
 מעודכן נספח א' למכרז
 

 דוגמת חוזה 
 

  2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום _______ בחודש _______ שנת 
 

 ב י ן
 דנה הנדסה בע"מ

 , תל אביב29חומה ומגדל מרחוב 
 03-6319582פקס:  073-2590240טל: 

   ;מצד אחד                                                                ("החברה")להלן:  
 

 ל ב י ן
_____________________________ 

 מרח' __________________________
 טל': _______________ פקס: _______________

 
 ; מצד שני       ("המבצע")להלן: 

 
 בתחבורה הציבורית; מיפוי ואיסוף מידעבתחום  והחברה מעוניינת בקבלת שירותים הואיל:

לגיוס צוות מיפוי ואיסוף  06/20מכרז פומבי מס' והחברה פרסמה לצורך ביצוע העבודה  והואיל:
 ;מידע תחבורתי

פי החלטת ועדת ההתקשרויות של משרד התחבורה -והצעת המבצע זכתה בהליך הנ"ל על והואיל:
 _______;והבטיחות בדרכים מיום 

והמבצע מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית לקבל על עצמו את מתן השירותים )כהגדרתם  והואיל:
 ( בהתאם לתנאי חוזה זה; "ביצוע העבודה"במכרז ולהלן גם: 

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

 
 כדלקמן:אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים 

 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1
 

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

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

 
 מהות ההתקשרות .3

החברה מזמינה בזה אצל המבצע, בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה, והמבצע מתחייב בזה לבצע עבור 
תכלול בין היתר את המשימות  הצוותהחברה את השירותים, כמפורט בחוזה זה על נספחיו. עבודת 

 להלן. 8המפורטות בסעיף 
 

 מסמכי ההתקשרות  .4
 הבאים: לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים  4.1

 
 ( "המכרז")בחוזה זה:  א' נספח               מסמכי המכרז 
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  ב'נספח   מסמך תשובות לשאלות הבהרה  
  ג' נספח    הצעת המבצע  

 
משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות -התאמה ו/או דו-במקרה של סתירה ו/או אי   4.2

זה ואלו כולם על הוראות נספח הנספחים יגברו הוראות נספח א' ונספח ב' יחדיו על חוזה 
 ג'.

ברשות הארצית לתחבורה ציבורית שבמשרד  בכיר תח"צמנהל אגף החברה תבצע חוזה זה באמצעות  .5
 (."הממונה")להלן:  התחבורה, או מי שימונה מטעמו לצורך זה

  
  תקופת ההתקשרות .6

)להלן:  שנתייםתוקפו של חוזה זה הינו מיום חתימת החברה על הסכם ההתקשרות לתקופה של  .6.1
 (. "תקופת ההתקשרות"

לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, עד שנה לכל תקופה  .6.2
רה מיום חתימת החב 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 -ההתקשרויות. הארכת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תהא חתומה על
 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.  45צע החברה, ותועבר למב

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

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

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

תתבצע לשביעות רצונה המלאה. הפסקת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר 
תשלום אחר  יום מראש. יודגש כי החברה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או 30תינתן למבצע 

 עבור, או בקשר, לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, לפי העניין.  
 
 חפיפה .7

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

 לשעות העבודה בפועל.בהתאם  קופת החפיפה תהאבת
המבצע יחויב, לפי שיקול דעת החברה, בתקופת חפיפה לזוכה עתידי שתתבצע בתקופת  .7.2

לאחר תום תקופת ההתקשרות/הארכה עמו. במהלך תקופת   חודשייםההתקשרות/הארכה עמו או עד  
החפיפה שתארך חודשיים לכל היותר, יחפוף המבצע את המבצע אשר יחליף אותו בעת סיום 

 ההתקשרות בינו לבין המשרד. 
בתקופת החפיפה יעמיד המבצע את כל המידע, הניירות לרבות תוצרי העבודה )לרבות במדיה  .7.3

יע ככל הנדרש לשם לימוד החומר והעבודה ע"י המחליף וזאת לרבות מגנטית( לרשות מחליפו ויסי
 העברת המידע באופן פרונטאלי, קיום ישיבות חפיפה וכן הכנה של דוחות, דיווחים ומטלות.

ביצוע חפיפה כאמור, מועד ביצועה, משכה ותוכנה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של החברה, וזאת  .7.4
 ה.רשאית אף לוותר כלל על ביצוע החפיפ

 
  התחייבויות המבצע .8

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

 ן:ללה
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 קידום וליויי הקמת סככות המתנה בתחנות תחבורה ציבורית  .8.2.1
כחלק ממדיניות שיפור השירות לנוסעים בתחבורה ציבורית משתתף המשרד בעלות התקנת 
סככות המתנה ברחבי הארץ. טרם אישור המשרד להעברת ההשתתפות בעלות מימון הסככה 
נדרש לבצע מספר מטלות ובהן, סיורים ברחבי הארץ לבחינת התחנות בהן מבקשות הרשויות 

דשות ומתן אישור לקביעת מיקום הסככה, הפצת סיכום המקומיות להתקין סככות המתנה ח
סיור ופירוט המיקומים שאושרו להצבה לרבות תמונות מהשטח, ביצוע סיורי מסירה לאחר 
התקנת הסככות והפצת סיכום סיור מסירה כולל תמונות מהשטח. על הזוכה במכרז יהיה 

נה בהתאם למפורט לבצע את כל הפעילויות הנדרשות לקידום וליווי הצבת סככות המת
 למכרז. בנספח כ"דבהרחבה 

 מיפוי מסלולי קווי שירות .8.2.2
מדיניות משרד התחבורה הינה המשך הוצאת קווי שירות לתחרות, בד"כ באמצעות הליך 
תחרותי, כאשר לאחר בחירת הזוכה במכרז נכנס האחרון לתקופת בדיקת מוכנותו להפעלה 

נועדה להבטיח שמפעיל השירות המיועד עומד )להלן: "תקופת היישום"(. תקופת היישום 
בכול התחייבויותיו המכרזיות וזאת בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם ההפעלה מול 

 משרד התחבורה.
חלק אינטגרלי ומרכזי בתקופת היישום כולל ביצוע סיורים בשטח לבדיקת מכלול פרמטרים 

תחנה )עמוד/סככה/מפרץ  בכל תחנה לרבות: מק"ט התחנה, שם תחנה בשטח, כתובת, סוג
, בדיקת השילוט הסטאטי, בדיקת 505וכו'(, מצבה הפיזי של התחנה, בדיקת התאמת תמרור  

קיומו תקינותו של השילוט האלקטרוני בתחנה, בדיקת מרחב התחנה והנגשתה לבעלי 
מוגבלויות, בדיקת הקורדינאטות בכול התחנות, בדיקת קיומה של עמדת טעינה )ככל וישנה(, 

כן בדיקת עבירות האוטובוס במסלול הקו ובדיקת תשתיות תומכות כגון: מסופים,  כמו
תחנות מרכזיות, חניונים, רציפים, חניות תפעוליות במידת הצורך. סיכום המיפוי וממצאיו 

 .בנספח כ"דכמפורט 
על הזוכה במכרז יהיה לבצע את כל הפעילויות הנדרשות למיפוי קווי השירות והתחנות 

למכרז. העבודה בכללותה תתבצע  בנספח כ"דכול, בהתאם למפורט בהרחבה במרחב האש
 ע"י אמצעים אלקטרוניים כגון טלפונים חכמים, טאבלטים וכד'.

הזוכה יידרש להפקת דוחות תקופתיים המרכזים את הפעילות וביצוע ניתוחים והסקת  .8.2.3
 מסקנות על העבודה. כמו כן, יוגשו דוחות ביניים ע"פ דרישה ובהתאם להוראות הממונה. 

יידרש/ו צוות הפרויקט להשתתף בישיבות עבודה עם נציגי המשרד ו/או כי במסגרת התפקיד,  ,  יובהר .8.3
יידרש. כמו כן, צוות הפרויקט יידרש/ו להכנת מצגות הקשורות לעבודה, וכל החברה בכול מקום ש

 מטלה אחרת כפי שתוגדר על ידי הממונה על העבודה או מי מטעמו.
לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לצמצם או להרחיב את היקף העבודה   8.2ף  בסעיעל אף האמור   .8.4

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

לעיל, כדי להקנות לזוכה בלעדיות בביצוע העבודה וכי  3בנוסף, 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 

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

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

 בודה, והתשלום יבוצע בגין העבודה שבוצעה בפועל.הע

באיכות וכישורים  אחראי צוותלהלן, להעמיד לביצוע העבודה  9מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.7
מקצועיים המתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי הוראות המכרז. המבצע מתחייב, 

 כי אם יוחלף עובד מטעם כלשהו, תשמר רציפות מלאה במידע ובביצוע העבודה.
ה לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה וכן לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל ומעול .8.8

 שלה. 
להיות אחראי כלפי החברה לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע החוזה יפעל בהתאם  .8.9
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להוראות החוזה ובמיוחד יעמוד בדרישות החוזה המתייחסות ללוח זמנים, טיב העבודה ושמירת 
 סודיות. 

להמציא לפי דרישת הממונה או מי מטעמו מעת לעת פרטים ומידע בקשר לדרכי ביצוע וקצב  .8.10
 התקדמות העבודה. 

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

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

המבצע מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי המאפשר לו לבצע את העבודה נשוא התקשרות זאת  .9
כאמור בהצעתו למכרז, ובאמצעות אחרים נוספים, ככל שיותר, ובהתאם לתנאי המכרז; כי הוא 
 מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלאה של החברה במומחיות ובמקצועיות הדרושים

 וכי הוא יישא באחריות הבלעדית והכוללת לביצועה של העבודה. 
המוצע ו/או להפחית ו/או להוסיף מי מחברי צוות  אחראי הצוותהמבצע לא יהיה רשאי להחליף את  .10

 הפרויקט אלא לאחר קבלת אישור מראש בכתב מאת הממונה על ביצוע העבודה. 
את עבודתו/את עבודתו של מי מהמועסקים החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות למבצע לסיים  .11

על ידו במתן השירותים נשוא התקשרות זו. המבצע יפסיק את עבודתו של המועסק מטעמו כאמור בתוך 
 יום ממועד ההודעה. 30

אחראי המוצע, בין על ידי המציע ובין על ידי  אחראי הצוותיובהר כי במקרה של הפסקת העסקתו של  .12
שים מיום חתימת החברה על הסכם ההתקשרות, תהיה רשאית ועדת עצמו, בתוך ששה חוד הצוות

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

 
 העסקת עובדים .13

המבצע מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה לרבות חוקי מגן, צווי הרחבה, ההסכמים  .13.1
 וציים, ההסדרים הקיבוציים והנוהג בענף בו הוא פועל. קיב

ידו לכל אורך -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב המבצע לקיים לגבי העובדים שיועסקו על .13.2
 תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים הבאים: 

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

 .1957-וק הסכמים קיבוציים, התשי"זצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי ח 
 

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

ועלו השיעורים של המסים עובדים, אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על חוזה זה או שה



5 

 

ו/או העסקת העובדים, אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על חוזה זה, או שהועלו השיעורים 
 ו/או המסים ו/או ההיטלים ו/או תשלומי החובה הקיימים, יחולו כל אלה על המבצע. 

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

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

 ביטוחים  .15
בהתאם ובהתאמה לעבודות  -המבצע מתחייב לרכוש, לבצע ולקיים את סוגי הביטוחים המפורטים 

משרד –לטובתו, לטובת חברת דנה הנדסה ולטובת מדינת ישראל  -ידו   והשירותים הניתנים על
התחבורה והבטיחות בדרכים;  ולהציג  לחברת דנה הנדסה ו/או למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 
אישורי ביטוח או פוליסות ביטוח הכוללות את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות  

 :ןהאחריות לא יפחתו מהמצוין להל

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

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

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

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

 דולר ארה"ב. 1,000,000-גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ       .15.1.2
 :      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.  -הספק כלפי המבצע ומדינת ישראל 
 חודשים.   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .15.1.3.5
 

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

 
 ביטוח חבות המעבידים .15.2

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

 דולר ארה"ב.  5,000,000-ריות לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(  לא יפחת מגבול האח .15.2.2
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  –הביטוח יורחב לשפות את החברה,  מדינת ישראל  .15.2.3

היה ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד 
 כלפי  מי  מעובדי  הספק.                                                    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

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 דולר ארה"ב.  500,000 –יפחת מ גבול האחריות למקרה ולשנה לא  .15.3.2
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) .15.3.3
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,   –הביטוח יורחב לשפות את החברה, מדינת ישראל  .15.3.4

 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  וכל הפועלים מטעמו. 
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 כללי .15.4

 
 נאים הבאים.בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו הת .15.4.1

משרד התחבורה   –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
פחות במכתב רשום יום ל 60אלא, אם ניתנה על כך ע"י המבטח הודעה מוקדמת של 

 לחברה ולחשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי החברה, מדינת    .15.4.1.3

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול   –ישראל 
 לטובת  אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

לעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל המבצע אחראי ב .15.4.1.4
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.                                                                     

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  המבצע. .15.4.1.5
בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כל סעיף  .15.4.1.6

כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי החברה  ומדינת ישראל, והביטוח הינו  
 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
חייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המבצע, וכל עוד אחריותו קיימת, הספק מת .15.4.2

להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.  הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו 
 מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם המבצע בתוקף.

ולמשרד אישורים בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי המבצע לחברה  .15.4.3
התחבורה והבטיחות בדרכים  עד למועד חתימת החוזה;  המבצע  מתחייב להציג את 
האישורים חתומים בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות לחברה ולמשרד התחבורה  

 והבטיחות בדרכים  לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח;  

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

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

 הסתייגויות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שומר לעצמו את הזכות לקבל מהמבצע   –מדינת ישראל   .15.4.4

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

סיבה אחרת,  והמבצע יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת 
הדרישה. המבצע מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות 

 שבנספח זה. להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א'

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  –המבצע מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל 
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
טוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע הביטוח/ אישורי הבי

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

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

ם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על המבצע, ואין בהם משום אישור המדינה הכיסוי ה
או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים  רכוש וחבות 
לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות 
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 בהתאם לכך.
כי אין בדרישות הביטוח על פי סעיף זה כדי למנוע מהמזמין לדרוש   מודגש ומובהר בזה .15.4.6

מהמבצע ביטוחים ו/או כיסויים נוספים ו/או להתאים את דרישות הביטוח שפורטו לעיל,  
משרד התחבורה והבטיחות  –בכל בהתאם לעבודה/עבודות בה התקשרו מדינת ישראל 

 בדרכים עם המבצע. 
י לפטור את המצע מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כד .15.4.7

משרדי הממשלה ויחידות הסמך,  –החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 
 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

 
  המבצעאחריות  .16

המבצע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו  .16.1
 ידו או לכל מאן דהוא. -פי כל דין לאנשים המועסקים על-על

 המבצע יפצה את החברה על כל נזק, שייגרם לחברה, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה.  .16.2
ו/או  אבדן לכל מקצועית אחריות לרבות מלאה אחריות צמוע על מקבל המבצע ספק, הסר למען .16.3

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

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

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

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

 .זה חוזה פי על המבצע
 

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

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

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

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

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

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

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

 לעיל.  17.1בחוזה בסעיף 
שמירת סודיות כאמור, מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' -זה כי ידוע לו, כי איהמבצע מצהיר ב .17.4

 .1977–לחוק העונשין, תשל"ז
ידי עובדיו, סוכניו וכל המועסקים -המבצע מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על .17.5

ל ידו ו/או ידו וכן מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים, ומתחייב להחתים את כל המועסקים ע-על
מי מטעמו כאמור במתן השירותים נשוא הסכם זה, על טופס שמירת סודיות, בנוסח המצורף 

 למסמכי המכרז. ט"ו -כנספחי י"ד
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עם דרישת הממונה וכן במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה מתחייב המבצע להעביר לחברה את  .17.6
חברה. כן יעביר המבצע כל מידע המידע באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה, על פי דרישת ה

הנמצא אצלו על גבי נייר, דיסקטים או מדיה  מגנטית אחרת. יובהר כי המבצע לא יותיר ברשותו כל 
מסמך או מדיה מגנטית שהגיעו אליו, באופן ישיר או עקיף, במסגרת עבודתו, ולא יעשה מהם כל 

 העתק. 

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

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

פי דרישתו, את האמצעים בהם הוא -. המבצע יציג בפני הממונה, עלבהתאם לנספח כ"ב למכרז
 שתמש לשם אבטחת המידע. מ

המבצע ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך ביצוע  .18.3
העבודה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על 

 התחייבות לשמירת סודיות. 

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

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

מעובדיו או כל מי מטעמו לא יתן  כי הוא או אחראי הצוות מטעמו או מיבצע  בכלל זה, מתחייב המ .19.2
כל יעוץ/ שירות הניתן במסגרת מכרז זה, ו/או לא יבצע כל עבודה בין במישרין ובין בעקיפין, הניתן 
במסגרת מכרז זה, עם או עבור מפעילי תחבורה ציבורית, לרבות באמצעות חברות בת ו/או אם ו/או 

 אחות. 
ו/או כל נושא משרה מטעמו, אינו נושא משרה ו/או  מצהיר בזאת כי הוא ו/או כל בעל עניין  בצעהמ .19.3

בעל עניין ו/או שליטה בכל גוף הנותן יעוץ/ שירות הניתן במסגרת מכרז זה, ו/או המבצע עבודה בין 
לרבות באמצעות  רשויות מקומיותבמישרין ובין בעקיפין, הניתן במסגרת מכרז זה, עבור או מטעם 

 חברות בת ו/או אם ו/או אחות.
מתחייב בזה לא להתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות כי הוא או עובדיו ימצאו  המבצע  .19.4

 בניגוד עניינים כאמור לעיל. 
המבצע מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשש כי במהלך עבודתו עבור  .19.5

לבצוע החוזה  החברה, על פי תנאי חוזה זה, עלול הוא או אחד מעובדיו, או אחד מהקשורים עמו
להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על כך מיד בכתב לחברה ולממונה  

 ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה, אם יינתן. 
ידוע ומוסכם כי החברה תהיה רשאית לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או לדרוש את  .19.6

י מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות, במקרה בו על פי שיקול דעתו  הפסקת פעילותו של מ
 מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר בירור של הממונה עם הזוכה. 

המציע מתחייב להביא לידיעת הממונה, בכתב ובאופן מידי, כל כוונת התקשרות של המציע ו/או מי  .19.7
מכרז, אשר יש בהם פוטנציאל של ניגוד עניינים, מטעמו שיועסק לצורך מתן השירותים נשוא ה

 לצורך הכרעת הממונה. 
הפרת התחייבות זו, והימצאות המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת ההתקשרות,  .19.8

וחיוב המציע בפיצויים  לפי שיקול דעתו של הממונה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, 
₪, אשר משקפים באופן חלקי בלבד, את הנזק הפוטנציאלי  000015,מוסכמים ששווים יהיה בסך 

שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבות המציע הזוכה לעניין האיסור להימצא בניגוד 
בהתאם, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לחלט את ערבות הביצוע כאמור בהוראות מכרז . עניינים

 ₪. 000150,זה, החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בסך 
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  זכויות קניין .20
להלן, כל הזכויות בעבודה, מכל סוג  24מוסכם בזה כי בכפוף לתשלום בגין העבודה כאמור בסעיף  .20.1

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

 פי כל דין. -שם החברה, על-אמור, עלכ
החברה תהיה זכאית לתבוע ולקבל מהמבצע במהלך ביצוע העבודה, או לאחר מכן, כל מידע, מסמך,  .20.2

 או דבר הקשור לעבודה.  
 על אף האמור בכל דין לא תעמוד למבצע זכות עיכבון בעבודות.  .20.3

 
 ביטול ההסכם .21

ת בכל עת ומכל סיבה שהיא להביא חוזה זה על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, החברה רשאי .21.1
יום מראש. במקרה זה  30ידי מתן הודעה על כך בכתב למבצע לפחות -או מקצתו לידי גמר, על

תשלם החברה למבצע את התמורה המגיעה לו עבור העבודה שביצע בפועל עד יום גמר החוזה, לפי 
 ההודעה האמורה.

 30לעיל תוך  6.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי קבלת נסח חברה/שותפות כאמור בסעיף  .21.2
ימים ממועד דרישת הממונה, יהווה עילה להפסקת ההתקשרות המשרד עם המבצע. יודגש כי 
החברה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול ביצוע העבודה,  

מבוטל ממנה, לפי העניין, ובחתימתו על חוזה זה, המבצע מוותר על כל טענה כאמור  או אותו חלק
 ולרבות טענה בדבר הסתמכות ו/או אובדן רווחים בגין ביטול החוזה.  

 
  מהות הקשר בין הצדדים .22

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם יוצרים   .22.1
מזמין לקבלן המבצע הזמנות, במידה שהמדובר הוא באחריות או חובות החברה,  אלא יחס בין

ידו, וכי בכל מקרה, לא -ידה, כלפי המבצע והמועסקים על-הבאים מכוחה, ו/או המועסקים על
יתקיימו כתוצאה ממתן השירותים לפי חוזה זה, יחסי עובד מעביד בין החברה לבין המבצע ו/או מי 

מו, המועסקים על ידי המבצע בקשר עם מתן השירותים, ועל בסיס הצהרה זו מעובדיו ו/או מי מטע
 נקבעה תמורת השירותים.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי במידה וחרף האמור בהסכם זה, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד  .22.2
מהתמורה  50%מעביד בין החברה לבין מי מעובדי המבצע, תהיה התמורה לפי הסכם זה, בסך 

 (.  "התמורה המופחתת"בהצעת המבצע למכרז )להלן: הנקובה 
 

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

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

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

 העבודה, מכל סיבות שהן. 
החברה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים  .22.5

פי כל דין, לנכות למטרות אלה סכומים משכר המועסקים -ידי המבצע ובמידה שקיימת חובה, על-על
 ידי המבצע ובאחריותו.-ידי המבצע, ייעשה הדבר על-על

מי  או המבצע, של עובדים עובד, או דין, כי בית או/ו משפט בית שהיא, יקבע סיבה ומכל היה .22.6
 לפצות מתחייב המבצע אז כי בנפרד, ובין המבצע עם ביחד החברה, בין של עובדים הנם מטעמו
 מן הכלל, שהחברה תידרש יוצא ללא סכום כל על הראשונה, דרישתו לפי מיד החברה, את ולשפות
 המשפטיות כל ההוצאות כזו, לרבות וקביעה קביעה כל עם בקשר גוף ו/או אדם לכל לשלם

 .לנ"ל הקשורות
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החברה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות המבצע את כל המידע והנתונים שברשותה,  .23

 הנחוצים למבצע לשם ביצוע העבודה. 
 

  התמורה ותנאי התשלום .24
 .התמורה תשולם לזוכה בהתאם לשיעור ההנחה שנקב בהצעתו הכספית כמפורט להלןתמורה  .24.1
 10%, בהפחתה של 3יועץ תעריף  לזוכה ישולםאחראי על הצוות של ה שעת עבודה בפועלעבור כל  .24.2

עבור כל   .מכרזל 12 , כאמור בסעיףשנקב הזוכה בהצעתו הכספית שיעור ההנחה באחוזיםובהפחתת 
שיעור ובהפחתת  10%, בהפחתה של 4יועץ תעריף  לזוכה ישולםהצוות  עובדישל  שעת עבודה בפועל

 .למכרז 12 , כאמור בסעיףשנקב הזוכה בהצעתו הכספית ההנחה באחוזים
 לכל התשלומים יתווסף מע"מ כחוק. .24.3
הזוכה יעביר חשבון חודשי שיצורף לדוח שעות מפורט עבור כל חבר צוות ובו פירוט השעות שביצע   .24.4

 כל חבר צוות בפועל. יובהר, כי החברה תהא רשאית לדרוש מסמכים נוספים בטרם אישור התשלום.
 לחודש העוקב של החודש בו ניתן השירות. 5-יאוחר מההחשבון כאמור לעיל יוגש חברה לא  .24.5
בכפוף לאישור הדוח החודשי שיגיש הספק ובכפוף לאישור הממונה על ביצוע העבודה או מי מטעמו,  .24.6

תשלם החברה לספק את התמורה בהתאם לדוח המאושר. התמורה תשולם לספק כנגד העברת 
 חודש בו ניתן השירות.יום מתום ה 60התשלום לחברה ממשרד התחבורה וזאת עד 

לפיכך, מוסכם בזאת, כי היה ומשרד התחבורה לא העביר את הכספים במועד, תשולם התמורה  .24.7
למבצע בסמוך למועד קבלת הכספים על ידי החברה, ולא יהיה באי העברת התשלום למבצע במועד, 

 מסיבה זו, כדי להוות הפרת הסכם על ידי החברה.
פי סעיף זה, יהיו לסילוק כל המגיע למבצע עבור העבודה ועבור כל התשלומים המגיעים למבצע על  .24.8

 זכות או תביעה הקשורות בה, לרבות כל ההוצאות הקשורות באספקת השירותים נשוא הסכם זה.
התמורה למציע הזוכה לא תהיה צמודה למשך כל תקופת ההתקשרות, על ההארכותיה, ככל   .24.9

חשכ"ל המעדכנת את תעריפי ההתקשרות עם י בהתאם לעדכון בתעריפשתהיינה, אולם תתעדכן 
"עדכון תעריפי התקשרות עם נותני   13.9.0.2.1להודעת התכ"ם נותני שירותים חיצוניים, ובהתאם  

 ."שירותים חיצוניים
 

 קיזוז ועיכבון .25
מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, רשאית החברה לקזז ו/או לעכב, כל סכום שיגיע 
לחברה מהמבצע, ולרבות סכומים בהם החברה עלולה לשאת כתוצאה מנזקים שנגרמו לחברה על ידי 

 המבצע ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע החוזה, מכל סכום אשר יגיע למבצע מהחברה.

 

 שיפוי .26
של  מתביעתו נובע הוא אם בין המבצע בו חב זה חוזה פי שעל חיוב בגין סכום כל החברה לשלם חויבה

אחר, ולרבות חיוב הנובע  מקור מכל או מבטח של או שלישי צד של או החברה של עובד או המבצע עובד
 על המבצע מאת מלא ופיצוי זכאית לשיפוי היא מהפרת הסכם זה על ידי המבצע ו/או מי מטעמו, תהא

 ושכר משפטיות הוצאות לרבות כל הוצאותיה 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 החברה    .כאמור לה שנגרמו פירוט הוצאות ובה דרישה לו תגיש שהחברה   לאחר מיד אלה
 .זה סעיף פי על נתבעת שהיא מקרה כל על

 
 ערבות ביצוע .27
 

להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא המבצע לחברה עם חתימת חוזה זה, ערבות   .27.1
אלף ₪(   עשר ושלושהמאה ) 113,000אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק או מחברת ביטוח, בסך 

 (. "הערבות"יום לאחר תום תקופת ההתקשרות )להלן:  90שתוקפה מיום חתימת החוזה ועד 
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יום מראש, ערבות  30התאם לתנאי חוזה זה, ימציא המבצע לחברה, לפחות במידה והחוזה יוארך ב .27.2
 חדשה באותם תנאים ויחולו עליה הוראות סעיף זה. 

פי שיקול דעתה, לרבות במקרים -החברה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על .27.3
 הבאים: 

 י דין. פ-פי חוזה זה או על-המבצע לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל .27.3.1
המבצע הפסיק את ביצוע העבודה נשוא חוזה זה לפני תום תקופת ההתקשרות או כל  .27.3.2

 תקופת התקשרות נוספת. 
 לעיל.  14המבצע ערך שינוי במבנה הבעלות בניגוד לאמור בסעיף  .27.3.3
בתום תקופת ההתקשרות לא העביר המבצע את העבודה בצורה מסודרת למשרד   .27.3.4

 מה. התחבורה/דנה הנדסה בע"מ או למי מטע
תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם לממשלה על ידי מעשה או מחדל של המבצע או  .27.3.5

 מי מטעמו. 

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של המבצע לפי חוזה  .27.4
 זה. 

לעיל,  27.3חילטה החברה את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף  .27.5
לעיל, שתעמוד בתוקף עד תום  27.1מתחייב המבצע להמציא לחברה ערבות חדשה, כמפורט בסעיף 

 תקופת ההתקשרות, הכול כמפורט לעיל.

החברה תהיה רשאית להסב, להעביר ולמסור לזכיין חדש שימונה על ידי המשרד לניהול מנהלת התח"צ  .28
לוגיות ו/או למשרד ו/או לכל גוף אחר והטכנו , קשרי קהילההיישוםהתשתיות, בתחום הבקרה, 

שהמשרד יורה לה, את כל זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן, והמבצע נותן בזאת 
 בחתימתו על הסכם זה את הסכמתו להעברת הזכויות והחובות כאמור.

כל זכות, או  המבצע מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר  .29
 חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 

ניתנה הסכמת החברה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, או חובה 
 פי כל דין ולפי חוזה זה. -כלשהי על

פי כל דין וחוזה זה, -הפר המבצע הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית החברה, נוסף על זכויותיה על .30
בה נדרש לתקן את המעוות, יום מראש  14בכתב של לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה לו הודעה 

והמבצע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה, תוך הזמן שנקבע בהודעה. כן רשאית החברה לראות 
ת החוזה כממשיך להיות בתוקף, ולעשות בעצמה, או באמצעות אחרים את העבודה שהמבצע חייב א

 פי חוזה זה, וזאת על חשבון המבצע. -לעשות על
ויתרה החברה למבצע על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה  .31

או שונה ממנה. כל ויתור, ארכה, או הנחה שלאחר מכן של אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה, 
 ידי החברה. -תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-מטעם החברה, לא יהיה בר

 
 . בירושליםסמכות השיפוט הבלעדית בכל ענין הנובע מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך  .32

 
 צדדים. ידי ה-כל שינוי בחוזה זה לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על .33
 

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:  .34
 

 כמצוין במבוא לחוזה זה. החברה: 
  

 כמצוין במבוא לחוזה זה.  המבצע:
 

שעות  72וכל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה כחוק  
 לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל. 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

  חברת דנה
 המבצע                        הנדסה בע"מ

 
 

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

____________      ____________ 
 תאריך החתימה        תאריך החתימה
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 מעודכן נספח ט' למכרז
 

 הגוף המציעניסיון 
למכרז ולבחינת אמות המידה לניקוד ההצעות כמפורט  6.2)להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 

 למכרז( 7.2בסעיף 
 

 יש להקליד את תוכנו של הנספח ולא למלאו בכתב יד.
יש לפרט בהרחבה באשר למהות הפעילות שבוצעה בכל תחום הכול בהתאם לנדרש במסמכי המכרז דלעיל 

 ולמפורט מטה.
 במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות לטבלאות.

 

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

בתמיכה "( המציעשהוא המציע )להלן:  " ___________________תצהיר זה בשם  נת/הנני נותן .1
 .תחבורתילגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע  06/20פומבי מס' מכרז להצעה ל

 .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2

 למציע ניסיון כמפורט להלן: .3
 

ועד  01.01.2015ניסיון המציע בביצוע פרויקט בתקופה שהחל מיום  –טבלה א' 
  –למועד האחרון להגשת ההצעות שכלל את כל המפורט להלן 

למכרז ולבחינת אמות המידה לניקוד ההצעות כמפורט  6.2)להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 
 למכרז( 7.2.1בסעיף 

הפרויקט בוצע במסגרת התקשרות ישירה אחת, עם מזמין עבודה אחד, במסגרת חוזה התקשרות  •
פן מצרפי, שבמהלכם התקיימו כל רכיבי סעיף זה, באו –חודשים רצופים לפחות  24אחד, ונמשך 

 חופף ומצטבר; 

עובדים בהיקף  4לפחות בו זמנית, מעביד, -ידי המציע, ביחסי עובד-במסגרת הפרויקט הועסקו על •
 –מחוץ למשרדי המציע ומזמין העבודה  –כל אחד, באיסוף נתונים בשטח  משרה 50%לפחות של 

 .וכן בריכוז ועיבוד הנתונים ;תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים בלבד
 בסעיף זה, "אמצעים טכנולוגיים".

כפי שהוגדרו בהודעה בדבר שינוי גבולות מחוזות    2הפעילות האמורה בוצעה במקביל בלכל הפחות  •
 (.5311)י.פ  6.4.2004מחוזות ונפות מיום 

 ביחס לכל פרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון יש למלא טבלה נפרדת
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שם הגוף עבורו ביצע המציע את 
 )מזמין העבודה( ויקטהפר

 

)מומלץ איש קשר ממליץ בפרויקט 
לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' 

 טלפון אחד(

  תפקיד   שם

כתובת   טל'
 דוא"ל

 

תיאור בהרחבה על אופן ההתקשרות 
 /פטור  /הזמנה/)מכרזעם מזמין העבודה  

יש לציין את שם, מספר ופרטי  –אחר 
ומועדי תחילת וסיום אחר  המכרז/

 (החוזה

 

 

 

 

, בדגש על בהרחבהתיאור הפרויקט 
מחוץ  –  שטחבנתונים האיסוף פעילות 

וכן  –למשרדי המציע ומזמין העבודה 
 בריכוז ועיבוד הנתונים

 

 

 

ידי המציע,  - על כמות העובדים שהועסקו 
, בהיקף של  בו זמנית מעביד,  - ביחסי עובד 

באיסוף  כל אחד,  משרה  50%לפחות 
מחוץ למשרדי המציע   – נתונים בשטח 

תוך שימוש באמצעים   – ומזמין העבודה 
וכן בריכוז ועיבוד   ; טכנולוגיים בלבד 

   הנתונים 

 

 

 

 

 

פירוט האמצעים הטכנולוגיים 
 הנתוניםשבאמצעותם נאספו 

  

פירוט המחוזות שבהם התבצעה 
 הפעילות

 

 מועד סיום מועד התחלה תקופת ביצוע הפרויקט

 שנה חודש שנה חודש
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בביצוע פרויקט שכלל לכל הפחות את המאפיינים המציע ניסיון  –' בטבלה 
 לעיל, ובוצע בתחום התחבורה הציבורית 6.2שבסעיף 

 למכרז( 7.2.2)לבחינת אמות המידה לניקוד ההצעות כמפורט בסעיף 
 

 ביחס לכל פרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון יש למלא טבלה נפרדת
 

שם הגוף עבורו ביצע המציע את 
 )מזמין העבודה( הפרויקט

 

)מומלץ איש קשר ממליץ בפרויקט 
מאיש קשר אחד ויותר ממס' לציין יותר  

 טלפון אחד(

  תפקיד   שם

כתובת   טל'
 דוא"ל

 

תיאור בהרחבה על אופן ההתקשרות 
 /פטור  /הזמנה/)מכרזעם מזמין העבודה  

יש לציין את שם, מספר ופרטי  –אחר 
ומועדי תחילת וסיום אחר  המכרז/

 (החוזה

 

 

 

 

, בדגש על בהרחבהתיאור הפרויקט 
מחוץ  –  שטחבנתונים האיסוף פעילות 

וכן  –למשרדי המציע ומזמין העבודה 
; ובדגש על בריכוז ועיבוד הנתונים

 תחום התחבורה הציבורית

 

 

  

ידי המציע,  - על כמות העובדים שהועסקו 
, בהיקף של  בו זמנית מעביד,  - ביחסי עובד 

באיסוף  כל אחד,  משרה  50%לפחות 
למשרדי המציע  מחוץ  – נתונים בשטח 

תוך שימוש באמצעים   – ומזמין העבודה 
וכן בריכוז ועיבוד   ; טכנולוגיים בלבד 

   הנתונים 

 

 

 

 

 

פירוט האמצעים הטכנולוגיים 
 שבאמצעותם נאספו הנתונים

  

פירוט המחוזות שבהם התבצעה 
 הפעילות

 

 מועד סיום מועד התחלה תקופת ביצוע הפרויקט

 שנה חודש שנה חודש
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 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של מורשה/י החתימה  תאריך 

 
 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 
בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואח
 אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 
 
 
 

 

     
 חותמת   חתימת עורך הדין  תאריך

 ומספר רישיון עורך דין
 
 
 
 
 



 מעודכן למכרז 1'נספח ט
 

 ניסיון אחראי הצוות 
למכרז ולבחינת אמות המידה לניקוד ההצעות כמפורט  6.3)להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 

 למכרז( 7.2בסעיף 
 יש להקליד את תוכנו של הנספח ולא למלאו בכתב יד.

יש לפרט בהרחבה באשר למהות הפעילות שבוצעה בכל תחום הכול בהתאם לנדרש במסמכי המכרז 
 דלעיל ולמפורט מטה.

 
 *במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות לטבלאות. 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  .1

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ה/וכי אהיה צפוי

לתפקיד אחראי הצוות, במסגרת ___________________ )להלן:  "המציע"( המועמד/ת מטעם הנני  .2

 "(.  המכרז" –)להלן  לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי 06/20פומבי מס' למכרז הצעתו 

 הריני להצהיר על ניסיוני והשכלתי כמפורט בתצהיר זה כדלהלן.  .3

  -לפחות ראשון אקדמי בעל תואר  •

 ____________________     -יש לפרט את סוג התואר 

 השכלה מצורפות בעמ' __________ להצעה.תעודות 

 

  



18 

 

  –בניהול פרויקטים  אחראי הצוותניסיון  -' אטבלה 

למכרז ולבחינת אמות המידה לניקוד ההצעות כמפורט  6.3.2)להוכחת עמידה בתנאי סף כאמור בסעיף 
 למכרז( 7.2.4בסעיף 

 ניתן להוסיף שורות בטבלה

ועד למועד האחרון  01.01.2015חודשים( לפחות, בתקופה שהחל מיום  36בעל ניסיון של שלוש שנים )
 להגשת ההצעות, בניהול פרויקט/ים. 

 כלכל אחד מהפרוייקטים שאותם ניהל אחראי הצוות המוצע לצורך הוכחת ניסיון, מקיים לכל הפחות את 
 המאפיינים שלהלן:

הפרויקט בוצע במסגרת התקשרות ישירה אחת, עם מזמין עבודה אחד, במסגרת חוזה  •
חודשים לפחות, שבמהלכם התקיימו כל יתר מאפייני סעיף זה,  24התקשרות אחד, ונמשך 

 ופן מצרפי, חופף ומצטבר;בא

 4במסגרת הפרויקט/ים ניהל אחראי הצוות המוצע מטעם המציע, באופן ישיר, צוות שכלל  •
 כל אחד;  משרה 50%לפחות עובדים לפחות, בו זמנית, בהיקף של 

מחוץ למשרדי מזמין  –לעיל עסק באיסוף נתונים בשטח  6.3.2.2 צוות העובדים כאמור בסעיף •
למשרדי המסגרת הארגונית שאליה השתייך אחראי הצוות, תוך שימוש באמצעים העבודה וכן  

 .וכן בריכוז ועיבוד הנתונים; טכנולוגיים בלבד

 טלפון חכם/מסופון/טאבלט. –" אמצעים טכנולוגייםבסעיף זה, " 

מחוזות כפי שהוגדרו בהודעה בדבר שינוי  2הפעילות האמורה בוצעה במקביל בלכל הפחות  •
 (.5311)י.פ  6.4.2004זות ונפות מיום גבולות מחו

 ביחס לכל פרויקט המוצג לצורך הוכחת הניסיון יש למלא טבלה נפרדת

)מזמין  הפרויקט בוצעשם הגוף עבורו 
 העבודה(

 

)מומלץ איש קשר ממליץ בפרויקט 
לציין יותר מאיש קשר אחד ויותר ממס' 

 טלפון אחד(

  תפקיד   שם

כתובת   טל'
 דוא"ל

 

תיאור בהרחבה על אופן ההתקשרות 
)מכרז/הזמנה/ פטור/ עם מזמין העבודה  

יש לציין את שם, מספר ופרטי  –אחר 
המכרז/ אחר ומועדי תחילת וסיום 

 החוזה(

 

 

 

 

, בדגש על בהרחבהתיאור הפרויקט 
מחוץ  –  שטחבנתונים האיסוף פעילות 

וכן  –למשרדי המציע ומזמין העבודה 
 בריכוז ועיבוד הנתונים

 

 

 

כמות העובדים שניהל אחראי הצוות 
זמנית במסגרת הפרויקט,  -המוצע בו

כל אחד,  משרה 50%לפחות בהיקף של 
מחוץ למשרדי  –באיסוף נתונים בשטח 
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מזמין העבודה וכן למשרדי המסגרת 
אחראי הארגונית שאליה השתייך 

   וכן בריכוז ועיבוד הנתונים ;הצוות

 

פירוט האמצעים הטכנולוגיים 
 שבאמצעותם נאספו הנתונים

  

פירוט המחוזות שבהם התבצעה 
 הפעילות

 

 מועד סיום מועד התחלה תקופת ביצוע הפרויקט

 שנה חודש שנה חודש

    

 
 

 מוצעה אחראי הצוותתצהיר 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
     

 תאריך  חתימה וחותמת  שם מלא

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 
בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואח
 אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

     
 חותמת   חתימת עורך הדין  תאריך

 ומספר רישיון עורך דין
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 מעודכן למכרז  טי"נספח 
 

 ד ו ג מ א
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה 

 לתנאי המכרז(  19 )בהתאם לסעיף
 

 שם הבנק/חברת הביטוח: ________________
 מס' הטלפון: ________________________

 מס' הפקס: ________________________
 

 כתב ערבות
 

 לכבוד 
 דנה הנדסה בע"מ

 , תל אביב29חומה ומגדל 
 

 ___________________________הנדון: ערבות מס'
 

אלף שקלים עשר   ושלושהמאה במילים: ) ש"ח 000311,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
( אשר תדרשו מאת: ______________________________________)להלן "החייב"( בקשר  חדשים

 .לגיוס צוות מיפוי ואיסוף מידע תחבורתי 06/20מכרז פומבי מס' עם 
 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו

שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 
 ______________.החייב. ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 

 
 _______________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו ___

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             
 

        _____________________________________________________________________ 
 מס' הבנק ומס' הסניף                                                   כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח               

 
 
 
 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 

________          ________________               ___________________________________ 
 תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת             
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 מעודכן למכרז  דנספח כ"

 
 מפרט מקצועי

 
 

 ליווי הצבת סככות המתנה ושילוט אלקטרוני ברחבי הארץ .1

 השירות ואת רמת את לשפר מנת ועל הציבורית בתחבורה השימוש לעידוד הממשלה מדיניות במסגרת

הסעה  בתחנות המתנה ושילוט אלקטרוני   סככות של הקמתן התחבורה משרד מממן ,הנוסעים ציבור רווחת

סככות ההמתנה מהוות חלק אינטגרלי ממערך   .הארץ ברחבי הציבורית בתחבורה שירות בקווי לאוטובוסים

הציבורית. סככות ההמתנה ממוקמות על גבי מדרכות, אשר משמשות לצרכים רבים, מלבד התחבורה 

על הסככות להיות מותאמות  המתנה לאוטובוס, תנועת הולכי רגל, מתקני שירות, תשתיות, גינון ועוד.

לתוואי השטח, נגישות לכלל האוכלוסייה, לשמש כמקום מחסה ומסתור מתנאי  מזג האוויר ולספק מידע 

 התחבורה הציבורית. על

השילוט האלקטרוני מהווה חלק אינטגרלי ממערך התחבורה הציבורית. אחד המאפיינים המשמעותיים 

בעידוד השימוש בתח"צ הינו מתן מידע מדויק, זמין, אמין ונגיש לגבי המועד בו תגיע נסיעת קו שירות אל 

ות השירות וממצב את השירות כמתקדם התחנה. מידע שכזה מסייע לנוסע לתכנן את זמנו, מגביר את אמינ

 וטכנולוגי משהיה. 

 

 שלבי עבודה לליווי הצבת סככות המתנה בתחנות תחבורה ציבורית: 1.1

  .חדשות המתנה סככות להצבת רשמית מהממונה מטעם משרד התחבורה פנייה קבלת 1.1.1

 במידה, צ"תח הנחיות י"עפ המבוקשים המיקומים בחינת ,שטח לסיורי ברכב יציאה 1.1.2

 ו/או השילט האלקטרוני בהשתתפות  החדשות הסככות התקנת מיקומי אישור  -ומתאפשר

 .צ"התח ונציג מפעיל הספק נציג ,המקומית הרשות נציג

 שליחת דוח סיכום סיור מפורט לממונה הכולל קובץ אלקטרוני ותמונות מהשטח. 1.1.3

המתנה ו/או שילוט לאחר הצבת הסככה, יציאה ברכב לסיורי מסירה לבחינת הצבת סככות  1.1.4

 אלקטרוני בהתאם למיקומים שאושרו ע"י הממונה.

 שליחת דוח סיכום סיור מסירה מפורט לממונה הכולל קובץ אלקטרוני ותמונות מהשטח. 1.1.5

 

 הנחיות נוספות 1.2

או כל קובץ אחר   excelהעבודה ואיסוף הנתונים יבוצעו באמצעות כלי ממוחשב ותועבר לקובץ   1.2.1

 שיוחלט ע"י הממונה.

 סככות אושרו בהם המיקומים את המפרט  סיור סיכום בתום כל יום עבודה יופץ 1.2.2

 אקסל טבלאות, מהשטח תמונות גיבוי ה ויש,במיד ההתניות להצבה רבותל ,חדשות/להצבה

 .בשטח הסיור ביצוע מיום שבוע צ עד"תח אגף בהתאם להנחיות יידרש אשר אחר כלי כל או

 נציג בהשתתפות מסירה סיור לבצע יש שטח,הסככות ב הצבת סיום על הודעה קבלת לאחר 1.2.3

 בסיכום שנרשמו להתניות בכפוף בשטח המיקומים הצבת תיבחן במסגרתו   ת,הרשות המקומי
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 .לאחריותו הסככות קבלת טופס על המקומית הרשות נציג ובסיומו יחתום הסיור

 .בשטח הסיור ביצוע מיום שבוע מסירה עד סיור סיכום הפצת 1.2.4

 

 דיווחים ותוצרים 1.3

 אשר הסככות כלל אחר עדכני ומעקב סטטוס הכוללים ,וחודשיים שבועיים דיווחים הוצאת 1.3.1

 .הקמה נמצאות בתהליך

על  מסקנות והסקת ניתוחים וביצוע שבוצעה הפעילות את המרכזים תקופתיים דוחות הפקת 1.3.2

 .הממונה או מי מטעמו להוראות ובהתאם דרישה פי על ביניים דוחות יוגשו ,כן כמו . העבודה

לפי  שונים לגורמים התקופתיים והצגתם ולדיווחים לעבודה הקשורים ומסמכים מצגות הכנת 1.3.3

 .הצורך

 לצורך. בהתאם הקשורות נוספות מטלות 1.3.4

 

 מסלולי קווים לאשכולות תחבורה ציבוריתמיפוי  .2

הזוכה במכרז ילמד לעומק את מרחב בפעילות של האשכול כפי שהוגדר במסמכי המכרז/הסכם להפעלת  .1.1

 קווי השירות על בוריו שבין משרד התחבורה ובין מפעיל השירות.

דרך לביצוע כל לאחר לימוד מרחב האשכול יגיש הזוכה תכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים ואבני  .1.2

 המפורט להלן:

על הזוכה לערוך את רישיון כל קווי השירות הכלולים במכרז להפעלת קווי שירות מיד עם  .1.2.1

בחירת הזוכה להפעלת האשכול. כמו כן, ככל ובמהלך תקופת היישום יתווספו קווי שירות  

 נוספים לאשכול, על הזוכה לערוך את רישיונם בהתאם.

 ם התחנה בשטח תוך בדיקת כל המפורט להלן: הזוכה יוודא פיזית את קיו .1.2.2

 .מק"ט התחנה .1.2.2.1

  .שם תחנה בשטח .1.2.2.2

  .כתובת .1.2.2.3

  .סוג תחנה )עמוד/סככה/מפרץ ללא תחנה וכו'( .1.2.2.4

 .מצבה הפיזי של התחנה .1.2.2.5

 .505בדיקת התאמת תמרור  .1.2.2.6

  .בדיקת קיומו, התאמתו ותקינותו של השילוט הסטאטי בתחנה .1.2.2.7

  .האלקטרוני/שילוט משולב בתחנהבדיקת קיומו תקינותו של השילוט  .1.2.2.8

  .בדיקת מרחב התחנה והנגשתה לבעלי מוגבלויות .1.2.2.9

  .בדיקת הקורדינאטות בכול התחנות .1.2.2.10

 .בדיקת קיומה של עמדת טעינה )ככל וישנה( .1.2.2.11

 .עבירות האוטובוס במסלול הקו .1.2.2.12

בדיקת תשתיות תומכות כגון: מסופים, תחנות מרכזיות, חניונים, רציפים, חניות  .1.2.2.13

 דת הצורך. תפעוליות במי

 .בדיקות נוספות ככל שיידרש בהתאם להנחיית הממונה על ביצוע העבודה .1.2.2.14
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יובהר, כי כל מיפוי קו יערך בסיוע תוכנת מיפוי גיאוגרפית המאפשרת נקודות ציון מדויקות של  .1.2.3

 התחנה.  

או כל תוכנה  אחרת אשר תוחלט ע"י הממונה. כמו  EXCELהעבודה תתבצע באמצעי ממוחשב  .1.2.4

כן, מיפוי תחנה יגובה בצילומים מהשטח. בנוסף, יבצע הזוכה מדידה של סביבת התחנה ככל 

 רש לכך.וייד

לאחר חזרתו מהשטח יבצע הזוכה השוואה בין נתוני רישיון הקו לבין הנתונים שנמצאו בשטח,  .1.2.5

 , ויעבירם לבדיקת הממונה על ביצוע העבודה או מי מטעמו.בנפרדעבור כל קו  שירות שנבדק 

 לאחר סיום בדיקת כל הקווים יערוך הזוכה סיכום בדיקת קווי האשכול בהתאם למפורט להלן: .1.2.6

 ץ מסכם את כלל קווי השירות שנבדקו ואת תוצאות בדיקת השטח.קוב .1.2.6.1

 קובץ סיכום תחנות חדשות להקמה ומתן המלצות להקמת תחנות חדשות.  .1.2.6.2

ריכוז שמות תחנות שהשתנו במסגרת  -קובץ סיכום עדכון שמות תחנות ברישוי  .1.2.6.3

 המיפוי והעברתם לצוות היישום לצורך עדכון שמם במערכת הרישוי.

ריכוז רשימת התחנות בהן מק"ט התחנה   -סיכום רשימת מק"טים שגויים קובץ  .1.2.6.4

 בשטח אינו תואם למק"ט ברישיון הקו.

 כמו כן, יעביר הזוכה את כל המלצותיו לממונה על ביצוע העבודה או מי מטעמו. .1.2.6.5

 בדיקת הטמעת השינויים שאושרו .1.3

המחוזי, יש לבדוק הטמעת השינויים עם הזנת קווי האשכול למערכת הרישוי ואישורם ע"י הממונה 

שהומלצו במסגרת המיפוי ואושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים והגשת דוח מסכם, בהתאם לדרישת צוות 

 היישום בהתאם להנחיות הממונה.

הזוכה יבצע בדיקות והכנת חוות דעת, לפי דרישת החברה בנושא מיפוי התחנות והקווים וכל נושא אחר   .1.4

 נה על ביצוע העבודה.אשר יידרש ע"י הממו

הזוכה יידרש להפקת דוחות תקופתיים המרכזים את הפעילות וביצוע ניתוחים והסקת מסקנות על   .1.5

 העבודה. כמו כן, יוגשו דוחות ביניים ע"פ דרישה ובהתאם להוראות הממונה. 

שמטרתה לבחון ולבדוק את ההפעלה עפ"י   לאחר הפעלת כל אשכוללבצע ביקורת הפעלה הזוכה יידרש   .1.6

רשימת קריטריונים לבדיקה ועפ"י התרשמות כללית מתפקוד הנהג )ידיעת מסלול קו השירות, תפעול 

 מערכת הכרטוס, התייחסות לציבור הנוסעים(  והתייחסות הציבור לכניסת המפעיל החדש.

 להלן רשימת הקריטריונים לבדיקה:

 פרמטר 

 יאהזמן יצ בתחנת המוצא

 USBחיבור  באוטובוס 

 WIFI 

 כריזה פנימית 

 מסך קדמי 

 מסך צידי לרבות סרגל תחנות  

 סינכרון מסך עם הכריזה 

 שילוט חזית מחוץ לאוטובוס
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 שילוט צד 

 כריזה חיצונית 

 505תמרור  בתחנות

 שילוט סטאטי 

  

 בקיאות נהג במסלול הקו התרשמות כללית

 הנוסעיםאינטרקציה עם  

 
 .בסיום יש להעביר את סיכום ממצאי הביקורת לידיעת צוות היישום

 הזוכה יבצע מטלות נוספות כפי שיידרש הנגזרות מהפעילות נשוא מכרז זה. .1.7

כמו כן, במסגרת תפקידו, יידרש צוות הפרויקט מטעם הזוכה במכרז להשתתף בישיבות עבודה עם    .1.8

תדיר, בין במשרד התחבורה בירושלים, ת"א ובכול מקום שיידרש.        נציגי המשרד ו/או החברה באופן 

כמו כן, הזוכה יידרש לבנות מצגות הקשורות לעבודה, וכל מטלה אחרת נדרשת כפי שתוטל עליו על        

 ידי הממונה מטעם משרד התחבורה או מי מטעמו.
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 טכנולוגיות פרק -מפרט מקצועי 

 העבודה :ביצוע  .1

 עבודת השטח  תתבצע באמצעות טלפון חכם/ מסופון/טאבלט )להלן:"המכשיר"(, בלבד. 
ניתן להוריד בכתובת:  GTFSאת קבצי  ,GTFSבסיס הנתונים לסיורים הינם קבצי ה

ftp://199.203.58.18  הסבר מפורט לגבי הקבצים אפשר למצוא באתר משרד התחבורה תחת מידע

 למפתחים, או בקובץ המצורף לנספח זה. 

 כללי .2
 נספח זה נועד להגדיר דרישות כלליות מהמערכות הטכנולוגיות של הזוכה התומכות בדרישות המכרז. .2.1

מערכות קיימות או פיתוח מערכות המידע שישמשו את הזוכה, יכולות להתבסס על חבילות תוכנה או  
באחריות ובמימון הזוכה בהתאם  מחדש. בכל מקרה, מערכות אלו יאופיינו, יפותחו ויתופעלו,

 לדרישות המפורטות במכרז.
המציע יתחייב להפעיל ולתחזק את המערכות התומכות של החברה באופן שוטף כך שבכל עת יקוימו  .2.2

דרש במערכת על מנת להתאימה לשינויים במערכות דרישות המכרז, וליישם על חשבונו כל שינוי שיי
 מהן הוא מקבל את המידע או מכין קבצים לטעינה.

 עקרונות מערכות מידע .3
הזוכה יקפיד על העקרונות הבאים בהתייחס למערכות התפעוליות השונות, שישמשו אותו לביצוע  .3.1

 העבודה.
ע"י ספקיהן. במידה וספק של כל רכיבי מערכות המידע לאורך כל תקופת ההתקשרות יהיו נתמכים  .3.2

( על הזוכה להחליף את הרכיב ברכיב end of lifeמרכיב מסוים במערכת הכריז על הפסקת התמיכה )
 אחר אשר קיימות לו תמיכה של הספק.

מערכות הקיימות ברשות המציע ואשר עומדות בתנאים המפורטים בנספח זה, רשאי המציע להציע  .3.3
 אותן כמענה לנספח זה.

  .המתעדכנים מדי לילה)פתוח למפתחים(    GTFSבקבצי ת הזוכה להיות מסונכרנות  על מערכו .3.4
 מערכת המידע צריכה לעמוד ביכולות גידול עתידיות על פי צרכי מערך הסיורים.  –יכולת גידול  .3.5
 הזוכה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בגידול מערכת המידע. .3.6
מערכת המידע צריכה לאפשר שינויים במאפייני הסיור ,כגון הוספה   –יכולת שינוי במאפייני הסיורים    .3.7

יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתאמת מערכת המידע לשינויים או ביטול של פרמטרים שונים . הזוכה  
 במאפיינים.

 זמינות, שרידות, גיבוי והתאוששות .4
המנגנונים על מנת להבטיח גיבוי כל מערכות המידע שלו הנוגעות למכרז  הזוכה יידרש  להעמיד את כל  .4.1

 פעם ביום לכל הפחות.
 העברת הנתונים בין מערכות המידע .5

על הזוכה לספק את ממצאי הסיורים  על פי המתואר בנספח )יש צורך ליצור מבנה קבצים(. הזוכה  .5.1
 יעביר את הממצאים בפורמט שיורה עליו הממונה על העבודה.

יבוצעו שינויים של ממצאי הסיור  מלבד ארגונם לצורך העברתם למזמין. בכל מקרה מחויב הזוכה   לא .5.2
להיות מסוגל להראות את זרימת הנתונים ממערכות המקור כגון איסוף הנתונים בשטח, קליטתם 

 במערכת המידע כדומה ועד להצגתם בדו"ח או בקובץ.
 מכשירי תיעוד .6

תקנת תוכנה המתעדת את פרטי הסיור  אותם מבצע הסייר  ואת פרטי כל סייר  יצויד במכשיר עליו מו .6.1
 הנתונים הרלוונטיים לסיור.

 .GPS -המכשיר יהיה מצויד ב .6.2
תכנית העבודה שהוגדרה לכל סייר תהיה על גבי המכשיר באופן שיאפשר לו לעקוב אחר תכנית העבודה  .6.3

 שהוגדרה לו.
על כל תמונה תהיה , צילום הנקודה, GPSכל בדיקה תתועד יחד עם שעת האירוע והמיקום, נתוני  .6.4

 חותמת תאריך, זמן  והמיקום בו צולמה התמונה.
 המותקן על המכשיר. GPSלזוכה יתאפשר לזהות את מיקום הסייר בזמן אמת באמצעות  .6.5

ftp://199.203.58.18/
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הזוכה באופן שתאפשר לו לצפות  יובהר, כי לממונה על העבודה או מי מטעמו תהיה גישה למערכות .6.6
 במיקומי כל בקר בזמן אמת, ממצאי הסיור שהועלו על ידו, ותכנית העבודה.

גיגה לפחות )במידה וחבילת הגלישה אינה מספקת על הזכיין   150המכשיר יהיה בעל חבילת גלישה של   .6.7
 יהא להרחיבה(.

 נתוני מכשיר מינימאליים : .6.8

 דרישה  נתון טכני  

 לפחות  6.2 גודל מסך

MAIN CAM 5 MGP 

 4500aMh סוללה 

RAM 8 

 לפחות  MHz 2000 מהירות מעבד  

 V עמידות ברטיבות 

 x  1440 3200 רזולוציית מסך

 + 64או  128 נפח אחסון 

NFC V 

 
 מערכת נתונים .7

 הזוכה יקים ויתחזק מערכת נתונים שתקלוט מהמכשירים  את נתוני הסיורים.  .7.1
וכאלה המפרטים את   חברהמערכת הנתונים תייצר קבצי אקסל במבנה הנתונים אשר יוגדר על ידי ה .7.2

 הממצאים.  
 ההתחברות לסביבת העבודה של המשרד נעשית באמצעות "טוקנים". .7.3
 לוחות זמנים לפיתוח מערכת המידע: .7.4

ת ההצעה מתחייב המציע, כי ביום תחילת מתן השירותים יהיו בידו כל המערכות בהגש .7.4.1
 הדרושות לצורך קיום דרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.

לפני תחילת העבודה את המערכות הדרושות לו לצורך עמידה בדרישות חברה הזוכה יציג ל .7.4.2
 המכרז.

 דרישות אבטחה .8
 כמפורט בנספח כ"ב למכרז. על הזוכה לעמוד בכול דרישות אבטחת המידע .8.1

 
 דרישות הגנת הפרטיות .9

במסגרת תיעוד ממצאי הסיורים  כמפורט בנספח כ"ב, לרבות תיעוד באמצעות צילום, יפעל הזוכה כדי  .9.1
לצמצם ככל הניתן תיעוד פני אנשים או כל פרט אחר היכול להיחשב "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת 

הגנת הפרטיות( וזאת מבלי לפגוע באיכות הממצאים והתיעוד  חוק    –) להלן    1981-הפרטיות, התשמ"א
 הדרוש.

 
  פורמט טעינת  קבצים  לעולם התחנות .10

עולם התחנות הינו מאגר מידע  המהווה חלק מתוכנות המידע של משרד התחבורה. במאגר זה קיים 
פירוט של  פירוט של כל תחנות ההסעה בישראל  כל זאת ברמת התחנה כאשר בכל אחת מהן קיים 

הקובץ שייקלט יהיה בפורמט  פירטי המידע הקיימים בה , תמונות מפעיל אחראי ברמת פרסום ועוד.
 אקסל, ויכיל את השדות הבאים: 

 
 .GTFSמקבצי  –מקט תחנה  .10.1
 .GTFSמקבצי  -שם תחנה .10.2
 .האם התחנה מסוג סככה או עמוד )עמודת קוד ועמודת תיאור( .10.3
 .)כן/לא(האם קיים שלט אלקטרוני  .10.4
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 .האם קיים שלט סטטי )כן/לא( .10.5
 .האם קיימת מכונת טעינה )כן/לא( .10.6
 .דצימלי( lat\longמיקום התחנה ) .10.7
  GTFS(, כלומר השוואת נתוני קבצי הGTFS, תתבצע בדיקה ממוחשבת )505שם תחנה בתמרור  .10.8

 לקיים בשטח )מזהה הינו מק"ט התחנה בלבד (האם השם בתמרור זהה לשם התחנה ברישוי. 
 מספר עמודים ,ציון מספר עמודים במקבץ )אחד או יותר(. -בתחנה מסוג עמוד  .10.9

 ציון מספר סככות במקבץ )אחת או יותר(. –מספר סככות  -בתחנות מסוג סככות  .10.10
 ציון כמות שלטים במקבץ )אחד או יותר(.  -מספר שלטים אלקטרונים  .10.11
  - רהיה עמוד קוד ועמודת תיאויפירוט שילוט אלקטרוני לכל פרמטר  .10.12

 יסופק לזכיין.  - בעלי השלט והספק .10.12.1
 .סוג השלט )מתחלף/משולב וכו'( .10.12.2
 .יסופק לזכיין - סטטוס השלט )קיים, מתוכנן וכו'( .10.12.3
 .חשמל )האם מגיע חשמל לשלט )כן/לא( .10.12.4
 

 העלאת תמונות  הסיורים  .11
 התמונות יימסרו בכל שבוע בתיקייה ששמה הוא תאריך המסירה.  -סידור התמונות להגשה  .11.1
לכל תחנה תהיה תיקייה משלה כתת תיקייה מתחת לתיקיית התאריך. שם התיקייה יהיה מקט  .11.2

 (stationidהתחנה )
בתוך תיקיית התחנה, יהיו פירוט תמונות כדלקמן: תמונה ברורה של אחד מדגלי התחנה המראה  .11.3

את המק"ט שלו )הצד העברי(, צילום מרחוק הכולל את כל התחנה והסובב אותה )שלט אלקטרוני 
באם הנמצא(. תמונות נוספות יצורפו במקרים הבאים: אירוע ונדליזם )בסככה וכל אחד מהפרטים 

בה כולל שלט אלקטרוני(, תשתית תחנה שאינה בהתאם להנחיות המצויות בלינקים המצויים 
המצורפים 

ustershttps://www.gov.il/he/departments/policies/planning_guidelines_bus_station_cl 

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/tahanot_autobus.pdf 
 5673-3, 5673-2, 5673-1שם קובץ התמונה יהיה: מקט התחנה, מקו, מספר רץ לדוגמא:   .11.4
זוכה לקחת בחשבון, שייתכן ובעת האפיון המפורט, יוחלט על סידור שונה של התמונות. על ה .11.5

 הנאמר לעיל הוא על מנת לתת אומדן.  
במדיה מגנטית או בשיתוף ענן  בהתאם לגודל לחברה התמונות יימסרו  –מסירת התמונות  .11.6

 .הקבצים
 דצימלי( . lat\longעל כל תמונה יהיה כיתוב של התאריך/שעה/ ) .11.7
 .1024*768ודל התמונה ג .11.8
11.9. 96 DPI. 

11.10. BIT DEPTH 24. 
 .KB 300ל  200יש לשמור על תמונות "רזות" בין  .11.11
 מצורפים להמחשה פרטי תמונה לדוגמה: .11.12

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/planning_guidelines_bus_station_clusters
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/tahanot_autobus.pdf
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יש להקפיד לצלם את כל התמונות באותו כיוון )הכוונה שהתמונות יצולמו כולם   -כיוון הצילום   .11.13
 בפתיחתן(.לאורך או לרוחב ויהיו מאוזנות 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


