים 11.2בסעיף 
EXCEL  ו/אוMS WORD "

יתווספו המילים: "או בפורמט 
PDF ." 

מפורסמים בזאת כמו כן, 
  .word בפורמט ח' ו י'נספחים 

תשומת לב מופנית להוראות 
למכרז   12.31וסעיף  11.6סעיף 

לעניין האיסור על שינוי במסמכי 
המכרז. האחריות על המציע 
לוודא כי נוסח הנספח המוגש 
זהה לנוסח שפורסם במכרז או 
במסגרת מענה לשאלות הבהרה. 
נוסח שונה עלול להוביל לפסילת 

 .ההצעה

הכוונה ב"מעטפה  מבקשים הבהרה לגבי 11.4סעיף  ד'  (15
כפולה" וכן הבהרה לאופן הגשת ההצעה: אילו 
מסמכים יש לשים בכל מעטפה, מה יש לכתוב 
על כל מעטפה ומעטפה וכיצד יש למסור את 

 המעטפות.

על המציע להגיש את ההצעה 
למכרז במעטפה חיצונית אחת, 

גבה יצוין רק שם -חתומה, שעל
 :ובתוכהומספר המכרז, 

למעט כל מסמכי ההצעה,  .1
, בשלושה הצעת המחיר

העתקים וכן עותק מדיה 
 ; מגנטית

 סגורהמעטפה נוספת,   .2
נפרדת מיתר מסמכי ו

)אך בתוך המעטפה  ההצעה
ההצעה ובה , "החיצונית"(

 . הכספית
את ההצעה יש להפקיד 

 למכרז. 11.5בהתאם לסעיף 

מבקשים הבהרה איזה מסמך נדרשת עמותה  12.6סעיף  ד'  (16
 הדרישה. להגיש לצורך מילוי

אישור ניהול תקין מרשם 
 העמותות

שומרת החברה  6.4בסעיף  מבקשים הבהרה לאמור בסעיף זה. אינו ברור.  13.5סעיף  ד'  (17
לעצמה את הזכות להורות לזוכה 
על העמדת יועץ נוסף, כאמור 
שם. על היועץ הנוסף לעמוד 
בקריטריונים המפורטים 

 .6.5בסעיפים 



 

 תשובה שאלה סעיף פרק מס

תעריף השעה שישולם עבור 
שעות העבודה של היועץ הנוסף 
יהיה בהתאם לתעריף החשכ"ל 
הרלוונטי ליועצים שבו עומד 
היועץ הנוסף )בהתאם להוראת 

(, ובהתאם לתנאי 13.9.0.2תכ"ם 
התשלום המפורטים בסעיף 

 . למכרז. 13.3
סעיף  ד'  (18

13.8.10 
 יימחק.הסעיף  מבקשים הבהרה בנוגע לאמור בסעיף זה.

 
19)  

ה 
+נספח 

 א'

 18.3סעיף 
לפרק ה + 

 6.2סעיף 
 לנספח א'

מבקשים הבהרה כי הארכת ההתקשרות תהיה 
 כפופה להסכמת הזוכה.

 הבקשה נדחית.

עם זאת, תקופות מימוש 
האופציה )ככל שימומשו( יהיו 
לתקופה של עד שנה בכול פעם 
ועד לשלוש שנים נוספות. 

 6.2תשומת לב לנוסח סעיף 
 המצ"ב. המתוקן בנספח א'

מבקשים הבהרה האם היועץ יהיה זכאי    18.3סעיף  ה  (20
לתמורה בגין שעות עבודתו במהלך תקופת 

 החפיפה.

עוסק בהארכת  18.3סעיף 
התקשרות עם הזוכה במסגרת 

 19.2מימוש אופציה. ראו סעיף 
 למכרז. 

21)  
 19.2סעיף  ה

 + נספח א'
קיימת אי התאמה בין האמור בשני הסעיפים: 
הסעיף הראשון מדבר כי החפיפה בעתיד 
תתבצע בתוך תקופה של עד חודשיים מיום 
סיום ההתקשרות ואילו הסעיף השני מדבר על 
חפיפה שתתבצע בתוך תקופה של עד שלושה 
חודשים מיום סיום ההתקשרות. נבקש הבהרה 

 לעניין. 

ך לנספח א' יתוקן כ 7.2סעיף 
שבמקום המילים "שלושה 

 חודשים" יבוא "חודשיים".

 מעודכן. נספח א'מצ"ב 

הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח  מבקשים להגביל את האחריות. 21.4סעיף  ה  (22
 הסעיף.

סעיפים  ו'  (23
 -ו 26.5

26.6 

מבקשים להבהיר כי נותן השירותים יוכל 
לשמור אצלו עותק של החומר ו/או המידע, ככל 

על פי דין ו/או לצרכי התגוננות  שהדבר נדרש
 משפטית

הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח 
הסעיף. עם זאת, שמירת עותק 
תתאפשר באישור מראש ובכתב 
של הממונה על ביצוע העבודה, 
לאחר היוועצות עם הלשכה 

 המשפטית במשרד התחבורה.  
ו'   (24

+נספח 
 א'

סעיף 
28.12 

לפרק ו' + 
 17.6סעיף 

 לנספח א'

הבהרה בנוגע לזהות החברות מבקשים 
או מכרז  16/12המנהלות או המנהלת לפי מכרז 

14/19. 

החברות דנה הנדסה בע"מ 
ועדליא יעוץ כלכלי בע"מ זכו 

לניהול  14/19במכרז פומבי מס' 
למנהלת תחבורה ציבורית. 

הזוכות היו חברת  16/12במכרז 



 

 תשובה שאלה סעיף פרק מס
AMCG  תשתיות לתחבורה

בע"מ וחברת עדליא יעוץ כלכלי 
 בע"מ.

 נספחים –פרק ז' 

 "הסכם התקשרות" –נספח א' 
25)  

נספח 
 א'

מבקשים הבהרה מה יהיה כתוב בסעיף זה   3.1סעיף 
 בעתיד.

במקום המילה "הבאות" יבוא 
 שלהלן". 8"המפורטות בסעיף 

 מעודכן. נספח א'מצ"ב 
26)  

נספח 
 א'

מבקשים הבהרה מול מי ההתקשרות של הזוכה  5סעיף 
בלבד או משרד חברת דנה הנדסה  -במכרז 

התחבורה בלבד או חברת דנה וכן משרד 
, 1התחבורה. יצוין, כי נספח יד' למכרז, בסעיף 

מתייחס להסכם התקשרות עם משרד 
 התחבורה.

ההתקשרות הינה מול חברת דנה 
הנדסה בע"מ. ראו מענה לשאלה 

 לעיל.  2

נספח   (27
 א'

מבקשים הבהרה האם בתקופת האופציה  6.2סעיף 
לזוכה יכולת להשתחרר מההתקשרות בהודעה 

יום  30מראש? והאם מדובר בהודעה מראש של 
 יום?  60או 

במהלך תקופת האופציה יחולו 
כל הוראות חוזה ההתקשרות 
במלואן וכלשונן, אלא אם יובהר 

ידי -אחרת, מראש ובכתב, על
 החברה. 

28)  
נספח 

 א'
הבהרה מדוע סעיף זה אינו כולל את מבקשים  8סעיף 

 (?10בפרק ב' )עמוד  7.1.1האמור בסעיף 
 מעודכן. נספח א'מצ"ב 

נספח   (29
 א'

מבקשים הבהרה מה נדרש מציע שהוא עמותה  14סעיף 
 בהקשר תקופת חסימה

רלבנטי יהיה  לאהסעיף 
עם  בהתקשרות עם עמותה.

הסעיף  –תזכה עמותה במכרז 
  יימחק

נספח   (30
 א'

מבוקש כי דרישות אבטחת המידע יפורטו  18.2סעיף 
 מבעוד מועד. 

דרישות אבטחת המידע פורטו 
 .באופן מלא בנספח כ"ב למכרז

31)  
נספח 

 א'
להסכם או ההפניה צריכה  5.4מפנה לסעיף  21.2סעיף 

 להסכם. 6.4להיות לסעיף 
הסעיף יתוקן כך שבמקום 

תבוא הפנייה  5.4ההפנייה לסעיף 
 .6.4לסעיף 

נספח   (32
 א'

מבקשים הבהרה כי קיזוז יהיה של סכומים  26סעיף 
 קצובים בלבד וכי תינתן על כך הודעה מראש.

אין שינוי בנוסח הסעיף. החברה 
תפעל בהתאם לכל כללי המשפט 

 המינהלי. 

נספח   (33
א' 

+נספח 
 כב'

 27סעיף 
לנספח א' 
+ סעיפים 

 5.2 -ו 1.2
 לנספח כב'

לפסק מבקשים הבהרה כי השיפוי יהיה בכפוף 
 דין חלוט.

 .אין שינוי בנוסח הסעיף



 

 תשובה שאלה סעיף פרק מס
נספח   (34

 א'
לפי סעיף זה הסמכות נתונה לבית משפט בתל  33סעיף 

בפרק ו' הסמכות תהיה  31אביב, אולם, בסעיף 
 בירושלים. מבקשים הבהרה. 

 יימחק.  –למכרז  31סעיף 

במקום "תל אביב"  33בסעיף 
 יבוא "ירושלים"

 מעודכן. נספח א'מצ"ב 

 נספחים י"ד + ט"ו 
נספחי  (35

ם יד' 
 טו' -ו

 5סעיף 
בשני 

 הנספחים

מבקשים הבהרה כי במקום להתחייב לנקיטה 
"בכל אמצעי הזהירות" ההתחייבות תהיה 
למילוי דרישות אבטחת המידע הספציפיות 

 הידועות מראש. 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

36)  
נספחי
ם יד' 

 טו' -ו

 6סעיף 
לשני 

 הנספחים

כי לא יעשה שימוש במידע  מבקשים הבהרה
 אלא לצורך מתן השירותים.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

נספחי  (37
ם יד' 

 טו' -ו

מבקשים להחריג את ההתחייבות לשמירת  כללי
סודיות במקרה ומדובר במידע ציבורי וכן 
 במקרה בו נדרשת מסירה של המידע על פי דין.

הבקשה נדחית. עם זאת, החרגה 
 תתאפשר באישור מראש של

הממונה על ביצוע העבודה לאחר 
היוועצות עם הלשכה המשפטית 

 במשרד התחבורה

 אבטחת מידע וסייבר – נספח כ"ב

נספח   (38
 כב'

מבקשים הבהרה מהי נפקות נספח זה לאור  כללי
הסכמי הסודיות המצורפים למכרז זה 

 טו'.-כנספחים יד' ו

נספח זה עוסק בדרישות אבטחת 
מידע וסייבר בהן נדרש הזוכה 

 לעמוד בהתאם למכרז

 
 
 

 
 

 בברכה,

 דנה הנדסה בע"מ


