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למתן שירותים בתחום הנגישות  20/01מס' פומבי מכרז 
 בתחבורה הציבורית

 פרק א': מבוא ותנאי סף

שירותים בזה מציעים להגיש הצעות למתן  נה( מזמיאו "המזמין" "חברה"ה )להלן:בע"מ  דנה הנדסהחברת 
  (."המכרז", הכול כפי שיפורט במסמכי מכרז זה )להלן: בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית

למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום וייעוץ בתחום תחבורה ציבורית  של משרד התחבורה החברה זכתה במכרז
במסגרת פעילות  . העבודה במכרז זה מבוצעת, התשתיות וקשרי קהילההטכנולוגיות ,בתחומי הבקרה, היישום

משרד או " "המשרד"והבטיחות בדרכים )להלן:  לתחבורה ציבורית במשרד התחבורהרשות הארצית ה
 להלן: כמפורט ,("הרשותאו " "התחבורה

 רקע   .1

 ענף התחבורה הציבורית .1.1

 התחבורה הציבורית הינה צורך ציבורי חיוני למשק כולו והינה בתחום אחריותו הישירה של משרד
השרות בתחבורה לפיכך, הממשלה מעורבת בהסדרתה ע"י מתן רישיונות להפעלת קווי  .התחבורה

קביעת רמת השרות ופיקוח על כל הקשור במסלולי הנסיעה, תחנות, תקינת הרכב,  הציבורית,
התחבורה הציבורית כוללת את כל שירותי התחבורה הניתנים מתוקף רישיון  כרטיסים ותעריפים.

ונים, , מערכות הסעת המ)שירות ומיוחדות(ענף האוטובוסים, המוניות  –מטעם המדינה, ובכלל זה

ענף התחבורה  ההיסעים, על כל מרכיביהם, בשגרה ובחירום. וענף )קלות וכבדות(רכבות 
מתבצעות  הציבורית באוטובוסים הינו אמצעי תחבורה מרכזי במדינת ישראל. בכל שבוע עבודה

 – קרי מיליון נסיעות נוסע באוטובוסים; 14.2 -נסיעות אוטובוסים על פי רישיון, וכ 400,000 -כ
 -אוטובוסים הפועלים במערך התחבורה הציבורית. בכל שבוע עבודה מתבצעות כ 9,000-ל קרוב

 מיליון נסיעות ברכבות. הממשלה 2.3-נסיעות רכבת קלה, וכ 6,600-נסיעות רכבות כבדה וכ 2500

בשנה. הסובסדיה השנתית ₪ מיליארד  3.5-מסבסדת את התחבורה הציבורית באוטובוסים בכ
מיליארד  1.8-עומדת על כ (הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הארצית)שראל הרכבות בי לפעילות

 בשנה.₪ 

פעל בשנים האחרונות לביצוע שינויים מבניים בענף התחבורה הציבורית על מנת  התחבורה משרד
יתר הפעילויות במסגרת זו אשכולות קווים שהופעלו על ידי אגד ודן -השימוש בה. בין לעודד את

הוצאו מידיהם להפעלה על ידי חברות נוספות  –ם כמונופול או כמעין מונופול אחרי וכן מפעילים
רישיונות להפעלת קווי השירות, ככלל באמצעות הליך תחרותי, וזאת תוך  שקיבלו מידי המשרד

בכוונת המשרד להמשיך ולפתח  (.תוך תכנון מחדש של מערך הקווים לרבות) שיפור רמת השירות
התחבורה הציבורית הפועלים מכח רישיונות להפעלת קווי  מפעיליבדרך זו את התחרות בין 

  תקופת ההסכם שייכרת מכוח מכרז זה. שירות, גם במהלך השנים הבאות ולאורך

כמו כן, בשנים האחרונות קידם המשרד מגוון של פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית ולטובת 
מערכות פדיון  –התחבורה הציבורית, כגון השירות לנוסע וייעול ההתקשרויות עם מפעילי  שיפור

כרטיסים חכמים, הקמת מאגרי מידע לציבור, מערכות טכנולוגיות למידע לציבור,  ממוחשבות,
לניהול ציי רכב, מנגנונים ליישום הליכי התחרות, פרויקטים הקשורים  מערכות טכנולוגיות

כל זאת, לצד  ציבורית ועוד.מערכת הסכמים עם מפעילי התחבורה ה לתשתיות תחבורה ציבורית,
 פרויקטים לטובת תכנון מחדש של רשת הקווים במטרופולינים הגדולים, הוספת קווי הזנה

לתחנות רכבת כבדה וקלה ותכנון קווי שירות למגזרים ייחודיים והטמעת שירות גמיש, מותאם 
תחבורה להסעת כן, במסגרת מדיניותו לפיתוח אמצעי  מבוסס טכנולוגיות מתקדמות. כמו ביקוש,

 .BRT (Bus Rapid Transit)פועל המשרד לקידום רשת קווים המופעלים בשיטת  המונים
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במקביל, פרוייקטים רבים מקודמים בתחום הרכבות בישראל, כדוגמת הרחבת רשת הרכבות 

, קידום הקו הכחול בירושלים, הפעלת הקו האדום (JNET -פרוייקט ה)בירושלים  הקלות
קידום הקו הירוק והסגול בת"א והמטרו, וכן הרחבת רשת מסילות הרכבת  במטרופולין ת"א,

  חדשות ופתיחת קווים חדשים. הכבדה, הקמת תחנות

 64את תיקון פקודת התעבורה מס'  2005בנוסף לאמור, בתחום המוניות מיישם המשרד מאז שנת 
ירות והדרכים למתן שעניינו רישיונות לקווי שירות במוניות ועיקרו הסדרת פעילות מוניות הש

  רישיונות.

, ממנה תיגזר עבודה  2030הרשות לתח"צ נמצאת בימים אלו בהליך אינטנסיבי לגיבוש תכנית אב 
שנתית, תוך מתן דגש לחווית הנוסע, להטמעת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ולתכנון מבוסס  רב

קשר המשרד עם חברות לצורך מימוש תכנית התחרות בתחבורה הציבורית באוטובוסים התמידע.
כאשר החברה זכתה בתחום "המנהלת", יועצים המשמשות כמנהלת תחבורה ציבורית להלן: 

  הבקרה, היישום והטכנולוגיות.

 למערכות טכנולוגיותבאשר  לרשות שוטףטכנולוגי  ליווי מספקבמנהלת  הטכנולוגיותצוות 
לקום ומספק פתרונות טכנולוגיים בנושאים שונים הנוגעים לפעילות  ותדוהעתיכיום הקיימות 

  התחבורה הציבורית.

המפעילים  עמידתמעקב אחר בלרשות  מספק סיועבמנהלת צוות הבקרה והיישום 
 בהוצאת סיועו עליהם החלים והדינים המכרזים ההסכמים לתנאי בהתאם םיהבויותיבהתחי
 . ענףה פעילות על בקרה דוחות

, הטכנולוגיות,היישום, הבקרהיובהר, כי בנוסף לחברה אשר משמשת כמנהלת תח"צ בתחומי 
, משמשת חברת עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ )להלן: "עדליא"( כמנהלת תשתיות וקשרי קהילה

תחבורה ציבורית בתחומי הכלכלה, התכנון והסטטיסטיקה וייתכן כי לזוכה במכרז זה יהיו 
יובהר, כי התמורה בגין מכרז זה כוללת את התמורה עבור כל ממשק ממשקי עבודה עם עדליא. 

 עבודה שיהיה לזוכה עם עדליא.

, מכול סיבה שהיאלא תמשיך בתפקידה כמנהלת תחבורה ציבורית, והחברה  במידהעוד יובהר, כי 
וזאת בכפוף  ,לגוף שישמש כמנהלת תחבורה ציבוריתהחברה יועברו כל זכויותיה וחובותיה של 

 משרד.הלאמור במכרז זה ולאישור 

 נגישות בתחבורה ציבורית .1.2

ונכנס לתוקף  1998, התקבל בכנסת בשנת 1998-"חהתשנ ,חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 . אחד מארבעת פרקיו מסדיר את הזכות לנגישות לתחבורה ציבורית.1999בראשית 

פרק התחבורה הציבורית בחוק קובע, כי אדם עם מוגבלות יהא זכאי לשירותי תחבורה ציבורית 
נגישים ומתאימים לשימושו, בתדירות סבירה. שירותי התחבורה הציבורית הכלולים בפרק זה 

 הם אוטובוסים בקווים עירוניים, רכבות, תובלה אווירית ואניות נוסעים. 
שרד התחבורה, הרשויות המקומיות, בעלי רישיונות הקווים האחראים להסדרת הנגישות הם מ

 ובעלי מתקנים תחבורתיים, כל אחד בתחומו. 
 

פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה  2003בשנת 
ציבורית(. בקובץ התקנות מפורטים המרכיבים השונים הנדרשים להנגשת כלי התחבורה 

הם והמרכיבים הנדרשים להנגשת התחנות והמסופים המשמשים אותם. בהתאם ללוח למיני
על כל האוטובוסים הנוסעים בערים להיות נגישים  2014הזמנים שנקבע בתקנות, עד לסוף שנת 

לבעלי מוגבלויות ועל כל פעולות הנגשה לבוא לסיומן, הכוללות, בין היתר, הצבת שילוט נגיש 
 ו במרוצת השנים גם תקנות הנגישות שלהלן:כמו כן, פורסמ בתחנות.

 
 2012 -תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות רכב השכרה ואוטובוסים( תשע"ג .1.2.1

מחייבות את חברות ההשכרה והאוטובוסים לספק שירותים נגישים ללקוחות  התקנות –
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בבעלות  חברות ההשכרה. התקנות מפרטות את הדרישות לכל חברה לפי מספר הרכבים
החברה ומספר האוטובוסים שיש לחברת השכרה. בהתאם למספר רכבים / אוטובוסים 
נקבע מספר הרכבים/אוטובוסים שעל החברה להנגיש. כמו כן, מפורטים בתקנות אמצעי 

 הנגישות הנדרשים לסוגי הרכבים השונים בהתאם לסוגי המוגבלות. 

אגרת רישיון להפעלת מונית נגישה(, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הנחה מ .1.2.2
רישיונות למוניות נגישות  1000-התקנות מסדירות נגישות למוניות, מתן כ .2014 -התשע"ד

לתאגידים ולאנשים פרטיים ברחבי הארץ. התקנות מפרטות מהו המפרט המחויב להימצא 
במונית נגישה, גודל הרכב, ואמצעים נדרשים להנגשה. כמו כן, התקנות מפרטות את תחולתן 

 טוס את הכנסת כל שנתיים.  וחובה החלה על משרד התחבורה לעדכן סט

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לתחבורה ציבורית( תיקון )רכבת  .1.2.3
התקנות מפרטות החובות החלות על רכבת מקומית, ההבחנה בין  -2016מקומית( תשע"ו 

רכבת מקומית לרכבת ארצית והחובות על נגישות הרכבת המקומית )רק"ל(. כמו כן, 
נות מפרטות על נגישות בתחנות הרכבת העל קרקעיות והתת קרקעיות ברכבת מקומית התק

 ונגישות קרון. 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות חושית באוטובוסים בינעירוניים(  .1.2.4
תקנות נגישות חושית לאוטובוסים בינעירוניים מפרטות על החובה החלה  -2017-התשע"ח 

טובוסים בינעירוניים בנושא החושי, שילוט אלקטרוני ועוד. כמו כן, חלה על הנגישות של או
 חובה להנגשה חושית של תחנות האוטובוסים. 

 
לצורך יישום תכנית הנגישות בתחבורה הציבורית, מינה המשרד אחראי על תחום הנגישות 

וק ותקנותיו. והקים צוות נגישות, אשר מסייע לגופים הרלוונטיים במשרד ומחוצה לו ביישום הח
במסגרת פעילות זו, מנחה המשרד את מפעילי התחבורה הציבורית ואת הרשויות המקומיות, 
בכל הנדרש לצורך עמידה ביעדי התכנית הרב שנתית להנגשת השירות לבעלי מוגבלויות, ומפקח 

 על ביצוען.

 על ,לפיכך. הרשות של לטיפולה יועברו זה במכרז המפורטות מהמטלות וחלק יתכן כי ,יובהר .1.3
 םיצומצ, הזוכה עם ההתקשרות היקף כי האפשרות את בחשבון לקחת זה במכרז המציעים

 .  כך בשל תובענה או/ו דרישה או/ו טענה כל תעמוד לא ולזוכה, המשרד להחלטת בהתאם

 כללי .2

 על ההצעה לענות על כל הדרישות המופיעות במסמך זה. .2.1

 . זוכיםלבין ה המשרדמסמכי המכרז וההצעה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין  .2.2

ו/או בהצעה שחסרה בה הסתייגויות /רשאי לא להתחשב כלל בהצעה המתנה תנאים משרדה .2.3
, באופן שלדעת , לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשיםהתייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז

 כדבעי.לתה וקבהמשרד מונע הערכת ההצעה 

כדי לקבל  ,במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעותואף לזמנו רשאי לפנות לכל מציע  משרדה .2.4
רויות העלולות להתעורר במהלך בדיקת ההצעות, הכול יהבהרה להצעתו, או כדי להסיר אי בה

 .םבכפוף לחוק חובת המכרזים והוראות התכ"

המשרד רשאי שלא לבחור בהצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, לפי שיקול דעתו  .2.5
 הבלעדי והמוחלט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו. 

לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות, או מכל המשרד רשאי  .2.6
 .משרדשל ההבלעדי והמוחלט  וסיבה אחרת לפי שיקול דעת

לפסול הצעתו של מציע אשר מתקיימת נגדו חקירה פלילית ו/או התקיימה  ושומר על זכות המשרד .2.7
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נגדו חקירה פלילית ו/או ניתנו כנגדו הכרעת דין במסגרתה נמצא אשם או חייב בעבירות אשר 
ת השנים אשר קדמו להגש 5-יוחסו לו ו/או ניתן כנגדו גזר דין ו/או הוגש נגדו כתב אישום ב

ההצעה ובלבד שעולה מהם חשש כי יפגע ביצוע העבודה לפי מכרז זה על ידו ו/או כי לא יוכל לבצע 
את העבודה במסגרת מכרז זה כיאות ו/או כי אינו ראוי לבצע את העבודה, והכל בהתאם לשיקול 

נהל מתאגיד, לרבות מנהלו וכל בעל עניין בו לרבות  –מציע" לעניין זה " .משרדהבלעדי של ה ודעת
יין" כהגדרתו "בעל ענ וחברי הצוות אשר יועמדו לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה. הפרויקט

 . 1999–התשנ"ט ,בחוק החברות

סיון עבר ינ משרד, את הצעתו של מציע אשר לולפסול, ע"פ שיקול דעת ושומר על זכות המשרד .2.8
 שלילי אתו בשל כשל או פגם מהותי בתפקודו. 

או ספק סביר  ,עולה חשש של ממשכי מכל סיבה שהיא,  ומציע אם יתברר ללפסול המשרד רשאי  .2.9
 על פי מכרז זה.  חברהאינו מסוגל לבצע את ההתקשרות בהתאם לדרישות ה מציעכי ה ,אחר

עפ"י חוק  התקשרויותו/או לוועדת ה לחברהאין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל זכות קיימת  .2.10
 ות שעל פיו.או התקנ 1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

המוחלט לבחור  ואת הזכות, בהתאם לאיכות ההצעות ועל פי שיקול דעת ולעצמ המשרד שומר .2.11
והשלישי  שניבמכרז, שיהיה המציע שהצעתו תזכה לניקוד המשוקלל ה ושלישי זוכה )כשיר( שני

המציע . היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכהבטיבו, לאחר 
ו/או לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד בהתחייבות כלשהי  משרדל ידי הע הזוכה

לאשר יהא המשרד רשאי מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, 
שנבחר לפי סעיף ו/או השלישי התקשרות לגבי מתן השירותים או כל חלק מהם עם הכשיר השני 

 . ל משרד התחבורהההתקשרויות שזה, בכפוף לאישור ועדת 

למלא כל הוראה  ועליו המשרד כלפי ישירה אחריות וחובת כפיפות, כי לזוכה במכרז זה יובהר .2.12
, המסמכים, הנתונים, היוצרים זכויות, התוצרים, החומרים כל. המשרד שידרוש ככל נוספת

 המשנה ספקי אצל או"צ תח במנהלת ייאגר או שייוצר, אחר כלשהו ומידע המגנטית המדיה
 .אלה כל על הבלעדיות הזכויות ולו למשרד שייכים יהיוהפועלים באמצעותה 

את  וטעונה ההתקשרויות ועדת להנחיות בהתאםיובהר, כי ההתקשרות עם הזוכה תתבצע  עוד .2.13
 . מראש ובכתב אישורה

היה רשאי להסב, להעביר ולמסור לזכיין חדש שימונה על ידי המשרד לניהול מנהלת י משרדה .2.14
ו/או לכל גוף אחר שהמשרד  בעצמו בתחום הבקרה, היישום והטכנולוגיות ו/או למשרדהתח"צ 

עצם נותן בזאת ב זוכה, את כל זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן, וההיורה ל
 החובות כאמור.כל הזכויות וכל את הסכמתו להעברת  הגשת הצעתו 

 הגדרות .3

 .1968–תשכ"ח ,בחוק ניירות ערך כהגדרתם: יטהשל אמצעי .3.1

 . קבוצת קווי שירות המשרתים אותו אזור גאוגרפי: אשכול .3.2

 .1968–תשכ"ח ,בחוק ניירות ערך כהגדרתו: בתאגידעניין  בעל .3.3

 המסמכים, האישורים, התצהירים וכל החומר המוגש ע"י המציע במכרז זה. מכלול: ההצעה .3.4

 .נאמןכהחזקה כשלוח או  לרבות: החזקה .3.5

 למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית. 01/2020מס' פומבי  מכרז: המכרז .3.6

במשרד שבאגף תחבורה ציבורית הממונה על הנגישות : על ביצוע העבודה הממונה/הממונה .3.7
 לצורך זה. ואו מי שימונה מטעמ  ,התחבורה

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.: המשרד .3.8
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 .שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים : הרשות הארצית לתחבורה ציבוריתהרשות .3.9

  למכרז זה. 7 בסעיף נוייםהמ השירותים: העבודה/השירותים .3.10

 מנהלת תחבורה ציבורית.המאשרת את כל ההתקשרויות של ועדה  :"ועדת ההתקשרויות" .3.11

מול  התקשרותוחתם על הסכם  ,במכרז זה זכייתובדבר  הודעה חברהמה לשקיב מציע: זוכה .3.12
 חברההחתימה ב מורשהמציע במכרז תיכנס לתוקפה אך ורק עם חתימת  כיית, כי זש. מודגחברהה

 .ההתקשרות הסכם על

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הנחה מאגרת רישיון להפעלת כהגדרתה ב מונית נגישה: .3.13
 .2014-מונית נגישה(, תשע"ד

הבהרה וכל מסמך אחר שתוציא החברה  ת, נספחי המכרז, תשובות לשאלוהמכרז: המכרז מסמכי .3.14
 המכרז.עם  בקשר

 רותקו השי תשירות אשר בידו רישיון תקף מאת המפקח על התעבורה להפעל קו רישיון בעל מפעיל: .3.15
  המופעל על ידו.

הגיש הצעה בעקבות פניה זו  אשר להלן, 0כמפורט בסעיף מורשה/פטור תאגיד או עוסק : מציע .3.16
 .לקבלת הצעות

 .1999-תשנ"ט ,בחוק החברות כהגדרתו: משרה נושא .3.17

 היבשה. בתחוםהתחבורה הציבורית  ענף: ענף .3.18

 .1968–תשכ"ח ,בחוק ניירות ערך כהגדרתה: שליטה .3.19

 קובעים למכרזריכוז מועדים  .4

 2020.07.06 פרסום המכרז

 12:00עד השעה  2020.07.20 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 12:00עד השעה  2020.08.30 מועד אחרון להגשת הצעות

 2021.02.28 תוקף ערבות מכרז
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

 כלאת כל המציעים. הצעה שאינה עונה על  מחייביםהמפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים ה התנאים
 הסף. על ותיפסלהתנאים המפורטים להלן, לא תידון 

 

 המציע אודות  .5.1

קבלן כוח אדם כהגדרתו  הרשום כדין בישראל. או עוסק מורשה/פטור המציע הינו תאגיד 5.1.1
לא רשאי להשתתף במכרז , 1996-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו בחוק העסקת עובדים על

 .זה
 1976–תשל"ו ,םגופים ציבוריי עסקאותבעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק המציע  5.1.2

ולפי חוק שכר  1991-העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א ובכלל זה
 .1987-מינימום, תשמ"ז

לעניין זה יובהר כי התאגיד  "."עסק חית במועד הגשת ההצעות, לא תלויה כנגד המציע הער 5.1.3
כאמור, אינו נמצא תחת הליכים משפטיים מהותיים )לרבות הליכי פשיטת  ושהגיש הצעת

רגל, כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים( או הליכים שיש בקבלתם להטיל ספק ביכולתו 
 .של התאגיד לבצע את השירותים נשוא מכרז זה

 השותפויות. היעדר חובות לרשם החברות/ 5.1.4
על הערבות שלהלן.  14 בסעיף כנדרש ₪, 005,61בגובה מכרז המציע צירף להצעתו ערבות  5.1.5

גרום לפסילת ההצעה י'. נוסח שונה חשתוגש להיות בנוסח זהה לנוסח המופיע בנספח 
 על הסף.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת והיא זו שתעמוד לבדה בכל תנאי הסף של  5.1.6
 המכרז. 

 תנאי סף - היועץ המוצע .5.2

לחוק שוויון  1מא19סעיף לבהתאם  ,הינו מוסמך בנושא נגישות השירותהיועץ המוצע  .5.2.1
משרד , הרשום בפנקס מורשי הנגישות של 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 .העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

כיועץ  01.01.2013מיום  חודשים(, בתקופה שהחל  60) שנים 5בעל ניסיון מקצועי של  .5.2.2
 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חב כהגדרתו בתחום נגישות השירות

 . עבור גוף ציבורי –

 בחינת עמידת המועמד בתנאי סף זה תחל ממועד הרישום בפנקס מורשי הנגישות.

עירייה, רשות מקומית, מועצה מקומית, מועצה אזורית,  –" גוף ציבורי": בסעיף זה
 .ת, תאגיד עירוניממשלתי, תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתי משרד

 תיאור העבודה המבוקשתצוות הפרויקט ': ב פרק

 תיאור העבודה המבוקשת .6

שעות  180–בשנה )כ 2,160בהיקף של על ידי הזוכה  אשר יועסק נגישותהפרויקט יורכב מיועץ  .6.1
  בהתאם להנחיית החברה והממונה על ביצוע העבודה. ,(בממוצע חודשי

 היועץו של נקוב בשמליידרש המציע  לעיל )תנאי סף(, 5.2שפורט בסעיף כפי ובמסגרת מכרז זה,  .6.2
  ויהיה עליו לעמוד בקריטריונים שנקבעו במסגרת תנאי מכרז זה.  המוצע,

יום מיום חתימת החברה על הסכם  30יובהר, כי המציע מתחייב כי היועץ יחל בעבודתו בתוך 
 תקופת ההתארגנות(.  –ההתקשרות )להלן 

היועץ , בין על ידי המציע ובין על ידי היועץ המוצעיובהר כי במקרה של הפסקת העסקתו של  .6.3
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, תהיה רשאית ההתקשרות הסכם, בתוך ששה חודשים מיום חתימת החברה על עצמו המוצע
אותה הפקיד הזוכה כפיצוי קבוע ומוסכם  ערבות הביצועמ מחציתועדת ההתקשרויות לחלט 

 . הבלעדי בכפוף לשיקול דעתה ש,מרא

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות לזוכה על הגדלת היקף השעות החודשיות הממוצעות  .6.4
שעות, בהתאם לצרכי העבודה והעמדת תקציב מתאים. במקרה זה, על הזוכה יהיה  250 -ל

כן, ככל שאכן . כמו בכתב יום ממתן ההודעה 45ידרש, בתוך נוסף, ככל וי יועץלהיערך להעמדת 
 שעות בחודש. 180יתווסף יועץ נוסף היקף פעילותו של מי מהיועצים לא יעלה על 

 יועץה , יהיה עללעיל 6.4למציע על הגדלת היקף הפעילות כמפורט בסעיף  תורה החברהש ככל .6.5
 :שלהלן הקריטריונים בכול עמודלנוסף ה

ס מורשי הנגישות של , הרשום בפנקהינו מוסמך בנושא נגישות השירותהיועץ המוצע  .6.5.1
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 של מצטבר ניסיון בעל להיות יידרש, ובכלל לעיל 6.4 בסעיף לאמור בהתאם נוסף יועץ כל .6.5.2
: מורשה נגישות הבאים התחומים באחד או שני 01.01.2013 מיום החל לפחות שניםחמש 

 היועץ יידרש, כן כמו( וסביבה תשתיות מבנים נגישות ורשההשירות ו/או מורשה מתו"ס )מ
ת לעצמה את ריובהר, כי החברה שומ.  אנגליתהו העברית בשפה מלאה שליטה בעל להיות

 כות לדרוש כי היועץ הנוסף יהיה בעל ניסיון של שנה אחת בתחום התחבורה הציבורית.זה

הנדרש  את הזכות לא לאשר העסקת אחד או יותר מאנשי הצוות העבודה הלעצמ תשומר חברהה .6.6
החלפת אחד או יותר מאנשי צוות העבודה הנדרש במהלך תקופת ו/או לדרוש הפסקת עבודתו/

, 5.2לפי סעיף  ועמדבמקרה של החלפת היועץ שהימים מראש.  30ההתקשרות, בהתראה של 
 80%העומד בכל תנאי הסף הנ"ל, וכן הזכאי לניקוד שלא יפחת מ יועץמתחייב הזוכה לספק 

כל זאת  ,למעט רכיב הראיון ורכיב הממליצים 8.2מהניקוד שלו זכה היועץ המוחלף לפי סעיף  
הנוסף יובא לאישור הממונה, ורק לאחר יום. המועמד המחליף/ 45יעלה על  בתוך פרק זמן שלא

וע העבודה. קבלת אישור הממונה להחלפה או להוספה כאמור, בכתב, ניתן יהיה להעסיקו בביצ
על המשרה האמורה, אין על הזוכה  תמוותר יאמראש ובכתב לזוכה כי הה החברה במידה והודיע

  להעמיד עובד חדש במקום זה שהופסקה העסקתו.

המציע מתחייב כי כל שינוי בהרכב הצוות )לרבות הוספה או גריעה( שיועמד למתן השירותים  .6.7
 מראש ובכתב. חברהנשוא מכרז זה, טעון אישור ה

למען הסר ספק, הזוכה מתחייב כי כל כוח אדם שיעמיד לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה  .6.8
הנם בעלי מיומנות ויכולת מקצועית גבוהה שיאפשרו לו לעמוד בכל הדרישות נשוא מכרז זה 

 ברמה הגבוהה ביותר.

 לחברה על פי דין.  מובהר בזאת, כי אין בהתקשרות לפי מכרז זה כדי לגרוע מכל זכות שיש .6.9

 

 העבודה והיקפה .7

 הציבורית בתחבורהשמבצע המשרד  ההנגשהו הנגישות פעילותכל  את לווהי במכרז הזוכה .7.1
, (וכדומה דרכים נגישות, תחבורה ימית, תחבורה אווירית ,רכבותזוטובוס, , מוניות, אוטובוסים)

 מקצועי מענה יספקו  ועוד, התקניםמתקני התשתית, פיתוחים טכנולוגים, יישומונים, ובין היתר, 
 החלטות של ליישומן ויפעל, הנגישות בתחום ציבורית תחבורה ולמנהלת התחבורה למשרד
 את הזוכה יבצע, היתר בין"(. העבודה: "להלן) הציבורית התחבורה בענף הנגישות לנושא הנוגעות

 : הבאות הפעולות

להפעלת אוטובוסים נגישים  המשולבת תכנית העבודה הרב שנתיתמעקב אחר יישום   .7.1.1
ולהנגשת סככות אוטובוס ותחנות )תחנות  והבינעירוניים בקווי השירות העירוניים

( באותם קווי השירות, על פי או כל מתחם תח"צ מסופים לציבור, , תחנות רכבתמרכזיות
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 דרישת החוק והתקנות המחייבות בנושא. 

מוניות שיתופיות, הסעות  מוניות שירות,, יישום תקנות הנוגעות למונית נגישהשל ליווי   .7.1.2
באמצעות מתן חוות דעת  או כל שירות אחר בהתאם להחלטת הממונה שיתופיות
 מקצועית.

באמצעות מתן חוות  לכל רכב חדש אשר נכנס לפעילות תח"צליווי ביישום תקנות הנוגעות  .7.1.3
 דעת מקצועית.

 וסככות תחנות הנגשת בתחום המקומיות הרשויות פעילות התקדמות אחר ודיווחמעקב  .7.1.4
 .בדבר הנוגעות התקנות דרישת פי על שיפוטן בתחום המוצבות המתנה

המסופים /חשבונות המוגשים למשרד מהרשויות המקומיות עבור הנגשת התחנותבדיקת   .7.1.5
 לאישור. והבאתם  או כל מתחם תח"צ

או כל  אוטובוסים להפעלתבאשר  הציבורית התחבורה מפעילי אחר ודיווח מעקבביצוע   .7.1.6
 שימושו המפעילים מצד שירות קווי הנגשת אחר מעקבוביצוע , אחרנגיש  כלי רכב

 .בקווים המיועדים לכך נגישים אוטובוסיםב

אשר נכנסים  בתוך הרכבים(כולל המתקנים )רכבים חדשים יקה ומתן אישור נגישות לבד .7.1.7
  .להפעלת קווי שירות

 הנגיש לשילוט הציבורית על סוגיה י התחבורההמידע המופיע בתמרור בין התאמהבדיקת  .7.1.8
 ככל ויידרש. –

ליווי הנגשת מידע לציבור, בכללו ייעוץ ומתן חוות דעת למוצרים חדשים שנכנסים לתחום  .7.1.9
 בתח"צ. המידע לציבור ואף למוצרים קיימים

 בתכנים רלוונטיים.הן יואפליקציות למינבעדכון אתר משרד התחבורה סיוע  .7.1.10

 סיוע בכתיבה ועדכון תקנות ונהלים בנושא נגישות תחבורה ציבורית.   .7.1.11

או כל מערכת נוסעים ציבורית , BRT,  , רכבות קלותישראל רכבת הנגשתוליווי סיוע  .7.1.12
  .ביצוע אחר ומעקבאחרת 

"BRT" -  :באנגלית( מערכת אוטובוסים מהירהBRT – Bus Rapid Transit היא מערכת )
 יבה נעשה שימוש באוטובוסים רבי קיבולת, שנוסעים בנתיבלהסעת המונים,  תחבורה

תוך קבלת עדיפות בתנועה על פני כלי תחבורה אחרים, באופן דומה  יםתחבורה ציבורית ייעודי
 למערכות אחרות, כגון רכבות קלות. 

לפקודת התעבורה,  98בהתאם לתיקון ליווי פרויקט השילוט הסטאטי בתחנות עמוד.  .7.1.13
על התעבורה לפרסם הנחיות באשר להצבת שילוט בתחנות ההסעה,  נערך המפקח הארצי

הן תחנות בהן מוצבת סככת המתנה והן תחנות עמוד. כיום, מוצב השילוט הסטטי בתחנות 
הנחיות אשר פורסמו זה מכבר. לאור האמור, הזוכה במכרז להסככה בלבד, בהתאם 

בכל הקשור  גבי עמודים טי עלאדגם להצבת שילוט סטהב וציעללוות את פרויקט יידרש 
 .מוגבלות עם אנשיםבהנגשת השירות ל

 כתיבת כגון: ,לענף מקצועיות הנחיות במתן הציבורית תחבורהל לרשות הארצית סיוע .7.1.14
 מול יצוגויו המשרד את וילווה או כל נושא נוסף אשר יתבקש ע"י הממונה הוראות ,תקנות
 .דרשיוי ככל השונות הכנסת תועדוובו המקומיות הרשויות, הממשלה משרדי

או עם מפעילי /יידרש הזוכה במכרז להשתתף בישיבות עבודה עם נציגי המשרד וכמו כן,  .7.2
הממונה על ביצוע העבודה מטעם  הנחיית יפעל  ,נוספים ממשלה גורמיו הציבורית,התחבורה 

 ,הנגישות לנושאו/או משנית בכל הקשור  ראשית חקיקה בחקיקתככל ויידרש,  ,יסייע, משרדה
 ידי הממונה מטעם משרד התחבורה.  תוטל עליו עלוכל מטלה אחרת נדרשת כפי ש
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לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לצמצם או להרחיב את היקף  7.1על אף האמור בסעיף  .7.3
העבודה של הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ולזוכה לא תעמוד כל 

 בשל צמצום היקף העבודה. טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

לעיל, כדי להקנות לזוכה בלעדיות בביצוע העבודה  7.1בנוסף, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  .7.4
וכי החברה תהיה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בעצמה או על ידי עובדי המשרד את 

 העבודה נשוא מכרז זה.

הא תלא  חברהבשירותי הזוכה לביצוע העבודה, כולה או חלקה, אזי ה חברהה הלא השתמש .7.5
לשלם לזוכה כל תמורה ו/או הוצאה מכל סוג שהוא ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  תחייב

ו/או תובענה בשל כך. למען הסר ספק, התשלום לזוכה יתבצע רק אם המזמין ביקש ממנו לבצע 
 העבודה שבוצעה בפועל.את העבודה, והתשלום יבוצע בגין 

  הליכי המכרזפרק ג': 

 אמות מידה ומשקלות לבחינת ההצעה הזוכה במכרז .8

 בדיקת ההצעות תתבצע כדלקמן:

 עמידה בתנאי סף – שלב ראשון .8.1

בשלב הראשון תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות לצורך 
באחד או יותר  תאשר לא עומדהצעה . לעיל 5תנאי הסף כמפורט בסעיף כול ב ןבדיקת עמידת

  על הסף. יפסלתמתנאי הסף 

  - מסך הציון הכולל 50%,  ניקוד האיכות -  שלב שני .8.2

תוערך יכולתו של המציע לבצע את העבודה, עפ"י הקריטריונים האיכותיים המפורטים בשלב השני 
רכיבי האיכות המפורטים להלן . ניסיון לצורך ניקוד ושמעבר לדרישות תנאי הסף שבמכרזלהלן, 

 יחשב מהמועד שנקבע בכל קריטריון איכות ועד ליום הגשת ההצעות.

 

 משקולות משנה משקל ניקוד אמת מידה

היועץ 
 המוצע:

 10עד 
 נק'

 01.01.2013 בעל ניסיון מקצועי מיום 
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 
כיועץ בתחום נגישות השירות 
כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים 

עבור גוף  – 1998-עם מוגבלות, תשנ"ח
 ציבורי. 

 וז באמת מידהבחינת עמידת המועמד 
תחל ממועד הרישום בפנקס מורשי 

 הנגישות.

עירייה,  –בסעיף זה: "גוף ציבורי" 
רשות מקומית, מועצה מקומית, 

תי, מועצה אזורית, משרד ממשל
תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית, 

 תאגיד עירוני.

 כיועץ נגישות כל שנת ניסיון בעבודה
מול גוף ציבורי כהגדרתו, מעבר 
לתקופה שנמנתה לצורך הוכחת עמידה 

 נקודות 5התנאי סף, תזכה לניקוד של 
 נקודות לכול היותר. 10ועד 
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 10עד 
 נקודות

 יםבעל ניסיון בביצוע פרויקט
 בתחום הנגישות וזאת יםמורכב

במסגרת ניסיונו כיועץ נגישות 
ועד  01.01.2013, החל מיום השירות

 .למועד הגשת ההצעות

או יותר  דבעל אח – "פרויקט מורכב"
 מפורטות להלן:מהמורכבויות ה

שבגדרו היועץ גיבש פרויקט  .1
והתווה פיתרון לבעיית 

שאין )או שלא היתה נגישות 
בעת ביצוע הפרויקט( 

תקנות בהתייחסות לגביה 
 .השירות

לתקופה  בניית תכנית נגישות .2
עבור גוף ציבורי  לשנים, 5של 

 כהגדרתו לעיל. 

והצגת  פרויקט מורכב אחד עבור ביצוע
 3יוענקו  אותו יזם היועץ הפיתרון
 נקודות.

עבור ביצוע שני פרויקטים מורכבים 
והצגת הפיתרון אותו יזם היועץ יוענקו 

 נקודות. 7

 יםמורכב יםעבור ביצוע שלושה פרויקט
והצגת הפיתרון אותו יזם היועץ יוענקו 

 נקודות. 10

 

 

 4עד 
 נק'

בכתיבת מוכח ניסיון 
בתחום  הנחיות/תקנות/נהלים

ועד  01.01.2015החל מיום  הנגישות
 למועד הגשת ההצעות.

כל נוהל/הנחייה/תקנה אותה כתב 
ועד  01.01.2015היועץ המוצע החל מיום 

 נקודה 1-בכה זי למועד הגשת ההצעות
 4בהצגה של  ל היותרלכ נקודות  4ועד 

 .נהלים/הנחיות/תקנות

 4עד 
 נק'

בביצוע מוכח ניסיון 
הדרכות/הרצאות פרונטליות בתחום 

ועד  01.01.2015החל מיום הנגישות 
 למועד הגשת ההצעות.

שביצע  הדרכה/הרצאה פרונטאלית כל
ועד  01.012015מיום  החל היועץ המוצע

 הנקוד 1-בכה תז למועד הגשת ההצעות
 4בהצגה של  ל היותרלכ נקודות  4ועד 

 .תופרונטאלי ותהרצא/ותהדרכ

 4עד 
 נק'

בתחום עבודה בכל שנת ניסיון  ניסיון בתחום התחבורה הציבורית
 01.01.2013מיום התחבורה הציבורית 

 2-בועד למועד הגשת ההצעות תזכה 
 נקודות לכול היותר. 4ועד  נקודות

 8עד 
 נק'

 – קודמות התקשרויות רצון שביעות
 ינוקדו חוות דעת שני ממליצים

עבודה  לפעילות/פרויקטים/מקומות
שבאמצעותם הוכחו דרישות הניסיון 

 .לצורך עמידה בתנאי הסף והניקוד

לכל  יש לציין עד שני ממליצים
פעילות/פרויקט/מקום עבודה. מומלץ 
לציין בהצעה מספר דרכי התקשרות 

 .עם כל ממליץ

ניסיונות התקשרות  שלושהיבוצעו 
 נוספים, במועדים שונים ובשעות

כל ממליץ יתבקש לתת ציון למציע 
ביחס לתחומים  5עד  1-בסולם מ

 הבאים:

 מקצועיות; .1

התמודדות עם שינויים לאורך  .2
 תקופת ההתקשרות;

עמידה ביעדים ובלוחות  .3
 זמנים;

 מסירות וזמינות; .4

שביעות רצון כללית מהשירות  .5
 שניתן;
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ון של שונות, לכל אחד ממספרי הטלפ

 .ממליץ שלא הושג בניסיון הראשון

ככל שלא יאותר הממליץ בניסיונות 
 לכתובת יישלח לו דוא"ל –אלו 

שצוינה בהצעה, בדבר הניסיון להשיגו 

 3בתוךובקשה לתאם מועד לשיחה 
 ימי עבודה.

לא השיב הממליץ לדוא"ל בתוך 
ניסיון נוסף יבוצע  שלושה ימי עבודה
  לשיחה טלפונית.

יינתן למועמד  –לא הושג הממליץ 
עבור חוות דעת ממליץ זה. כל  0ניקוד 

ניסיונות ההתקשרות לממליץ יבוצעו 
בימי עסקים וכן בתוך טווח שעות 

 08:00-17:00 –העבודה המקובלות 

 ככל, לעיל האמור אף על
 ניסיון משרד התחבורה/חברהשל

 ובין שהוצג בין, המועמד עם קודם
ו יהי, ההצעה במסגרת הוצג שלא

 הממליץ הגורם המשרדהחברה/
 זה. בסעיף תנוקד דעתו שחוות

 

 

 

 10עד 
 נק'

התרשמות כללית מהמועמד והתאמתו  התרשמות מראיון אישי.
 לתפקיד על סמך ריאיון פרונטאלי.

בשלב זה יזומן המועמד לראיון אישי 
גם )המשרד החברה ועם נציגי 

לצורך התרשמות אישית  (מקצועיים
 ויישאל, בין היתר, על ניסיון העבר,

וישיב על מספר שאלות מקצועיות 
 הנוגעות לנושאים הבאים:

תיאור פעילותו בפרויקטים שהציג  .1
בתחום הניסיון לעניין עמידתו 
בתנאי הסף ומענה על שאלות 
הקשורות באותם הפרויקטים. 

העניק/מעניק  ככל שהמועמד
למשרד לחברה או שירותים 

במסגרת התקשרות אחרת או 
להעלות  חברהה תרשאי –נוספת 

שאלות הקשורות גם בפרויקטים 
 אלה.

בקיאות והבנת דרישות העבודה  .2
 כפי שמופיעות במכרז.

הצגת תפישת התפקיד ומימוש  .3
הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע 
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 תפקידו בעבודה נשוא המכרז.

 התרשמות כללית. .4

 היועץ המוצעיובהר, אי הגעה של 
לאחד משני )לראיון ביום שייקבע 

נאליים שיקבעו על המועדים האופציו
המשרד בהודעה מראש החברה/ידי 

תביא לפסילת  (עבודה ימי 5של עד 
ההצעה; למעט במקרים שבהם מצאה 

פי שיקול דעתה כי מקורה -הוועדה על
 ההגעה בגין כח עליון.-של אי

 

 

 שלב שלישי .8.3

 .אשר סומנו כהצעת מחיר של המציעים המעטפותבשלב השלישי יפתחו 

 : %50 – המחיר צעתה

 תחושב בהתאם לנוסחה הבאה: Xהצעת המחיר לבדיקת ההצעה של מציע 

L – מלאות נקודות 50 מקבלת ביותר הנמוכה המחיר הצעת. 

E – הבא באופן מחושבת אחרת מחיר הצעת כל : 

 

 

 דוגמה:

 500: 1הצעת מחיר מציע 

 550: 2מציע  הצעת מחיר

 נקודות. 50-והוא זכאי ל 1המחיר הנמוכה ביותר הינה של מציע מכאן, שהצעת 

 :2חישוב ניקוד מציע 

 נקודות. 45.45= 500/550*50

 ההצעה אשר הציון המשוקלל לו זכתה )איכות + מחיר( יהיה הגבוה ביותר, תוכרז כהצעה הזוכה. .8.4

החברה  תבחרמשוקלל זהה,  ודיקבלו ניק אשריותר  אובמידה ותהיינה שתי הצעות  כי ,יובהר .8.5
המציע שבשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה בעת הגשתה אישור ותצהיר כאמור  שלבהצעה 
. לצורך זה על המציע הרלבנטי לצרף את המסמכים 1992-ב לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב2בסעיף 

 מכרזים. חובתלחוק  2הקבועים בס' 

, ואין ביניהן משוקלל זהה ודיקבלו ניק אשרתר יו אובמידה ותהיינה שתי הצעות  כיעוד יובהר,  .8.6
, תבחר החברה במציע אשר קיבל ניקוד האיכות הגבוה 8.5מציע שבשליטת אישה כאמור בסעיף 

ביותר מבין המציעים הכשירים. במקרה בו אף ניקוד האיכות יהיה זהה, יבחר הזוכה בעל ניקוד 
 .בסעיף ראיון אישיהאיכות הגבוה ביותר 

50 
L 

E 
 ניקוד להצעה אחרת=   
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 המכרזקבלת מסמכי  .9

האינטרנט של החברה בכתובת  באתר ,2020.07.06 מיוםמסמכי המכרז ניתן לקבל החל  את .9.1

naeng_offers/https://www.avivamcg.com/landings/da,  אורוןאו באמצעות פנייה אל מר 

טלפון ירוף שם הפונה, מענו, מס בצ oron.riger@avivamcg.com  המייל בכתובת ריגר
 להתקשרות, טלפון נייד, פקס ודוא"ל.

 הבהרה שאלות .10

 מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק מהם מוזמן .10.1

  ליום עד oron.riger@avivamcg.com הכתובת לפי ל"בדוא, ריגר אורון מרבכתב אל לפנות 
. הפנייה תכלול את שם המציע, איש קשר מטעמו, מען המציע, כתובת 12.00שעה  20.07.2020

וכן פניות שיתקבלו לאחר  ענו פניות טלפוניות או אחרותילא יהדוא"ל ומספרי הטלפון והפקס. 
  המועד האמור.

 במתכונת הבאה:באקסל בלבד, מימין לשמאל שאלות ההבהרה יועברו  .10.2

מספר  פירוט השאלה
  סעיף

מספר  פרק
 סידורי

    

 אורון למרהמציעים שיעבירו את פרטיהם כל תשובה או הבהרה תימסר בכתב לפונה וכן לשאר  .10.3
מציע אשר לא ימציא את פרטיו עד למועד הנקוב לעיל, ייחשב כמי שוויתר על זכותו אמור. , כריגר

 לקבלת תשובות המשרד לשאלות ההבהרה, של מציעים פוטנציאליים אחרים. 

להלן,  12אשר קיבל את מסמכי המכרז בהתאם לסעיף  בכתב לפונה ישלחכל תשובה או הבהרה ת .10.4
הפונים כאמור, וזאת מבלי לפרסם את זהות כן לשאר ו על פי כתובת המייל שהושארה בעת הפניה,

 הוו חלק ממסמכי המכרז.יו נה את החברהבכתב תחייב ותוהבהר ות. רק תשובהפונה

 אין החברה מתחייבת לענות על כל שאלה. .10.5

, והבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז על נספחי-לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי .10.6
   לאחר הגשת הצעת המציע.

רשאית מטעמים שירשמו להאריך את המועדים הקבועים במכרז זה. הודעה על הארכה  החברה .10.7
 .להלן 12בהתאם לאמור בסעיף  כאמור תשלח למי שנמסרו לו מסמכי המכרז

 

  פרק ד': ההצעה

 ההצעה הגשתאופן  .11

( 2) נייםש( עותקים חתומים. עותק אחד ישמש כמקור ו3) שלושהכל הצעה תוגש בשפה העברית ב .11.1
עותק מקור". הצעת המשיב תכלול תוכן " ירשם: –קור. על עותק המקור עותקים נאמנים למ

לחברה עניינים וכל עמוד בהצעה ימוספר. הצעה שלא תמוספר, לא תיבדק עד שהמציע יסור 
 וימספרה.

 MSבנוסף ולמען הנוחות, יוגשו שני עותקים של ההצעה כולל הנספחים, במדיה מגנטית בפורמט:  .11.2
EXCEL  ו/אוMS WORD למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העותק המחייב לצורך בדיקת ההצעות .

הוא עותק המקור וכי בכל מקרה של סתירה בין העותק המקור לעותק במדיה המגנטית יגבר 

https://www.avivamcg.com/landings/danaeng_offers/
mailto:oron.riger@avivamcg.com
mailto:oron.riger@avivamcg.com
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 האמור בעותק המקור.

בנוסף לאמור לעיל יגיש המציע עותק אחד נוסף של ההצעה, בה יושחר המידע שהמציע רואה בו  .11.3
בצירוף מכתב הנמקה, דע סודי המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים, מי

סודיות עותק זה יסומן במילים " המתייחס לכל פריטי המידע, בהם רואה המציע "מידע סודי".
תבחן את ההצעות ותחליט בהתאם  התקשרויותזכות עיון(. ועדת ה 23" )ראה סעיף מסחרית

נמנע המציע עדי באם מדובר בסוד מסחרי. אין חובה להגיש עותק כאמור. לשיקול דעתה הבל
מלהגיש עותק כאמור בסעיף קטן זה, או לחלופין הגיש עותק מושחר ללא שצורף אליו מכתב 
ההנמקה כאמור, יחשב  הדבר כאילו הודיע המציע כי אין כל מידע סודי בהצעתו. מודגש בזאת, 

וד מסחרי", יראו את המציע כמוותר במפורש על זכות העיון, כי בסימון מידע כלשהו בהצעה כ"ס
 .ככל שקמה לו על פי דין, במידע המקביל במהותו, בהצעות המשתתפים האחרים במכרז

על המציע לשים את ההצעה בתוך מעטפה חתומה וכפולה. אל המעטפה יוכנסו כל המסמכים לרבות  .11.4
( וכן כל מסמכי במעטפה נפרדתהמחיר )ערבות ההצעה )כולל כתב הערבות המקורי(, הצעת 

המכרז, כשהם כולם חתומים על ידי מרשי החתימה במציע. על גב המעטפה החיצונית יציין המציע 
שירותים בתחום הנגישות  למתן 01/20 'מספומבי מכרז את מס' המכרז ואת שמו של המכרז  )"

 "( ללא ציון זהות המציע.בתחבורה הציבורית

, 5, קומה תל אביב, 18המסגר , רח' החברהעים להפקיד בתיבת המכרזים של את ההצעות על המצי .11.5
הפקדת המעטפות בתיבת המכרזים הינה באחריות המציעים  .12.00בשעה  2020.08.30עד ליום 

 במועד הנקוב לעיל לא תידון. בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים

סעיף מסעיפיו ו/או נספח מנספחיו.  המציע לא ימחק או לא יתקן או לא ישנה את המכרז ו/או .11.6
לראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז  תרשאי חברהה

 ולפסול את ההצעה.

והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות בלבד. אין המציע  חברהכל מסמכי המכרז הם רכוש ה .11.7
חר לעיין בהם או להשתמש בהם, או בכל רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לא

 חלק מהם למטרה אחרת כלשהי. 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע, ללא קשר לתוצאות המכרז. עצם  .11.8
ההשתתפות במכרז, כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו שכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, 

המכרז, הינן על חשבונו, וכי לא תהיה לו כל דרישה או טענה לרבות התשלומים בעד רכישת מסמכי 
 בגין הוצאותיו כאמור. חברהלהחזר כספים או לכל פיצוי אחר מה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא,  .11.9
בלבד ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז  חברהמסיבות הקשורות ל חברהידי ה-לרבות ביטול על

ו/או במקרה של פסילת מציעים או הצעות מכל סיבה שהיא, לא יהיו המציעים זכאים להחזר 
הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה 

 האמורים.

שתי חברות, תאגידים או ע"י  חברת מובהר בזאת למציע כי חל איסור על הגשת הצעה משותפת ע"י  .11.10
 אם וחברת בת, או ע"י חברות אחות. המציע יהיה ישות משפטית אחת בלבד.

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכיו,  .11.11
 על נספחיהם, ידועים ונהירים לו, וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו.

 

 ע לצרף להצעתו המסמכים שעל המצי .12

על ההצעה לענות על כל הדרישות המופיעות במסמך זה ובכלל זה לצרף את כל המסמכים שבידי המציע 
 לענות על דרישות אלו ולכל הפחות את כל המסמכים הבאים:
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 :מסמכים הקשורים בגוף המציע

 '.בנספח גפרופיל המציע בנוסח המצורף  .12.1

 .ד'בנספח תעודת רישום וכן אישור עו"ד לעניין מורשי החתימה במציע מטעם המציע כמובא  .12.2

, לרבות תצהיר 1976–ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וכלל המסמכים הנדרשים על פי חו .12.3
ולפי  1991-המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א

, וכן אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ 'הנספח בנוסח  1987-ם, תשמ"זחוק שכר מינימו
מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך 

או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן  1975-מוסף, תשל"ו
 ל עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.מדווח למנהל מס ערך מוסף ע

אישור רואה חשבון המציע בדבר היעדר הערת "עסק חי" במועד הגשת ההצעות, בנוסח המצ"ב  .12.4
 .ו'נספח כ

כי התאגיד  'זנספח אישור עו"ד או תצהיר מרשי החתימה במציע מאומת על ידי עורך דין בנוסח  .12.5
ינם נמצאים תחת הליכים משפטיים מהותיים )לרבות או היחידים, לפי העניין, אינו נמצא או א

הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים( או הליכים שיש בקבלתם להטיל ספק 
 ביכולתו של התאגיד או ביכולתם של היחידים לבצע את השירותים נשוא מכרז זה.

ובות אגרה שנתית לשנים נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, המעיד כי למציע אין ח .12.6
שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכן, במקרה של חברה, כי לא מצוין בנסח כאמור, שהמציע הוא 
חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.  נסח כאמור ניתן להפקה דרך 

חיצה על בל Taagidim.justice.gov.il.wwwאתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 
 הכותרת "הפקת נסח חברה".

ש"המציע משלם לעובדיו שכר ומעניק להם תנאים תצהיר מו"ח במציע, מאומת כדין, על כך צירוף  .12.7
(, הסכם קיבוצי 1987-סוציאליים בהתאם להוראות כל דין )לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז

, ככל שהם חלים על המציע או 1957-וצו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז
 על עובדיו". 

 , אם רלוונטי.זי"בנספח ור אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה, כאמ  .12.8

תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים, כולל רשימת לקוחות/פרויקטים לצורך בחינת   .12.9
 גכנספח י"להלן בנוסח המצ"ב  28סוגיית ניגוד העניינים מאושר על ידי עורך דין, כמפורט בסעיף 

 מאת מורשי החתימה של המציע.

מאומת על ידי עו"ד, כי "המציע איננו קבלן כוח אדם צירוף תצהיר מורשה החתימה במציע,  .12.10
", לשם הוכחת עמידה בתנאי 1996-כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

 לעיל.  5.1.1סף 

  .י"דכנספח  התחייבות לשמירת סודיות כמפורט בנוסח המצ"ב .12.11

 .אבנספח כ"תצהיר בדבר היעדר קשר משפחתי/עסקי עם מי מעובדי החברה ו/או המשרד כמפורט  .12.12

 ."זטבנספח תצהיר בדבר היעדר סיוע עובד המשרד בהכנת ההצעה, בנוסח המצ"ב  .12.13

 .בנספח כ"בתצהיר בדבר אבטחת מידע וסייבר, בנוסח המצ"ב  .12.14
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 המוצע ליועץמסמכים הקשורים 

המוצע בצרוף תעודות המעידות על השכלה והכשרות  היועץקורות חיים מפורטים לפי שנים של  .12.15
 מקצועיות. 

ובאמות המידה לניקוד  5.2ינת עמידתו בתנאי הסף בסעיף המוצע לצורך בח היועץפירוט ניסיון  .12.16
 .'ינספח ,  על גבי 8.2המכרז בסעיף 

מתחייב לתחילת  היועץ המוצעומורשי החתימה במציע, לפיהם  היועץכתב התחייבות חתום על ידי  .12.17
יום מיום חתימת חוזה ההתקשרות של המשרד עם המציע ולמשך כל  30העבודה בפרויקט תוך 

 .י"בנספח תקופת ההתקשרות, וזאת בנוסח 

  .י"ד ונספח ט"וכנספח  התחייבות לשמירת סודיות כמפורט בנוסח המצ"ב .12.18

 נוספיםמסמכים 

. הצעת המחיר תהיה בתוך מעטפה סגורה לנספח ב'ובהתאם  להלן 13הצעת מחיר כמפורט בסעיף  .12.19
ונפרדת. על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר". לא יינתן ביטוי להצעת המחיר בכל מקום אחר למעט 

 במעטפה סגורה זו.

 . 'חלנספח בהתאם  להלן 14ערבות הגשת הצעה לקיום תנאי המכרז כמפורט בסעיף  .12.20

 ."איכנספח יר בדבר היעדר רישום פלילי בנוסח המצ"ב תצה .12.21

 . 'ככנספח התחייבות לעניין כוח האדם המוצע בנוסח המצ"ב  .12.22

 חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד על ידי כל מורשי כנספח א'הסכם התקשרות המצורף  .12.23
 במציע. החתימה

 כללי

המציע יצרף כל מסמך אחר הנדרש לפי מכרז זה וכל מסמך התומך בעמידת המציע בדרישות הסף  .12.24
 ובכשירותו לבצע את השירות נשוא מכרז זה. 

 הגשת ההצעה תעשה בהתאם לנספחים למכרז זה. .12.25

על המציע להקפיד ולבדוק את הצעתו ולוודא כי היא מלאה וכוללת את כל המסמכים התומכים  .12.26
המכרז לרבות תנאי הסף ולצורך מתן ניקוד איכות כאמור במסמך זה, וכן את  בעמידתו בדרישות

 הערבות להצעה הנזכרת לעיל כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.

מבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לה על פי כל דין, ועדת ההתקשרויות רשאית לפסול הצעה  .12.27
ת בלתי נכונות או על הבנה מוטעית חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחו

של מפרט המכרז, זולת אם החליטה ועדת ההתקשרויות אחרת. החלטת הועדה וטעמיה, ביחס 
להצעה או למספר הצעות, יירשמו בפרוטוקול. על אף האמור, ועדת ההתקשרויות רשאית להחליט, 

צעה, ולתקנה. תיקון כי אי התאמה למפרט המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בה
 כאמור ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת ההתקשרויות ויירשם בפרוטוקול.

. אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה כאמור לפסול את ההצעה. הצעה חסרה .12.28
חרף זאת, רשאית החברה שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט 

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפנות אל המציעים, לעיל, ו
כולם או חלקם ואף לזמנם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם בכתב או בעלפה, לרבות קבלת 
אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספים, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת והערכת 

 , להנחת דעתה הבלעדית.ההצעות, בכל שלב

המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים במועד שקבעה החברה בפנייתה.  .12.29
תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה. במקרה של סתירה בין האמור 
בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת החברה בהקשר זה, יגבר האמור 
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 בתשובת המציע לשאלת החברה על האמור בהצעה.

אם תבחר החברה לפנות למציע כאמור לעיל, ומציע יימנע מיישום החלטת הוועדה, תוכל הוועדה,  .12.30
מבלי לגרוע מזכויותיה האחרות, לפסול את ההצעה ו/או להתעלם ממנה ו/או לחלט את הערבות, 

 הזוכה. אף אם אותה הצעה נבחרה או הייתה יכולה להיבחר כהצעה

הסתייגויות. מציע אינו רשאי לערוך כל שינוי במסמכי המכרז על נספחיהם בין אם על ידי  .12.31
"(. במקרה שכזה ההסתייגויותהסתייגות, השמטה, תוספת, מחיקה, או כל שינוי אחר )להלן: "

 פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחת מן הדרכים המפורטות להלן: -תהא הוועדה רשאית לנהוג, על

 ל את הצעת המציע בשלב המכרז.לפסו .12.31.1

 להתעלם מההסתייגויות, כולן או חלקן, כאילו לא נכתבו כלל; .12.31.2

לראות בהסתייגויות, כולן או חלקן, ככאלה המהוות פגם טכני בלבד, שאינו פוגע  .12.31.3
 בעקרון השוויון;

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, כולן או חלקן, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי  .12.31.4
 יר ההצעה;לשנות את מח

לנהל משא ומתן עם המציעים, ככל שיהיה הדבר רלוונטי ו/או לתקן את מסמכי המכרז  .12.31.5
או כל חלק מהם ולשנותם, ובלבד שהתיקון יחול על כל המציעים, ולאפשר למציעים 

 להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה;

פי שיקול דעתה הבלעדי, אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת -הוועדה תחליט, על .12.32
האפשרויות הנזכרות לעיל, כולן או חלקן, ומבלי שתחויב למדרג כלשהו בין דרכי הפעולה 
האמורות. מובהר כי לוועדה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות 

 ות שונות. באותה הצעה או בהצע

הוועדה תפסול מציע שאינו עומד בתנאי הסף. בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו בין  .12.33
( הוועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם 1השאר ההוראות הבאות: )

חב כל מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן ר
( 2) דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נשוא המכרז.

הוועדה תהא רשאית לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע 
בתנאי הסף, לאשר הגשת אישור שנשמט וכדומה, ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת 

 . יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.ההצעות למכרז

בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן  .12.34
תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים 

 כל שהם אינם מהותיים.  במסמכי המכרז כ

להסרת ספק מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את הוועדה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם  .12.35
בהצעה, וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות 

 המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.

הבהרות ו/או אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות  יחד עם האמור לעיל מודגש בזאת, כי בקשת .12.36
נוספות, ככל שתיעשה, תיעשה לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד, 
והחומר הנוסף שיוגש על ידי המציע במענה לשאלות ההבהרה, לא ייחשב לצורך ניקוד איכות 

 לה להצעת המציע במועד הגשתה.ההצעה, אשר יינתן אך ורק על בסיס החומר שצורף למכתחי
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 הצעת המחיר    .13

 בלבד.  נספח ב'המציע יגיש את הצעת המחיר בש"ח בטופס המצורף ב .13.1

מתעריף החשכ"ל ליועצים להתקשרות  באחוזים שיעור ההנחהבהצעתו הכספית ינקוב המציע את  .13.2
לעיל,   6מתמשכת, כהגדרתו בהוראות החשב הכללי, לצורך העסקת היועץ כמפורט בסעיף 

 ובהתאם להנחיות המפורטות בהמשך סעיף זה.
בהתאם לעמידתו לעיל, תמורה אשר תשולם בפועל לזוכה תיגזר  13.2בהתאם לאמור בסעיף  .13.3

)התקשרות מתמשכת( ובהפחתת  %15, בהפחתת כהגדרתם בהוראות החשב הכללי בקריטריונים
 "שיעור ההפחתה באחוזים" בו נקב המציע בהצעתו הכספית. 

 .1בקריטריונים ליועץ גם אם עומד  2יובהר, כי התעריף המרבי שישולם לזוכה הוא תעריף יועץ  .13.4
לעיל, התמורה שתשלום  6.4ככל ותורה החברה על הרחבת שעות העבודה, בכפוף לאמור בסעיף  .13.5

 לעיל. 13.3היועץ הרלוונטי עבור מבצע העבודה, כאמור בסעיף בגינן תהא בהתאם לתעריף 

הסר ספק, יובהר, כי התמורה החודשית שתשולם לזוכה תיגזר בהתאם סך השעות אשר בוצעו למען  .13.6
 בפועל.

 ."(הצעת המחירתכלול מע"מ )להלן: "לא המחיר הצעת  .13.7

הצעת המחיר תבטא את מלוא העלויות וההוצאות של המציע ללא יוצא מן הכלל בקשר עם  .13.8
 השירותים נשוא מכרז זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: 

 .היועץ של ונלווים שכר .13.8.1
 הימיםיוכרו  . כןלינה נסיעות ועוד ימי השתלמויות שמארגן המשרד כגון: עבורדמי כלכלה  .13.8.2

 לרלוונטיות העובד.י עבודה בהתאם כימ
נאותים  עבודה חדרי יםהכולל םמשרדיה עבור שכירות דמי תשלום כולל משרד הוצאות .13.8.3

 .ומרווחים
אחזקה, ריהוט, ציוד מחשב כולל חומרה ותוכנות, טלפוניה,  ,ארנונה, מים, חשמל, ביטוח .13.8.4

 .דואר, אמצעי צילום מסמכים, הנפקת דוחות, פרסומים, פקס וכיו"ב
הצעתו מתן שירותי רשת תקשורת משרדית ואחזקת שירותי מחשוב על המציע לתמחר ב .13.8.5

 לשימוש היועץ הכוללים בין היתר: 
 התקנת תחנת עבודה ממוחשבת של היועץ/ים ותקינותה. .13.8.6
 רישוי כדין של כל התוכנות אשר יופעלו על ידי היועץ. .13.8.7
 תקשורת תקינה בין השרתים לבין תחנות העבודה. .13.8.8
על  שלעובדי המשרד, המנהלת ולכל גורם אחר כפי שיידרעל הזוכה לדאוג שתובטח גישה  .13.8.9

 ידי המשרד, כל אחד לפי הרשאה שתינתן.
מובהר כי הזוכה מתחייב להבטיח לחברה ולמשרד גישה מתמדת לבסיס הנתונים בכל   .13.8.10

 תנאי לרבות במקרה מכל סוג שהוא עם המשרד.

, עבודתו בעבור והעקיפות הישירות העלויות מלוא כסוי את כולל לזוכה שישולם הכולל התעריף .13.9
 או הקשור עניין בכל לזוכה שיהיו ב"וכיו האגרות, המיסים, ההוצאות, התשלומים כל לרבות
מובהר בזאת כי התמורה הנקובה בהצעה תהיה סופית ולא ישולם  .השירותים מביצוע הנובע

 . לזוכה כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה בהצעתו

 הצעתו תיפסל. –שלא יגיש הצעת המחיר במלואה  מציע .13.10

ובנפרד מיתר  –יש לצרף במעטפה סגורה ונפרדת למעטפת ההצעה למכרז  –הצעת המחיר  את .13.11
 מסמכי ההצעה.
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 ערבויות .14

 ערבות מכרז .14.1

המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית, בלתי צמודה ובלתי מותנית, מבנק או מחברת    .14.1.1
שירותים ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על 

ערבות . ואשר אושרה על ידי החשב הכללי במשרד 1981–פיננסיים )ביטוח( התשמ"א
ה של חברת הביטוח ולא ע"י סוכן מאת חברת ביטוח תהיה חתומה ע"י מורשי החתימ

 הביטוח.

כתב הערבות יוגש על ידי המציע עצמו בלבד )המציע יהיה ה"חייב" לפי נוסח כתב    .14.1.2
)במילים:  ₪ 005,16' המצ"ב, בסך של חנספח הערבות(, בהתאם לנוסח המפורט ב

תוקף הערבות יהיה עד ליום  .שקלים חדשים(וחמש מאות אלף  שישה עשר
 01/20מכרז פומבי מס' לבקשר גבי הערבות ירשם כי היא ניתנת " על. 2021.02.28

 ."למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית

 תיפסל ולא תידון כלל. 'חובנוסח נספח  הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לעיל   .14.1.3

לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת, בכל  תהיה רשאית החברה   .14.1.4
מקרה בו לא נחתם חוזה התקשרות עם הזוכה עד למועד פקיעת תוקף הערבות אשר 

 הוגשה.

 על חוזה ההתקשרות עם הזוכה. חברהערבות זו תוחזר למציעים, לאחר חתימת ה   .14.1.5

, בכל היקול דעתלחלט ערבות זו, כולה או חלקה, בהתאם לש תהיה רשאית החברה   .14.1.6
מקרה בו הזוכה חזר בו מהצעתו או שהוא לא עמד באיזו מהתחייבויותיו בהתאם 
להצעתו ו/או בהתאם לתנאי המכרז, ו/או נהג שלא בתום לב לרבות מסירת פרט שקרי/ 

. חברהה תמטעה. יובהר כי אין בחילוט הערבות בכדי לגרוע מכל סעד אחר שלו זכאי
ז במועד ההתקשרות בחוזה עמו ולאחר שהפקיד את ערבות זו תוחזר לזוכה במכר

 להלן. 14.2הערבות המפורטת בסעיף 

 ערבות ביצוע .14.2

להבטחת ביצוע התחייבויותיו, יפקיד הזוכה במכרז לביצוע העבודה, במועד ביצוע    .14.2.1
ההתקשרות עמו, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק, או מחברת ביטוח ישראלית 

 ,שירותים פיננסיים )ביטוח(יטוח על פי חוק הפיקוח על שברשותה רישיון לעסוק בב
ואשר אושרה על ידי החשב הכללי במשרד, צמודה למדד המחירים  1981–התשמ"א

דנה חברת (, שקלים חדשים אלף שישים ושישהבמילים: ) ₪ 00066, שללצרכן, בסך 
חברת . ערבות מאת חי"כנספח דוגמת נוסח כתב ערבות ביצוע המצ"ב בע"מ.  הנדסה

ביטוח תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה של חברת הביטוח ולא על ידי סוכן 
 הביטוח.

יום לאחר תום תקופת  90ערבות זו, תעמוד בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ועד    .14.2.2
 ההתקשרות. 

במידה ותמומש אופציית הארכת ההתקשרות יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, או    .14.2.3
יום קודם  30יעמיד אחרת תחתיה, עפ"י תנאי הערבות המקורית כמפורט בסעיף זה, 

 למועד סיום ההתקשרות וכתנאי להמשכה. 

לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם הזוכה במכרז לא קיים  החברה תהא רשאית   .14.2.4
הוציאה סכומים חברה או אם ה החברהאת התחייבויותיו לפי החוזה שבינו לבין 

נזק כתוצאה ממעשה או  חברהשהזוכה חב בהם לפי החוזה כאמור, ו/או אם נגרם 
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 ל לפי שיקול דעתה. ומחדל של הזוכה או מי מטעמו, הכ

ערבות  חברהמתחייב לדאוג כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי ההזוכה במכרז    .14.2.5
 תקפה במלוא הסכום.

 תוקף ההצעה והתחייבות המציע .15

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 180הצעת המציע עפ"י תנאי המכרז תהיה בתוקף למשך  .15.1

 להאריך את תוקף הצעתם. מהמציעיםלפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש  תרשאי חברהה .15.2

', עפ"י נספח אע מתחייב כי במידה ויזכה במכרז, יחתום על הסכם ההתקשרות כדוגמת המצי .15.3
 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה בכתב. 10תוך  חברהדרישת ה

לחלט את ערבות המכרז, כולה  תרשאי תהיה החברה, מלקיימהחזר בו המציע מהצעתו ו/או נמנע  .15.4
 לפי כל דין. חברהאו מקצתה, בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות ה

 14.2ערבות ביצוע כאמור בסעיף  חברההמציע מתחייב, כי במידה ויזכה במכרז יעמיד לרשות ה .15.5
 מועד חתימת החוזה.עד ללעיל, 

 הזכייה על ההודעה קבלת. החברה י"ע ההתקשרות הסכם על החתימה לאחר רק יחל השרות מתן .15.6
 .ההתקשרות לתחילת אישור מהווה אינה במכרז

 
 

  התקשרות עם הזוכהפרק ה': 

 ביטוחים .16

 מ"בע דנה הנדסה ולטובת לטובתו, בזה המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע מתחייב הזוכה
 האחריות וגבולות הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את כוללים הם כאשר התחבורה לחברה ולהציגם

 .זה מכרז למפרט 'א כנספח ב"המצ ההתקשרות לחוזה 15 בסעיף מהמצוין יפחתו לא

 רישיונות והיתרים .17

הזוכה מתחייב שיהיו בידיו לכל תקופת ההתקשרות עמו, את כל הרישיונות וההיתרים התקפים  .17.1
והנדרשים על ידי כל הרשויות המוסמכות לשם ניהול ותפעול עסק. הזוכה ידאג במשך כל תקופת 

ת ההתקשרות , כך שבמשך כל תקופעבורו ההתקשרות לחידוש הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים
פעילותו תנוהל בהתאם לתנאי הרישיונות ו/או ההיתרים התקפים והנדרשים על פי כל דין. כל 
האחריות להשגת רישיונות והיתרים אלה תחול על הזוכה, אשר יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

 החברה תהיה רשאית לדרוש מהזוכה הצגת רישיונות ואישורים אלה בכל עת.

רישיון כלשהו או לא ניתן היתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאית החברה  לבטל את  במידה ולא חודש .17.2
ההתקשרות עם הזוכה לאלתר, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו 
 עקב כך. בהתאם רשאית החברה  לחלט ערבות הביצוע, כולה או חלקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 תקופת ההתקשרות .18

מיום ההודעה על זכייתו על חוזה  עבודה ימי 14מציע שיזכה במכרז זה מתחייב לחתום תוך  .18.1
, ולהתחיל בביצוע העבודה עד תום למסמכי המכרז כנספח א'התקשרות כדוגמת החוזה המצורף 

יום יחל הזוכה בעבודה. על המציע  30יום מיום חתימת החברה על החוזה. לשם הבהירות, תוך  30
 .'כ נספחות לעניין זה בנוסח לצרף התחייב
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תקופת מיום חתימת חוזה ההתקשרות )להלן " שנתייםההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה של  .18.2
 "(.ההתקשרות

 שנים לשלושעד ובתקופות נוספות שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות חברה ל .18.3
. אופציה זו שנים 5שלא תעלה על סה"כ לתקופה כוללת ב"תקופת ההארכה"( ו –)להלן  נוספות

מעבודת הזוכה ואיכותה,  רצונהבכפוף לשביעות  חברהשל ה המקצועי התמומש לפי שיקול דעת
 . התקשרויותאישור מראש ובכתב של וועדת הללמגבלות תקציביות ו

היה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ת החברהמובהר בזאת כי  לעיל, 18.2למרות האמור בסעיף  .18.4
הבלעדי ומבלי צורך  העל פי שיקול דעת, ובכתב יום מראש 60על ידי מתן הודעה מוקדמת של 

 .לנמק. המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בגין הפסקת ההתקשרות

שעניינה פרסום היתרים ומסמכי  29.12.2013מיום  1116בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .18.5
התקשרות בין רשויות המדינה לבין גופים פרטיים )להלן "החלטת הממשלה"(, יפורסם החוזה 

וזאת בתוך חודש מיום  www.foi.gov.ilהסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו 
חתימתו. ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של 

 ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות. 

צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים הצד לחוזה, המציע, או  .18.6
מסוימים בחוזה, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלבנטיים 

לשם כך, מציע הסבור כי הוא )ז( להחלטת הממשלה. 4שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 
התנגדותו בצירוף מכתב הנמקה עם הגשת הצעתו עלול להיפגע מפרסום החוזה כאמור, יגיש 

למכרז, במועד האחרון להגשתה. אין חובה לעשות כן ואולם ככל שמציע נמנע מלהגיש התנגדות 
לפרסום נוסח החוזה דוגמת זה המוצע בנספח א' למכרז זה, ייחשב הדבר כאילו הודיע המציע כי 

 .אין לו התנגדות לפרסום החוזה עמו במקרה של זכייתו

המנהלת רשאית לדחות את התנגדות הצד לחוזה, המציע, או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג  .18.7
בדין לפרסום ההתקשרות, או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי 
המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע. החליטה המנהלת 

תנגדות, תודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ותודיע למתנגד כי הוא רשאי לעתור לדחות את הה
)ז( להחלטת הממשלה. לא יפורסם מידע שפרסומו 4ימים כאמור בסעיף  21נגד החלטה זו בתוך 

 שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה."

 

 חפיפה .19

 ביצוע על הממונה הגדרת לפי והכול ברשות הנוכחי העבודה מבצע עם חפיפה לבצע מתחייב הזוכה .19.1
 .ההתקשרות הסכם על החברה חתימת מיום יום 30 על תעלה לא כאמור החפיפה תקופת. העבודה

, בתקופת חפיפה לזוכה עתידי שתתבצע בתקופת חברההזוכה יחויב, לפי שיקול דעת ה .19.2
במהלך . או עד חודשיים לאחר תום תקופת ההתקשרות/הארכה עמו עמו הארכה/ההתקשרות

ים לכל היותר, יחפוף הזוכה במכרז את המבצע אשר יחליף אותו יתקופת החפיפה שתארך חודש
לשעות העבודה בהתאם בתקופת החפיפה ישולם לזוכה  בעת סיום ההתקשרות בינו לבין המשרד.

 בפועל. 

הניירות לרבות תוצרי  ,(Sourcesקבצי המקור )בתקופת החפיפה יעמיד הזוכה את כל המידע,  .19.3
עבודה )לרבות במדיה מגנטית( לרשות מחליפו ויסייע ככל הנדרש לשם לימוד החומר והעבודה ה

ע"י המחליף וזאת לרבות העברת המידע באופן פרונטאלי, קיום ישיבות חפיפה וכן הכנה של 
 דוחות, דיווחים ומטלות.

http://www.foi.gov.il/
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חברה, וזאת הנתון לשיקול דעתו הבלעדי של ותוכנה משכה  ,פיפה כאמור, מועד ביצועהחביצוע  .19.4

 .על ביצוע החפיפהכלל לוותר אף  תרשאי

 

  תשלוםתנאי  .20

, חברי היועץבגין מתן שירותי הייעוץ תשולם לפי שעות העבודה שיושקעו בפועל על ידי התמורה  .20.1
מספר יובהר, כי  .בנספח ב'להצעת המחיר אותה הגיש המציע במסגרת הצעתו למכרז בהתאם 

שעות שנתיות, אלא  2160-מבממוצע ולא יותר  שעות 180 עלשל היועץ לא יעלו השעות החודשיות 
 .אם התקבל לכך אישור מראש ובכתב

בהתאם להנחיות הממונה, בכפוף לכל חודש ו 5-עד התשולם כנגד חשבון חודשי, שיוגש התמורה  .20.2
 .להתחייבות הכספית ובהתאם לאישור הממונה

 הצדדים יחסי .21

בלבד. לעניין "מסגרת ארגונית" יכללו  זוכהארגונית של ההשירותים נשוא מכרז זה יינתנו במסגרת  .21.1
לרבות: מציאת עובדים, העסקתם, ניהול משא ומתן עמם, פיקוח על  זוכהכל פעולותיו של ה

פעילותם, תשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים הנלווים, פיטוריהם והאחריות הנלוות לכך והטלת 
 . זוכהמשמעת כמקובל במסגרת ה

ם נשוא שירותיהשיועסקו לצורך אספקת והביא לידיעת כל עובדיו המועסקים הזוכה מתחייב ל .21.2
 .חברה/המשרדזה, באופן מפורש ובכתב, כי הם אינם עובדים של המכרז 

 כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. זוכה, יחשב הזוכהל חברהבכל הקשור למערכת היחסים בין ה .21.3

במתן השירות, לפי כל דין. כן יהיה הזוכה הזוכה בלבד יהיה אחראי כלפי כל מי שיועסק על ידו  .21.4
לבדו אחראי לכל נזק, שייגרם למשרד התחבורה ו/או לממשלת ישראל ו/או למי מטעמם ו/או לצד 

ידו. אם, על אף האמור לעיל, יחויבו משרד התחבורה -ג' כלשהו, על ידו או על ידי המועסקים על
שעל פי הוראות תנאי מכרז זה ו/או  ו/או ממשלת ישראל ו/או מי מטעמם לשאת בחבות כלשהי,

 תנאי כל דין מצויה באחריותו של הזוכה, הזוכה ישפה ויפצה אותם על כך באופן מלא.

על הזוכה בלבד יחולו תשלומי המסים ותשלומי חובה אחרים, שנובעים ממתן השירות לפי תנאי  .21.5
נוהג, לרבות תשלומים מכרז זה לפי כל דין ושמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ול

למוסד לבטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות. הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד 
 מעובדיו בקשר עם ביצוע הסכם זה או עם סיומו.

 פיקוח ובקרה    .22

, לבצע פיקוח ובקרה על םעפ"י שיקול דעת יםרשאי יהיו חברהההמשרד ו/או כי  ,מובהר בזאת .22.1
, במקום ובתנאים םובין באמצעות גורם מטעמ םבין בעצמ, עמידתו בתנאי מכרז זהפעילות הזוכה ו

 כפי שיימצא לנכון. 

חברה ו/או המשרד לרבות כל מסמך וכל ממצא הנוגע על הזוכה ליתן כל שיתבקש על ידי ה .22.2
על מנת לאפשר והכל ולשתף פעולה בכל עת,  לפעילותו במסגרת מכרז זה עם דרישתם הראשונה

 זה.בדיקת הנושאים והפעילויות הקשורים בביצוע כל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז 

אי העברת מידע כנדרש יהווה הפרה יסודית של ההתקשרות עם הזוכה בהתאם למסמכי המכרז  .22.3
לחלט את ערבות הביצוע כולה או  תהיה רשאית חברהוה וחוזה ההתקשרות אשר יחתם עימו,

 הבלעדי. הים שמגיעים לזוכה על פי שיקול דעתאו לקזז/לעכב סכומ/וחלקה, 
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 פרק ו': היבטים משפטיים ואחריות

 זכות עיון .23

, למעט אותם ההזוכ ההמשתתפים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצע להוראות הדיןבהתאם  .23.1
ובפרוטוקולים של החברה שדנה  , סוד מקצועי או מסחריהחברהחלקים אשר מהווים, לדעת 
 . בהצעות וניקדה את ההצעות

מציע רשאי לבקש מראש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים, עקב היותם סוד מקצועי או  .23.2
שימת לב המציעים  מסחרי, תוך הצגת נימוקים לבקשה. הבקשה והנימוקים יצורפו להצעה עצמה.

כמתם המפורשת לוויתור על זכות העיון בהצעות לעיל, לעניין הס 11.3מופנית לאמור בסעיף 
המשתתפים האחרים במכרז, ביחס למידע מקביל במהותו למידע שסומן על ידם כ"סוד מסחרי" 

 בהצעתם.

הינה הגוף המוסמך והבלעדי להחליט מהו סוד מקצועי או מסחרי בהקשר זה. בקשת  החברה .23.3
בעניין זה תהיה סופית ולא חברה טת ה, במידה ותהיה רלוונטית. החלהחברהסודיות תועלה בפני 

 .ניתנת לערעור

 

 זכויות קניין .24

 ותוצרי דוחות לרבות, זה הסכם במסגרת הזוכה שיבצע עבודה בכל קניין זכויות בעל יהיה המשרד .24.1
 כל או מגנטית מדיה גבי על ותיעודו העבודה במסגרת הזוכה לידי שיגיע מידע כל כולל, ביניים
, הממונה של ובכתב מראש אישור ללא, בהם שימוש כל לעשות רשאי יהיה לא והזוכה, אחרת מדיה
 מנת על שיידרש כפי הפעולות בכל לנקוט מתחייב הזוכה. המכרז נשוא השירותים למתן אלא

 .דין כל פי על המשרד שם על אלו זכויות לרשום

 רכושו יהיה, החברה שילמה ושבגינו השירותים ביצוע לצורך הזוכה שרכש שהוא סוג מכל חומר כל .24.2
 . השירותים מתן לצורך בו השימוש בסיום דמי למשרד להעבירו הזוכה ועל המשרד של

, יוצרים זכויות כולל, רוחני קניין זכות כל יפר לא הזוכה, המכרז נשוא השירותים ביצוע במסגרת .24.3
 את וישפה זו הפרה בגין הבלעדי האחראי הזוכה יהיה, כאמור זכויות הופרו. כלשהו גורם של

 .כאמור הפרה בגין דרישה או תביעה עקב לו שיגרמו והנזקים ההוצאות כל בגין המשרד

 כל את התחבורה ולמשרד לחברה הזוכה ימסור, ממנו חלק או הנדרש השירות מתן סיום לאחר .24.4
 כל את ימסור הזוכה. נוספת תמורה ללא זאת וכל, דיסקים כולל, שניתן לשירות הנוגע החומר
 .הדרישה ממועד יום 14 בתוך המאוחר ולכל המשרד/החברה דרישת לפי עת בכל האמור החומר

 כל או מסמך כל הצגת, מידע ולדרוש הזוכה במשרדי לבקר עת בכל רשאי יהיה המשרד/החברה .24.5
 .זה מכרז נשוא הבקרה ופעילות העבודה לביצוע הנוגע ממוחשב קובץ

 איסור תיאום הצעות .25

לא יהיה רשאי להגיש הצעה כמציע או כקבלן משנה המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, המציע  .25.1
, וכן לא יהיה שותף במישרין או בעקיפין בהצעה של משתתף אחר במכרז בהצעה של מציע אחר

 . זה

בעל עניין במציע או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו לא יגיש, בעצמו, הצעה למכרז זה ולא יהיה  .25.2
 מאשר הצעה אחת בלבד כאמור.שותף או קבלן משנה בדרך כלשהי ביותר 
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נושא משרה במציע, בבעל עניין בו או בכל גוף שהמציע בעל עניין בו לא יגיש הצעה למכרז בין  .25.3
כן, בעל משרה כאמור לא יציע עצמו לתפקיד כלשהו, לרבות -בעצמו ובין כשותף בהצעה אחרת. כמו

 ספק משנה בכל הצעה אחרת.

הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם, לא יפעלו המציע, בעל עניין בו, וכל גוף שהמציע  .25.4
לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כל שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

 תיאום הצעות לרבות:

 כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף שהינו בעל עניין .25.4.1
 ולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיותבעניין בעלויות, שיתוף פע –במציע 

 להצעה וכיו"ב. 

קבלה של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או לגוף כל  .25.4.2
שהוא, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או 

 עובד במציע אחר.

בסעיף זה נעשה תיאום תוכן הצעה או הצעות, כאמור לעיל, שוכנעה הוועדה כי על אף האמור  .25.5
 .ויהא באפשרותה לחלט ערבות המכרז כולה או חלקה תפסול הוועדה את ההצעה או את ההצעות

העבודה נשוא מכרז זה תבוצע ע"י המציע בלבד. המציע לא יורשה לבצע את העבודה או כל חלק  .25.6
 ממנה באמצעות קבלני משנה.

 ותבעלות במידע וסודי .26

כל המידע שיגיע לידי הזוכה במסגרת מכרז זה לביצוע העבודה, לרבות הנתונים, המסמכים, דפי  .26.1
והזוכה  משרדה( יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של "המידע"המלל ותוצרי עבודתו )להלן: 

מתחייב לשמור את המידע בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעבירו לכל גורם, או לעשות בו כל 
מלבד השימוש הנדרש לצורך ביצוע העבודה כאמור במכרז זה. התחייבות זו תחול גם לאחר שימוש 

 סיום ההתקשרות עם הזוכה, מכל סיבה שהיא.

הזוכה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי שמירת סודיות מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק  .26.2
 .1977-התשל"ז ,העונשין

וכל מידע שיגיעו לידיו עקב ביצוע העבודה נשוא מכרז זה מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה  הזוכה .26.3
 .לתנאי המכרז י"דכנספח המצ"ב ויחתום על כתב שמירת סודיות בנוסח 

הזוכה מתחייב שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי עובדיו, וכל המועסקים על ידו לצורך ביצוע  .26.4
ביצוע העבודה נשוא על ידו ב מתחייב להחתים את עובדיו וכל המועסקיםהעבודה נשוא המכרז, ו

 .לתנאי המכרז וט"כנספח המצ"ב , על טופס הצהרת סודיות בנוסח המכרז

להעביר  הזוכהבמועד סיום ההתקשרות לביצוע העבודה על פי מכרז זה או בהפסקתה, מתחייב  .26.5
, את כל החומר והמידע המצטבר כפי שיורה לו המשרדאו לגוף אחר  למשרד ללא כל תמורה נוספת 

 ותוך הבטחת רציפות הפעילות. משרד המעבודה זו,  בטווח זמן שייקבע על ידי 

כאמור לעיל יכלול בין היתר: מסמכים, מידע וידע מצטבר מעבודה זו  זוכההחומר שיועבר ע"י ה .26.6
בין שנמסר חומר כל שהוא  ושאיר ברשותילא  זוכהע"ג נייר, דיסקטים או מדיה מגנטית אחרת. ה

 ישירות או בעקיפין.  ול

 אבטחת מידע .27

לכל מידע שייאסף על ידו וכן לכל מידע שיועבר והחברה הזוכה יהיה אחראי כלפי משרד התחבורה  .27.1
 אליו או דרכו.

 הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת ביצוע העבודה נשוא מכרז זה. .27.2
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או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך ביצוע  הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, .27.3
העבודה נשוא מכרז זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא 

 חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

הזוכה ישתף פעולה ויעמוד בכל הנחיות המשרד לאבטחת מידע הנוגעות לקישור למערכות המשרד  .27.4
 ת בסביבת הייצור בפרט. ולעבודה על המערכ

 ניגוד עניינים .28

הצוות המוצע במצב של מי מעובדיו/או היועץ או הוא מצא לא יי –ככל שיזכה צהיר כי מהמציע  .28.1
או /וניגוד עניינים בין העבודה נשוא מכרז זה, לבין עבודות אחרות שהוא או הם מבצע/ים 

התחייבויות שלו ו/או של מי מהם, והוא/הם מתחייב/ים שלא להימצא ו/או להיקלע למצב של 
כי הוא ניגוד עניינים בין עבודתו/ם לפי מכרז זה ובין עבודות אחרות שיבצע/ו. עוד מתחייב המציע 

מת אשר קיי גורםלצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה עם  יתקשרולא וכל מי מטעמו לרבות היועץ 
 אפשרות כי הוא או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל. 

לרבות היועץ או מי מטעמו, ידו ו/-הוא ו/או מי מהמועסקים עלככל שיזכה, המציע מצהיר בזאת כי  .28.2
כל עבודה בין במישרין ובין  ובצעלא ישירות הניתן במסגרת מכרז זה, ו/או כל יעוץ/לא יתנו 

במסגרת מכרז זה, עבור מפעילי תחבורה ציבורית לרבות באמצעות חברות בת  נתבעקיפין, הנית
 ו/או אם.

לרבות היועץ או מי מטעמו, ידו ו/-הוא ו/או מי מהמועסקים עלככל שיזכה, המציע מצהיר בזאת כי  .28.3
כל עבודה בין במישרין ובין  ובצעלא ישירות הניתן במסגרת מכרז זה, ו/או כל יעוץ/לא יתנו 

 רשות מקומית.במסגרת מכרז זה, עבור  נתבעקיפין, הנית

מובהר, כי ככל שבמועד הגשת ההצעה מתקיים אצל המציע או מי מעובדיו או מי מהצוות המוצע  .28.4
לעיל במועד הגשת ההצעות, יידרש   28.3 – 28.1, האמור בסעיפים היועץ או כל מי מטעמו, לרבות

יזכה. שגורם זה להפסיק את ביצוע העבודות המנויות בסעיפים אלו עם זכיית המציע במכרז, ככל 
מי מעובדיו או מי מהצוות המוצע או כל לא תתאפשר התקשרות עם מציע אשר מתקיים לגביו או 

 .בסעיפים אלוניגוד עניינים כמפורט , היועץ מי מטעמו, לרבות

, יצרף המציע להצעתו רשימה בפועל צורך בדיקת קיומו של חשש לניגוד עניינים או ניגוד ענייניםל .28.5
המקימות ו/או העלולות להקים חשש שירותים ו/או העבודות כל ה מעודכנת המכילה את

ידי מי -או על, והמבוצעים על ידו לעיל,  28.3 – 28.1בסעיפים כאמור להימצאות בניגוד עניינים 
וכן  שירות אחד המפעילים בתחבורה הציבוריתר ו/או מטעם ו/או במסגרת פעילות/עבומטעמו 

תוך פירוט ביחס לכל אדם  רשות מקומית כלשהי; שירותר ו/או מטעם ו/או במסגרת פעילות/עבו
רשימה כאמור "(. לקוחות רשימתאו גוף עבורם מבוצעת העבודה או השירות האמור )להלן: "

 מוצע. תצורף גם מטעם היועץ ה

, אשר תבחן האם יש בהן כדי להעמיד ההתקשרויותידי ועדת -הרשימות כאמור לעיל תיבדקנה על .28.6
את המציע בניגוד עניינים, ככל שיזכה, ביחס להתחייבויות שלפי מכרז זה, באופן שאינו מאפשר 

ועדת ההתקשרויות תהיה רשאית לבדוק את אמיתות את ביצוע השירותים שלפי מכרז זה. 
ככל מצאה הוועדה כי ם מול כל גורם שיפורט בהן או כל מקור מידע רלבנטי אחר. התצהירי

או  יידרש המציע ,לעיל 28.3 – 28.1בסעיפים תקיים ניגוד עניינים כאמור שהמציע יזכה במכרז י
ההתקשרות  תופסק –יזכה המציע להתחייב כי ככל ש כל מי מטעמו, לרבות היועץ, לפי העניין,

לא שאחרת או כל מי מטעמו, לרבות היועץ, לפי העניין, בניגוד עניינים;  המציעעמידה את שמ
. קביעת הוועדה לעניין היעדר קיומו של חשש לניגוד עניינים תהווה תנאי תתאפשר זכיית המציע

כרזים בעניין תהיה לחתימת חוזה ההתקשרות, במידה והמציע יזכה במכרז. החלטת ועדת המ
 .סופית ומחייבת

כי המשרד יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע אשר על פי שיקול דעתו, מתקיים לגביו  מובהר בזאת, .28.7
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חשש לניגוד עניינים או ניגוד עניינים בפועל, ו/או שהמציע או מי מהצוות שהוצע על ידו לא הצהיר 
 .זהעל כך כאמור בסעיף 

ודתו עבור מציע מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשד כי במהלך עבה .28.8
על פי תנאי מכרז זה, עלול הוא או אחד מעובדיו, או אחד מהקשורים עמו דנה הנדסה בע"מ חברת 

ד בכתב לניגוד עניינים, ידווח על כך מי לביצוע החוזה להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות
 להמשיכה, אם יינתן.  מונהויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור המ מונהלמ

לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או לדרוש את  תרשאי החברה תהאידוע ומוסכם כי  .28.9
הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות, במקרה בו על פי שיקול דעתו 

 מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר בירור של המשרד עם החברה הזוכה. 

המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת  התחייבות זו, והימצאות הפרת .28.10
ההתקשרות, לפי שיקול דעתו של הממונה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, וחיוב המציע 

אשר משקפים באופן חלקי בלבד, את הנזק ₪,  66,000בפיצויים מוסכמים ששווים יהיה בסך 
רת התחייבות המציע הזוכה לעניין משרד כתוצאה מהפחברה ולהפוטנציאלי שעלול להיגרם ל

 האיסור להימצא בניגוד עניינים. 

התחייבות להימנע מניגוד היעדר ניגוד עניינים, רשימת לקוחות ו בדבר י"גכנספח תצהיר המצ"ב  .28.11
ויצורף על ידו כחלק בלתי  לצורך מכרז זה עניינים ייחתם על ידי מורשי זכויות החתימה במציע

  נפרד מהצעתו.

מובהר כי לא יורשה להשתתף במכרז זה מציע הקשור, במישרין או בעקיפין, לאחת החברות  .28.12
. לעניין זה, שפרסם משרד התחבורה 14/19או מכרז  16/12לפי מכרז המנהלות את המנהלת, 

 .1968-"חברה קשורה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 העברת ומתן זכויות  .29

זוכה לא תהיה הזכות להעביר ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או להמחות בדרך כלשהי זכות מזכויותיו או ל
להסכם או על פיו או הנובעות ממנו, כולן או חלקן, אלא אם למכרז זה ובקשר  מהתחייבויותיוחובה 

 קיבל את הסכמתו של המשרד מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים שיקבע המשרד לפי שיקול דעתו.

 ריות ושיפויאח .30

לכל נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו  ולמשרד חברהכלפי הובלעדית שא באחריות מלאה יהזוכה י
ולכל צד ג' שהוא, תוך  כדי ועקב או  חיוולשלו/או  הםבמישרין או בעקיפין למשרד, לזוכה, לעובדי

כתוצאה מביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין אי 
 כאמור. מאחריות לכל נזק יםפטור ויהיוהחברה מתן השירות והמשרד 

המשרד ישפה את בגין כל נזק אשר הוא אחראי לו כאמור לעיל ו חברהההמשרד ואת הזוכה יפצה את 
שא עקב תביעה אשר תוגש נגדו בגין נזק אשר הזוכה אחראי לו כאמור יבגין כל תשלום בו י חברההו

  לעיל ו/או על פי כל דין.

 ת שיפוט בלעדיייתנ .31

, תהיה נתונה לבתי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל דבר ועניין בקשר עם הליך מכרז זה
  בלבד. ירושליםבעיר  המוסמכיםהמשפט 
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  פרק ז': נספחים

ככל שתהיה סתירה בין האמור בנספחים לבין שאר מסמכי ההצעה, יגבר האמור בנספחים ובהתאם תיבדק 
 . חברהההצעה על ידי ה

 

 להלן רשימת הנספחים המצורפים למכרז:

 
 
 
 
 

  

  פרק ז': נספחים 
 הסכם התקשרות נספח א'
 הצעת המחיר  נספח ב'

 המציעטופס פרטי  נספח ג'
   אישור עורך דין להתאגדות ומורשי חתימה נספח ד'
  1976–תצהיר לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים, התשל"ו נספח ה'
  אישור רו"ח המציע בדבר היעדר הערת "עסק חי" נספח ו'
 תצהיר בדבר היעדר הליכים משפטיים מהותיים נספח ז'

 ערבות מכרז  נספח ח'
 בוטל נספח ט'

 ניסיון היועץ המוצע י'נספח 
 תצהיר בדבר העדר רישום פלילי נספח י"א
  כתב התחייבות הדדי נספח י"ב
 תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים נספח י"ג
 המציע  –התחייבות לשמירה על סודיות  נספח י"ד
  מציעבצוות חבר  –התחייבות לשמירה על סודיות  נספח ט"ו

 תצהיר בגין סיוע עובד המשרד בהכנת ההצעה  ט"זנספח 
  עידוד נשים בעסקים נספח י"ז
 ערבות לקיום תנאי החוזה  נספח י"ח
  בוטל נספח י"ט

  התחייבות לעניין כוח האדם נספח כ'
  קשר עסקי ו/או חברי ו/או משפחתיתצהיר היעדר  נספח כ"א
  אבטחת מידע וסייבר נספח כ"ב
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 למכרז א'ספח נ
 

 חוזה  דוגמת
 

  2020 שנת_______  בחודש_______  ביום אביב בתל ונחתם שנערך
 
 ן י ב

 מ"בע דנה הנדסה
 אביב-תל 57יגאל אלון  מרחוב

 03-6319582: פקס 073-2590240: טל
   ;אחד מצד                                                                ("החברה": להלן) 

 
 ן י ב ל

_____________________________ 
 ' __________________________מרח

 : _______________פקס': _______________ טל
 
 ; שני מצד       ("המבצע": להלן)
 

 ;שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבוריתינת בקבלת ימעונ חברהוה :הואיל
מתן שירותים בתחום ל 01/20מס'  פומבי מכרז העבודה ביצוע לצורך פרסמה והחברה :והואיל

 ;הנגישות בתחבורה הציבורית
 התחבורה משרד של התקשרויותה ועדת החלטת פי-על ל"הנ בהליך זכתה המבצע והצעת :והואיל

 _______; מיום בדרכים והבטיחות
 כהגדרתם) השירותים מתן את עצמו על לקבל מקצועית מבחינה ומסוגל מעוניין והמבצע :והואיל

 ; זה חוזה לתנאי בהתאם( "העבודה ביצוע": גם ולהלן במכרז
 

 ; זה חוזה לתנאי בהתאם העבודה ביצוע את למבצע למסור מוכנה והחברה  :והואיל
 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם לכך אי
 

 . ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה לחוזה המבוא .1

 

  הגדרות .2
 . זה לחוזה 'א בנספח כמשמעותם והמונחים ההגדרות משמעות זה בחוזה 

 
 .שלהלן 8 בסעיף המפורטים והשירותים העבודות מכלול – "העבודה" או" השירותים" 

 

 ההתקשרות מהות .3
 בזה מתחייב והמבצע, זה בחוזה הכלולים לתנאים בכפוף, המבצע אצל בזה מזמינה החברה .3.1

עבודת היועץ תכלול בין . נספחיו על זה בחוזה כמפורט, השירותים את החברה עבור לבצע
 היתר את המשימות הבאות:

 

  ההתקשרות מסמכי .4

 : הבאים הנספחים ממנו נפרד בלתי כחלק מצורפים זה לחוזה 4.1
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 ( "המכרז": זה בחוזה) 'א נספח               המכרז מסמכי 

  'ב נספח  הבהרה לשאלות תשובות מסמך  
  'ג נספח    המבצע הצעת  

 

 להוראות זה חוזה הוראות בין משמעות-דו או/ו התאמה-אי או/ו סתירה של במקרה   4.2
 נספח הוראות על כולם ואלו זה חוזה על יחדיו' ב ונספח' א נספח הוראות יגברו הנספחים

 '.ג

החברה תבצע חוזה זה באמצעות הממונה על תחום הנגישות באגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה  .5
 (."הממונה"או עובד אחר שיוסמך על ידה )להלן: 

  

  ההתקשרות תקופת .6
: להלן) שנתיים של לתקופה ההתקשרות הסכם על החברה חתימת מיום הינו זה חוזה של תוקפו .6.1

 (. "ההתקשרות תקופת"
לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, עד שנה לכל תקופה  .6.2

מיום חתימת החברה  שנים 5"(, ובסה"כ לתקופה כוללת שלא תעלה על תקופת ההארכה" –)להלן 
על הסכם ההתקשרות. אופציה זו תמומש לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף לשביעות 
רצונה מעבודת הזוכה ואיכותה, בכפוף למגבלות תקציביות ולאישור מראש ובכתב של וועדת 

 ידי-על חתומה תהא אשר בכתב הודעה באמצעות תעשה ההתקשרות תקופת הארכתההתקשרויות. 
 . ההתקשרות תקופת תום לפני יום 45 למבצע ותועבר, החברה

 .התחבורה במשרד התקשרויותה ועדת אישור טעונה, ההתקשרות תקופת של הארכה כל כי יובהר .6.3
 שותפות/חברה נסח המצאת יהיה, זה בסעיף כאמור, המבצע עם ההתקשרות תקופת להארכת תנאי .6.4

 מוגשת בה לשנה שקדמו לשנים שנתית אגרה חובות אין למציע כי המעיד, התאגידים מרשות עדכני
 שהיא או חוק מפרת חברה הוא שהמציע, כאמור בנסח מצוין לא כי, חברה של במקרה, וכן, ההצעה

 .  חוק מפרת כחברה רישום לפני בהתראה
 לא, חלקה או כולה, העבודה אם, היתר בין, ההתקשרות תקופת את להפסיק רשאית תהא החברה .6.5

 אשר בכתב הודעה באמצעות תעשה ההתקשרות תקופת הפסקת. המלאה רצונה לשביעות תתבצע
 אחר תשלום או תמורה, פיצוי בכל חייבת תהא לא החברה כי יודגש. מראש יום 30 למבצע תינתן
 .  העניין לפי, ממנה מבוטל חלק אותו או, העבודה ביצוע לביטול, בקשר או, עבור

 

 חפיפה .7

. העבודה ביצוע על הממונה הגדרתבהתאם ל הנוכחי העבודה מבצע עם חפיפה לבצע מתחייב המבצע .7.1
התמורה  .ההתקשרות הסכם על החברה חתימת מיום וםי 30על  תעלה לא כאמור החפיפה תקופת

 בתקופת החפיפה תהא זהה להצעת המחיר של המבצע. 
, בתקופת חפיפה לזוכה עתידי שתתבצע בתקופת חברהיחויב, לפי שיקול דעת ה המבצע .7.2

. במהלך הארכה עמוחודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות/או עד שלושה  עמו הארכה/ההתקשרות
את המבצע אשר יחליף אותו בעת סיום  המבצעים לכל היותר, יחפוף יתקופת החפיפה שתארך חודש
  ההתקשרות בינו לבין המשרד.

את כל המידע, הניירות לרבות תוצרי העבודה )לרבות במדיה  המבצעבתקופת החפיפה יעמיד  .7.3
מגנטית( לרשות מחליפו ויסייע ככל הנדרש לשם לימוד החומר והעבודה ע"י המחליף וזאת לרבות 

 העברת המידע באופן פרונטאלי, קיום ישיבות חפיפה וכן הכנה של דוחות, דיווחים ומטלות.

החברה, וזאת נתון לשיקול דעתו הבלעדי של תוכנה ומשכה  ,פיפה כאמור, מועד ביצועהחביצוע  .7.4
 על ביצוע החפיפה.כלל לוותר אף  תרשאי
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  המבצע התחייבויות .8
 : מתחייב המבצע 

 . החוזה חתימת מיום יום 30 בתוך השירותים במתן להתחיל .8.1
 , בין היתר, את המפורט להן:מר/גב'________________ היועץלבצע את הפעילות באמצעות  .8.2

הזוכה במכרז ילווה את כל פעילות הנגישות וההנגשה שמבצע המשרד בתחבורה הציבורית  .8.2.1
)אוטובוסים, מוניות, זוטובוס, רכבות, תחבורה ימית, תחבורה אווירית, דרכים נגישות 
וכדומה(, ובין היתר, מתקני התשתית, פיתוחים טכנולוגים, יישומונים, התקנים ועוד,  ויספק 

התחבורה ולמנהלת תחבורה ציבורית בתחום הנגישות, ויפעל ליישומן מענה מקצועי למשרד 
של החלטות הנוגעות לנושא הנגישות בענף התחבורה הציבורית )להלן: "העבודה"(. בין היתר, 

 יבצע הזוכה את הפעולות הבאות: 

ליווי של יישום תקנות הנוגעות למונית נגישה, מוניות שירות, מוניות שיתופיות, הסעות   .8.2.2
 ופיות או כל שירות אחר בהתאם להחלטת הממונה באמצעות מתן חוות דעת מקצועית.שית

ליווי ביישום תקנות הנוגעות לכל רכב חדש אשר נכנס לפעילות תח"צ באמצעות מתן חוות   .8.2.3
 דעת מקצועית.

מעקב ודיווח אחר התקדמות פעילות הרשויות המקומיות בתחום הנגשת תחנות וסככות   .8.2.4
 ם שיפוטן על פי דרישת התקנות הנוגעות בדבר.המתנה המוצבות בתחו

בדיקת חשבונות המוגשים למשרד מהרשויות המקומיות עבור הנגשת התחנות/המסופים או   .8.2.5
 כל מתחם תח"צ והבאתם לאישור. 

ביצוע מעקב ודיווח אחר מפעילי התחבורה הציבורית באשר להפעלת אוטובוסים או כל כלי   .8.2.6
הנגשת קווי שירות מצד המפעילים ושימוש באוטובוסים רכב נגיש אחר, וביצוע מעקב אחר 

 נגישים בקווים המיועדים לכך.

בדיקה ומתן אישור נגישות לרכבים חדשים )כולל המתקנים בתוך הרכבים( אשר נכנסים  .8.2.7
 להפעלת קווי שירות. 

 –בדיקת התאמה בין המידע המופיע בתמרורי התחבורה הציבורית על סוגיה לשילוט הנגיש  .8.2.8
 דרש.ככל ויי

ליווי הנגשת מידע לציבור, בכללו ייעוץ ומתן חוות דעת למוצרים חדשים שנכנסים לתחום  .8.2.9
 המידע לציבור ואף למוצרים קיימים בתח"צ.

 סיוע בעדכון אתר משרד התחבורה ואפליקציות למיניהן בתכנים רלוונטיים. .8.2.10

 סיוע בכתיבה ועדכון תקנות ונהלים בנושא נגישות תחבורה ציבורית.   .8.2.11

, או כל מערכת נוסעים ציבורית BRTוליווי הנגשת רכבת ישראל, רכבות קלות ,  סיוע .8.2.12
 אחרת ומעקב אחר ביצוע. 

"BRT "-  :באנגלית( מערכת אוטובוסים מהירהBRT – Bus Rapid Transit היא מערכת )
תחבורה  להסעת המונים, בה נעשה שימוש באוטובוסים רבי קיבולת, שנוסעים בנתיבי 

ת ייעודיים תוך קבלת עדיפות בתנועה על פני כלי תחבורה אחרים, באופן תחבורה ציבורי
 דומה למערכות אחרות, כגון רכבות קלות. 

לפקודת התעבורה, נערך  98ליווי פרויקט השילוט הסטאטי בתחנות עמוד. בהתאם לתיקון  .8.2.13
המפקח הארצי על התעבורה לפרסם הנחיות באשר להצבת שילוט בתחנות ההסעה, הן תחנות 
בהן מוצבת סככת המתנה והן תחנות עמוד. כיום, מוצב השילוט הסטטי בתחנות הסככה 
בלבד, בהתאם להנחיות אשר פורסמו זה מכבר. לאור האמור, הזוכה במכרז יידרש ללוות את 
פרויקט עיצוב הדגם להצבת שילוט סטאטי על גבי עמודים בכל הקשור בהנגשת השירות 

 לאנשים עם מוגבלות.

הארצית לתחבורה הציבורית במתן הנחיות מקצועיות לענף, כגון: כתיבת  סיוע לרשות .8.2.14
תקנות, הוראות או כל נושא נוסף אשר יתבקש ע"י הממונה וילווה את המשרד וייצוגו מול 

 משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ובוועדות הכנסת השונות ככל ויידרש.
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ם נציגי המשרד ו/או עם מפעילי התחבורה כמו כן, יידרש הזוכה במכרז להשתתף בישיבות עבודה ע .8.3
הציבורית, וגורמי ממשלה נוספים, על פי הנחיית הממונה על ביצוע העבודה מטעם המשרד, יסייע, 
ככל ויידרש, בחקיקת חקיקה ראשית ו/או משנית בכל הקשור לנושא הנגישות, וכל מטלה אחרת 

 . נדרשת כפי שתוטל עליו על ידי הממונה מטעם משרד התחבורה
לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לצמצם או להרחיב את היקף העבודה  3.1על אף האמור בסעיף  .8.4

של הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בהתאם לצרכי המשרד, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או 
 תביעה ו/או דרישה בשל צמצום היקף העבודה.

עיל, כדי להקנות לזוכה בלעדיות בביצוע העבודה וכי ל 3.1בנוסף, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  .8.5
החברה תהיה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בעצמה או על ידי עובדי המשרד את העבודה 

 נשוא מכרז זה.
לא השתמשה החברה בשירותי הזוכה לביצוע העבודה, כולה או חלקה, אזי החברה לא תהא חייבת  .8.6

הוצאה מכל סוג שהוא ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או לשלם לזוכה כל תמורה ו/או 
תובענה בשל כך. למען הסר ספק, התשלום לזוכה יתבצע רק אם המזמין ביקש ממנו לבצע את 

 העבודה, והתשלום יבוצע בגין העבודה שבוצעה בפועל.

ים מקצועיים באיכות וכישור יועץלהעמיד לביצוע העבודה להלן,  9מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.7
. המבצע מתחייב, כי אם ועל פי הוראות המכרז התחייבויותיו על פי חוזה זה המתאימים לביצוע

 .במידע ובביצוע העבודה יוחלף עובד מטעם כלשהו, תשמר רציפות מלאה
מעולה ויעיל  לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה וכן לעשות את כל הסידורים לביצוע .8.8

 שלה. 
החוזה יפעל בהתאם  לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע חברהאחראי כלפי הלהיות  .8.9

להוראות החוזה ובמיוחד יעמוד בדרישות החוזה המתייחסות ללוח זמנים, טיב העבודה ושמירת 
 סודיות. 

 טים ומידע בקשר לדרכי ביצוע וקצבמעת לעת פר ממונה או מי מטעמולהמציא לפי דרישת ה .8.10
 העבודה.  התקדמות

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע  .8.11
 העבודה על פי חוזה זה. 

 . ככל שהן אינן סותרות את הוראות החוזה למלא אחר כל הוראות הממונה .8.12

 

 התקשרות זאתעבודה נשוא ה את לבצע לו המאפשר מקצועי רקע בעל הינו כי, בזה מצהיר המבצע .9
 הוא כי; המכרז לתנאי ובהתאם, ותרשי ככל, נוספים אחרים ובאמצעות ,למכרז בהצעתו כאמור

 הדרושים ובמקצועיות במומחיות החברה של המלאה רצונה לשביעות העבודה את לבצע בזה מתחייב
 . העבודה של לביצועה והכוללת הבלעדית באחריות יישא הוא וכי

 הפרויקט צוות מחברי מי להוסיף או/ו להפחית או/ו היועץ המוצע את להחליף רשאי יהיה לא המבצע .10
 . העבודה ביצוע על הממונה מאת בכתב מראש אישור קבלת לאחר אלא

מי מהמועסקים  של עבודתו את/עבודתו את לסיים למבצע להורות הזכות את לעצמה שומרת החברה .11
 בתוך המועסק מטעמו כאמור של עבודתו את יפסיק המבצע. על ידו במתן השירותים נשוא התקשרות זו

 .ההודעה ממועד יום 30

 היועץ המוצע, בין על ידי המציע ובין על ידי היועץ המוצעיובהר כי במקרה של הפסקת העסקתו של  .12
עצמו, בתוך ששה חודשים מיום חתימת החברה על הסכם ההתקשרות, תהיה רשאית ועדת 

יצוע אותה הפקיד הזוכה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, בכפוף ההתקשרויות לחלט מחצית מערבות הב
 לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 עובדים העסקת .13
 ההסכמים, הרחבה צווי, מגן חוקי לרבות העבודה חוקי הוראות כל אחר למלא מתחייב המבצע .13.1

 . פועל הוא בו בענף והנוהג הקיבוציים ההסדרים, קיבוציים

 אורך לכל ידו-על שיועסקו העובדים לגבי לקיים המבצע מתחייב, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .13.2



35 

 

 : הבאים בחוקים האמור את נוספת התקשרות תקופת וכל ההתקשרות תקופת

 .1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק  
 .1951 – א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק  
 .1976 – ז"תשל, מחלה דמי חוק  
 .1950 – א"תשי, שנתית חופשה חוק  
 .1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק  
 .1964 – ד"תשכ, ולעובדת לעובד שווה שכר חוק  
 .1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק  
 .1953 – ג"תשי, החניכות חוק  
 .1951 – א"תשי(, לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק  
 .1968 – ה"תשכ, השכר הגנת חוק  
 .1963 – ג"תשכ, פיטורים פיצויי חוק  
 .1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק  
 .1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק  
 .2001 – א"התשס, ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק  
 .2002 – ב"התשס –( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק  

 .1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי במשק מקיף פנסיוני לביטוח הרחבה צו 
 

 יוטלו או יחולו, זה חוזה על הצדדים חתימת לאחר שהיא עת ובכל במקרה כי, הצדדים בין מוסכם .13.3
 העסקת או/ו שירותים קבלת על הלאומי לביטוח תשלום כל לרבות, אחרים היטלים או מסים

 המסים של השיעורים שהועלו או זה חוזה על הצדדים חתימת בעת קיימים היו לא אשר, עובדים
 שהועלו או, זה חוזה על הצדדים חתימת בעת קיימים היו לא אשר, העובדים העסקת או/ו

 . המבצע על אלה כל יחולו, הקיימים החובה תשלומי או/ו ההיטלים או/ו המסים או/ו השיעורים

  חסימה תקופת .14
 תקופת וכל ההתקשרות תקופת במהלך בו הבעלות במבנה שינוי כל יערך לא כי בזאת מתחייב המבצע

 . החברה של בכתב מוקדם אישור לכך ניתן אם אלא, נוספת התקשרות
 

  ביטוחים .15
 ת דנה הנדסה בע"מחברמתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת  הספק

, כאשר הם כוללים את דנה הנדסה בע"מ  לחברתמשרד התחבורה, ולהציגם  –ולטובת מדינת ישראל 
 לא יפחתו מהמצוין להלן: האחריות ולותוגב כל הכיסויים והתנאים הנדרשים

 
 
 
 
 

מהנדסים, מתכננים, אדריכלים,   -בעלי מקצוע   -ביטוח אחריות מקצועית מספקי משנה  .15.1
 וכיו"ב סטטיסטיקאים, רואי חשבון, כלכלנים, עורכי דין, יועצים מפקחים,

      
הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של בעלי המקצוע ובגין כל הפועלים מטעמם        .15.1.1

למתן השירותים, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או  בקשר
נכון, הצהרה רשלנית, שנעשו בתום לב בקשר למכרז וחוזה של המבצע  השמטה, מצג בלתי

ורה והבטיחות בדרכים למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום משרד התחב –עם מדינת ישראל 
          עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. וייעוץ בתחום התחבורה הציבורית

 .דולר ארה"ב 1,000,000 -גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ        .15.1.2
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 :      בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות       .15.1.3

 עובדים;מרמה ואי יושר של  .15.1.3.1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש עקב מקרה ביטוח; .15.1.3.2

 הוצאת דיבה, לשון הרע; .15.1.3.3

( אולם הביטוח לא יחול לגבי תביעות CROSS LIABILITY -אחריות צולבת  .15.1.3.4
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.  -המבצע ומדינת ישראל הספק כלפי 

 חודשים.   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .15.1.3.5
 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,   –,  מדינת ישראל חברהורחב לשפות את ההביטוח י      .15.1.4
 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  והפועלים מטעמו.ככל 

 
 ביטוח חבות המעבידים .15.2

 הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת .15.2.1
 והשטחים המוחזקים.  ישראל 

 דולר ארה"ב.  5,000,000 -האחריות לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(  לא יפחת מ גבול  .15.2.2

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, –,  מדינת ישראל חברההביטוח יורחב לשפות את ה .15.2.3
לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד היה ונטען 

 .                                                   מעובדי  הספק כלפי  מי  כלשהם

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .15.3

הספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו  .15.3.1
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.בכל 

 .דולר ארה"ב  500,000 –גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .15.3.2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) .15.3.3

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,   –, מדינת ישראל חברההביטוח יורחב לשפות את ה .15.3.4
 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  וכל הפועלים מטעמו. ככל 

 
 כללי .15.4

 
 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים. .15.4.1

התחבורה  משרד –המבצע ומדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .15.4.1.1
 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.והבטיחות בדרכים,  

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .15.4.1.2
רשום יום לפחות במכתב  60ניתנה על כך ע"י המבטח הודעה מוקדמת של  אלא, אם

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ולחשב חברהל

, מדינת  חברההמבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ה  .15.4.1.3
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול   –ישראל 
 אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.לטובת  

אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  מבצעה .15.4.1.4
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.                                                                     החובות 

 המבצע.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על   .15.4.1.5
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עיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כל ס .15.4.1.6
ומדינת ישראל, והביטוח הינו    חברהביטוח אחר, לא יופעל כלפי ה כאשר קיים

 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .15.4.1.7

קיימת,  ו, וכל עוד אחריותהמבצעמתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  קהספ .15.4.2
 ומתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על יד הספקאת פוליסות הביטוח.  להחזיק בתוקף 

 בתוקף. המבצעהחוזה עם מדי תקופת ביטוח, כל עוד 

משרד ול חברהל מבצעהאישורים בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי  .15.4.3
מתחייב להציג את   מבצעהוהבטיחות בדרכים  עד למועד חתימת החוזה;  התחבורה 

משרד התחבורה ולחברה להאישורים חתומים בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות 
 והבטיחות בדרכים  לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח;  

לפי  הספקאים לצמצם את התחייבויות מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם ב
סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו התמציתית של אישורי הביטוח שיוצגו הינה 
אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח 

ובמידת יהיה ללמוד דרישות אלה  הספקהמחייבות הן אלו המופיעות לעיל בנספח זה. על 
הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמה, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא 

 הסתייגויות.
מבצע מהלקבל את הזכות  ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים שומר לעצמ –מדינת ישראל  .15.4.4

בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא 
בסעיפי סעיף זה ו/או מכל  מבצעהלתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת 

עביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת ימבצע והסיבה אחרת,  
בצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות מתחייב למבצע ההדרישה. 

 על פי הוראות סעיף א' שבנספח זה. ולהתחייבויותי

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  –מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל  מבצעה
משרד  –לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות  התחבורה והבטיחות בדרכים, או
היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, 

לפי החוזה, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו,  מבצעהמכל חובה שהיא המוטלת על 
 בין אם נבדקו ובין אם לאו. 

 
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי  .15.4.5

, ואין בהם משום אישור המדינה מבצעהנימלית המוטלת על הכיסוי הם בבחינת דרישה מי
לבחון את חשיפתו לסיכונים  רכוש וחבות  ואו מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועלי

לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות 
 בהתאם לכך.

ביטוח על פי סעיף זה כדי למנוע מהמזמין לדרוש מודגש ומובהר בזה כי אין בדרישות ה .15.4.6
ביטוחים ו/או כיסויים נוספים ו/או להתאים את דרישות הביטוח שפורטו לעיל, מבצע מה

משרד התחבורה והבטיחות  –בכל בהתאם לעבודה/עבודות בה התקשרו מדינת ישראל 
 . המבצעעם  בדרכים

על פי דין ועל פי  ומכל חובה החלה עלימצע האין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .15.4.7
משרדי הממשלה ויחידות הסמך,  –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל החוזה 

 על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

 אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. .15.4.8

 
 
 



38 

 

  המבצע אחריות .16
 ממנו המגיעים אחר תשלום כל או, פיצויים או, נזק לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד המבצע .16.1

 . דהוא מאן לכל או ידו-על המועסקים לאנשים דין כל פי-על
 . העבודה מביצוע כתוצאה שלישי לצד או, לחברה שייגרם, נזק כל על החברה את יפצה המבצע .16.2
 או/ו אבדן לכל מקצועית אחריות לרבות מלאה אחריות עצמו על מקבל המבצע ,ספק הסר למען .16.3

 לכל או/ודנה הנדסה בע"מ  לחברת שייגרמו, שהן הוצאות או/ו, לרכוש נזק ובין לגוף נזק בין - נזק
 כזאת שאחריות במידה, זה חוזה ביצוע בעקבות או/ו תוך מחדל או מעשה עקב שהוא שלישי צד

 עקב ורק אך שנגרם נזק למעט ,אחר דין כל לפי או[ חדש נוסח] הנזיקין פקודת לפי אדם על מוטלת
 אשר נסיבות מפאת שנגרם נזק ולמעט, עובדיה או/ו שליחיה ,דנה הנדסה בע"מ חברת של רשלנותה

 .במבצע תלויות אינן
 העילות בגין כלשהם הוצאות או/ו פיצויים, נזק דמי כלשהו לצד לשלם תידרש החברה אם .16.4

 החברה את לשפות המבצע בזאת מתחייב, ד"עו טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות ,האמורות
 מאת לחברה המגיע כחוב יראוהו סכום ואותו לשלמו שתידרש תשלום או סכום כל בעד בשלמות

 .זה חוזה פי על המבצע

  סודיות חובת .17
 כל לידיעת להביא או, גישה לאפשר, למסור, להודיע, להעביר ולא בסוד לשמור מתחייב המבצע  .17.1

, הביצוע תקופת תוך זה חוזה ביצוע בתוקף או, זה חוזה ביצוע עם בקשר אליו שתגיע ידיעה כל, אדם
 אם או לו ובנספחים זה בחוזה כמפורט העבודה לביצוע הכרחי הדבר אם אלא, מכן לאחר או לפניה

 הממונה ידי-על תינתן המבצע לבקשת החברה תשובת. החברה ידי-על בכתב מוקדם אישור לכך ניתן
 . הידיעה לפרסום הבקשה את קבלתו מיום יום 30  בתוך בכתב

 התוצרים לרבות, העבודה לביצוע החברה עם ההתקשרות במסגרת למבצע שיגיע המידע כל .17.2
 בבעלותה יהיה(, "המידע": להלן - הכל) העבודה במהלך שייאספו והנתונים חות"הדו, והתפוקות

 בו לעשות או, אחר לגורם המידע את להעביר רשאי יהיה לא והמבצע החברה של והבלעדית המלאה
 מצהיר המבצע. יעדיה ולהשגת ההתקשרות מטלות ביצוע לצורך הנדרש לשימוש מעבר שימוש כל

 נזק למשרד להסב עלולה, זה הסכם להוראות בניגוד, זר לאדם המידע שהעברת, לו ידוע כי, בזאת
 . שונים בהיבטים משמעותי

 סודיות על ולשמור להמשיך המבצע מתחייב, הפסקתה או המבצע עם ההתקשרות תקופת סיום עם .17.3
 כאמור הממונה אישור ניתן אם אלא, אחר לגורם להעבירו ולא שימוש כל בו לעשות לא, המידע
  .לעיל 17.1 בסעיף בחוזה

' ה סימן', ז פרק לפי עבירה מהווה, כאמור סודיות שמירת-אי כי, לו ידוע כי בזה מצהיר המבצע .17.4
 .1977 – ז"תשל, העונשין לחוק

 המועסקים וכל סוכניו, עובדיו ידי-על גם תישמר, כאמור, שהסודיות לכך לגרום מתחייב המבצע .17.5
 או/ו ידו על המועסקים כל את להחתים ומתחייב, השירותים במתן שיעסוק מטעמו מי וכן ידו-על
 המצורף בנוסח, סודיות שמירת טופס על, זה הסכם נשוא השירותים במתן כאמור מטעמו מי

 . המכרז למסמכי ט"ו-י"ד יכנספח
 את לחברה להעביר המבצע מתחייב בהפסקתה או ההתקשרות סיום במועד וכן הממונה דרישת עם .17.6

 מידע כל המבצע יעביר כן. החברה דרישת פי על, נאותה דרך בכל או מגנטית מדיה באמצעות המידע
 כל ברשותו יותיר לא המבצע כי יובהר .אחרת מגנטית  מדיה או דיסקטים, נייר גבי על אצלו הנמצא
 כל מהם יעשה ולא, עבודתו במסגרת, עקיף או ישיר באופן, אליו שהגיעו מגנטית מדיה או מסמך
 . העתק

  מידע אבטחת .18
 ומדיה טפסים, חות"דו לרבות, דרכו או אליו המועבר מידע כל על החברה כלפי אחראי יהיה המבצע .18.1

 . מגנטית
 המבצע. זה חוזה נשוא העבודה ביצוע במסגרת אליו הגיע אשר המידע כל לאבטחת ידאג המבצע .18.2

 . המידע אבטחת לשם משתמש הוא בהם האמצעים את, דרישתו פי-על, הממונה בפני יציג
 ביצוע לצורך אותו המשרתות המחשב למערכות או, שברשותו המחשב למערכות גישה ימנע המבצע .18.3
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 על חתם שלא ממי או, במחשב המאוחסן במידע או בחומר לעיין מוסמך שאינו ממי, העבודה
 . סודיות לשמירת התחייבות

  עניינים ניגוד .19
 משנה קבלני גם זה ובכלל) זה חוזה לפי השירותים במתן המועסקים מטעמו מי לרבות, המבצע .19.1

 חוזה תנאי לפי עבודתו בין עניינים ניגוד של למצב להיקלע או/ו להימצא שלא מתחייבים(, מטעמו
 . מבצע שהוא אחרות עבודות לבין זה

 ימצאו עובדיו או הוא כי אפשרות קיימת אשר לו מחוץ גורם עם להתקשר לא בזה מתחייב המבצע .19.2
 . לעיל כאמור עניינים בניגוד

 עבור עבודתו במהלך כי חשש או אפשרות איזו אצלו תתעורר וכאשר שאם, בזה מתחייב המבצע .19.3
 החוזה לבצוע עמו מהקשורים אחד או, מעובדיו אחד או הוא עלול, זה חוזה תנאי פי על, החברה

 לממונהלחברה ו בכתב מיד כך על ידווח, עניינים לניגוד אפשרות קיימת תהיה בו במצב להימצא
 . יינתן אם, להמשיכה הממונה אישור לקבלת עד פעילות אותה את ויפסיק

 את לדרוש או/ו המציע עם ההתקשרות חוזה את לבטל רשאית תהיה החברה כי ומוסכם ידוע .19.4
  דעתו שיקול פי על בו במקרה, ההתקשרות במסגרת המציע של מטעמו מי של פעילותו הפסקת
 . הזוכה עם הממונה של בירור לאחר וזאת, עניינים לניגוד חשש לגביהם מתקיים

 מי או/ו המציע של התקשרות כוונת כל, מידי ובאופן בכתב, הממונה לידיעת להביא מתחייב המציע .19.5
, עניינים ניגוד של פוטנציאל בהם יש אשר, המכרז נשוא השירותים מתן לצורך שיועסק מטעמו
 . הממונה הכרעת לצורך

הפרת התחייבות זו, והימצאות המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת ההתקשרות,  .19.6
וחיוב המציע בפיצויים לפי שיקול דעתו של הממונה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, 

אשר משקפים באופן חלקי בלבד, את הנזק הפוטנציאלי ₪,  00066,מוסכמים ששווים יהיה בסך 
שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבות המציע הזוכה לעניין האיסור להימצא בניגוד 

, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לחלט את ערבות הביצוע כאמור בהוראות מכרז בהתאם. עניינים
 ₪. 00066, סךלחלט את ערבות הביצוע ב רשאיתזה, החברה תהיה 

 

  קניין זכויות .20
 סוג מכל, בעבודה הזכויות כל, להלן 24 בסעיף כאמור העבודה בגין לתשלום בכפוף כי בזה מוסכם .20.1

 של הבלעדי רכושה הן, המבצע ידי-על שהוכנו חות"בדו זכויות לרבות, ואחרות קנייניות, שהוא
, זכויות לרשום מנת-על, החברה ידי-על שיידרש כפי הפעולות בכל לנקוט מתחייב והמבצע, החברה
 . דין כל פי-על, החברה שם-על, כאמור

, מסמך, מידע כל, מכן לאחר או, העבודה ביצוע במהלך מהמבצע ולקבל לתבוע זכאית תהיה החברה .20.2
 .  לעבודה הקשור דבר או

 . בעבודות עיכבון זכות למבצע תעמוד לא דין בכל האמור אף על .20.3

 
 

 ההסכם ביטול .21
 זה חוזה להביא שהיא סיבה ומכל עת בכל רשאית החברה, זה בחוזה אחר מקום בכל האמור אף על .21.1

 זה במקרה. מראש יום 30 לפחות למבצע בכתב כך על הודעה מתן ידי-על, גמר לידי מקצתו או
 לפי, החוזה גמר יום עד בפועל שביצע העבודה עבור לו המגיעה התמורה את למבצע החברה תשלם

 .האמורה ההודעה
 30 תוך לעיל 5.4 בסעיף כאמור שותפות/חברה נסח קבלת אי, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .21.2

 כי יודגש .המבצע עם המשרד ההתקשרות להפסקת עילה יהווה, הממונה דרישת ממועד ימים
, העבודה ביצוע לביטול, בקשר או, עבור אחר תשלום או תמורה, פיצוי בכל חייבת תהא לא החברה

 כאמור טענה כל על מוותר המבצע, זה חוזה על ובחתימתו, העניין לפי, ממנה מבוטל חלק אותו או
 .  החוזה ביטול בגין רווחים אובדן או/ו הסתמכות בדבר טענה ולרבות
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  הצדדים בין הקשר מהות .22
 יוצרים אינם זה חוזה לפי ביניהם היחסים כי, הצדדים בין בזה ומוסכם מוצהר, ספק הסר למען .22.1

, החברה חובות או באחריות הוא שהמדובר במידה, הזמנות המבצע לקבלן מזמין בין יחס אלא
 לא, מקרה בכל וכי, ידו-על והמועסקים המבצע כלפי, ידה-על המועסקים או/ו, מכוחה הבאים

 מי או/ו המבצע לבין החברה בין מעביד עובד יחסי, זה חוזה לפי השירותים ממתן כתוצאה יתקיימו
 זו הצהרה בסיס ועל, השירותים מתן עם בקשר המבצע ידי על המועסקים, מטעמו מי או/ו מעובדיו

 .השירותים תמורת נקבעה
 עובד יחסי התקיימו כי ייקבע, זה בהסכם האמור וחרף במידה כי, הצדדים בין ומוסכם מוצהר .22.2

 מהתמורה 50% בסך, זה הסכם לפי התמורה תהיה, המבצע מעובדי מי לבין החברה בין מעביד
 (.  "המופחתת התמורה": להלן) למכרז המבצע בהצעת הנקובה

 בסיס על, השירותים מתן בגין למבצע המגיע התשלום של מחדש חישוב ייערך, כאמור במקרה .22.3
 שהתקבל סכום כל לחברה להשיב מתחייב והמבצע( "החדש החישוב": להלן) המופחתת התמורה

 .החדש לחישוב מעבר, זה חוזה לפי השירותים מתן תמורת עם בקשר, ידו על
 זה חוזה בביצוע ידו-על ולמועסקים למבצע תהיינה לא כי, הצדדים בזה מצהירים, ספק הסר למען .22.4

 ולא, בחברה לעובדים המגיעות זכויות לכל זכאים יהיו לא והם, החברה אצל עובדים של זכויות כל
 ביצוע הפסקת או/ו סיומו או, ביטולו או/ו זה חוזה לביצוע בקשר כלשהן הטבות או/ו פיצויים לכל

 . שהן סיבות מכל, העבודה

 המועסקים לאנשים בקשר הסוציאליות הזכויות ויתר לאומי לביטוח תשלום כל תשלם לא החברה .22.5
 המועסקים משכר סכומים אלה למטרות לנכות, דין כל פי-על, חובה שקיימת ובמידה המבצע ידי-על
 .ובאחריותו המבצע ידי-על הדבר ייעשה, המבצע ידי-על

 מי או ,המבצע של עובדים או, עובד כי, דין בית או/ו משפט בית יקבע, שהיא סיבה ומכל היה .22.6
 לפצות המבצע מתחייב אז כי ,בנפרד ובין המבצע עם ביחד בין, החברה של עובדים הנם מטעמו

 תידרש שהחברה, הכלל מן יוצא ללא סכום כל על ,הראשונה דרישתו לפי מיד ,החברה את ולשפות
 המשפטיות ההוצאות כל לרבות, כזו וקביעה קביעה כל עם בקשר גוף או/ו אדם לכל לשלם

 .ל"לנ הקשורות

 

, שברשותה והנתונים המידע כל את המבצע לרשות להעמיד יכולתה ככל לעשות בזה מתחייבת החברה .23
 . העבודה ביצוע לשם למבצע הנחוצים

 
 

  התשלום ותנאי התמורה .24
תיגזר בהתאם לעמידתו בקריטריונים כהגדרתם בהוראות החשב מבצע תמורה אשר תשולם בפועל ל .24.1

" בו "שיעור ההפחתה באחוזים)התקשרות מתמשכת( ובהפחתת  15% ה קבועה שלהכללי, בהפחת
 נקב המציע בהצעתו הכספית. 

, ועד בפועליובהר, כי התמורה החודשית שתשולם לזוכה תיגזר בהתאם לסך השעות אשר בוצעו   .24.2
 , אלא אם נקבע אחרת מראש ובכתב. שנתיותשעות  2,160לתקרה של 

 לכל התשלומים יתווסף מע"מ כחוק.  .24.3
אשר בהתאם להנחיית הממונה  מפורטהתשלומים המגיעים למבצע ישולמו לו כנגד מסירת חשבון  .24.4

לחודש העוקב של  5-חברה לא יאוחר מהלהחשבונות כאמור לעיל יוגשו  .ידי הממונה-יאושר על
 החודש בו ניתן השירות.

ובכפוף לאישור הממונה על ביצוע העבודה או מי מטעמו,  יועץבכפוף לאישור הדוח החודשי שיגיש ה .24.5
וח המאושר. התמורה תשולם לספק כנגד העברת תשלם החברה לספק את התמורה בהתאם לד

 יום מתום החודש בו ניתן השירות. 60התשלום לחברה ממשרד התחבורה וזאת עד 
 התמורה תשולם, במועד הכספים את העביר לא התחבורה ומשרד היה כי, בזאת מוסכם, לפיכך .24.6

, במועדמבצע ל התשלום העברת באי יהיה ולא, החברה ידי על הכספים קבלת למועד בסמוך מבצעל
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 .החברה ידי על הסכם הפרת להוות כדי, זו מסיבה
 כל ועבור העבודה עבור למבצע המגיע כל לסילוק יהיו, זה סעיף פי על למבצע המגיעים התשלומים .24.7

 .זה הסכם נשוא השירותים באספקת הקשורות ההוצאות כל לרבות, בה הקשורות תביעה או זכות

 

 מנגנון הצמדה .25
שלעיל תוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם לכללי הצמדה בהוראת  24התמורה כאמור בסעיף 

 :7.17.2תכ"ם 
 הגדרות בנושא הצמדה .25.1

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ___________.  – תאריך הבסיס
חודש מתאריך  18המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה )ככלל,  – תאריך התחלת הצמדה

 ___________.  –( 25.3.3האמור בסעיף הבסיס, למעט 
 המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש  __________.  – מדד התחלתי
 המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.  – המדד הקובע

הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת  – הצמדה שלילית
 לשיעור המדד ההתחלתי.

כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי  – המחירים לצרכן מדד
 שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. 

 עקרונות ביצוע הצמדה  .25.2

  מדד המחירים לצרכן )להלן: "המדד"(.ב לשינויים יוצמדו המחירים .25.2.1

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי(  .25.2.2
 ים שנקבעו בהתקשרות.לתעריפ

 ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. .25.2.3

  ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית בחברה. .25.2.4
 מנגנון ביצוע הצמדה .25.3

חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה  18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  .25.3.1
 ההתחלתי.. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד 25.3.3המפורט בסעיף 

 6חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף  6ההצמדה תתבצע מדי  .25.3.2
 חודשים לאחר מכן. 6חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל 

 18 במועד מסוים )להלן: "יום השינוי"( במהלך אם ,25.3.1על אף האמור בסעיף  .25.3.3

בשיעור כך שיהיה גבוה  –במדד  שינוי יחול הראשונים מתאריך הבסיס, החודשים

ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו   4%של
 ואילך, באופן הבא:

 המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי. .25.3.3.1

ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע  .25.3.3.2
 . לעיל 25.3.2 הצמדות, כאמור בסעיף

 

 ועיכבון קיזוז .26
 שיגיע סכום כל, לעכב או/ו לקזז החברה רשאית, דין כל פי ועל זה חוזה לפי החברה מזכויות לגרוע מבלי

 ידי על לחברה שנגרמו מנזקים כתוצאה לשאת עלולה החברה בהם סכומים ולרבות, מהמבצע לחברה
 .מהחברה למבצע יגיע אשר סכום מכל, החוזה ביצוע עם בקשר מטעמו מי או/ו המבצע

 שיפוי .27

 של מתביעתו נובע הוא אם בין המבצע בו חב זה חוזה פי שעל חיוב בגין סכום כל לשלם החברה חויבה
 הנובע חיוב ולרבות, אחר מקור מכל או מבטח של או שלישי צד של או החברה של עובד או המבצע עובד

 על המבצע מאת מלא ופיצוי לשיפוי זכאית היא תהא, מטעמו מי או/ו המבצע ידי על זה הסכם מהפרת
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 ושכר משפטיות הוצאות לרבות הוצאותיה כל בתוספת סכום אותו בגובה כאמור לה שנגרם נזק כל
 סכומים לה יחזיר והמבצע הצמדה בתוספת, האמור בגין לתביעתה בקשר לה שיהיו דין עורך טרחת

 למבצע תודיע  ברההח .כאמור לה שנגרמו הוצאות פירוט ובה דרישה לו תגיש  שהחברה לאחר מיד אלה
 .זה סעיף פי על נתבעת שהיא מקרה כל על

 

 ביצוע ערבות .28
 

 ערבות, זה חוזה חתימת עם חברהל המבצע ימציא, זה חוזה פי על התחייבויותיו להבטחת .28.1
 66,000 בסך לצרכן המחירים למדד צמודה, ביטוח מחברת או מבנק, מותנית ובלתי אוטונומית

 ההתקשרות תקופת תום לאחר יום 90 ועד החוזה חתימת מיום שתוקפה(  ₪ אלף ושישה ישיםש)
 (. "הערבות": להלן)

 ערבות, מראש יום 30 לפחות, חברהל המבצע ימציא, זה חוזה לתנאי בהתאם יוארך והחוזה במידה .28.2
 . זה סעיף הוראות עליה ויחולו תנאים באותם חדשה

 במקרים לרבות, דעתה שיקול פי-על, מקצתו או כולו, הערבות סכום את לחלט רשאית חברהה .28.3
 : הבאים

 . דין פי-על או זה חוזה פי-שעל מהתחייבויותיו בהתחייבות עמד לא המבצע .28.3.1

 כל או ההתקשרות תקופת תום לפני זה חוזה נשוא העבודה ביצוע את הפסיק המבצע .28.3.2
 . נוספת התקשרות תקופת

  .לעיל 14 בסעיף לאמור בניגוד הבעלות במבנה שינוי ערך המבצע .28.3.3

 למשרד מסודרת בצורה העבודה את המבצע העביר לא ההתקשרות תקופת בתום .28.3.4
 . מטעמה למי או דנה הנדסה בע"מ/התחבורה

 או המבצע של מחדל או מעשה ידי על לממשלה שייגרם נזק בגין שיפוי או פיצוי תשלום .28.3.5
 . מטעמו מי

 חוזה לפי המבצע של אחריותו או להתחייבויותיו תקרה או הגבלה לשמש כדי הערבות בגובה אין .28.4
 . זה

, לעיל 28.3 בסעיף המפורטות הנסיבות בהתקיים, חלקה או כולה, הערבות את החברה חילטה .28.5
 תום עד בתוקף שתעמוד, לעיל 28.1 בסעיף כמפורט, חדשה ערבות לחברה להמציא המבצע מתחייב
 .לעיל כמפורט הכול, ההתקשרות תקופת

מנהלת התח"צ החברה תהיה רשאית להסב, להעביר ולמסור לזכיין חדש שימונה על ידי המשרד לניהול  .29
בתחום הבקרה, היישום והטכנולוגיות ו/או למשרד ו/או לכל גוף אחר שהמשרד יורה לה, את כל 

נותן בזאת בחתימתו על הסכם זה את  מבצעזכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן, וה
 הסכמתו להעברת הזכויות והחובות כאמור.

 או, זכות כל לאחר למסור או, להעביר ולא, ממנו חלק או, זה חוזה לאחר להסב לא מתחייב המבצע  .30
 . ובכתב מראש החברה הסכמת לכך ניתנה כן אם אלא זה מחוזה הנובעים, חובה
 חובה או, ואחריות מהתחייבות המבצע את לשחרר כדי בכך יהיה לא, כאמור החברה הסכמת ניתנה

 . זה חוזה ולפי דין כל פי-על כלשהי

, זה וחוזה דין כל פי-על זכויותיה על נוסף, החברה רשאית, זה חוזה מהוראות הוראה המבצע הפר .31
 את תיקן לא והמבצע, המעוות את לתקן נדרש בה הודעה לו שניתנה לאחר כמבוטל זה חוזה לראות

 כממשיך החוזה את לראות החברה רשאית כן. בהודעה שנקבע הזמן תוך, להודעה בהתאם המעוות
, זה חוזה פי-על לעשות חייב שהמבצע העבודה את אחרים באמצעות או, בעצמה ולעשות, בתוקף להיות
 . המבצע חשבון על וזאת

 הפרה כל על כויתור הויתור ייראה לא, זה חוזה מהוראות הוראה הפרת על למבצע החברה ויתרה .32
 הנחה או, ארכה, ויתור כל. ממנה שונה או, לה הדומה אחרת הוראה או, הוראה אותה של מכן שלאחר
 . החברה ידי-על ונחתם בכתב נעשה כן אם אלא תוקף-בר יהיה לא, החברה מטעם
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 . אביב בתל המוסמך המשפט לבית נתונה תהא זה מחוזה הנובע ענין בכל הבלעדית השיפוט סמכות .33
 

 . הצדדים ידי-על ונחתם בכתב נעשה אם אלא בתוקף יהיה לא זה בחוזה שינוי כל .34
 

 : הן זה חוזה לצורך הצדדים כתובות .35
 

 .זה לחוזה במבוא כמצוין :החברה 
  

 . זה לחוזה במבוא כמצוין :המבצע
 

 שעות 72 כחוק נתקבלה כאילו תחשב ל"הנ מהכתובות אחת לפי, בישראל רשום בדואר שתישלח, הודעה וכל
 . ל"כנ רשום בדואר משלוחה לאחר

 
 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 

  דנה חברת

  המבצע                       מ"בע הנדסה
 
 

______________________     ___________________ 
  החתימה י/מורשה חתימת                                       החתימה י/מורשה חתימת  
 

____________      ____________ 
  החתימה תאריך       החתימה תאריך
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 למכרז 'בנספח 

 הצעת מחיר 

 למפרט המכרז( 13לסעיף )בהתאם 

 

 .יש למלא את כל פרטי ההצעה. הצעה מחיר חסרה עלולה להיפסל על הסף

 
 שם המציע: _______________

 
 מס עוסק/ח.פ.: ____________ 

 
 בע"מ דנה הנדסהחברת לכבוד 

 
 ."למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית" 20/01מס'  פומבי במכרזלהן הצעת המחיר  .1

( %15של  קבועה  על תעריף חשכ"ל להתקשרות מתמשכת )לאחר הפחתה באחוזיםשיעור ההנחה  .2

 (.ילים:______________________במ)הינו %________

 כחוק.לתשלום יתווסף מע"מ  .3

 . המוצע למחיר מעבר אחרת או נוספת תמורה כל תשולם לא כי, ידוע .4
 

 

 
  ___________________                                                           _________________ 

 תאריך                                                                               חתימה וחותמת המציע               

 
 
 
 ישור עו"דא
 

 אני הח"מ, עו"ד _________________, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה החתימה מטעם חברת 
 בכל דבר ועניין.____________________ ומחייב את החברה _____

 
 

_____________________   ________________________                                                                      
 חתימה             תאריך              
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 ג' למכרזנספח 
 
 

 פרטי המציעטופס 
 
 ואיש הקשר למכרז פרטים על הגוף המציע

 

  שם המציע 1

  שותפות וכדומה()מס' חברה/ מספר מזהה 2

  סוג התארגנות )חברה, שותפות( 3

  תאריך התארגנות 4

 שותפיםשמות בעלים/ 5

 

 

 

)לרבות סוג העניינים שמות מורשי החתימה  6
לגביהם ניתנה ההסמכה וכן גובה הסכום לגביו 

 נדרשת האם לציין יש. הוסמכו לחתום כאמור
 ('וכו אחר בצירוף מהם אחד חתימת

 

  שם המנהל הכללי 7

  המען הרשמי של המציע )כולל מיקוד( 8

  מספרי טלפון במשרד 9

  מספר פקס 10

  כתובת דוא"ל 11

  שם איש הקשר למכרז 12

  טלפון נייד של איש הקשר 13

  כתובת דוא"ל של איש הקשר 14

 

 
 חתימת המציע  תאריך
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 ד' למכרזנספח  
 התאגדות ומורשי חתימהאישור עו"ד לגבי 

 
 לכבוד

 דנה הנדסה בע"מ
 
 

 "למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית" 01/20מכרז פומבי מס' הנדון: 
 
 

 למכרז הנדון: ציע_____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המ אני
 עו"ד )שם מלא(              

 
 )כפי שהוא רשום ברשם החברות או רשם השותפויות(: ___________________ שם .1
 התאגדות: __________________________________________________ סוג .2
 התאגדות: ________________________________________________ תאריך .3
 מזהה: ____________________________________________________ מספר .4
 סוג לרבותהמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם ) שמות .5

 (:כאמור לחתום הוסמכו לגביו הסכום גובה וכן ההסמכה ניתנה לגביהם העניינים
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

            
 בכבוד רב,                                                               

 : ____________תאריך
 
 

                     ______________                         __________                                   ________ 
 וחותמת חתימה  "דעו  מלא שם

 
 
 

                                           _______________                             ____________ 
 טלפון  כתובת
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 נספח ה' למכרז

 1976–, התשל"ויבורייםלפי חוק עסקאות גופים צ תצהיר
 

הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: קבועיםאהיה צפוי לעונשים ה

 
להצעה  בתמיכה"( המציענותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  " הנני

אני מצהיר/ה כי הנני . "למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית" 01/20מכרז פומבי מס' ב
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 
 1976-גופים ציבוריים התשל"ו אות" כהגדרתו בחוק עסקזיקה בעלזה, משמעותו של המונח " בתצהירי
של מונח זה וכי אני מבין/ה  "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותוציבוריים פיםעסקאות גו חוק)להלן: "

 אותו. 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" עבירהשל המונח " משמעותו

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2 בסעיף

 בתוספת השלישית לאותו חוק.
 

 הינו תאגיד הרשום בישראל. המציע
 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  הורשעו לאובעל זיקה אליו  המציע
"למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה  01/20מכרז פומבי מס' בהמציע  עם"( מטלהגשה מועד"

 .הציבורית"

 לפחות ממועד  שנה אחת וחלפהבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעואו בעל זיקה אליו  המציע
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 לפחות ממועד  חלפה שנה אחת ולאבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעואו בעל זיקה אליו  המציע
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 
 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה

 
____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                     שם                              תאריך    
 

 עורך הדין אישור
 

הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי  אני
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יות.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרת דיעל י
 אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  חוקיהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב

 
________________           ___________________               ___________________ 

 וחותמת חתימה                    מספר רישיון            תאריך            
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  נספח ו' למכרז

 רו"ח המציע בדבר היעדר הערת "עסק חי" אישור
 

 תאריך:_______________
 לכבוד 

 דנה הנדסה בע"מ
 א.ג.נ.,

 
 הציבורית""למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה  01/20מכרז פומבי מס' הנדון: 

 )להלן: "המכרז"(
 "עסק חי" – דיווח רואה חשבון
 

 הנני לדווח כדלקמן: "המציע"(לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן:  .א

 
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה 

 בתאריך _____.
 

 לחילופין:
הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ______ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים הדוחות 

 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.
 

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .ב
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק  שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר

 חי" )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות  .ג
נושא העסק החי עם הנהלת המציע הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון ב

.)**( 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ד
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע 

 ע "כעסק חי".עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המצי

 
 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

חודשים כי אז אין  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 
 דרישה לסעיפים ג', ד'.

 

 בכבוד רב,
                                                         ________________________ 

 רואי חשבון                                                                                                              
 הערות: 

ק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העס •
 .2009אוגוסט  –הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח •
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 ז' למכרזספח נ
 תצהיר 

 (5.1.3 סף לתנאי)בהתאם 
 

הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
 "( בתמיכה להצעה המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "

אני מצהיר/ה כי הנני , "למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית" 01/20מכרז פומבי מס' ב
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 
מאשר כי המציע אינו נמצא תחת הליכים משפטיים מהותיים, לרבות הליכי פשיטת רגל, כינוס  הנני

המציע לבצע את נכסים, פירוק, הקפאת הליכים או הליכים שיש בקבלתם להטיל ספק ביכולתו של 
 השירותים נשוא מכרז זה.

 
 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה
 

____________________   ____________________     __________________ 
 חתימה וחותמת                     שם                         תאריך    
 
 

____________________   ____________________     __________________ 
 חתימה וחותמת                     שם                         תאריך    
 
 
 

 עורך הדין אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ______________________, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע 
לאחר שהזהרתיו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים ומחייב את החברה בכל דבר ועניין, ו

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה וחתמו עליה בפני.
 

_________________           ___________________               ___________________ 
 חתימה וחותמת                      מספר רישיון                  תאריך            

  



50 

 

 ' למכרזחספח נ
  לקיום תנאי המכרזנוסח כתב ערבות 

 לתנאי המכרז(  14.1 )בהתאם לסעיף

 

 תאריך: _________________      

 שם  המוסד הבנקאי/חברת הביטוח: ___________     

 טלפון: ________________                                                       

 פקס: __________________                                                         

 לכבוד

 בע"מ דנה הנדסה

_____________ 

_____________ 

                                                                             
 הנדון: ערבות מספר__________________

                                                                             
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "החייב" )להלן:לבקשת : __________________________  
מכרז לאשר תדרשו מאת החייב בקשר  וחמש מאות שקלים חדשים( אלף עשרשישה )₪  16,500 עד לסך 

 ."למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית" 01/20פומבי מס' 

 
שתהיו חייבים לנמק  בכתב, מבלייום מתאריך דרישתכם הראשונה  15נ"ל תוך אנו נשלם לכם את הסכום ה

ר לחיוב כלפיכם, או לדרוש  לעמוד לחייב בקש שיכולהרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את ד
 החייב.                                                                       מאתתחילה את סילוק הסכום האמור 

                                                                             
      .2021.02.28ליום  עדממועד הוצאתה וערבות זו תהיה בתוקף 

                                                                             
 שכתובתו:                          חברת הביטוח /י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנקפ-דרישה על

 
__________________ 

                                                                     חברת הביטוח/שם הבנק 

                                                                             
  _______________                           _________________                                    
                   חברת הביטוחסניף הבנק/ מס' הסניף                 הכתובתמס' הבנק ו   

                                                                             
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.                                                 

                                                                       

                                                                            
           ________ ____________ __________________                                                                  

  וחותמת חתימה   תאריך               שם מלא                              



 בוטל - ' למכרזטספח נ
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 ' למכרזיספח נ
 

 היועץ המוצעניסיון 
 

 למכרז( 8.2למכרז ולבחינת אמות המידה לניקוד ההצעות כמפורט בסעיף  5.2)להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 
 

 .בכתב ידלמלאו הנספח ולא הקליד את תוכנו של יש ל
 

 .מטהמפורט לנדרש במסמכי המכרז דלעיל ולל בהתאם הכויש לפרט בהרחבה באשר למהות הפעילות שבוצעה בכל תחום 
 

 . לטבלאותלהוסיף שורות  ניתןהצורך,  במידת

 

 :___________________שם ושם משפחה

 

 .: ____________________   מספר ת.ז

 

 מועד רישום בפנקס מורשי הנגישות: ___________________ )חודש ושנה(.
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  – עבור גוף ציבורי השירות נגישותתחום ב היועץ ניסיון - א טבלה

 28.בסעיף  האיכותלניקוד ו 5.2.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 

 ניתן להוסיף שורות בטבלה

חוק שוויון כהגדרתו ב בתחום נגישות השירותכיועץ  01.01.2013מיום  חודשים(, בתקופה שהחל  60) שנים 5בעל ניסיון מקצועי של  5.2.1
 . עבור גוף ציבורי – 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 בחינת עמידת המועמד בתנאי סף זה תחל ממועד הרישום בפנקס מורשי הנגישות.

ממשלתי, תאגיד סטטוטורי, חברה  עירייה, רשות מקומית, מועצה מקומית, מועצה אזורית, משרד –" גוף ציבורי": בסעיף זה
 .ת, תאגיד עירוניממשלתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס"ד
 הציבורי הגוףשם 

לו  )כהגדרתו לעיל(
נתן היועץ המוצע 
שירותים בתחום 
 נגישות השירות

מפורטת האם  )התייחסות
רשות  הגוף הנו

 מקומית/משרד ממשלתי
 וכו'(

 נגישותשל שירותי  מפורטתאור 
 שנתנו  השירות

 
 מהות הפעילות שבוצעה בתחום הנגישות)

 (התקשרותבמסגרת איזה ו

ת תחיל מועד
 עבודה 

 
)יש לציין חודש 

, למשל ינואר ושנה
2013) 

מועד 
 סיום
  עבודה

 
)יש לציין 
, חודש ושנה

למשל 
דצמבר 

2015) 

 

איש שם 
 קשר

 ממליץ

טלפון איש 
 הקשר

)באחריות 
 לוודא המציע

פרטי 
  ההתקשרות(

1 
 

 

 

 
 

  

2 
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ניסיונו כיועץ נגישות השירות, החל מיום בעל ניסיון בביצוע פרויקטים מורכבים בתחום הנגישות וזאת במסגרת  –' ב טבלה
 ועד למועד הגשת ההצעות 01.01.2013

 – 8.2בסעיף  לניקוד ההצעות

 ועד למועד הגשת ההצעות. 01.01.2013בעל ניסיון בביצוע פרויקטים מורכבים בתחום הנגישות וזאת במסגרת ניסיונו כיועץ נגישות השירות, החל מיום 

 בעל אחד או יותר מהמורכבויות המפורטות להלן: –" פרויקט מורכב"

 השירות.בתקנות שאין )או שלא היתה בעת ביצוע הפרויקט( התייחסות לגביה נגישות שבגדרו היועץ גיבש והתווה פיתרון לבעיית פרויקט  .1

 לשנים, עבור גוף ציבורי כהגדרתו לעיל. 5בניית תכנית נגישות לתקופה של  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבורו שם הגוף  מס"ד
בוצעו הפרויקטים 

 בתחום הנגישות
 
 
 

 

   - של הפרויקט מפורטתיאור 
בעל אחד או יותר מהמורכבויות  –"פרויקט מורכב" 

 המפורטות להלן:
פרויקט שבגדרו היועץ גיבש והתווה פיתרון לבעיית  .1

נגישות שאין )או שלא היתה בעת ביצוע הפרויקט( 
 התייחסות לגביה בתקנות השירות.

לשנים, עבור גוף  5בניית תכנית נגישות לתקופה של  .2
 ציבורי כהגדרתו לעיל. 

 מועד
התחלה 
)יש לציין 

חודש 
, ושנה

למשל 
ינואר 

2013) 

 מועד
 סיום

)יש לציין 
חודש 
, ושנה

למשל 
דצמבר 

2014) 
 
 

 

איש שם 
 קשר ממליץ

טלפון איש 
 הקשר

 
)באחריות 

 המציע לוודא
פרטי 

 ההתקשרות(

1 
 

 

 

 
 

  

2 
 

 

 

 
 

  



55 

 

 

  -ועד למועד הגשת ההצעות  01.01.2015החל מיום  הנגישות בתחום הנחיות/תקנות/נהלים בכתיבת היועץ ניסיון -ג'  טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הגוף עבורו  מס"ד
נכתבו 

הנחיות//הנהלים
בתחום  תקנות 

 הנגישות
 

 

במסגרתו  הפרויקטמפורט של תאור 
הנחיות/תקנות, /נכתבו הנהלים

ופירוט בהרחבה אודות הנהלים/ 
  הנחיות/תקנות שנכתבו 

  (לרבות מספרם והאופן בו הופצ/פורסמו)

 התחלה  מועד
)יש לציין חודש 

, לדוגמא ושנה
 (2015ינואר 

 סיוםמועד 
)יש לציין חודש  

, לדוגמא ושנה
  (2016דצמבר 

איש שם 
 קשר ממליץ

טלפון איש 
 קשר
 

)באחריות 
 לוודאהמציע 

פרטי 
 ההתקשרות(

1  

 

 

  

 

  

2  

 

 

  

 

  



56 

 

 

ועד למועד הגשת  01.01.2015בביצוע הדרכות/הרצאות פרונטאליות בתחום הנגישות החל מיום  היועץ ניסיון פירוט -ד'  טבלה
  -ההצעות 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עבורו שם הגוף  מס"ד
בוצעו 

הרצאות /ההדרכות
 בתחום הנגישות

 
 
 

 

תאריך  ההדרכה/הרצאה בתחום הנגישותמפורט של  תיאור
  ההדרכה/הרצאה

, יש לציין חודש ושנה)
 (2016לדוגמא דצמבר 

1 
 

 

 

 

2 
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 – ועד למועד הגשת ההצעה 01.01.2013החל מיום  ניסיון בתחום התחבורה הציבורית –טבלה ה' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

עבורו שם הגוף  מס"ד
בוצעו הפרויקטים 

 בתחום הנגישות
 בתחבורה הציבורית

 
 
 

 

שבו נצבר  הפרויקטבהרחבה של  תיאור
הניסיון וכן פירוט בהרחבה של הניסיון 

 , שנצבר

תאריך 
התחלה 
)יש לציין 

חודש 
, ושנה

למשל 
ינואר 

2013) 

תאריך 
 סיום

)יש לציין 
חודש 
, ושנה

למשל 
דצמבר 

2014) 
 
 

 

איש שם 
 קשר ממליץ

טלפון איש 
 הקשר

 
)באחריות 

 המציע לוודא
פרטי 

 ההתקשרות(

1 
 

 

 

 
 

  

2 
 

 

 

 
 

  



 
 למכרז י"אנספח 

 
 הפלילי במרשםשל חבר הצוות מאושר בפני עו"ד בדבר היעדר רישום  תצהיר

 
הח"מ ______________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אני 

 אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות, ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים או 
שמעתיים בגין העבירות האמורות; ו/או לא נחקרתי בגין העבירות האמורות, וזולת אם חלפה תקופת מ

 .1981–רשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"אהתיישנות לפי חוק המ
 

 או

 
הנני מצהיר כי הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או נחקרתי )מחק את המיותר( בעבר בחקירות 

 :אשר רלוונטיות לשירותים נשוא מכרז זהלביצוע העבירות הבאות, פליליות בחשד 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 ט את העבירות(._________________________________________ )יש לפר
 

המוצע לשירותים נשוא מכרז  היועץיודגש, כי במקרה של ספק באשר לרלוונטיות הרישום הפלילי של 
זה, נדרש לפרט את הרישום הפלילי במסגרת תצהיר זה, ולהותיר ההחלטה לשיקול דעתה של וועדת 

במסגרת שאלת הבהרה פרטנית התקשרויות לבקש את התייחסות וועדת ה –או לחלופין  התקשרויותה
 בעניין, עובר למועד הגשת ההצעה. 

 
 חתימה:

 
 שם פרטי: _______________ שם משפחה: _____________ ת.ז.: _____________

 
 חתימה: ________________ חותמת: ________________ תאריך: ____________

 
 

 אישור חתימה על ידי עו"ד
 

"ד ___________________ ת.ז. ______________ מאשר בזאת כי אני הח"מ _____________ עו
החתום מעלה מר _______________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז., ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
 האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 
 

 תאריך:_____________ 
 

                               חתימה וחותמת: ______________
 
 

 נספח זה ימולא על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים לביצוע העבודה.
        נספחים אלו יצורפו להצעה.



 למכרז י"בספח נ
 

 הדדיכתב התחייבות 
 למפרט המכרז  12.17בסעיף כנדרש 

 
 תאריך:_______________

 
 לכבוד 

 דנה הנדסה בע"מ
 א.ג.נ.,

 
 

המוצע מטעם חברת  אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________
פומבי מכרז  במסגרתלתפקיד ________________ "( המציעלן: "______________________ )לה

"(, מתחייב להיות כאמור, המכרזלהלן: ") שירותים בתחום הנגישות בתחבורה ציבוריתלמתן  01/20מס' 
יום מיום חתימת חוזה ההתקשרות של משרד  30חבר פעיל בצוות המציע לביצוע העבודה נשוא המכרז תוך 

  התחבורה והבטיחות בדרכים עם המציע ולמשך כל תקופת ההתקשרות.
 
 

, מורשה החתימה במציע לעניין זה, מתחייב _______________אני הח"מ _______________ ת.ז. 
 בשם המציע להעסיק את מר ______________ ת.ז. _______________ המוצע מטעם המציע לתפקיד

 , למשך כל תקופת ההתקשרות למטרת ביצוע העבודה נשוא המכרז. יועץ נגישות
 
 

 בכבוד רב,       
 
 
 

____________________   ____________________     __________________ 
 חתימה                                  חבר הצוות שם            תאריך    
 
 
 
 

____________________   ____________________     __________________ 
  חתימה וחותמת  מרשה/י החתימה שם            תאריך    
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 למכרז גנספח י"
 

 תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים
 (המכרז למפרט 28 לסעיף בהתאם)

 
( והמוסמכים כדין לחתום על "המציע"; "החברה"אנו הח"מ, מורשי החתימה של _________ )להלן: 

שירותים "למתן  01/20למכרז פומבי מס' תצהיר והתחייבות זו מטעם המציע, בתמיכה להצעת המציע 
 מצהירים בזאת כדלקמן: , ("המכרז" )להלן:בתחום הנגישות בתחבורה הציבורית".

 

כי המציע או מי מבעלי העניין במציע/השותפים במציע ו/או מי מאנשי הצוות שיועסקו על ידו לצורך  .1
מתן השירותים נשוא המכרז, ו/או מי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, 

עבודתם על פי מתחייבים בזאת, כי ימנעו מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין 
 למסמכי המכרז. 31מכרז זה לבין עבודות אחרות שהם מבצעים והכל כנדרש בסעיף 

לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או  םמשרד התחבורה יהי רשאיהחברה ו/או ידוע ומוסכם כי  .2
לדרוש את הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות, במקרה בו על פי שיקול 

 מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר בירור של הממונה עם החברה הזוכה.   םדעת

המציע מתחייב להביא לידיעת הממונה, בכתב ובאופן מידי, כל כוונת התקשרות של המציע ו/או מי  .3
מטעמו שיועסק לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, אשר יש בהם פוטנציאל של ניגוד עניינים, לצורך 

 ת הממונה. הכרע

הפרת התחייבות זו, והימצאות המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת ההתקשרות,  .4
לפי שיקול דעתה של החברה ו/או הממונה על ביצוע העבודה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, 

הנזק אשר משקפים באופן חלקי בלבד, את ₪,  66,000וחיוב המציע בפיצויים מוסכמים בסך 
הפוטנציאלי שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבות המציע הזוכה לעניין האיסור להימצא 

בהתאם, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לחלט את ערבות הביצוע כאמור בהוראות  בניגוד עניינים.
 ₪. 00066,מכרז זה, החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בסך 

 

  המציע מתחייב בזאת: .5

לא להתקשר לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה, עם גורם חיצוני אשר קיימת אפשרות כי הוא  .5.1
 לעיל. 1או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל, ובפרט אחד מהמנויים בסעיף 

 1להלן פירוט כל העבודות בהם מעורבים המציע ו/או מי מטעמו, עם כל אחד מהמנויים בסעיף  .5.2
 עד הגשת ההצעה:   לעיל, נכון למו

 

 

פרטי איש הקשר אצל שוכר  מועד סיום העבודה העבודה והתפקידים שם הגוף 
 השירותים/מעסיק )שם, תפקיד וטלפון(
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__________________________________________________________ 

 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 
 

__________________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

אני הח"מ, עו"ד ______________________, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע 
את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים  ומחייב את החברה בכל דבר ועניין, ולאחר שהזהרתיו/הם לומר

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה וחתמו עליה בפני.
 
 
 
 
 
 

 
  __________________    ______________ 

 תאריך                                                               חתימה וחותמת
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 למכרז  י"דנספח 
 

 המציע -לשמירת סודיות  התחייבות
 

מכרז פרסמו את התחבורה והבטיחות בדרכים בשם מדינת ישראל  משרדודנה הנדסה בע"מ  וחברת הואיל
 .למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה ציבורית 01/20מס' פומבי 

 
 עשוי להיחשף למידע שהוא סודי במהותו, עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן; והזוכה והואיל

 הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: לפיכך

בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו מידע  לשמור .1
(INFORMATION( ידע ,)KNOW-HOW & KNOWLEDGE ידיעה, תכתובת, נתון, חוות ,) ,דעת

חומר, תכנית, מסמך, וכל אינפורמציה מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב ובין בעל פה, בתעתיק בסרט מגנטי 
ו/או במהלכו ו/או  לשירותבמחשב או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בקשר  מחשב סקטכדי

התחבורה, לפי הסכם ההתקשרות עם המשרד,  למשרדלאחר מכן, אשר יגיע לידי במסגרת מתן השירות 
 "(.מידע" או "המידעבין במישרין ובין בעקיפין )להלן: "

, לא יפיןכאמור, בין במישרין ובין בעק עלאפשר לכל אדם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המיד לא .2
ם המפורטים לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע בכל עניין מהענייני

 בכתב התחייבות זה.
לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע כמפורט בכתב  אולנצל ו/ לא .3

 התחייבות זה.
לי שעל העותקים של המידע כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  ברור .4

 התחייבות זה.
 עי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר/ים.בכל אמצ קוטבהקפדה את המידע ולנ לשמור .5
ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר  ןלעשות כל שימוש במידע, בין במישרי לא .6

ו/או למסור כל מידע כאמור, לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא לפרסם המידע או חלק הימנו 
 בדרך כלשהי.

בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין  הלי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע אשר הי ברור .7
ו/או יהיה בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבויותינו על פי 

 התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת. כתב
הווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי מ אני .8

 .1977-, תשל"זשיןרשמיים( לחוק העונ
 
 

 החתום: על
 
 

                _________                     ____                       ___________                   __________ 
 

 חתימה  תאריך  זהות תעודת  ומשפחה שם
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 למכרז ט"ונספח 
 

 עובד המועסק אצל המציע –התחייבות לשמירת סודיות 

 
( ו/או מטעם הזוכה, אשר התקשר "הזוכה"והח"מ מועסק על ידי _______________ )להלן:  הואיל

 למתן שירותים בתחום הנגישות בתחבורה ציבורית. 01/20מס' פומבי מכרז במסגרת  בהסכם
הח"מ עשוי להיחשף למידע )כהגדרתו להלן(, שהוא חסוי במהותו, עליו ובמסגרת מתן השירותים,  והואיל

 משרד התחבורה מעוניין להגן;
וכחלק מהתחייבויות הזוכה בהסכם ההתקשרות למתן השירותים, התחייב הזוכה לשמור על  והואיל

 סודיות המידע;
 

 לפיכך הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 

ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו מידע               לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות .1

(INFORMATIONַ( ידע ,)KNOW-HOW & KNOWLEDGE ,ידיעה, תכתובת, נתון ,)
חוות דעת, דוח, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט וכל אינפורמציה מכל מין וסוג שהוא 

בתעתיק בסרט מגנטי כדיסקט מחשב  פה,-)לרבות נושא ומהות העבודה(, בין בכתב ובין בעל
במחשב או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בקשר לעבודה ו/או במהלכה ו/או לאחר 
מכן, אשר יגיע לידי, בין במישרין ובין בעקיפין במסגרת מתן השירותים למשרד התחבורה, לפי 

 "(.מידע" או "המידעהסכם ההתקשרות של המשרד )להלן: "

אדם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המידע כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין,  לא לאפשר לכל .2
לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע בכל עניין מהעניינים 

 המפורטים בכתב התחייבות זה.

מפורט לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע כ .3
 בכתב התחייבות זה.

ברור לי שעל העותקים של המידע כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .4
 התחייבות זה.

לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או  .5
 הגעתו לידי אחר/ים.

בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, ולא לא לעשות כל שימוש במידע, בין במישרין ובין  .6
להעביר ו/או למסור כל מידע כאמור לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא לפרסם 

 המידע או חלק הימנו בדרך כלשהי.

ברור לי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע אשר היה בידיעתי, במישרין ו/או  .7
עתי, במישרין ו/או בעקיפין, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת בעקיפין ו/או יהיה בידי

 התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.

אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי מהווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון המדינה, יחסי  .8
 .1977-חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

 

 על החתום:

_________________ ____________ _____________ ______________ 

 חתימה תאריך תעודת זהות שם ומשפחה
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 למכרז ז"נספח ט
 

 תצהיר והתחייבות המציע בדבר סיוע עובד המשרד להכנת ההצעה במכרז
 

והמוסמכים כדין לחתום על תצהיר "המציע"( אנו הח"מ, מורשי החתימה של ____________ )להלן: 
למתן שירותים בתחום  01/20מס' פומבי מכרז בוהתחייבות זו מטעם המציע, בתמיכה להצעת המציע 

  מצהירים בזאת כדלקמן: , ("המכרז" )להלן: הנגישות בתחבורה ציבורית

 לצורך ידו על שהועסקו הצוות מאנשי מי או/ו במציע השותפים/במציע המניות מבעלי מי או המציע כי .1
 מכרז עבור המציע מענה הכנת לצורך ידו על שהועסקו מטעמו מי או/ו, זה במכרז המציע מענה הכנת

בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותיו של מי שנמנה על עובדי משרד , נעזרו לא כי, בזאת מצהירים, זה
 .התחבורה בין בעבר ובין בהווה

 המשרד עובד של שירותיו לקבלת  חשש קיים לגביהם אשר המקרים כל את לפרט בזאת מתחייב המציע .2
 :הבאה בטבלה לעיל 1 בסעיף כמפורט

 
 

 הסיוע שניתן   תפקיד שם העובד

   

   

   

  
 

__________________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 

 
 
 

 אישור עו"ד
 

______________________, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע אני הח"מ, עו"ד 
ומחייב את החברה בכל דבר ועניין, ולאחר שהזהרתיו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה וחתמו עליה בפני.
 
 
 
 

__________________    ______________ 
 תאריך                                                               חתימה וחותמת
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 למכרז י"זנספח 
 

 עידוד נשים בעסקים
 

 
או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה  הצעותלאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי  אם

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז,  עסקהגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של 
 ותצהיר. אישור שצורף לה בעת הגשתה ובלבד

 לעניין זה:

וכי לא התקיים אף  שליטהבאישה מחזיקה  מסוים בעסקאישורו של רואה חשבון כי  - "אישור" •
 :מאלהאחד 

o הבשליטהוא אינו קרוב של המחזיקה  -נושא משרה שאינו אישה  בעסקמכהן  אם. 
o אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אינם נשים  מהדירקטוריםשליש  אם 

 ;1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -אמצעי שליטה" " •

, במישרין אחרות נשים מחזיקה, לבד או יחד עם אשרנושאת משרה בעסק  -"מחזיקה בשליטה"  •
 ;בעסקמכל סוג של אמצעי השליטה  50% -או בעקיפין, למעלה מ

ראשי, וכל ממלא  סקיםע, סגן מנהל כללי, מנהל כללימנהל כללי, משנה למנהל  -"נושא משרה"  •
 אף אם תוארו שונה; בעסקתפקיד כאמור 

לציבור על  הוציאו ולארשומות למסחר בבורסה  אינןחברה הרשומה בישראל שמניותיה  -"עסק"   •
 פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;

או יחד, עם  לבד, להבשליטה בו, ואשר יש  מחזיקהעסק אשר אישה  -"עסק בשליטת אישה"   •
 של ההגדרה אישור; 2 -ו 1הוראות פסקאות  שהתקיימונשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד 

 , הורה או צאצא;אחבן זוג, אח, צאצא, בן זוג של  - "קרוב" •

 הוא בשליטת אישה. סקשהעתצהיר של מחזיקה בשליטה  -"תצהיר"  •
 

בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא  נשיםהעונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד  מציע
 .אישהבשליטת 
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 למכרז  י"חנספח 
 

 ד ו ג מ א
  לביצוע החוזה נוסח ערבות בנקאית

 לתנאי המכרז(  14.2 )בהתאם לסעיף

 
 לכבוד 

 בע"מ דנה הנדסה
 57יגאל אלון 

 תל אביב

 
 נ., ג.א.

 
 ____________ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
המבקש(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי  דרישתכם,  -על פי בקשת )שם הזוכה( )להלן 

סכום קרן(, צמוד למדד לפי האמור בסעיף  -)להלן  ( ₪אלף  ושישהשישים ) 66,000עד לסכום כולל של 
 בתחבורה ציבורית.למתן שירותים בתחום הנגישות   01/20מס' פומבי מכרז להלן, בקשר לעבודה לפי  1

סכום הקרן ישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן המתפרסם מפעם בפעם על ידי הלשכה    .1
ועד למדד  המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מהמדד שהתפרסם ביום ________

שפורסם בסמוך לפני מועד התשלום לפי כתב ערבות זה )להלן יקרא סכום הקרן והפרשי ההצמדה 
 ום הערבות(. סכ -

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום הנקוב בדרישה עד לגובה סכום   .2
 הערבות, תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה בלתי מותנית, ובכלל זה, אין אתם חייבים לפרט, לבסס   .3
 ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. 

_________ המבקש יישא בכל הוצאה הכרוכה במימוש או  ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום:  .4
 בהארכת ערבות זו. 

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק  שכתובתו ______________.      .5

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.     .6

 
        _______________________ 
 חתימה        
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 בוטל - למכרז י"טנספח 
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 למכרז כ'נספח 
 
 

 התחייבות לעניין כוח האדם 
 

 שם המציע ______________מס' ח.פ. ______________________ א.
 

 כתובת ______________________________________________ ב.

 
 טלפון: __________________פקס': _______________________ ג.

 
 מורשי  החתימה של המציע )שם ומס' ת"ז(_____________________           ד.
 

___________________________________________________ 

 
למתן שירותים בתחום  01/20מס' פומבי מכרז באני מתחייב בזאת להעמיד לצורך ביצוע העבודה הנדרשת 

את הצוות המוצע והמפורט בהצעה העונה על מלוא דרישות מפרט המכרז הנגישות בתחבורה ציבורית 
דנה יום מיום חתימת חברת  30תוך  מר/גב' _________________, וזאת היועץ המוצעהאמור, קרי את 

 על חוזה ההתקשרות. הנדסה בע"מ 
 

 
מיומנות  יבעלשיוקצה על ידי לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הנם כוח אדם אני מתחייב כי כל 

 בוהה ביותר.ברמה הג בכל הדרישות נשוא מכרז זה עמידה יאפשרבאופן שויכולת מקצועית גבוהה 
 
 

__________________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 

 
__________________________________________________________ 

 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 
 
 

 אישור עו"ד
 

______________________, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע אני הח"מ, עו"ד 
 ומחייב את החברה בכל דבר ועניין.

 
_____________________     _______________  

 תאריך                                                       חתימה וחותמת 
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 למכרז "אנספח כ
 
 

 המציע בדבר היעדר קשר עסקי ו/או חברי ו/או משפחתי תצהיר והתחייבות

 למפרט המכרז( 28)בהתאם לסעיף 
 

והמוסמכים כדין לחתום על תצהיר "המציע"( אנו הח"מ, מורשי החתימה של ____________ )להלן: 
למתן שירותים בתחום  01/20מס' פומבי מכרז בוהתחייבות זו מטעם המציע, בתמיכה להצעת המציע 

  מצהירים בזאת כדלקמן: , ("המכרז" :)להלן בתחבורה ציבורית הנגישות

 

כי המציע או מי מבעלי המניות במציע/השותפים במציע ו/או מי מאנשי הצוות שיועסקו על ידו  .1
לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, ו/או מי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא 

מתקיים קשר עסקי ו/או חברי ו/או משפחתי עם מי מעובדי החברה המכרז, מצהירים בזאת, כי לא 
 ו/או המשרד.

ידוע ומוסכם כי החברה ו/או משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יהיו רשאים לבטל את חוזה  .2
ההתקשרות עם המציע ו/או לדרוש את הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת 

ם מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר ההתקשרות, במקרה בו על פי שיקול דעת
 בירור של הממונה על ביצוע העבודה עם החברה הזוכה. 

המציע מתחייב להביא לידיעת החברה ו/או משרד התחבורה והממונה על ביצוע העבודה, בכתב  .3
 ובאופן מידי, על כל קשר עסקי ו/או חברי ו/או משפחתי עם מי מעובדי החברה  ו/או המשרד.

הפרת התחייבות זו, והימצאות המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת  .4
ההתקשרות, לפי שיקול דעתה של החברה ו/או הממונה על ביצוע העבודה, תהווה עילה לביטול 

אשר משקפים באופן חלקי ₪,  66,000חוזה ההתקשרות, וחיוב המציע בפיצויים מוסכמים בסך 
ציאלי שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבות המציע הזוכה בלבד, את הנזק הפוטנ

בהתאם, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לחלט את  לעניין האיסור להימצא בניגוד עניינים.
ערבות הביצוע כאמור בהוראות מכרז זה, החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בסך 

,00066 .₪ 

 

לניגוד עניינים בהתאם ים אשר לגביהם קיים חשש המקר המציע מתחייב בזאת לפרט את כל .5
 לעיל בטבלה הבאה:  1למפורט בסעיף 

 

 

 
שם בעל 
 התפקיד

סוג הקרבה )קשר  תפקיד
 משפחתי/עסקי(

פרטי הקרבה 
 המשפחתית/עסקית

    
    

  
 

 
__________________________________________________________ 

 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 
 

__________________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך 
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 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, עו"ד ______________________, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע 
תיו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים ומחייב את החברה בכל דבר ועניין, ולאחר שהזהר

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה וחתמו עליה בפני.
 
 
 
 
 

__________________    ______________ 
 תאריך                                                               חתימה וחותמת
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 למכרז בנספח כ"
 

  
 

 נספח אבטחת מידע וסייבר 
 

 

 כללי .1

 התקשרות עם הספק.  ךמסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצור .1.1

להתקשרות עם הספק ועליו לעמוד בדרישות אבטחת  עמידה בהוראות מסמך זה מהווה תנאי .1.2
 מעת לעת.של המשרד כפי שיעודכנו וסייבר המידע 

 

 מטרה .2

 בהתאם לצרכי המשרד.כתנאי לאספקת השירותים מידע נדרשת ת רמת אבטחהגדרת  .2.1
  

 הגדרות ומושגים .3

ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר הקשור ו/או  מידע: .3.1
האזרח, בכתובין, הנוגע למתן השירותים, לרבות מידע הנוגע לצנעת הפרט של עובדי המשרד או 

בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 
 .מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים ,אשר אינו מצוי בנחלת הכלל

נמסרו  זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, -שלמות מידע  •
 או הושמדו ללא רשות כדין.

 חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.מניעת  –סודיות המידע  •

 .שמירה על נגישות למידע באופן רציף –זמינות המידע  •

מצבו  נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, -מידע מוגן  •
 .הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו

כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של המשרד אשר משמש לצורך פעילות  נכסי המידע: .3.2
 המאגר לצורך הפעלת המכרז.

הגנה על סודיות, שלמות וזמינות המידע בבעלותו של המשרד, הגנה על המידע מפני  אבטחת מידע: .3.3
 חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין.

 

 השיטה .4

תחום אבטחת המידע לצורך התקשרות עם ספק. עמידה בהוראות אוסף דרישות בלהלן יפורט  .4.1
 .מסמך זה מהווה תנאי להתקשרות עם הספק, ועליו לעמוד בדרישות אבטחת המידע של המשרד

המסמך אינו מחליף כל הוראה או הנחיה של גורם זה או אחר למול הגוף מקבל המידע, אולם הוא  .4.2
 ק ינהג ויישם בעת קבלת מידע ממנו.מניח את היסודות שלאורן המשרד מצפה כי הספ

 

 שמירה על סודיות ופרטיות .5

 תתקנוו 1981 דיני הגנת הפרטיות ובכללם חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אב הספק מתחייב לעמוד .5.1
 .2017-ע"זהתש (עמיד תאבטח) תהפרטיו תהגנ

 שיועברו ע"י המשרד. הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות אבטחת המידע לגבי שמירת מידע כפי .5.2

חייבויותיו על פי הסכם זה ויהיה הספק ידאג לאבטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע הת .5.3
אחראי כלפי המשרד על כל המידע המועבר אליו או דרכו לרבות דוחות, נתונים אישיים, תכתובות 

 דוא"ל, קבצים ,מסמכים ,שרטוטים וכיו"ב על פי ההנחיות שיועברו על ידי המשרד.

https://www.gov.il/he/Departments/General/data_security_info
https://www.gov.il/he/Departments/General/data_security_info
https://www.gov.il/he/Departments/General/data_security_info
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 באחריות הספק לדאוג לחיסיון, אמינות וזמינות המידע של המשרד שברשותו. .5.4

צל הספק מסמכים הקשורים לפרויקט, יועברו כשהם מוצפנים, הרי שהמסמכים יישמרו אככל שה .5.5
 בתצורה מוצפנת.

 (.  (Need to Knowמידע "מוגבל" יהיה נגיש לעובדי הספק ע"פ הגדרת הצורך לדעת .5.6

הכנת עותקים לצרכי עבודה אצל הספק תיעשה על פי צורך בלבד ותפוצתם תהא בקרב עובדי  .5.7
 ים לעותקים אלו בלבד.הספק הנדרש

הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות  .5.8
זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו 

 במסגרת ההתקשרות.

 

 אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים .6

כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו  הספק מתחייב כי .6.1
בהתאם לנדרש במסמכי  במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה,

המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או 
ל פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם משתמש צד שלישי, יעשו ע"י הספק כנדרש ע

 יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

 הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת      ההתקשרות. .6.2

מבינים את מלוא האחריות הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי,  .6.3
 המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם.

על הספק לבצע הדרכות מודעות אבטחת מידע לעובדיו בתחום העיסוק של העובד בתדירות של  .6.4
 אחת לשנה.

בטחת חוזה הנחתם עם עובדים חדשים יכלול התייחסות לאחריות העובד בכל הנוגע להיבטי א .6.5
 סודיות.ה על שמירת מידע, וילווה בהצהר

חוזה של הספק עם חברות כוח אדם/השמה או עם חברות המספקות שירותי מיקור חוץ, יכלול  .6.6
התייחסות בכל הנוגע לבדיקות המבוצעות בתהליכי גיוס העובדים. אבטחת מידע בעת העסקת 

רו מהן הפעולות שיש לבצע עובדים והגברת המודעות שלהם נוהלי אבטחת מידע של הספק יגדי
 בכדי לשמור על נכסי המידע של המשרד.

 הספק יוודא כי בסיום ההעסקה לא יישארו נכסי מידע של הארגון בידי העובד.  .6.7
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 נספח שמירת סודיות

 
 –אני _________________ ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ )להלן 

 מצהיר ומתחייב בזה, כלפי ממשלת ישראל וכלפי המציע: "המציע"( או מועסק על ידה,

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לשום  .1

אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של ממשלת ישראל ו/או של המציע ושום מידע הנוגע 

במסגרת  התחבורה והבטיחות בדרכיםן הסכם ההתקשרות עם משרד לממשלה ו/או למציע בכלל ולעניי

"ההסכם"( בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין,  -)להלן _________________מכרז מספר

ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים בממשלה ו/או במציע 

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח של הממשלה או הבאים עימם במגע לרבות, 

ו/או המציע, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים 

מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי במציע 

 שלה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;ו/או במתן שירותים לממ

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כולל בצוע  .2

 שכפולים, העתקים וכיו"ב;

ידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי הממשלה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז  .3

– 1977; 

לעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב מהממשלה, עלול  2ו/או או  1ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4

 להסב לממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר;

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא  .5

 בבחינת נחלת הציבור.

 

 ק: __________________שם הספ
 

 : _____________________חתימה מורשה פרטי
 

 ____________ חותמת+ חתימה __________:תפקיד __________: מלא שם

 


