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 לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי   20/60מס'  פומבי מכרז

 

 כללי .1

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

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

 במסמך מפורש באופן כמפורט הינם המכרז במסמכי היחידים והסכם ההתקשרות. השינויים

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

 תיבות. חתום בראשי המציע, להצעת ההבהרה לשאלות המענה את לצרף יש .1.3

. אין שינוי  12:00בשעה  16.02.2021המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום  .1.4
 בתוקף ערבות ההשתתפות במכרז. 

 :למכרז יתוקן כך שבמקום האמור בו יבוא המפורט להלן 16.2.1האמור בסעיף  .1.5

לעיל, מתחייב הזוכה במכרז להעמיד  6.3בנוסף לאחראי הפרויקט הנדרש בתנאי סף  16.2.1
הדרישות  כלאשר עונה על  עובד מקצועי אחדמכרז זה  שואתלצורך ביצוע העבודה נ

 מיום חתימת חוזה ההתקשרות.  יום 45זאת לכל המאוחר תוך המפורטות להלן, וכל 
לא נדרש להציג מענה שמי לדרישות כוח האדם המפורטות להלן בעת מובהר, כי 

. דרישות אלו ייבדקו טרם תחילת העבודה. לא תותר תחילת עבודה של ההצעההגשת 
 הזוכה טרם הצגת המענה לדרישות המפורטות להלן:

לפחות מיום  שנהבעל ניסיון של  ההעובד המקצועי שיועסק ע"י המציע יהי 16.2.1.1
מחוץ  –עד למועד הגשת ההצעות באיסוף נתונים בשטח, קרי  01.01.2015

 למשרדי המציע.
 הנדסאי מוסמך/טכנאי מוסמך./בעל השכלה אקדמית 16.2.1.2
 בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה על תוכנות אופיס ואקסל בפרט. 16.2.1.3

 :ןלמכרז יתוקן כך שבמקום האמור בו יבוא המפורט להל 16.2.3האמור בסעיף  .1.6

שעות חודשיות בממוצע  182-מחברי הצוות מוערך ב דהיקף העבודה הצפוי לכל אח 16.2.3
חברי  שנישל עד  שנתי.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות לזוכה על גיוס

, למכרז 16.2.1.1-16.2.1.3העומדים בקריטריונים שנקבעו בסעיפים  נוספים צוות
והעמדת תקציב ממונה על ביצוע העבודה רכי העבודה, הנחיית הובהתאם לצ

 יום ממתן ההודעה.   45מתאים. במקרה זה, על הזוכה להעמיד את העובד/ים בתוך 

 יו, נותר על כנו ללא שינוי. למכרז, על כל תתי סעיפ 16.2יובהר ויודגש כי יתר האמור בסעיף   .1.7

 למכרז יימחקו. 17.1.4-17.1.3סעיפים  .1.8

 לנספח א' יימחקו. 8.2.4-8.2.3סעיפים  .1.9

 

 

 

 



 

 

 תשומת לב לעדכון הנספחים הבאים במכרז )נוסח מעודכן מצ"ב למענה זה(  .1.10

 .נספח א' מעודכן )הסכם התקשרות( 1.10.1

 .נספח ט' מעודכן )ניסיון הגוף המציע 1.10.2

 .)ניסיון אחראי הפרויקט המוצע(מעודכן  1'נספח ט 1.10.3

 .נספח י"ט מעודכן )נוסח ערבות בנקאית לקיום תנאי החוזה( 1.10.4

 .נספח כ"ד מעודכן )מפרט מקצועי( 1.10.5

 .נספח חדש –נספח כ"ו למכרז  1.10.6

, כדי MS WORDלנוחיות המציעים, למענה שאלות הבהרה זה צורפו הנספחים הבאים בפורמט   .1.11

 10.3מילוי פרטים. תשומת לב מופנית לסעיף  להקל על המציעים למלא את הנספחים הדורשים  

למכרז, לעניין האיסור על שינוי במסמכי המכרז. האחראיות על המציע לוודא כי נוסח הנספח 

המוגש זהה לנוסח שפורסם במכרז או במסגרת מענה לשאלות ההבהרה, בהתאמה. כמו כן, 

ספחים האמורים, תשומת לב למלוא המסמכים שנדרשים המציעים לצרף להצעות, מעבר לנ

 למכרז. 11כמפורט בהרחבה בסעיף 

 .נספח ח' )ערבות מכרז( 1.11.1

 .נספח ט' )ניסיון הגוף המציע( 1.11.2

 .)ניסיון אחראי הפרויקט המוצע( 1'נספח ט 1.11.3

 

 מענה לשאלות הבהרה .2

 תשובה  שאלה  סעיף פרק מס"ד
כידוע, החל מהיום הסגר השלישי נכנס   כללי  (1

 לתוקפו. 
הסגר גורם להפרעה חמורה ביכולת 

 –להיערך למכרז בצורה מיטבית 
מקשה על קיום ישיבות משותפות 
ואפקטיביות, פגישת אנשים, הגעה 
למשרדים, וזאת מבלי לדבר על 
גורמים שמעורבים במכרז אשר 

 נכנסים לבידוד וכו'.
בזום, אינן יכולות ישיבות ופגישות 

 לפתור את כל הנ"ל.
לאור האמור, נבקש את דחיית המכרז 

 ימים.   14בלפחות 

בתחילת  1.4סעיף  ורא
 מסמך זה.

מאחר ומרווח הזמן בין שליחת   כללי  (2
 5השאלות לבין הגשת המענה קצר )

ימי עבודה(, נבקש לדחות את הגשת 
ימי עבודה  7המכרז כך שיהיו לפחות 

קבלת ההבהרות ועד למועד בין מועד 
 ההגשה.

בתחילת  1.4סעיף  ורא
 מסמך זה.

לכל אורך מסמכי המכרז קיימות   כללי  (3
הפניות לא תקינות בנוסח "שגיאה! 
מקור ההפניה לא נמצא". נבקש לספק 

 עותק מכרז תקין.

קיים באתר ההמכרז קובץ 
תקין האינטרנט של החברה 

 ללא שגיאות.ו

חלק ניכר מעבודת האיסוף מתבצעת   כללי  (4
במשולב עם נסיעה. בימים רבים 
הנסיעה היא למרחקים גדולים ובמשך 
שעות ארוכות, דבר מה אשר אינו 

 הבקשה נדחית.



 

 

שקול לנסיעה יומית למשרד. ככל שלא 
 –יינתן תשלום על הנסועה הימיות 

הכדאיות הכלכלית של הפרויקט 
נשחקת משמעותית. בהתאם מבקשים 

גיש הוצאות כי תהיה אפשרות לה
 נסיעה בהתאם.

 נבקש כי לצורך ביצוע הסקירות ייקבע  כללי  (5
תעריף נסיעה בסיסי  )₪/ק"מ(. אפשר 
כי תוצע ע"י המתמודדים הנחה 

 במסגרת המכרז.

 הבקשה נדחית.

בארץ קיימים אמצעי איסוף   כללי  (6
טכנולוגיים מתקדמים )רכבים 

ואולפני פענוח ייעודיים עם מצלמות, 
מתקדמים(. השימוש באמצעים אלה 
יכול להועיל ולשכלל מאד את מערך 
איסוף המידע. כמובן שלא ניתן 
 לתמחר את האיסוף באמצעים, אלא

לפי תעריף של יועץ כזה או אחר. נבקש 
להציע תמחור אחר לאיסוף, כגון 
קביעת מחיר לכל תחנה ולכל סוג מידע 
שנאסף  והתמחור החודשי יוגש 

 בהתאם להשלמת המטרות.  

 הבקשה נדחית.
במכרז זה לא נדרשים 
שירותי פענוח אלא הגעה 
פיזית למתקני התחבורה 

כמפורט בנספח  הציבורית
 .המעודכן כ"ד

נבקש לדעת האם קיימת אפשרות כי   כללי  (7
יוצגו מטלות לביצוע וכי תוצג 

ועל פי  –ודולוגיה של המתחרים תמ
והיכולת, להשיג את ודולוגיה תהמ

התוצאות במחיר הטוב ביותר וכך 
 יקבע הזוכה.

 הבקשה נדחית.

נבקש שהגדרת המציע תהא כזאת  2.19 א'  (8
שמאפשרת למציע פוטנציאלי להציג 
את הניסיון של חברות הבית בבעלותו 

 .100%ובשליטתו  100%

  הבקשה נדחית.

 6.1.1 ג'  (9
11.9 

הנמנית המציעה הינה חברה ציבורית, 
על החברות הגדולות )עם מחזור 
מכירות של מעל מיליארד שקלים 
בשנה(, הוותיקות והמובילות 
בתחומה. המציעה פועלת באמצעות 

אתרים בפריסה ארצית,   50  -למעלה מ  
מעסיקה אלפי עובדים ונותנת שירות 
מקצועי ברמה המציעה  אף זוכה תדיר 
במכרזים שונים המפורסמים ע"י 

ים, לשביעות רצונם גופים ציבורי
המלאה )כך, בין היתר, מספקת 
המציעה  שירותי הפעלה במגוון 

 תחומים למשרדי הממשלה השונים .

המציעה אף עוסקת במתן שירותים 
במגוון רחב של תחומי עיסוק, ובין 
היתר מבצעת פרויקטים קבלניים 
במיקור חוץ בהיקפים גדולים )עשרות 
מיליוני שקלים בשנה(, כדוגמת 

 רז.המכ
כחלק מפעילותה הענפה ועל מנת ליתן 
שירותים בתחומים מסויימים 
המחייבים זאת, מחזיקה המציעה  
ברשיון לפעול כקבלן כוח אדם בהתאם 
לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני 

)להלן: "חוק  1996-כוח אדם, תשנ"ו

תתווסף סיפא  6.1.1לסעיף 
אלא אם יתחייב ;  כדלהלן: "

כי לצורך מתן השירותים 
לא במכרז זה, ככל שיזכה, 

כקבלן כוח אדם ולא סוק עי
יפעל מכח הרישיון שניתן לו 

 " לפי החוק הנ"ל
 

ראו  – 11.6במענה לסעיף 
למכרז, המצורף  נספח כ"ו

 למסמך זה. 



 

 

קבלני כוח אדם"(. יוער, כי פעילות 
מתן השירותים כקבלן כוח אדם 

ה הפעילות בעלת ההיקף כאמור הינ
הקטן ביותר בהשוואה ליתר 

 התחומים בהם פועלת המציעה .  
כפי העולה מנוסחו של הסעיף, 
לכאורה, המציעה  לא תוכל להשתתף 
במכרז, שכן כאמור היא מחזיקה 

 ברשיון לפי חוק קבלני כוח אדם. 
על פניו נראה, שסעיף זה נוסח בשגגה 
באופן נרחב, כאשר הכוונה הייתה 

מנוע השתתפות ממציע שפועל אך ל
ורק כקבלן כוח אדם, ולא מציע דוגמת 
המציעה דנן, העוסקת בתחומי פעילות 
רבים ושתחום מתן שירותים לפי חוק 
קבלני כוח אדם הינו אך אחד מתחומי 

 פעילותה. 
לאור האמור לעיל, נוסחו הנוכחי של 
תנאי הסף שבסעיף זה  למכרז הינו 

דרש, תוך נרחב באופן העולה על הנ
שהוא פוגע בתחרות ההוגנת ובשיוויון 

 ויוצר חסמים לא מחויבי המציאות.
יצויין כי טענתנו זו נתמכת גם בפסיקה 
עניפה של בית המשפט  זאת לצד  
עקרונות היסוד בפרסום מכרזים 
ציבוריים. כך  ראו למשל: ע"א 

אלישרא מערכות  4605/99
אלקטרוניות נ' רשות שדות התעופה 

(; 1999) 10-8, 1( 1פ''ד נה)בישראל, 
לשכת שמאי  6464/03עע"מ 

ד המקרקעין בישראל נ' משר
, אגף שומת מקרקעין -המשפטים 

 (.2004פורסם בנבו )
עוד יצויין, כי במכרז אחרים למתן 
שירותים בעלי היקף  ותכולה זהים 
אשר פורסמו על ידי גופים ציבוריים  
ומשרדי ממשלה נאות עורך המכרז 

 לבטל תנאי סף זה.
הנכם מתבקשים להבהיר כי  -לסיכום 

בטל.  –למכרז  6.1.1התנאי שבסעיף 
לחלופין בלבד, הנכם מתבקשים 
להבהיר כי מציע שהנו בעל רשיון קבלן 
כח אדם אך עוסק בתחומים נוספים, 
יוכל לגשת למכרז והצעתו לא תיפסל 

 לאור האמור בסעיף הנ"ל.
האם  לצורך עמידה בתנאי הסף  6.2 ג'  (10

רשאית חברת אם לייחס ניסיונה של 
חברת בת אשר בבעלותה ובשליטתה 

 (  ?100%הבלעדית )
האם חברת בת  אשר משמשת כמציעה 
רשאית , לצורך הוכחת עמידה בתנאי 
הסף לייחס נסיונה של חברת האם  
)אשר מחזיקה בחברת הבת בשליטה 

 (? 100%של 

 לא.

אנא הבהרתכם כי "אמצעי טכנולוגי"  6.2.2 ב'  (11
יכול להיחשב גם מצלמות ברכבים 
)אשר מצלמות ואוספות מידע מהשטח 

 תפעוליים(לצרכים 

 הבקשה נדחית. 
אין שינוי בהגדרת "אמצעי 
טכנולוגי" כמפורט בסעיף 

אשר אינו כולל את . 6.2.2



 

 

 המפורט בשאלה.
  ג'  (12

 
סקרים מהגדרתם הם על פי רוב אירוע  6.2.1

חד פעמי שמטרתו להסתיים 
במהירות, לכן נבקש לצמצם את משך 
הזמן הנדרש לביצוע הפרויקט למס' 

 חודשים.

 הבקשה נדחית.
קר חד פעמי אין מדובר בס

 אלא בפעילות שוטפת.
 

 6.2.2  'ג  (13
6.3.2.2 

להיקף נבקש להסיר את הדרישה  
. אנו משרה מלאה של העובדים

מפעילים פרויקטים רבים במהלכם 
נאספים נתונים בשטח, אך העובדים 
בשטח לאו דווקא עובדים במשרה 
מלאה.  דרישה זו מצמצמת מאוד את 
מעגל המשתתפים בפרויקט  ואינה 

 מעידה על 

 6.2.2האמור בתנאי סף 
יתוקן כך   6.3.2.2ובתנאי סף  

 :שבמקום המילים

 "משרה מלאה"  

 יבוא:

 משרה". 50%"לפחות 

 יתר הסעיף נותר ללא שינוי.

 1'+ ט 'מצ"ב נספחים ט
 מעודכנים.

 6.2 'ג  (14
7 
 

האם אפשר שהמציע ישלים תנאי סף 
ו/או עמידה בתנאי האיכות באמצעות 

    ניסיון חברת בת/אם?

 הבקשה נדחית

 ג'  (15
 

 6.2.3נבקש להוריד את תנאי הסף  6.2.3
 ולאשר מחוז אחד במקום שני מחוזות.

 הבקשה נדחית.

 ג'  (16
 
 

6.3 
 

האם ניתן להעמיד בראש הצוות 
הנדסאי  מנוסה, ובהתאם להעסיק 

-3. לחלופין, 3אותו בתעריף יועץ 
חילופין, האם מוסמך מדופלם  מבית ל

ספר להנדסאים יכול להיחשב כבעל 
 השכלה אקדמית במכרז זה

 הבקשה נדחית

אמות  7סעיף  ג'  (17
 מידה

ניקוד המציע 
 7.2.1תת סעיף  

בהתייחס לקבלת ניקוד עבור 
פרויקטים נוספים, נבקש כי לצורך 
העניין, יתקבל ניסיון ברשות מקומית 

 תושבים. 60,000המונה מעל 

 הבקשה נדחית.

האם ניתן לקבל על סעיף זה ניקוד  7.2.2 'ג  (18
בהצגת הפרויקט הראשון שעומד 
בתנאי הסף ולא קיבל ניקוד בסעיף 

7.2.1 

ברורה, שכן השאלה אינה 
לא מובנת משמעות המונח 

 "הפרויקט הראשון".
 

כפי שכתוב במפורש בסעיף 
בסעיף זה ניתן למכרז:    7.2.2

 להציג פרויקטים שנמנו
לצורך הוכחת העמידה 

 בתנאי הסף שלפי
 ובלבד, למכרז 6.2 סעיף
 את מקיימים שהם
 לא אולם; זה סעיף תנאי
 להציג ניתן

 לצורך שנמנו פרויקטים
 .למכרז 7.2.1 סעיף

לא תמיד יש יותר ממליץ אחד  7.2.3 'ג  (19
בפרויקט. אנא אישורכם להציג ממליץ 
אחד בפרויקט כשאין ממליצים 

 רלבנטיים נוספים.

למכרז, במקום  7.2.3בסעיף 
ינוקדו חוות דעת המילים "

 לפעילות/ שני ממליצים
  מקומות עבודה פרויקטים/

שבאמצעותם הוכחו 
 הניסיון לצורךדרישות 

עמידה בתנאי הסף 
 יבואו המילים " והניקוד

"תנוקד חוות דעת ממליץ 



 

 

שבאמצעותו בפרויקט 
הוכחה העמידה בתנאי הסף 

  ."למכרז 6.2שבסעיף 
אנא הבהרתכם כי ניסיון מנהל  7.2.4 ג'  (20

הפרויקט לצורך הניקוד יכול שיהא גם 
)סעיף   1.1.2015מתקופה שקדמה ליום  

6.3.2)  

הניסיון הבקשה נדחית. 
ייזקף החל מיום 

01.01.2015. 

כיום לא מתבצעת הפעילות.  מי מבצע פעילות זו כיום?  כללי ג'  (21
בחודש נובמבר הסתיימה 
התקשרות עם חברת תדם, 
לביצוע חלק מתכולות מכרז 
זה, שלא באמצעות חברת 

 דנה הנדסה. 
נכתב שעל המציע לנקוב  7.3.1בסעיף  7.3 'ג  (22

אחיד מתעריפי חשכ"ל  באחוז הנחה
 7.3.2, בעוד שבסעיף 4וליועץ  3ליועץ 

מוסבר שניקוד הצעת המחיר של מציע 
יתבסס על השוואה בין התעריף 

 השעתישהציע לבין התעריף השעתי 
הנמוך ביותר שהוצע. מכאן אנו 
מבינים שאחוז ההנחה המוצע על ידי 

 3כל מציע )עבור תעריפי חשכ"ל ליועץ 
. שאלתינו שעתי יף( יתורגם לתער4-ו

היא: כיצד תחושב נוסחת ה"המרה" 
מאחוזי הנחה לתעריף שעתי? 

האם על בסיס התעריף  -)לדוגמא
שייגזר  4-ו 3השעתי הממוצע ליועץ 

לאחר אחוז ההנחה המוצע? האם 
 באופן אחר?(.  

שיעור ההנחה באחוזים 
שיוגש בהצעת המחיר הינו 

עבור אחראי הפרויקט   אחיד
 הפרויקט.ועובדי 

 
 לצורך ניקוד ההצעות

שיעור , יתורגם  בלבד  ודירוגן
לעלות שעת  האחיד  ההנחה
לתעריף  ממוצעת עבודה
בהתאם  4ויועץ  3יועץ 

 לנוסחה שלהלן:
 
 =(1-X) *((180.9+135.9)/2) 

 
X שיעור ההנחה באחוזים =

 שהוצע ע"י המציע
 

 28התשובה לשאלה  ונא רא
 להלן.

עותקים  2לא ברור האם צריך להגיש  10.1.1+10.1.2 ד'  (23
 2ועוד  hard copy -של המענה כ

עותקים במדיה מגנטית, או ששני 
העותקים הנוספים הם רק במדיה 

 מגנטית.

עותק על המציעים להגיש 
ושני עותקים  מקור

. נאמנים למקורמודפסים 
 בנוסף יש להגיש עותק נוסף

 במדיה מגנטית. אחד
כיוון שחלק ממסמכי ההצעה הינם  10.1.2 ד'  (24

ערבות, הצהרות חתומות ע"י עו"ד וכו' 
. word/ excel-לא ניתן להגישם ב –

נבקש להגיש את העותקים הנוספים 
 .PDFכקבצי 

 מקובל.

למסמך הבהרות זה מצ"ב  האם קיים נוסח לתצהיר המבוקש?  11.6 ד'  (25
 כנספח כ"ונוסח תצהיר 

 למכרז.
)וגם  11.15 ד'  (26

 נספח י"א(
מדוע אחראי הצוות נדרש לחתום על 
התחייבות מראש לכל תקופת 

 שנים?  5 –ההתקשרות 
מבקש לשנות כך שהחלפת ראש צוות 
מכל סיבה שהיא תהיה כרוכה באישור 

 של דנה הנדסה.

ההתחייבות הנה בהתאם 
לתנאים המפורטים במכרז, 
כמפורש בנספח י"א. ראו 

 למכרז.  16.3סעיף 
 .אין שינוי בנוסח הנספח

חברי הצוות   4האם מקום עבודתם של   12 'ד  (27
יהיה במשרדי המציע? )לא כולל עבודת 
השטח והגעה מעת לעת לדיונים 

 במשרדי רשות התח"צ(.

-12.5 בסעיפיםכן, כמפורט 
12.7. 

 1.5סעיף תשומת לב ל
 בתחילת מסמך זה.

בהתאם לתעריף חשכ"ל נדרש לתת  12 ד'  (28
הנחה מראש על התעריפים  20%

ש'  60בעבודות אשר היקפן מעל 

 תינתן הנחההתעריף ממנו 
עבור אחראי הצוות הוא 

 3)תעריף יועץ  180.9



 

 

חודשיות. בדוגמת החישוב שהצגתם, 
בלבד. נבקש  10%נרשמה  הפחתה של 

לדעת במפורש מהו התעריף הבסיסי 
אשר ממנו ניתנת ההנחה במכרז זה. 
האם התעריף הכתוב? או האם 

נחה לתעריף זה צריך לחשב מראש ה
 ? 20%או של   10%של 

עבור עובדי ו (10%בהפחתת 
)תעריף  135.9הפרויקט הוא 

 (.10%בהפחתה של  4יועץ 

האם ההנחה הקבועה הינה מתחילת  12.2 ד'  (29
 הפרויקט?

עבודה מתמשכת נכנסת לתוקף רק 
 השלישית.מהשנה 

אם ההנחה מתחילת הפרויקט, האם 
תהיה הנחה נוספת בשנה השלישית 

 )ללא קשר להנחת המציע(?

ההנחה הינה מתחילת 
הפרויקט. לא תבוצע 

עקב הפחתה נוספת 
 התקשרות מתמשכת. 

מבקשים לאמוד את היקף פעילות  12.8 ד'  (30
השטח )אחוז מסה"כ המשרה( של 

הצוות. התפקידים הבאים: א. אחראי 
 חברי הצוות )במצטבר(. 3ב. 

 1.5תשומת לב לסעיף 
 בתחילת מסמך זה.

 
 70%-ככל הנראה כ

מהפעילות תבוצע מחוץ 
. בכול למשרדי המציע

מקרה, מדובר בתפקיד שטח 
ועל המציעים להיות ערוכים 

 לכך.
עם זאת, תשומת לב כי 
מדובר בהערכה בלבד 
והשירותים יידרשו להתבצע 
בהתאם לדרישות החברה 
והממונה, כפי שיידרש 

 בפועל. 
לטובת חישוב עלויות השימוש בשני  12.8 ד'  (31

הרכבים אותם נדרש הזוכה להעמיד 
לרשות צוות הפרויקט, בהנחת עבודה 
שמקום מגוריהם של חברי הצוות 
יהיה גוש דן, מבקשים לקבל אומדן של 
מספר הקילומטרים החודשי )במצטבר 
עבור שני הרכבים( שיידרש לטובת 

 ביצוע סיורי השטח. 

 ותנא ראו התשובה לשאל
 לעיל. 30 ,4,5

האם נדרשת נוכחות בתדירות גבוהה  12.8 'ד  (32
 במשרדים בירושלים?  

תידרש נוכחות, אך לא 
ראו מענה  בתדירות גבוהה.

 לעיל. 30לשאלה 
כמה כרטיסי "טוקן" נדרש מהקבלן  12.10 ד'  (33

לרכוש? האם זאת עלות חד פעמית? 
 נדרש לכל צוות?

 טוקןלכל עובד נדרש שיהיה 
העלות המצוינת  אישי.

בסעיף מספקת את השימוש 
 3לתקופה של טוקן    כרטיסב

 שנים. 
מה היקף הפעילות המתוכנן/מוקצב  16.1 ה'  (34

 של מנהל הצוות? 
 ש"ע(? 182האם משרה מלאה )

 16.1.2תשומת לב לסעיף    .כן
למכרז כי גם האחראי על 

 הצוות ייצא לסיורי שטח.
הספק יגייס מועמדים במשרה מלאה  16.2.5 'ה  (35

. הפחתת היקף 16.2.3כנדרש בסעיף 
העסקה  של העובדים עשוי להיות 
בעייתי עבור עובדים שגוייסו למשרה 

 מלאה. אנא הבהרתכם. 

 1.5תשומת לב לסעיף 
 בתחילת מסמך זה.

 

ימים  30לאחר המילים " – 3שורה  16.3 ה'  (36
מראש" מבוקש להוסיף "ובכתב, זאת 

 בצירוף נימוק סיבת ההפסקה"

תתווסף המילה "בכתב". 
יתר הסעיף נותר בעינו ללא 

 שינוי.
נבקש להוסיף לאחר המילה: "אישור"  18.1.2 ה'  (37

את המילים: "עריכת ביטוח בנוסח 
 .מקובל



 

 

אחיד בהתאם להוראות הפיקוח על 
 הביטוח".

)וגם  19.1 ה'  (38
 נספח י"ט(

 מדוע ערבות ביצוע מאוד גבוהה? 
מהיקף  5%ערבות ביצוע הינה 

הפרויקט, האם היקף הפרויקט הינו כ 
 מיליון ₪ לשנה )כולל מע"מ(? 3 –

 ערבות הביצוע משקפת את
היקף הפעילות במכרז זה 

  ובהתאם להוראות התכ"ם.
גובה ערבות  תשומת לב, כי

הביצוע נקבעת בהתאם 
להערכת שווי ההתקשרות 

, שבמכרז זה הראשונה
נקבעה לתקופה של שנתיים, 

 ולא לשנה.
במצבת  עקב השינוי שבוצע

, מכרזכוח האדם בבסיס ה
 16.2בסעיף  כמפורט
 1.5סעיף ראו ) המתוקן

במסמך זה(, תופחת ערבות 
 ₪.  113,000    הביצוע לסך של

  
 י"ט מעודכן. מצ"ב נספח

ערבות הביצוע של המכרז עומדת ע"ס  19.8 ה'  (39
מהיקף  10%-₪ )או כ 150,000של 

 .הפעילות השנתית, לפני הנחה(
אנו סבורים כי מדובר ביחס מאוד 
גבוה בין הערבות לבין היקף הפעילות 
ונבקש להפחית את ערבות הביצוע 

 5%  -₪, או לא מעבר ל  50,000לסך של  
להיקף הכספי של ההצעה מאומדנכם 

 הזוכה.

לשאלה מס'  מענהנא ראה 
38. 

נבקש להחליף את  -1שורה  .א 20 ה'  (40
המילה: "לבצע" במילה: 

 "לערוך".
נבקש לרשום לאחר  -1שורה  .ב

המילה: "ולקיים" את המילים: 
"באמצעותו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו".
נבקש להוסיף לאחר  -2שורה  .ג

המילים: "ולטובת דנה הנדסה 
בע"מ" את המילים: "בכפוף 
להרחבות השיפוי המפורטות 

 15.3.4-ו 15.2.3, 15.1.4בסעיף 
לחוזה ההתקשרות המצ"ב כנספח 

 א' למפרט מכרז זה".
נבקש להחליף את  - 2-3שורה 

המילים: "ולהציגם לחברה... 
הנדרשים" במילים: "ולהמציא 
לחברה אישור עריכת ביטוח בנוסח 

ח על אחיד בהתאם להוראות הפיקו
הביטוח חתום על ידי מבטח הזוכה 
כאשר הוא כולל את הכיסויים 

 והתנאים הנדרשים". 

כפי שפורסם  20נוסח סעיף 
 מכרז יימחק, ותחתיו יבוא:

 
אישורים בחתימתו של 
המבטח על קיום הביטוחים 

לחוזה  15כאמור בסעיף 
ההתקשרות, יומצאו על ידי 
הזוכה לחברת דנה הנדסה 
עד למועד חתימת החוזה של 

 החברה.עם הזוכה 

מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה  22.4 ה'  (41
"ומבלי צורך לנמק" ולהחליפן במילים 

 "ובנימוק סיבת הסיום"

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 21 מס' ראו מענה לשאלה מיהו הקבלן המבצע כיום? 23.1 ה'  (42
 .לעיל

הכוונה שההנחה של המציע תהא האם   24 ה'  (43
מתעריף החשכ"ל?  90%למעשה על 

 כיצד מבוצע תיעוד שעות העבודה?

התשובה לשאלה ראו מענה 
 . 28מס' 

על הספק לתעד את שעות 



 

 

העבודה של העובדים 
מטעמו ולהגישם לאישור 
החברה בהתאם להוראות 

 . למכרז 24סעיף 
לאחר המילה "החברה"  2שורה  24.1.5 ה'  (44

מבוקש להוסיף " ובתוספת ריבית 
והצמדה החל מיום התשלום המיועד 

 ועד למועד תשלומו בפועל" 

ראו   אין שינוי בנוסח הסעיף.
 למכרז. 24.1.7סעיף 

מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה  25.4 ה'  (45
 "בלבד"
לאחר המילה "אחראי"  – 1שורה 

 דין"מבוקש להוסיף "על פי 
מבוקש למחוק את המילה  – 2שורה 

 "לבדו"
לאחר המילה "אחראי"  – 2שורה 

 מבוקש להוסיף "על פי דין"
מבוקש למחוק את המילה  – 2שורה 

 "כל"
לאחר המילים "בחבות  – 4שורה 

כלשהי" מבוקש להוסיף "זאת על פי 
 קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"

מבוקש להוסיף בסיפא: "החברה ו/או 
מי מטעמה יודיעו לזוכה מידית אודות 
כל תביעה שיקבלו מתובע כלשהו, 
ישתפו פעולה עם הזוכה ויאפשרו 
לזוכה לנהל את ההגנה ו/או המו"מ 
לפשרה ולא יתפשרו ללא אישורו של 
הזוכה מראש ובכתב זאת כתנאי 

 לשיפוי כאמור."

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

המילה מבוקש למחוק את  – 3שורה  25.5 ה'  (46
 "בלבד"
לאחר המילה "אחראי"  – 3שורה 

 מבוקש להוסיף "על פי דין" 
מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי 
נובעת ממעשה רשלני ו/או מחדל של 

 הזוכה"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

מבוקש למחוק סעיף זה. בידי עורך  27.11 ה'  (47
המכרז ערבות בנקאית למימוש בעת 

 דין.הפרה  זאת לצד סעדים על פי 

 הבקשה נדחית. 

מבוקש למחוק " הבלעדי"  2שורה  28.3 ה'  (48
 ולכתוב " על פי דין"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

לאחר המילים "תחול גם"  – 4שורה  29.1 ה'  (49
 שנים" 3מבוקש להוסיף "

מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי 
בגדר "המידע" לא ייכלל מידע שהינו 

בידי נחלת הכלל ו/או מידע שהיה 
הזוכה עובר לתחילת התקשרות זו 
שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או 
מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות 

 מוסמכת ועל פי דין."

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

מבוקש להחליף את המילים  –  1שורה   32 ה'  (50
"המלאה והבלעדית" במילים "על פי 

 דין"
מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה 

 בעקיפין""או 
לאחר המילים "מתן  – 4שורה 

השירות" מבוקש להוסיף "ובלבד כי 

 .אין שינוי בנוסח הסעיף



 

 

נזק כאמור נגרם כתוצאה ממעשה 
 ו/או מחדל של הזוכה"

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור 
לא יחול על נזק אשר נגרם כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל של המשרד/חברה 

 ו/או מי מטעמם"
לאחר המילים  – 2, שורה 2פסקה 
עקב" מבוקש להוסיף "פסק דין   "יישא

 שביצועו לא עוכב ב"
מבוקש להוסיף בסיפא: "החברה ו/או 
מי מטעמה יודיעו לזוכה מידית אודות 
כל תביעה שיקבלו מתובע כלשהו, 
ישתפו פעולה עם הזוכה ויאפשרו 
לזוכה לנהל את ההגנה ו/או המו"מ 
לפשרה ולא יתפשרו ללא אישורו של 

נאי הזוכה מראש ובכתב זאת כת
 לשיפוי כאמור."

 – נספח א'  (51
הסכם 

 התקשרות

מבוקש להחליף את המילים  –  2שורה   6.5
"לשביעות רצונה המלאה" במילים 

 "בהתאם להוראות ההסכם והמכרז"
יום  30לאחר המילים " – 3שורה 

מראש" מבוקש להוסיף "זאת בנימוק 
 סיבת ההפסקה"

להחליף את מניין מבוקש  – 3שורה 
כפי שמופיע  30" )במקום 60הימים ל"

 כעת(
מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת למעט 
העבודה אשר בוצעה עד למועד סיום 

 ההתקשרות"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (52
הסכם 

 התקשרות

מבוקש להחליף את המילים  –  3שורה   9
"לשביעות רצונה המלאה של החברה" 

להוראות ההסכם במילים "בהתאם 
 והמכרז"

 הבקשה נדחית.

 – נספח א'  (53
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילה "להחליף"  – 1שורה  10
 מבוקש להוסיף "ביוזמתו"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (54
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילים "התקשרות  – 2שורה  11
זו" מבוקש להוסיף "זאת בהודעה 

 הדרישה"מראש ובכתב ובנימוק סיבת  

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (55
הסכם 

 התקשרות

מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה  12
"ובין על ידי אחראי הצוות עצמו". לא 
ניתן להטיל אחריות על המציע ככל 
והעובד מבקש להפסיק עבודתו 

 במציע.
מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי 
נתנה למציע זכות טיעון בפני ועדת 

 רות"ההתקש

הבקשה נדחית. דנה הנדסה 
תפעל בהתאם לכל כללי 
המשפט המינהלי, בהתאם 
להחלטת ועדת 

 ההתקשרויות.

 – נספח א'  (56
הסכם 

 התקשרות

מבוקש להוסיף בסיפא "האמור  14
בסעיף זה לא יחול על חברה ציבורית 

 כהגדרתה על פי דין"

לסעיף תתווסף סיפא 
 כדלהלן:

מבלי לפגוע באמור לעיל, 
בנסיבות שבהן קבלת אישור 
מראש כאמור עלולה להוות 
עבירה על הדין, לרבות בגין 
מסירת מידע פנים, או 
בנסיבות שבהן לא ניתן 
לשלוט על שינוי השליטה 
בחברה מחמת היותה חברה 

הזוכה יביא את  –ציבורית 



 

 

הדבר לידיעת דנה הנדסה. 
ככל שהשינוי במבנה 

יב לעמדת דנה השליטה יחי
הנדסה את הפסקת 
ההתקשרות, תהיה דנה 
הנדסה רשאית להפסיק את 
ההתקשרות עם המבצע בגין 

באישור ועדת  כך
. הופסקה ההתקשרויות

תשולם  –ההתקשרות 
למבצע התמורה בהתאם 
לפעילות שביצע בפועל עד 
למועד הפסקת 
ההתקשרות; ולא תהיה לו 
כל טענה בנוגע להפסקת 

 ההתקשרות.
 – א' נספח  (57

הסכם 
 התקשרות

נבקש להחליף את  - 1שורה  .א 15
המילה: "לבצע" במילה: 

 "לערוך".
נבקש לרשום לאחר  - 1שורה  .ב

המילה: "ולקיים" את המילים: 
"באמצעותו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו".
נבקש להוסיף לאחר  - 2שורה  .ג

המילים: "ולטובת חברת דנה 
הנדסה בע"מ ולטובת מדינת 

משרד התחבורה" את -ישראל
המילים: "בכפוף להרחבות 

-ו 15.2.3, 15.1.4השיפוי בסעיף 
 להלן". 15.3.4

נבקש להחליף את  - 2-3שורה  .ד
המילים: "ולהציגם לחברה... 
הנדרשים" במילים: "ולהמציא 
לחברה אישור עריכת ביטוח 
בנוסח אחיד בהתאם להוראות 
הפיקוח על הביטוח חתום על ידי 

כאשר הוא כולל את מבטח הספק 
 הכיסויים והתנאים הנדרשים". 

נבקש למחוק את המילים: -3שורה 
 "לא יפחתו מהמצוין".

לחוזה  15הרישא שבסעיף 
ההתקשרות תמחק 

 ובמקומה יבוא:
 
תחייב לרכוש, המבצע מ"

לבצע ולקיים את סוגי 
 -הביטוחים המפורטים 

לעבודות בהתאם ובהתאמה 
  ווהשירותים הניתנים על יד

חברת דנה , לטובת  ולטובת  -
ולטובת מדינת הנדסה 

משרד התחבורה –ישראל 
להציג  ו   ;והבטיחות בדרכים

ו/או לחברת דנה הנדסה 
למשרד התחבורה 

אישורי והבטיחות בדרכים 
ביטוח או פוליסות ביטוח 
הכוללות את כל הכיסויים 
והתנאים הנדרשים כאשר 
גבולות האחריות לא יפחתו 

 "מהמצוין להלן:
 

 מצ"ב נספח א' מעודכן.

 – נספח א'  (58
הסכם 

 התקשרות

ביטוח -15.1
אחריות 

 מקצועית

נבקש כי ככל ומדובר בספק  .א
משנה/בעלי מקצוע אשר אינם 
מכוסים תחת פוליסת הספק 
יתאפשר לספק שלא להמציא 
אישור ביטוח בגינם אלא כי סעיף 

ישונה כך שלפיו הספק יידרש   15.1
בהתקשרויותיו מול אותם לכלול 

ספקי משנה/בעלי מקצוע סעיף 
לפיו הם יערכו את הביטוח כאמור 

 על כל תתי סעיפיו. 15.1בסעיף 
ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש  .ב

כי ככל ומדובר בספק משנה/בעלי 
מקצוע אשר אינם מכוסים תחת 
פוליסת הספק יתאפשר לספק 
להמציא אישור ביטוח חתום נפרד 

ה/בעל מקצוע מאותו ספק משנ
בקשר לאחריותו המקצועית 

על כל תתי  15.1בהתאם לסעיף 

הבקשה נדחית. אין שינוי 
  .בנוסח הסעיף



 

 

סעיפיו ומאישור הביטוח החתום 
שימציא הספק לגבי ביטוחיו 

 יימחקו סעיפים אלו. 
נבקש למחוק המילים:  - 2שורה  .ג

 "וכיו"ב".
נבקש להוסיף לאחר   -  15.1.1ס"ק   .ד

המילים: "הפוליסה תכסה" את 
 המילים:  "אחריותו החוקית של

בעל המקצוע על פי דיני מדינת 
 ישראל בגין".

נבקש להחליף את  - 15.1.1ס"ק  .ה
המילים: "כל נזק" במילה: 

 "נזק".
נבקש להחליף את  - 15.1.2ס"ק  .ו

המילים: "ולשנה" במילים: 
 "ולתקופת הביטוח".

נבקש לרשום  - 15.1.2ס"ק  .ז
" -במקום המילים: "לא יפחתו מ

 את המילה: "בסך". 
חריות יצומצם נבקש כי גבול הא .ח

₪ או בהתאם  1,000,000לסך של 
לגבול האחריות הקיים לבעל 
המקצוע/ספק המשנה בפועל 
בפוליסה )גבול אחריות של 

1,000,000  $
למהנדס/אדריכל/רו"ח/עו"ד/יועץ 

 הוא גבוה(. 
נבקש כי גבול  - 15.1.2ס"ק  .ט

 האחריות יהיה בש"ח.
נבקש לרשום  - 15.1.3.2ס"ק  .י

"אובדן מסמכים" לאחר המילים:  
 20%את המילים: "עד לסך 

 מגבולות האחריות בפוליסה".
נבקש לתקן טעות  - 15.1.3.4ס"ק  .יא

סופר ולהחליף את המילים: 
"הספק כלפי המבצע" במילים: 

 "בעל המקצוע כלפי החברה".
נבקש למחוק את  - 15.1.3.5ס"ק  .יב

המילה: "הארכת" לפני המילים: 
 "תקופת הגילוי".

נבקש למחוק את  - 15.1.3.5ס"ק  .יג
המילה: "לפחות" לפני המילים: 

 חודשים". 6"
נבקש להוסיף  - 15.1.3.5ס"ק  .יד

חודשים" את  6לאחר המילים: "
המילים: "למעט במקרה של 
מרמה ו/או אי תשלום פרמיה 
ובתנאי שלא קיים לבעל המקצוע 
ביטוח חלופי המכסה את אותה 

 החבות".
 נבקש להחליף את - 15.1.4ס"ק  .טו

המילים: "מחדלי הספק" 
 במילים: "מחדלי בעל המקצוע".  

נבקש להחליף את  - 15.1.4ס"ק 
המילים: "והפועלים מטעמו" 

 במילים: "ובגין הפועלים מטעמו". 
 – נספח א'  (59

הסכם 
נבקש הבהרה כי מדובר בביטוחים של  15.1

קבלני משנה ולא בביטוח שיערך ע"י 
 57ראה מענה לשאלה מס' 

 לעיל. 



 

 

המציע לכלול את כל הגורמים  התקשרות
 . 15.1המצוינים בסעיף 

 – נספח א'  (60
הסכם 

 התקשרות

נבקש  –"מרמה ואי יושר עובדים"  15.1.3.1
 מגבולות האחריות" 10%לציין "

שינוי הבקשה נדחית. אין 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (61
הסכם 

 התקשרות

נבקש לציין  –"אובדן מסמכים וכו'"  15.1.3.2
 מגבולות האחריות" 10%"

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (62
הסכם 

 התקשרות

נבקש  –"הוצאת דיבה, לשון הרע"  15.1.3.3
 מגבולות האחריות" 10%לציין "

שינוי הבקשה נדחית. אין 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (63
הסכם 

 התקשרות

נבקש  –"הארכת תקופת הגילוי"  15.1.3.5
 למחוק את המילה "לפחות".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (64
הסכם 

 התקשרות

-15.2סעיף 
יטוח חבות ב

 מעבידים

נבקש להוסיף לאחר   -  15.2.1ס"ק   .א
המילים: המילה: "החוקית" את 

"על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ 
ו/או חוק האחריות למוצרים 

 ".1980-פגומים, תש"ם
נבקש למחוק את  - 15.2.2ס"ק  .ב

 המילה: ")שנה(".
נבקש להחליף את  - 15.2.2ס"ק  .ג

" במילה: -המילים: "לא יפחת מ
 "בסך".

נבקש כי גבול  - 15.2.2ס"ק  .ד
 20,000,000האחריות יהיה בש"ח )

.)₪ 
נבקש למחוק את  - 15.2.3ס"ק 

המילה: "כלשהי" לאחר המילים: 
 "מחלת מקצוע".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (65
הסכם 

 התקשרות

-15.3סעיף 
יטוח ב

אחריות כלפי 
 צד שלישי

נבקש להוסיף לאחר   -  15.3.1ס"ק   .א
המילה: "חוקית" את המילים: 

 "על פי דיני מדינת ישראל".
נבקש להוסיף לאחר   -  15.3.1ס"ק   .ב

המילים: "כלפי צד שלישי" את 
 המילים: "בגין נזק".

נבקש להחליף את  - 15.3.2ס"ק  .ג
המילים: "ולשנה" במילים: 

 "ולתקופת הביטוח".
נבקש לרשום  - 15.3.2ס"ק  .ד

" -במקום המילים: "לא יפחת מ
 את המילה: "בסך". 

נבקש כי גבול  - 15.3.2ס"ק  .ה
 2,000,000)האחריות יהיה בש"ח 

.)₪ 
נבקש להחליף את  - 15.3.4ס"ק 

המילים: "וכל הפועלים" 
 במילים: "ובגין כל הפועלים".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (66
הסכם 

 התקשרות

נבקש לתקן טעות  - 15.4.1.1ס"ק  .א כללי-15.4.1
סופר ולהחליף את המילה: 

 "המבצע" במילה: "החברה".
 - 15.4.1.2ס"ק  .ב

נבקש להחליף את המילה:  .1.ב
"צמצום" במילים: "שינוי 

 לרעה".
נבקש להוסיף לאחר המילים:  .2.ב

"ע"י אחד הצדדים" את 

שינוי הבקשה נדחית. אין 
 בנוסח הסעיף.



 

 

המילים: "במשך תקופת 
 הביטוח".

 60נבקש לרשום במקום " .3.ב
 יום". 30יום" את המילים: "

נבקש למחוק את המילה  .4.ב
 "לפחות".

נבקש להחליף את המילים:  .5.ב
"במכתב רשום" במילה: 

 "בכתב".
בסוף הסעיף, נבקש להוסיף  .6.ב

את הכתובת למשלוח דואר 
לחשב משרד התחבורה 

 והבטיחות בדרכים.
נבקש למחוק  - 15.4.1.3ס"ק  .ג

סעיף זה שכן מדובר בביטוחי 
 חבויות. 

ככל והבקשה לעיל לא  .1.ג
תתקבל נבקש למחוק את 
המילה: "כל" לפני המילה: 

 "זכות".
נבקש להוסיף  - 15.4.1.6ס"ק  .ד

יף את המילים: "בקשר בסוף הסע
 לשירותים בהסכם זה".

 - 15.4.1.7ס"ק  .ה
נבקש להחליף את המילה:  .1.ה

"המבוטחות" במילה: 
 "לעיל".

נבקש להוסיף לסיפא  את 
המילים: "אולם אין בביטול 
החריג כדי לגרוע מזכויות 
המבטחת וחובות המבצע על פי 

 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א
1981." 

 – נספח א'  (67
הסכם 

 התקשרות

נבקש להוסיף "אין בביטול החריג,  15.4.1.7
כאמור, כדי לגרוע מזכויות המבטח 

 ו/או מחובות המבוטח על פי דין".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (68
הסכם 

 התקשרות

נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד  15.4.2
אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין 
ביטוח שהינו "על בסיס תביעה" גם 
למשך שנתיים נוספות לאחר תום 

 תקופת ההסכם".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (69
הסכם 

 התקשרות

נבקש להוסיף לאחר  - 1שורה  .א 15.4.3
המילים: "קיום הביטוחים" את 
המילים: "בהתאם לנוסח אישור 

וח אחיד על פי הוראות ביט
 הפיקוח על הביטוח".

נבקש למחוק את המילה:  .ב
 "שבועיים".

נבקש למחוק את  - 2פסקה  .ג
 המילה: "התמציתית".

נבקש למחוק את המילים:  - 2פסקה 
 "ללא הסתייגויות".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (70
הסכם 

 התקשרות

נבקש כי  - נבקש למחוק סעיף זה .א 15.4.4
הספק לא יידרש להמציא פוליסות 
ביטוח אלא רק אישור עריכת 

 ביטוח חתום על ידי מבטחו. 
ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש  .ב

 כי:

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.



 

 

הפוליסות יועבר רק במידה  .1.ב
ואין באישור עריכת הביטוח 

 את המידע הנדרש למשרד.
כי יועברו רק חלקי הפוליסה  .2.ב

הרלוונטיים להתקשרות 
וללא סממנים נשוא הסכם זה  

 מסחריים.
יימחקו המילים: "מכל סיבה  .3.ב

 אחרת".
יוחלפו המילים: "כאמור  .4.ב

מיד" במילים: "כאמור 
 בהקדם".

יוחלפו המילים: "סעיף א'" במילים: 
 ".15"סעיף 

 – נספח א'  (71
הסכם 

 התקשרות

נודה על ביטול הסעיף ולהסתפק  15.4.4
 .אישור ביטוחבהצגת 

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (72
הסכם 

 התקשרות

נבקש למחוק את המילים: "ועליו  15.4.5
 לבחון את חשיפתו... בהתאם לכך".

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (73
הסכם 

 התקשרות

- נבקש למחוק סעיף זה במלואו .א 15.4.6
הסעיף נותן למזמין אפשרות לא 
סבירה לדרוש בכל עת לאחר 
חתימת החוזה ביטוחים נוספים 
מהמבצע. האמור לא נותן למבצע 
להיערך מבחינת תנאי המכרז 
וההוצאות הנדרשות ממנו לעניין 
זה. מדובר בסעיף חריג שאינו 
מופיע במכרזים אחרים ולמעשה 
מאפשר למזמין לשנות את תנאי 

לנושא הביטוח ואף החוזה בכל עת  
להוסיף תנאים אשר המבצע אולי 

 לא יוכל לעמוד בהם.  
ככל והבקשה לעיל לא תתקבל, נבקש 
כי כל שינוי בדרישות הביטוח לאחר 
חתימת החוזה יהיה כפוף להסכמת 
המבצע מראש ובכתב וכי אי הסכמתו 
לא תהווה הפרה של החוזה ולא תהווה 

 עילה לסיום החוזה מולו.

. אין שינוי הבקשה נדחית
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (74
הסכם 

 התקשרות

נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את  15.4.8
המילים: "על אף האמור, אי המצאת 
אישור הביטוח במועד לא תהווה 

ימים  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
ממועד בקשת משרד התחבורה ו/או 
החברה, להמצאת אישור כאמור 

 ביטוחי".ובכפוף לשמירת רצף 

הבקשה נדחית. אין שינוי 
 בנוסח הסעיף.

 – נספח א'  (75
הסכם 

 התקשרות

מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה  16.1
 "בלבד"

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי 
תשלומים כאמור נובעים כתוצאה 

מעביד ו/או מעשה ו/או -מיחסי עובד
 מחדל של המבצע"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (76
הסכם 

 התקשרות

מבוקש למחוק את המילה "  1שורה  16.2
 כל"

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי 
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 
המבצע ו/או עובדיו ו/או מנהליו. פיצוי 
כאמור כפוף לקביעה בפסק דין 

 .אין שינוי בנוסח הסעיף



 

 

שביצועו לא עוכב. החברה תודיע 
למבצע מידית אודות כל תביעה 

כלשהו, תשתף פעולה שתקבל מתובע 
עם המבצע ותאפשר למבצע לנהל את 
ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא 
תתפשר ללא אישורו של המבצע מראש 

 ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור."
 – נספח א'  (77

הסכם 
 התקשרות

מבוקש להחליף את המילה  – 1שורה  16.3
 "מלאה" במילים "על פי דין"

מבוקש למחוק את המילים  – 4שורה 
 "אך ורק"

לאחר המילה "רשלנותה"  – 5שורה 
מבוקש להוסיף "או מעשיה ו/או 

 מחדליה"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (78
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילה "האמורות"  – 2שורה  16.4
מבוקש להוסיף "זאת על פי קביעה 

 בפסק דין שביצועו לא עוכב"
"הוצאות לאחר המילים  – 2שורה 

 משפט" מבוקש להוסיף "סבירות"
מבוקש להוסיף בסיפא: "החברה 
תודיע למבצע מידית אודות כל תביעה 
שתקבל מתובע כלשהו, תשתף פעולה 
עם המבצע ותאפשר למבצע לנהל את 
ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא 
תתפשר ללא אישורו של המבצע מראש 

 ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

 .שינוי בנוסח הסעיףאין 

 – נספח א'  (79
הסכם 

 התקשרות

מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי  17.1
בגדר "ידיעה" או "מידע" לא ייכלל 
מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע 
שהיה בידי המבצע עובר לתחילת 
התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת 
הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש 

 י דין."בצו של רשות מוסמכת ועל פ

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (80
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילה " אחראי"  1שורה  18.1
 מבוקש להוסיף " על פי דין" 

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (81
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילים " חוזה זה "  1שורה   18.2
מבוקש להוסיף " באמצעים סבירים 

 ומקובלים"
מערכת המידע בה יעשה שימוש הינה 

 של המשרד.

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (82
הסכם 

 התקשרות

19.8 
 

 7סעיף 

מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם 
בידי החברה  –משום שאינה מידתית 

ובנוסף סעדים על פי ערבות בנקאית 
דין. לחילופין מבקש להוסיף כי 
"בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן 
למציע זכות טיעון ושימוע בפני נציגי 
החברה ו/או הזדמנות לתיקון ההפרה 
שבגינה מבוקש להטיל את הפיצוי ככל 

 וניתן."

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 
דנה הנדסה תפעל בהתאם 
לכל כללי המשפט המינהלי, 

התאם להחלטת ועדת ב
 ההתקשרויות. 

 – נספח א'  (83
הסכם 

 התקשרות

מבוקש לשנות את מניין  – 2שורה  21.1
כפי  30יום )במקום  60-הימים ל

 שמופיע כעת"
לאחר המילים "יום מראש"  – 2שורה 

מבוקש להוסיף "זאת בנימוק סיבת 
 ההפסקה"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף



 

 

 – נספח א'  (84
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילה "ייקבע"  – 1שורה  22.2
מבוקש להוסיף "בפסק דין שביצועו 

 לא עוכב"
מבוקש להוסיף בסיפא: "החברה 
תודיע למבצע מידית אודות כל תביעה 
שתקבל מתובע כלשהו, תשתף פעולה 
עם המבצע ותאפשר למבצע לנהל את 
ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא 

בצע מראש תתפשר ללא אישורו של המ
 ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (85
הסכם 

 התקשרות

מבוקש להוסיף בסיפא: "הנובעות  22.4
 מעביד"-מיחסי עובד

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (86
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילים "בית דין"  – 1שורה  22.6
שביצועו מבוקש להוסיף "בפסק דין 

 לא עוכב"
לאחר המילים "דרישתו  – 3שורה 

 הראשונה" מבוקש להוסיף "בכתב"
לאחר המילים "ההוצאות  – 4שורה 

המשפטיות" מבוקש להוסיף 
 "הסבירות"

מבוקש להוסיף בסיפא: "החברה 
תודיע למבצע מידית אודות כל תביעה 
שתקבל מתובע כלשהו, תשתף פעולה 

לנהל את עם המבצע ותאפשר למבצע 
ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא 
תתפשר ללא אישורו של המבצע מראש 

 ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (87
הסכם 

 התקשרות

מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה  24.8
"ועבור כל זכות או תביעה הקשורות 

 בה". מדובר בויתור רחב מדי.

 .עיףאין שינוי בנוסח הס

 – נספח א'  (88
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילים "כל סכום"  – 1שורה  25
 מבוקש להוסיף "קצוב"

מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה 
"עלולה לשאת" ולהחליפן במילים 
"תישא ו/או תידרש לשאת על פי 

 קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"
מבוקש להוסיף בסיפא: "קיזוז כאמור 

התראה מראש יעשה לאחר מתן 
ובכתב לבצע ובלבד כי המבצע לא 
תיקן הפרתו בפרק הזמן הנקוב 

 בהודעה"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (89
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילים "חויבה  – 1שורה  26
החברה" מבוקש להוסיף "על פי 

 קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"
לאחר המילה "הוצאותיה"  – 4שורה 

 להוסיף "הסבירות"מבוקש 
מבוקש להוסיף בסיפא: "תשתף 
פעולה עם המבצע ותאפשר למבצע 
לנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה 
ולא תתפשר ללא אישורו של המבצע 
מראש ובכתב זאת כתנאי לשיפוי 

 כאמור"

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 – נספח א'  (90
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילים "שיקול  – 1שורה  27.3
דעתה" מבוקש להוסיף "זאת לאחר 

יום  14מתן התראה מראש ובכתב של 
לבצע ובלבד כי המבצע לא תיקן 

 הפרתו בפרק הזמן האמור"

הבקשה נדחית. דנה הנדסה  
תפעל לפי כל כללי המשפט 

הלי לרבות הוראות המינ
התכ"ם הרלבנטיות לעניין 
חילוט ערבות, בהתאם 



 

 

לאחר המילים "במקרים  – 1שורה 
הבאים" מבוקש להוסיף ""לאחר מתן 
הודעה כאמור והזדמנות לתקן 

 ההפרה("

להחלטת ועדת 
 .ההתקשרויות

 – נספח א'  (91
הסכם 

 התקשרות

לאחר המילה "הודעה"  – 2שורה  30
יום  14מבוקש להוסיף "בכתב של 

 מראש"

 מקובל. 
 מצ"ב נספח א' מעודכן.

 - ד"נספח י  (92
התחייבות 

לשמירה על 
 –סודיות 

 המציע

מבוקש להוסיף בסיפא "מובהר כי  1
בגדר "המידע" לא ייכלל מידע שהינו 
נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי 
הזוכה עובר לתחילת התקשרות זו 
שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או 
מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות 

 מוסמכת ועל פי דין."

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

 –  ד"נספח כ  (93
מפרט 

 מקצועי

מאחר ומדובר  -" כל קובץ אחר..."  1.2.1
להבנתנו על כלי ממוחשב שהספק 
נדרש לספק, נבקש לדעת כבר כעת  
האם הנתונים יועברו לאקסל ואם לא 

 לאיזה קובץ?  –

נתוני התחנות יועברו לקובץ 
אקסל. אפשרות לדרישת 
סיכום סיור בקובץ וורד 

 ..ובנוסף ישנם קבצי תמונות

 –  ד"נספח כ  (94
מפרט 

 מקצועי

האם הכוונה למערכות המתעדות את  2.1
 פרטי הסיור?

יש להעביר קובץ אקסל 
המכיל את נתוני התחנה 
)מקט תחנה, שם תחנה, 
האם קיים שלט סטטי 
בתחנה, האם קיימת עמדת 
טעינה, כמה שלטים 
אלקטרוניים בתחנה, האם 

 .קיים חשמל לתחנה וכו'(

 

 בברכה,

 בע"מדנה הנדסה 


