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 51/51 מכרז מס'

עיטוף, הפצה  ,, פרסונליזציה/ייבואשירותי ייצורמכרז ל
ותעודות שונות תמונה  הכולליםרישיונות נהיגה  ודיוור של

 במדינת ישראל

 מבוא

לשירותי ת "( מזמין בזה הצעוהמשרדאגף הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן: "

 עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה במדינת ישראל ,, פרסונליזציה/ייבואייצור

 ."השירות הנדרש"( או"השירות"  להלן:)

 כללי .5

, גלמי כרטיסיםשל  ייבואאו  ייצור שירותי למתן הצעות לקבל משרדה מבקש הנדון במכרז .6.6

 הכוללים נהיגה רישיונות של ודיוור הפצה, עיטוף, פרסונליזציהוכן ביצוע בישראל בלבד של 

 רשיון, נכה תג, בוחן תעודת כדוגמת, ונוספות קיימות תעודות ושל ישראל במדינת תמונה

 "ב.וכיו משיט

בנוסף לכך שומר המשרד לעצמו את הזכות, בכפוף להחלטתו, להרחיב בהמשך את השירות  .6.1

והכל על בסיס דרישות מסמך זה ולהסכם ההתקשרות שייחתם  גם לתעודות נוספות הניתן

 . ם הספק הזוכהע

משרד מהווה את הגוף המופקד על קביעת המדיניות, הניהול וההפעלה של מערכות ה .6.1

 במדינת ישראל.  התחבורה היבשתיות, ימיות ואוויריות,

במסגרת תפקידו זה ולאור היעדים אותם הציב, מבצע המשרד מגוון רחב מאוד של  .6.1

 משימות באמצעות יחידותיו השונות במטה ובמחוזותיו. 

מערך  של אחראי לניהול הרישויאגף הרישוי, המהווה אחת מיחידות המשרד המרכזיות ו .6.1

מדיניות  וםיש מופקד על . האגף, מספק שירותים לציבור אזרחים רחבהרכב והנהגים

הנפקת רשיונות ורישויו  להכשרת הנהג, בחינתו, , בין היתר,המשרד בכל הנושאים הנוגעים

 . נהיגה ורשיונות רכב לרבות חידושם

כחלק משירות זה מבקש המשרד להתקשר עם גוף חיצוני אשר יספק למשרד שירותי 

תמונה  הכולליםהפצה ודיוור של רשיונות נהיגה  ,עיטוף פרסונליזציה, ,/ייבואייצור

  ./נוספותתוקיימותעודות 

יצויין כי כיום ניתן שירות זה ע"י גוף חיצוני אשר נבחר במכרז וכי ההתקשרות עם גוף זה 

  .הקרובהבמהלך התקופה להסתיים עתידה 

אשר תכלול  יידרש הספק הזוכה להעמיד לטובת השירות נשוא מכרז זה מערכת ,בהתאמה .6.1

 את המפורט להלן: 

ביצוע משרד לצורך הע"י  שיוכנו םמקבצי םנתוני ה שלקליטל"למשיכה" וממשק  .6.1.6

 ןכהגדרת ונוספות נהיגה עם תמונה או תעודות קיימות נותשיויר פרסונליזציה שלה

יודגש כי קובץ הנתונים ישמש את ספק השירותים לצורך ביצוע  להלן.
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ממועד קבלתו אצל הספק ובאחריות ספק  עבודה( ימי 1שני )הפרסונליציה בתוך 

 השירותים למחוק את קובץ הנתונים.

או לחילופין ייבוא של גלמי הכרטיסים בישראל גלמי הכרטיסים לייצור מערכת  .6.1.1

יודגש כי לא ניתן לרכוש גלמי כרטיסים מספק אחר  .גלמי כרטיסיםמיצרן 

 בישראל.

 במפרט טכני כמוגדר להלן.כרטיס  גביעל  נתוניםה של פרסונליזציהמערכת ל .6.1.1

 והוצרוף מכתב נלתוך , באמצעות מעטפות עיטוף הרישיונות עם התמונה/התעודות .6.1.1

, על גבי המעטפה ציון שמו של הנמען, שם משפחתו וכתובת מגוריו,הכולל את 

המעטפה  משלוחבאופן ברור וקריא אשר יאפשר  באמצעות "חלונית" ניילון שקופה,

/דיו דיגיטלית שיאפשר מעקב מקוון אחר QRברקוד/, וכן אל הנמען הרלוונטי

נוסח המכתב הנלווה יהיה כפי שימסור המשרד לספק משלוחים ודואר חוזר. 

 הזוכה.

 טיפול בחריגי משלוח וברישיונות שגויים, כמפורט במכרז זה. .6.1.1

 גוף באמצעות תנוינ/התעודות, התמונה עם הנהיגה רשיונות של והדיוור ההפצה שירותי .6.9

 דוארהיתר כללי ממשרד התקשרות למתן שירותי  בעל לכל היותר שניים אואחד  שלישי

 ."(גוף שלישי)להלן: " השירותים ספק בחירת לפי ,דואר ישראלל בנוסף, כמותי

לרבות ייצור  –הייצור בחלופת ;גלמי הכרטיסיםלמעט ייצור  –בחלופת הייבוא ) כל השירות .6.1

הזוכה  .בתחומי מדינת ישראל ,אשר יינתן ע"י הזוכה יבוצע מאתר אחד (,גלמי הכרטיסים

  לפצל את השירות ולספקו ממספר אתרי ביצוע.יהיה רשאי לא 

מתן אחד בלבד אשר יהיה אחראי על  בכוונת המשרד לבחור במסגרת מכרז זה זוכה .6.7

 כמפורט במסמכי מכרז זה. הכולל השירות 

  מכרז.כפי שיפורט במסמכי ה ,נוסףהמשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור כשיר  .6.61

, /ייבואלייצורהתשלום אשר ישולם לזוכה ע"י המשרד בגין מתן השירות ביחס  .6.66

רשיונות הנהיגה עם התמונה/התעודות הקיימות והתעודות הנוספות ועיטוף  פרסונליזציה

מחיר הצעת הבהתאם ל ן נהיגה / תעודהלרישיו יהיה מחיר אחידלרבות הפצתם ודיוורם, 

  במכרז זה.על ידו  האשר הוצע

מעבר למפורט  ו/או כל תשלום אחר או נוסף שולם כל תמורה נוספתתיודגש כי לזוכה לא 

  .בהצעת המחירעל ידו 

יתנים נאת כי כל הנתונים וההערכות הכמותיות המפורטות במסמכי מכרז זה מודגש בז .6.61

אלו או לכל היקף אחר ייב להיקפים חוהמשרד אינו מתאוריינטציה כללית בלבד לצרכי 

 .בעתיד

 ריכוז מועדים קובעים במכרז .2

 16.6.1161 פרסום המכרז

 ------- עים )רשות(יכנס מצ

 1.1.1161 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 11.1.1161 מועד אחרון להגשת הצעות
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 11.1.1161 תוקף ערבות מציע

 

בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופעים במסמכי המכרז  סתירהבמקרה של 

 .קובעים התאריכים בטבלה לעיל

 הגדרות .3

 למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: ויהיבמסמך זה 
 

 ההגדרה המונח 

הזוכה את  אשר ממנו יספק , בתחומי מדינת ישראל,גיאוגרפי אחד מתחם אתר

הפקת הכרטיסים, עיטופם  כתואשר יכלול את מערהשירות נשוא מכרז זה 

 והעברתם למשלוח לגוף השלישי 

גולם כרטיס / 

/  גלמי כרטיסים

כרטיסים 

 גולמיים

אשר ייוצר בהתאם למפרט האמור  פוליקרבונט,רישיון/תעודה עשוי מ כרטיס

 .לפני שעבר תהליך פרסונליזציהלהלן, 

 לעיל 1.7 כהגדרתו בסעיף  גוף שלישי

הספק  הזוכה/

/ ספק הזוכה

 השירותים

, עיטוף , פרסונליזציה/ייבואייצורמציע אשר זכה במכרז זה, למתן שירותי 

. יובהר כי הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה עם תמונה ותעודות במדינת ישראל

סכם וקף רק לאחר חתימת מורשי החתימה במשרד על הההתקשרות תכנס לת

 .השירותים

, פרסונליזציה, /ייבואמשרד למתן שירותי ייצורהמטעם  61/61 מכרז מס' המכרז

ותעודות שונות ודיוור של רשיונות נהיגה הכוללים תמונה  הפצה עיטוף

 הבהרה. לשאלות מענהכבמדינת ישראל, לרבות כל תשובה אשר תינתן 

 שהוסמך על ידו. מנהל אגף בכיר רישוי במשרד או מי המנהל

כל גורם או גוף, חיצוני או משרדי, אשר מונה ע"י המנהל לפקח על אופן מתן  המפקח

 השירות נשוא מכרז זה.

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. המשרד

באמצעות הפצה 

גוף בפריסה 

 ארצית

, )ולא יותר משלושה( בפריסה ארציתאחד או יותר באמצעות גוף הפצה 

 /התעודה באמצעות תעודת זהות או דרכוןהכוללת זיהוי של בעל הרישיון

על אישור או מיופה כוח מטעמו והחתמה של בעל הרישיון/התעודה , בלבד

, ממנו תבוצע ההפצה בכל אתר/סניף של גוף זה קבלת הרישיון/התעודה.

 תימצא כספת. כאמור,

 22 כמפורט בסעיף , של חריגי משלוחבמצב אך ורק תתבצע הפצה בדרך זו 

 .להלן

באמצעות גוף הפצה ודיוור כמוגדר לעיל, של המעטפה לרבות העברה פיזית,  הפצה ודיוור

לכתובת  והמכתב הנלווה , התעודות הנוספותהכוללת את רישיון הנהיגה

 ./ התעודה הרשומה של בעל הרישיון
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נשלחו בהתאם תעודה נוספת אשר  או/תעודה קיימת ו או/רישיון עם תמונה ו חריגי משלוח

 לא הגיעו אל הנמען מכל סיבה שהיא.להוראות המכרז ו

 ייבוא של גלמי כרטיסים, מיצרן גלמי כרטיסים.  ייבוא

 מדובר באחת משתי חלופות: ייבוא או ייצור בישראל.  –במסגרת מכרז זה 

ת כל הפרטים לרבות הדפס, גלמי הכרטיסיםתהליך אשר בו מיוצרים  ייצור

על פי המפרט כמפורט במסמכי מכרז זה, למעט  והמאפיינים של הכרטיס

 גלמי הכרטיסיםאשר יוטבעו על גבי  /התעודהפרטים אישיים של בעל הרישיון

יודגש כי הייצור כולל הטבעת אמצעי אבטחה שאינם  .בשלב הפרסונליזציה

 פרסונליים, כמפורט במכרז זה.

 מדובר באחת משתי חלופות: ייבוא או ייצור בישראל. –במסגרת מכרז זה 

יצרן גלמי 

 כרטיסים

, בלבד , הנמצא מחוץ לישראלם )כהגדרתם לעיל(גלמי כרטיסי של יצרן

ם דיפלומטיים מלאים עם מדינת ישראל, ואשר עמו במדינה המקיימת יחסי

)אחת  ייבוא גלמי כרטיסים במסגרת מכרז זהתקשר לצורך יהמציע 

. יובהר כי כל מציע במכרז יוכל להתקשר עם יצרן גלמי כרטיסים החלופות(

 האמורות. על יצרן גלמי כרטיסים לעמוד בדרישות , מחו"לאחד בלבד

 להלן. 4.2.3 -4.2.1 פים בסעי

 להלן. 21.1 כהגדרתו בסעיף  מוקד טלפוני

 .6716-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 9כמפורט בסעיף  מידע

מערכת/מערכת 

 הפקה

סעיף לעיל ו 1.6.2 של הספק הזוכה אשר תיתן מענה לדרישות סעיף מערכת 

)או לרבות כלל ההליכים הכרוכים בייצור ופרסונליזציה להלן,  17.1 

, או לא הכוללים ם ותעודותשל כרטיסיבפרסונליזציה בלבד, בהתאם לעניין( 

 תמונה. כוללים

 .הגיש הצעתו למכרז זהאשר  מציע מציע

של רשיונות נהיגה עם תמונה/תעודות בצירוף המכתב הנלווה,  עיטוף עיטוף

משרד לרבות ציון שמו הבאמצעות מעטפות בגודל מתאים אשר יאושרו ע"י 

/דיו QRוכן ברקוד/ שקופה " ניילוןחלונית"של הנמען באמצעות ומענו 

 .המשרד לדרישות בהתאםדיגיטלית למעקב מקוון, 

 תהליך שבו מיושמים וממולאים פרטים אישיים )כולל נתונים ותצלום פרסונליזציה

על גבי וכן אמצעי אבטחה פרסונליים, ( של אדם מסוים בהתאם לסוג התעודה

הפרסונליזציה תתבצע  .מתוך קובץ הנתונים כהגדרתו לעיל, כרטיסגולם 

 באתר הספק.

ויישלח  ים אישייםתמונה ופרטמשרד, יכלול ה יקובץ אשר ייגזר מתוך מאגר קובץ נתונים

( ימי 1שני )קובץ הנתונים יוחזק אצל הספק למשך  לספק הזוכה ע"י המשרד.

 ולאחר מכן יימחק.  בודהע

רישיון נהיגה 

 תמונההכולל 

יזר ילצריבת יוצר בהתאם למפרט המפורט במכרז זה, הכולל ירישיון נהיגה ש

 ,לתקנות התעבורה 691-691של צילום בעל הרישיון, כמפורט בתקנות 

כמפורט במסמך  ואמצעי אבטחה פרטים אישיים ואשר כולל 6716-התשכ"ה
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 זה.

נוספת אשר הופקו שלא בהתאם לקובץ רישיון עם תמונה או תעודה קיימת/ רישיון שגוי

משרד ו/או שלא בהתאם לדרישות מסמכי מכרז ההנתונים אשר הועבר ע"י 

 להלן. 23.3 , ובהתאם להגדרה בסעיף זה

 משרד ובהתאם למסמכי מכרז זה.הכל תעודה נוספת בהתאם לדרישת  תעודה נוספת

, משרד והכוללות תעודת תג נכה )ללא תמונה(התעודות המונפקות כיום ע"י  תעודה קיימת

 ותעודת משיט )עם תמונה( תעודת בוחן )עם תמונה(

תקופת 

 ההתארגנות

 להלן 5.1.1 כהגדרתה בסעיף 

 להלן 5.1.2 בסעיף כהגדרתה  השירותתקופת 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 : במצטבר התנאים הבאים בכל בעצמו רק מציע שעומדלמתן השירות רשאי להשתתף במכרז 
 

 תנאי סף הנדרשיםטיסים ע"י המציע בלבד בישראל: רהכגלמי חלופה א': ייצור  .1.6

  :יצר את גלמי הכרטיסים בעצמו, בישראלבחר לי, ככל שימהמציע

 111,111 לפחות של ייצורבביישותו המשפטית הנוכחית, בעל ניסיון מוכח המציע,  .1.6.6

  .1161-1161 באחת מהשנים ,לפחותבשנה  ם או תעודותכרטיסי)שמונה מאות אלף( 

 פרסונליזציה ועיטוףבביצוע המציע, ביישותו המשפטית הנוכחית, בעל ניסיון מוכח  .1.6.1

 111,111-הכוללים תמונה, בהיקף מצטבר שלא יפחת מם/תעודות של כרטיסי

 .1161-1161בין השנים  כרטיסיםמאות אלף( ארבע )

 : הבאיםהמציע עומד בכל התקנים הרלוונטים  .1.6.1

בתחום ייצור והנפקת תיעוד ובתחום של  ISO 9001או  ISO 7111 תקן .1.6.1.6

 .חומרה תחזוקת ציוד

עד ע"י המציע המיוצרים על כך שהכרטיסים  תעודה המעידהלמציע  .1.6.1.1

 עומדים בתקנים הבאים:למועד הגשת הצעתו 

1.6.1.1.6. (6771 :)9161 IEC /ISO   

   6771 :61191-6 IEC/ISO( Eבתקן ) 1.6-1.9סעיפים  .1.6.1.1.1

שלב  לרבותכולה,  הפקהה מערכתשל המציע כי התחייבות המציע צירף להצעתו  .1.6.1

, היה בישראל בלבדת, העל כל שלבירשיון נהיגה עם תמונה/תעודה,  של ,הייצור

  בנוסח המופיע בנספח י"ז למכרז.

יצרן גלמי כרטיסים תנאי סף הנדרשים מהמציע, ככל שיבחר להתקשר עם חלופה ב':  .1.1

 :ולייבא אותם בחו"ל

המציע יצרף אישור של מורשה חתימה מטעם יצרן גלמי הכרטיסים לפיו יצרן גלמי  .1.1.6

שמונה מאות ) 111,111הכרטיסים ייצר וסיפק עד למועד הגשת ההצעה לפחות 
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יוצרו למטרות תיעוד או זיהוי עבור רשות אשר  מפוליקרבונט גלמי כרטיסים (אלף

 .כ' בנוסח המצורף כנספח, 1161-1161באחת מהשנים , , מדינהמרשויות 

מסמך התקשרות מחייב בינו לבין יצרן גלמי הכרטיסים, אשר יכלול המציע יצרף  .1.1.1

הוא ככל שהמציע יזכה במכרז, כי  הצהרה והתחייבות של יצרן גלמי הכרטיסים

ות )לרבות תקופ גלמי הכרטיסים לאורך כל תקופת ההתקשרותיספק למציע את 

 .הארכה(

 : הבאיםבכל התקנים הרלוונטים  יםעומד יצרן גלמי הכרטיסיםהן המציע והן  .1.1.1

בתחום ייצור והנפקת תיעוד ובתחום של  ISO 9001או  ISO 7111 תקן .1.1.1.6

 .חומרה תחזוקת ציוד

על כך שהכרטיסים  תעודה המעידה ליצרן גלמי הכרטיסיםהן למציע והן  .1.1.1.1

 עומדים בתקנים הבאים: םהמיוצרים על יד

1.1.1.1.6. (6771 :)9161 IEC /ISO   

   6771 :61191-6 IEC/ISO( Eבתקן ) 1.6-1.9סעיפים  .1.1.1.1.1

 פרסונליזציה ועיטוףבביצוע המציע, ביישותו המשפטית הנוכחית, בעל ניסיון מוכח  .1.1.1

 111,111-הכוללים תמונה, בהיקף מצטבר שלא יפחת מם/תעודות של כרטיסי

 .1161-1161בין השנים  כרטיסים)ארבע מאות אלף( 

 שלבי לרבות) הפקהה מערכתשל המציע כי התחייבות המציע צירף להצעתו  .1.1.1

על רשיון נהיגה עם תמונה/תעודה,  של , ולמעט שלב הייצור(והעיטוף הפרסונליזציה

  למכרז. 6, בנוסח המופיע בנספח י"זיהיה בישראל בלבדכל שלביו, 

 )ישראל/חו"ל(: הייצורמקום חלופה שנבחרה ובמהמציע, ללא תלות ב הנדרשיםתנאי סף  .1.1

אין  – המציע יהיה תאגיד אחד בלבד המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. .1.1.6

. המציע רשאי להגיש (joint ventureלהגיש הצעה משותפת על ידי מספר מציעים )

  .הצעה אחת בלבד למכרז

-התשל"והמציע בעל כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1.1.1

 לרבות תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין. ,6791

המציע יתקשר לצורך מתן השירות עם גוף שלישי, כהגדרתו לעיל. לכל אחד  .1.1.1

מהגופים השלישיים עמם יתקשר המציע, נדרש ניסיון מצטבר של הפצת לפחות 

 ישראל.בתחומי מדינת בשנה פרטי דואר כמותי  111,111

 בעל הכישורים הבאים: מנהל לקוחהמציע יעמיד מטעמו לצורך ביצוע העבודה  .1.1.1

 ;בעל תואר ראשון לפחות .1.1.1.6

של  ולפרסונליזציה לייצור אחד או יותר בעל ניסיון מוכח בניהול פרויקט .1.1.1.1

 במצטבר, כרטיסיםודות/ליון תעיבהיקף של לפחות מ ,תעודותכרטיסים/

 111,111קטים הוא בהיקף של פרויאחד מן הלפחות כאשר 

 /כרטיסים;תעודות

 .יהיה ללא כל רישום במרשם הפלילי מנהל הלקוח .1.1.1.1
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כן להעסקת מנהל הלקוח המוצע, ומטעמו המציע יצרף להצעתו התחייבות  .1.1.1

-שהוא פועל ביחסי עובדשל מנהל הלקוח המוצע למתן השירותים תוך התחייבות 

 י"ב.המציע, בנוסח המצורף למכרז כנספח עם  מעביד

 .להלן 32  המציע צירף להצעתו ערבות כנדרש בסעיף .1.1.1

 המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף.על 

על אף האמור, המשרד רשאי שלא לפסול  המשרד יפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף.

שיקול דעתו הבלעדי. הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכל על פי 

המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע 

להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספים, וכל פרט אחר ככל 

 שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות  יחד עם האמור לעיל מודגש בזאת, כי בקשת הבהרות ו/או

נוספים, ככל שתיעשה, תיעשה לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד, 

והחומר הנוסף שיוגש ע"י המציע במענה לשאלת הבהרות, לא ייחשב לצורך ניקוד איכות ההצעה, 

 ועד הגשתה.אשר יינתן אך ורק על בסיס החומר שצורף לכתחילה להצעת המציע במ

 ההתקשרות תקופת .1

 כמפורט חודשים 11 עד הזוכה במכרז לתקופה של הספקייחתם עם  ההתקשרותהסכם  .1.6

 : להלן

אשר במסגרתם יבצע שתחילתם במועד חתימת ההסכם, ו ,חודשי התארגנות 1עד  .1.6.6

. בהתאם ללוח הזמנים המפורט בנספח זה, הספק הזוכה את המפורט בנספח י'

תקופת ההתארגנות תסתיים עם מתן אישור המנהל  "(.ההתארגנותתקופת " :)להלן

 .להלן( 24 בהפקה הניסיונית )כמפורט בסעיף על עמידה מוצלחת של הספק הזוכה 

הפצה ודיוור של רישיונות  ,עיטוף, פרסונליזציה, /ייבואייצורלצורך  חודשים 11עד  .1.6.1

"(. תקופת השירות תחל ממועד תקופת השירות" :)להלן נהיגה עם תמונה/תעודות

 . הניסיוניתבהפקה קבלת אישור המנהל על עמידה מוצלחת 

כל עיכוב ו/או איחור במתן האישור כתוצאה מאי עמידה ו/או עמידה חלקית  .1.6.1

וקיצור  ר בהתאמה גם איחור במועד תחילת תקופת השירות, יגרובהפקה הניסיונית

  .להלן 31 ופיצוי מוסכם כאמור בסעיף  תקופת השירות בהתאמה

כולן או חלקן, נוספות,  שנים( 1)שלוש בנתונה האופציה להאריך את ההתקשרות  למשרד .1.1

שנים  (1שש )פות ההארכה לא תעלה על ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות כולל תקו

 .המכרזים ועדת אישור טעונה ההתקשרות תקופת של הארכה כלחודשים.  (1)ושישה 

 (1שלושה )יודיע לספק הזוכה על כל החלטה לממש את תקופת האופציה וזאת  המשרד

 חודשים מראש ובכתב. 

 תקופת במהלך תמורה כל תשולם לא הזוכה לספק כי בזאת מובהר ספק הסר למען .1.1

 .ההתארגנות

על ידי  םהסכם לידי סיואת המשרד רשאי להביא היהיה לעיל  5.1 בסעיף  למרות האמור .1.1

 ובכתב וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יום מראש  11של  מתן הודעה מוקדמת
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לפני המועד שנקבע בהסכם,  בכל מקרה בו יחליט המשרד להביא את ההסכם לידי סיום .1.1

 כל טענות ו/או תביעות שהן לגבי כך. לעיל, לא יהיו לספק הזוכה 5.4 כאמור בסעיף 

 התחייבויות הספק

 מנהל הלקוח .6

לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות  בזמינות מלאהיעבוד הספק מתחייב כי מנהל הלקוח  .1.6

 , ובכלל זאת:במכרז זה

 ;( ימי עבודה1שלושה )תייצב לישיבות בתוך י .1.6.6

 .ימי עבודה (1חמישה )יעמיד ממלא מקום תחתיו בכל מקרה בו יעדר ליותר מ .1.6.1

הספק מתחייב כי לא יחליף את מנהל הלקוח ולא יעמיד מנהל לקוח אחר תחתיו אלא  .1.1

יובהר כי בכל מקרה כישוריי מנהל הלקוח החלופי  כתב של המשרד.באישור מראש וב

 המוצע לא יפחתו מכישורי מנהל הלקוח שהוגש בהצעה.

החלפת מנהל הלקוח במהלך השנה הראשונה של תקופת השירות תחייב את יובהר כי   .1.1

 להלן. 31 הספק בתשלום פיצויים מוסכמים כאמור בסעיף 

 השלישי התחייבויות נדרשות מהספק הזוכה ביחס לגוף .7

  ., כהגדרתו לעילגוף שלישיעם  ,דעתו שיקול"פ ע, יתקשר הזוכה הספק .9.6

מפורטת באתר בעלי היתר מטעם משרד התקשורת להפצת דואר כמותי רשימת הגופים 

 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/680.pdfמשרד התקשורת, בכתובת: 

 ומתעדכנת מעת לעת.

 חתומה ע"י למכרז י"ט, בנוסח המופיע בנספח התחייבותיצרף להצעתו הספק הזוכה  .9.1

 תהוא מתכוון להפיץ את רישיונו ואשר באמצעות השלישי החתימה של הגוף ימורש

להפיץ ולדוור את רישיונות  הגוף השלישי מתחייב במסגרתה יאושר כי ./התעודותהנהיגה

וכן להחזיר לידי  הועברו אליו ע"י הספק הזוכה אשר, תעודות, לרבות התמונה הנהיגה עם

ואת המכתבים  הספק כל רישיון נהיגה/תעודה אשר לא הגיעו לנמען במהלך ההפצה והדיוור

 .הנלווים

פי עומד בכל תנאי הסף והחלפת גוף שלישי תתאפשר רק במידה והגוף השלישי החל .9.1

האמורים במכרז זה, וכן בכפוף לאישור מראש ובכתב של המשרד והמצאת התחייבות 

 .לעיל חתומה כאמור

 המוקד שירותי לרבותמתן השרות  על בלעדי באופן אחראי יהיה המציעיובהר בזאת כי  .9.1

 ןכקבל אשר ישמש גוף שלישי, אשר יכול שיתבצעו באמצעות והדיוור ההפצה, הטלפוני

  .משנה

או הפרת התחייבות של ו/ישא באחריות כוללת כלפי המשרד בכל מקרה של נזק  המציע .9.1

 . השלישי הגוף

 

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/680.pdf
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 נדרשות מהספק הזוכה ביחס ליצרן גלמי הכרטיסיםההתחייבויות  .8

 להתקשר עם יצרן גלמי כרטיסים בחו"ל בחלופה ב' שיבחר רק למציעזה רלוונטי  8 סעיף  .1.6

 .ולייבא אותם

 (111,111שלוש מאות אלף )המציע מתחייב להחזיק אצלו, בכל עת, מלאי של לכל הפחות  .1.1

( גלמי 11,111מלאי של לכל הפחות חמישים אלף ) ובנוסףגלמי כרטיסים באתר הקבוע, 

 כרטיסים באתר הגיבוי.

פי עומד בכל והחל יצרן גלמי הכרטיסיםתתאפשר רק במידה ו יצרן גלמי הכרטיסיםהחלפת  .1.1

יצרן גלמי הכרטיסים עמו וכישוריו לא יפחתו מאלו של  ף האמורים במכרז זהתנאי הס

, וכן בכפוף לאישור מראש ובכתב של המשרד והמצאת התחייבות התקשר המציע מראש

 .כאמור לעילמורשי החתימה של יצרן גלמי הכרטיסים 

או הפרת התחייבות של ו/ישא באחריות כוללת כלפי המשרד בכל מקרה של נזק  המציע .1.1

 יצרן גלמי הכרטיסים.

 

  התעודות הנוספותו רישיון הנהיגה יכרטיס מפרט טכני לייצור .9

 9מיקרון,  111-שלא יפחת מ בעובי ,בלבד פוליקרבונאט יהיה הכרטיס של הגלם חומר הרכב .7.6

  .דבקוללא  PETפוליקרבונאט, ללא שכבות 

 .UV-ב יזהר כרטיסאמצעי האבטחה ב .7.1

הלמינציה תהיה  ,לעילמפוליקרבונאט, כחלק מהשכבות כאמור יכלול למינציה  הכרטיס .7.1

  .ומז וז יפרדו לאהכרטיס  שכבות מעל גבי ההדפסות.

 צריבתב, בשלב הפרסונליזציה, על גבי הכרטיס הגולמי בעתוט הכרטיס גבי על התמונה .7.1

  "מ רוחב.ס X 1 אורך"מ ס 1.1 בגודל תהיהלייזר ו

 .U.Vאו בצבעי  יבש אופסט בדפוס יודפסו הרישיון של הרקע הדפסות .7.1

 .לייזר צריבתב מכרז, יודפסול 10 רישיון הנהיגה/תעודות המפורטים בסעיף  פרטי .7.1

 או יותר. DPI 111 תהיה רזולוציית הדפסת הכרטיס –הדפסה  איכות .7.9

 עם נהיגה)רשיונות  כרטיסים 1,111-מ תיפח לאההפקה  מערכתההפקה הנדרש מציוד  קצב .7.1

 העיטוף, הפרסונליזציהמשלבי אחד בכל ליממה( נוספות או קיימות תעודות+  תמונה

הספק, ככל שיבחר בחלופה א' . למען הסר ספק, (גלמי הכרטיסים )ולא בשלב ייצור וההפצה

וייצר את גלמי הכרטיסים בישראל, יידרש להחזיק מלאי גלמי כרטיסים שיאפשרו לו 

  .לעמוד בקצב ההפקה כאמור

 שנים לפחות.  61הכרטיס יהיה בעל אורך חיים של  .7.7

 בתקן 1.6-1.9, וסעיפים IEC /ISO 9161(: 6771הכרטיס יעמוד בדרישות התקן: ) .7.61

- (E )6771 :61191-6 IEC/ISO  ו/או בכל עדכון לתקנים אלה ו/או בכל תקן חדש אשר

 תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה. יותקן לעניין זה במהלך

 .מ"מ X 11.71מ"מ  11.1ודל הכרטיס: ג .7.66
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  פרסונליזציההדרישות  .51

את אמצעי . שכבות 9-המוכן מכרטיס  גולםבוצע על יהפרסונליזציה שלב יובהר כי  .61.6

אמצעי האבטחה הפרסונליים , אך הכרטיס יש להטמיע בתהליך ייצור גולם האבטחה

 יוטמעו בשלב הפרסונליזציה.

יכיל ו גלם הכרטיס, גבי על  ייצרב בלייזר תמונההעם  נהיגה רשיוןעל  המידערישיון נהיגה:  .61.1

 :את הפרטים הבאים

 בצד הקדמי: .61.1.6

 .שם משפחה )עברית ואנגלית( .61.1.6.6

 .ואנגלית(שם פרטי )עברית  .61.1.6.1

  .לועזי תאריך לידה .61.1.6.1

או  61מקבל הרישיון יסמן בטופס רש"ל וולנטרי ) –תאריך לידה עברי  .61.1.6.1

האם ברצונו שתאריך הלידה בטופס חידוש הרישיון, בהתאם לעניין, 

תופענה כוכביות בתא  –. אם לאו העברי שלו יופיע על גבי רישיון הנהיגה

 .הרלוונטי(

 .הנפקת הרישיוןתאריך  .61.1.6.1

 .)תאריך תוקף(נהיגה  רישיוןיעת תאריך פק .61.1.6.1

 .שם או חותמת הרשות שהנפיקה את הרישיון .61.1.6.9

  .נהיגההמספר רישיון  .61.1.6.1

 .תעודת זהותמספר  .61.1.6.7

 .כתובת .61.1.6.61

 .)סימונים בינלאומיים( הדרגה/דרגות .61.1.6.66

 .הגבלות והיתרים )עברית ואנגלית( .61.1.6.61

 .תמונת הנהג .61.1.6.61

)אשר יוטבעו כבר בשלב  בנוסף יופיעו סמל המדינה וסמל רשות הרישוי .61.1.6.61

מדינת ישראל" בעברית  -וכן הכיתוב "רשיון נהיגה  ייצור הגלמים(

 ואנגלית.

 בצד האחורי: .61.1.1

 .)הראשוני( תאריך הוצאת הרישיון .61.1.1.6

 .קטגוריות כלי הרכב שעבורם הרישיון תקף .61.1.1.1

 .תאריך הנפקה לכל קטגוריה )תת קטגוריה( רכב .61.1.1.1

 .מספר תעודת זהות .61.1.1.1

  :יכיל את הפרטים הבאיםגלם הכרטיס וגבי על  ייצרב בלייזרהמידע על תג נכה תג נכה:  .61.1

 צד קדמי: .61.1.6

 .הרכב פרמס .61.1.6.6

 .תחילת ופקיעת התוקףתאריך  .61.1.6.1
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)אשר יוטבעו כבר בשלב ייצור הגלמים( סמל המדינה וסמל רשות הרישוי  .61.1.6.1

משרד התחבורה -וכן הכיתוב "תג חניה לנכה" בעברית ו"מדינת ישראל

 והבטיחות בדרכים" בעברית ואנגלית.

: כסא )אשר יוטבע כבר בשלב ייצור הגלמים( סימון רלוונטי של תג הנכה .61.1.6.1

משולש עם , נכה צה"ל() כסא גלגלים עם כלנית במרכז, משולש, גלגלים

 .כלנית במרכז )נכה צה"ל(

 צד אחורי: .61.1.1

 .שם פרטי ושם משפחה )עברית ואנגלית( .61.1.1.6

 .מספר תעודת זהות .61.1.1.1

)אשר יוטבעו כבר בשלב ייצור הגלמים( סמל המדינה וסמל רשות הרישוי  .61.1.1.1

משרד התחבורה -וכן הכיתוב "תג חניה לנכה" בעברית ו"מדינת ישראל

 .והבטיחות בדרכים" בעברית ואנגלית

יכיל ו גלם הכרטיסגבי על  ייצרב בלייזרהמידע על תעודת בוחן הנהיגה  תעודת בוחן נהיגה: .61.1

  :את הפרטים הבאים

 בצד הקדמי: .61.1.6

 .שם משפחה ושם פרטי .61.1.6.6

 .תעודת זהותמספר  .61.1.6.1

 .כתובת .61.1.6.1

 .הגבלות והיתרים .61.1.6.1

  .תמונה .61.1.6.1

  .תאריך פקיעת תוקף .61.1.6.1

 .מס' תעודה .61.1.6.9

)אשר יוטבעו כבר בשלב ייצור הגלמים( סמל המדינה וסמל רשות הרישוי  .61.1.6.1

 בעברית ואנגלית, וכן הכיתוב "תעודת בוחן נהיגה" בעברית.

 בצד האחורי: .61.1.1

)אשר יוטבעו כבר בשלב ייצור הגלמים( סמל המדינה וסמל רשות הרישוי  .61.1.1.6

 .בעברית ואנגלית, וכן הכיתוב "תעודת בוחן נהיגה" בעברית

לתקנות  6: "בתוקף סמכותי לפי תקנה או דומה לו הכיתוב הבא .61.1.1.1

מיניתי את נושא התעודה לבחון ולהסמיך  6716-התעבורה התשכ"א

עודה כל נהגים. תעודה זו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, ותקפות הת

עוד הנך מוסמך מטעם הרשות. מוצא תעודה זו מתבקש להעבירה לתחנת 

 המשטרה הקרובה".

יכיל את ו גלם הכרטיסגבי על  ייצרב בלייזרהמשיט תעודת : המידע על משיט תעודת .61.1

 :הפרטים הבאים

 בצד הקדמי: .61.1.6

 .מספר הסמכה .61.1.6.6
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 .שם משפחה ושם פרטי בעברית ובאנגלית .61.1.6.1

 .כתובת .61.1.6.1

 תעודת זהות .61.1.6.1

 .לועזיתאריך לידה  .61.1.6.1

 .תאריך פקיעת תוקף רישיון המשיט .61.1.6.1

 .דרגות הסמכה ושנת הוצאת הדרגה .61.1.6.9

 .תמונת המשיט .61.1.6.1

)אשר יוטבעו  סמל רשות הספנות והנמליםו בנוסף יופיעו סמל המדינה .61.1.6.7

"מדינת ישראל, הבא או דומה לו: הכיתוב ; כבר בשלב ייצור הגלמים(

וי כלי שיט קטנים שות רישר משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים

; וכן הכיתוב "תעודת משיט" בעברית ומשיטים" בעברית ובאנגלית

 ובאנגלית.

 :בצד האחורי .61.1.1

 .הגדרת כלי השיט .61.1.1.6

 .הגדרת סוג התעודה .61.1.1.1

 .היתרים והגבלות .61.1.1.1

 .מספר תעודת זהות .61.1.1.1

 :שינויים ותיקונים .61.1

, לאחר היוועצות עם להורות לספק מעת לעתהמשרד שומר לעצמו את הזכות  .61.1.6

ימים מראש  611ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד, בהתראה של  הספק

השירות, לרבות הוספה ו/או גריעה  במהלך כל תקופתובכתב, לבצע שינויים במערך 

 רשיונותמהגרפיקה של כל אחד על הדרישות המפורטות לעיל, שינוי עיצוב ו/או 

 . /תעודותתמונההנהיגה עם ה

משרד האת  יחייבולא בכל שנה כאמור  ו/או תיקוניםשינויים שני למען הסר ספק,  .61.1.1

בכל מקרה, ייצור הגלמים לא  .להלן 29 בתמורה נוספת מעבר לזו האמורה בסעיף 

 .בכל אחד מסוגי הרישיונות/התעודות יעלה על הכמות הצפויה

יובהר כי ככל שהשינויים ו/או התיקונים יביאו את הספק לכך שיאלץ להיפטר  .61.1.1

לספק לא תהיה כל טענה ו/או ר, אזי ממלאי גלמי הכרטיסים שייצר/ייבא זה מכב

 כלפי המשרד. דרישה בקשר לכך

 נוספות דוגמאות לרישיון נהיגה ולתעודות .55

באחריות הספק הזוכה לעצב את רישיון הנהיגה והתעודות הנוספות בהתאם למפרט  .66.6

ימים לאחר תחילת  71-המפורט במכרז זה, ולהביאן לאישור המנהל במשרד לא יאוחר מ

 ורת הרישיוןצההתארגנות. יובהר כי המשרד יהיה רשאי לבצע שינויים ותיקונים בתתקופת 

 ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. כאמור לעיל, והתעודות

Avi
Highlight

Avi
Highlight
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, למכרז ח'בנספח  לדוגמאות המופיעותבהתאם רישיונות הנהיגה והתעודות יעוצבו  .66.1

  .ובשינויים המחויבים

 /תעודותשיוןירהגבי -אמצעי אבטחה על .52

אבחנה בין רשיון נהיגה יאפשרו  עם התמונה שיון הנהיגהרי אמצעי האבטחה הנדרשים על גבי

תמונה הנהיגה עם הברשיון  לזהות כייאפשרו  , הםכמו כן .מזוייףרישיון עם תמונה אמיתי לבין 

 והכל בהתאם למפורט להלן: מופיע מידע ששונה שלא על ידי המשרד, האמיתי 

 -שימוש ב ( רקע המונעת זיוף )סריקה,הדפסה או העתקה( וזאת על ידיPatternתבנית ) .61.6

" rainbow printing with multi-colour security inks and positive and negative 

guilloche printing ". 

  ( ותכלול תבניות מורכבות עם CMYKהתבנית לא תהיה מורכבת מצבעים ראשיים ) .61.1

  .(Micro lettering) במיוחד אותיות זעירותמינימום של שני צבעים מיוחדים וכן תכלול 

 :תמונה הכוללנהיגה ה רישיוןחלקו הקדמי של  .61.1

באזור התצלום עיצוב הרקע צריך (. Imageperfלייזר ) צריבתתמונה המוכנה ע"י  .61.1.6

 .(Weakening pattern) לחפוף את התמונה לפחות בגבולות התמונה

 לקריאה בעין בלתי מזוינת.ניתן לא ש פרינטמיקרו .61.1.1

 הצגת אלמנט גרפי בדימוי של הבלטה. –אלמנט נומיזמטי  .61.1.1

ארבע  צריבת וכן, )שתוטמע כבר בשלב הייצור(הולוגרמה ייחודית ובלעדית למשרד  .61.1.1

יהיה . מיקום ההולגרמה )בשלב הפרסונליזציה( ספרות מתוך נתוני בעל הרישיון

ההולוגראמה תהיה  בתחתית תמונת הנהג כאשר חלקה חופף את תמונת הנהג.

 שקופה ולא מתכתית.

משרד( הלייזר של ארבע ספרות מתוך נתוני בעל הרישיון )לפי בחירת  צריבת .61.1.1

 החריטה תתבצע לתוך חומר הכרטיס ותהיה ניתנת למישוש ביד.

והאלמנטים הבטחוניים  ,U.Vאו בצבעי  יבוצע ע"י אופסט יבשדפוס הרקע  .61.1.1

 :המצויינים לעיל יבוצעו

)ככל שמדובר באמצעי  U.Vאו בצבעי יבש דפוס אופסט  באמצעות .61.1.1.6

 לעיל(. 12.3.2 -, ו12.2 , 12.1 האבטחה המצוינים בסעיפים 

)ככל שמדובר באמצעי האבטחה המצוינים  לייזראמצעות צריבת באו  .61.1.1.1

 להלן(. 12.4  לעיל וכן בסעיף 12.3.5 -12.3.1 בסעיפים 

 :חלקו האחורי של הרישיון .61.1

 .בצריבת לייזרמספר הזהות יודפס בחלקו העליון של הרישיון,  .61.1.6

 .CLI/MLIבטכנולוגיית ( GHOSTתמונת הנהג תופיע כצללית, ברקע ) .61.1.1

, כפי שיוגדר על ידי התחתון של הרישיון בפונט ייחודימספר הזהות יודפס בחלקו  .61.1.1

 .המשרד
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 האתראבטחת  .53

  .ו מעת לעת ולכל הפחות כמפורט להלןנהאתר יאובטח על פי הנחיות המשרד, כפי שיעודכ .61.6

כניסה  :)כדוגמת כל הכניסות לאתר תהיינה מבוקרות ע"י מערכת בקרה ממוחשבת .61.1

 (.זיהוי קולי וכיו"ב באמצעותכניסה באמצעות קוד אישי, כניסה  ביומטרית,

 בכל עת.נעול ו מאובטחיהיה  האתר .61.1

רשימת הנכנסים לאתר תתועד  הכניסה לאתר תהיה ממודרת ותותר למורשים בלבד. .61.1

 .הספק הזוכהותישמר ע"י 

לרבות בהתאם לשיקול דעתו, והאתר,  תמשרד שומר לעצמו את הזכות לבדוק את אבטחה .61.1

 ביצוע בדיקות פתע.

 

 אבטחת מידע .54

בפרסונליזציה )בהתאם בייצור ו/או הספק הזוכה  העובדים אשר יועסקו ע"י ו/או מטעם .61.6

, ו/או כמוקדנים במוקד השירותשל רשיונות הנהיגה עם התמונה/תעודות  לחלופה הנבחרת(

יהיו עובדים בעלי אזרחות ישראלית אשר יעברו בדיקות בטחוניות ברמה מתאימה בהתאם 

 משרד. הלדרישות 

 מוקיבנורך למשרד שמורה הזכות לפסול כל עובד של המציע עקב סיבות בטחוניות וללא צ .61.1

 או הסבר והחלטתו לעניין זה תהיה סופית ומכרעת. 

ו/או מטעמו  כי העובדים המועסקים על ידו מתחייב הספק הזוכה ,מבלי לפגוע באמור לעיל .61.1

של רשיונות הנהיגה עם  בייצור ו/או בפרסונליזציה )בהתאם לחלופה הנבחרת(והעוסקים 

א רישום לל יהיו ,וקדנים במוקד השירותו/או כמ התמונה/תעודות בפרוייקט נשוא מכרז זה

על  .6716-תקנות השבים, התשמ"או )א( לחוק המרשם הפלילי6במרשם הפלילי לפי סעיף 

בדבר היעדר  רך דין,עובפני תצהיר של כל אחד מהעובדים, חתום  הזוכה להציג, אחת לשנה

כאמור, רשאי במידה ולא הוצג תצהיר  משך כל תקופת ההתקשרות.רישום פלילי, וזאת ל

העובד בעובד אחר בעל כישורים דומים  את החלפת במכרז מהספק הזוכה דרושהמשרד ל

 .ושאינם פחותים

  המשרד.העובד החדש יהיה כפוף לאישור מראש ובכתב של 

 בנוסף מתחייב הספק הזוכה כי כל המועסקים על ידו ישמרו על המידע בהתאם להוראות

 ובתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים. 6716-חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

 גיבוי ויתירות .51

שבו יוכל אתר משני לגיבוי,  ויחזיק במשך כל תקופת ההתקשרות הספק הזוכה יקים .61.6

ישמור על כשירותו המלאה ויפעילו להמשיך לספק את השירות המבוקש כאמור במכרז זה, 

יידרש הספק  ,עם הפעלת אתר הגיבוי במקרה של השבתת האתר המרכזי .באופן מיידי 

, על להלן 25 בהתאם לדרישות סעיף מערך תקשורת חלופי מול המשרד, להפעיל הזוכה 

 .חשבונו וללא תמורה נוספת מהמשרד

 .כרטיסים גלמי 11,111של לכל הפחות הספק יידרש להחזיק באתר הגיבוי מלאי יובהר כי  .61.1
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ואת האמצעים  מתן השירותהמציע יפרט בהצעתו את אופן הגיבוי המוצע על ידו לצורך  .61.1

 העומדים לרשותו לצורך ביצוע הגיבוי כאמור.

העומדים לרשותו לצורך ביצוע פרסונליזציה ועיטוף  בנוסף יפרט המציע את אמצעי הגיבוי .61.1

ים אודות האתר המשני, מיקומו, אמצעי ההפקה אותם בכל מקרה של תקלה, לרבות פרט

הוא כולל, פרק הזמן הנדרש להפיכתו לכשיר לתחילת הפעלה ומספר רשיונות הנהיגה אשר 

 ניתן יהיה לבצע עבורם פרסונליזציה ועיטוף ביום. 

 לעיל. 13 אתר הגיבוי יעמוד בדרישות האבטחה האמורות בסעיף  .61.1

, יהיו רשאים נציגי המשרד לבקר באתר להלן 24 במסגרת ההפקה הנסיונית כאמור בסעיף  .61.1

 ולבחון את כשירותו ויכולותיו. הגיבוי

  שיונותיורכרטיסי זיהוי  .56

 משרד לצורך קליטת קבצי הנתוניםהעמדות המחשב אצל הזוכה המקושרות למחשב  .61.6

לא יותקנו בהן תוכנות מלבד  , לא תהיינה מחוברות לאינטרנט,לצורך ביצוע הפרסונליזציה

כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש הנחוצות להפעלת מערכת ההפקה ולא יעשה בהן  התוכנות

  לצורך מתן השירות נשוא מכרז זה.

משרד, המטעם הספק הזוכה אשר עבודתו מחייבת גישה למחשב מי לכל עובד של ו/או  .61.1

 או כרטיס זיהוי אחר, כפי שיאפשר לו בלבד גישה כאמור (TOKEN) כרטיס זיהוי יהיה

 שיורה המשרד.

קומדע או  השירות ירכוש הזוכה ישירות מחברתעם קבלת ההודעה על הזכיה וכתנאי למתן  .61.1

כרטיסי זיהוי, כמספר העובדים שעבודתם  ,משרדהמכל חברה אחרת בהתאם להנחיות 

 משרד, כאמור לעיל. המחייבת גישה למחשב 

 $ לא כולל מע"מ. 611-כ הוא אחד זיהוי כרטיס עלות .61.1

 וחל איסור להעבירו מעובד לעובד.  כרטיס הזיהוי יהיה אישי .61.1

מקרה בו נפגם כרטיס הזיהוי במהלך עשיית השימוש בו ע"י איזה מעובדי הספק  בכל .61.1

 . על חשבונו הזוכה, יחוייב הספק הזוכה ברכישת כרטיס זיהוי חלופי

ועוד בטרם תום תקופת  סיומן עם כאשר שנים 1 תוקף כרטיסי הזיהוי הינו למשך :ויודגש .61.9

יהוי על חשבונו של הספק הזוכה, תידרש רכישה נוספת של כרטיס ז, ההתקשרות הראשונה

 .ההתקשרות ותוארך במידהכך, בכל מקרה נוסף בו יסתיים התוקף ו

$ 611 של סכום למשרד הזוכה הספק ישלם, כאמור הזיהוי כרטיסי לרכישת ובמקביל בנוסף .61.1

  .ההזדהות לתוכנת רשיונות רכישת לצורך, נרכש זיהוי כרטיס לכל ביחס"מ( מע כולל)לא 

 במתן השירותליכי עבודה ה .57

 תפעולי .69.6

 התרשים שלהלן מתאר באופן סכמטי את תהליך העבודה:
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, יצרן גלמי כרטיסיםמ גלמי כרטיסיםייבוא  לחילופין או גלמי הכרטיסיםייצור  .69.6.6

 .זהבהתאם למפרט הטכני המפורט במסמך 

 /תעודות.תמונה משרד לצורך הפקת רשיונות נהיגה עםהקליטת קובץ הנתונים מ .69.6.1

 הזוכה. משרד אחת ליום לצורך "משיכתו" ע"י הספקההקובץ יוכן ע"י 

תעודות על פי הנתונים /תמונה הכולליםיונות הנהיגה פרסונליזציה של רשביצוע  .69.6.1

  .ובהתאם למפרט הטכני כמפורט במכרז זה בקובץ

 ואשר נדרש/תעודות רישיונותתכלול מונה מאובטח לספירת הפרסונליזציה מערכת  .69.6.1

מונה מאובטח כן וששלח המשרד  בהתאם לקובץ הנתוניםביצוע פרסונליזציה ל

 . ם האישיים בפועלהטבעת הנתוניבהם בוצעה /תעודות אשר הרשיונותלספירת 

ויכולת שליטה ובקרה  את דרך פעילות המונים, אופן כיולםבהצעתו המציע יפרט  .69.6.1

 עליהם. 

רשיונות הנהיגה עם כל של הספק הזוכה על איכות הפקת יומית בקרת איכות  .69.6.1

המידע בהם ועל  תקינותם, תקינותאשר הופקו באותו היום,  תעודותוכל התמונה ה

 שלמות ההפקה.

 שלעות מעטפות לרבות הדפסה וצירוף צבאמעיטוף הרשיונות עם התמונה/תעודות  .69.6.9

יובהר כי סיום עיטוף הרישיונות צריך  והכנתם למשלוח לנמען. והומכתב נל

 ( ימי עבודה ממועד קבלת קובץ הנתונים מהמשרד.1) להתבצע בתוך שני

/דיו דיגיטלית וכדומה, המייצג QRידפיס הספק הזוכה ברקוד/ על המכתב הנלווה .69.6.1

באופן מספר תעודת זהות של הנמען ותאריך הדפסה של הרישיון/תעודה, 

זאת על מנת לאפשר לחלונית,  מבעד/דיו דיגיטלית וכדומה יופיעו QRשהברקוד/

 משלוחים ודואר חוזר.מעקב מקוון אחר 

דואר ישראל ו/או שיון נהיגה עם תמונה/תעודה לנמען באמצעות יהפצה/דיוור של ר .69.6.7

 . ( ימי עבודה ממועד סיום העיטוף1בתוך חמישה ) גוף שלישי

ממועד קליטתו אצל הספק ודיווח  ימי עבודה (1שני )מחיקת קובץ הנתונים בתוך  .69.6.61

 כי הקובץ נמחק.למשרד 

 .23 -ו 22 שגויים כמפורט בסעיפים  וברשיונות טיפול בחריגי משלוח .69.6.66

   כלליםם שמירת נתוני .69.1
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הכללים הספק הזוכה את כל נתוני הבקרה ביחס לכל קובץ נתונים אשר התקבל, ישמור 

 : לאחר תום תקופת ההתקשרות יום 71וזאת עד  המפורטים להלן

ומספר כמותי של  הספק הזוכהמועד משלוח קובץ הנתונים ע"י המשרד אל  .69.1.6

 ;רשיונות נהיגה/תעודות אשר נכלל בקובץ

 ;מועד קליטת הקובץ ע"י הספק הזוכה .69.1.1

 שלישי לצורך ביצועה גוףהאל  רישיונות הנהיגה עם התמונה /תעודות מועד העברת .69.1.1

 ;בפועל ופצו ודוורואשר ה /תעודותומספר הרשיונות וור ע"י גוף זהי/דהפצהה

 ;השגויים במהלך הליך ההפקה /תעודותשיונותמספר הר .69.1.1

 שנתקבלו אצל הספק בדואר חוזר. /תעודותהרישיונותמספר  .69.1.1

 ספציפי מידע ת שמיר .69.1

ונות יכל הנתונים אשר יועברו ע"י המשרד ואשר יופקו ע"י הספק הזוכה, על גבי ריש

אלא בבסיס הנתונים של מערכת ההפקה של הספק הזוכה  ישמרולא /תעודות, הנהיגה

 ישמשו לצורך ביצוע פרסונליזציה ועיטוף בלבד. 

 כי למשרד דיווח ויועבר הקובץ יימחק, נתונים קובץ כל מקבלת בודה( ימי ע2שני ) בתוך

לאחר מועד זה ימחקו נתונים אלה מבסיס הנתונים של מערכת ההפקה ו/או  .נמחק הקובץ

  .של הזוכה או נוספת מכל מערכת אחרת

 יובהר כי הספק הזוכה לא יותיר ברשותו כל העתק או תעתיק או צילום של נתונים אלו. 

 ספק בין ההתקשרות של יסודית הפרה יהווה לעיל האמור ביצוע איבזאת כי  מובהר

יהיה רשאי לבטל את הסכם הההתקשרות עם הספק  משרדהו משרדה לבין השירותים

הזוכה בכל מקרה בו יתברר כי הספק הזוכה לא מחק קבצים או נתונים או מידע בתוך 

 התקופה האמורה כנדרש. 

 יובהר כי המשרד רשאי לבצע בדיקות פתע לבדיקת הנושא.

 דוחות .58

 המנהללעיל יעביר הספק הזוכה אל  17.2 -ו 17.1 אחת לחודש ועל בסיס האמור בסעיפים  .61.6

  להלן:בקרה אשר יכללו את כל הנתונים המפורטים  דוחות

דוח  –ככל שמדובר במציע שבוחר לייבא גלמי כרטיסים מיצרן גלמי כרטיסים  .61.6.6

 ;חודשיתבתדירות  –מלאי מספר גלמי הכרטיסים הקיימים ב

 בתדירות יומית; – היליזיצנפרסו וביצוע, נתונים קליטת דוח .61.6.1

 בתדירות יומית; – לעיל 17.1.8 הנתונים בהתאם להוראות סעיף  קובץ מחיקת דוח .61.6.1

בתדירות  –רמת השירות ופיצויים מוסכמים שעל הספק לשלם ב עמידה דוח .61.6.1

 חודשית;

 ;יומיתבתדירות  –חריגי משלוח: רישיונות/תעודות שגויים דוחות  .61.6.1

 ית;יומבתדירות  –חריגי משלוח: רישיונות/תעודות חוזרים דוחות  .61.6.1

ומועד קבלת הקובץ ע"י  מועד משלוח קובץ הנתונים לספק הזוכה ע"י המשרד .61.6.9

 ;חודשיתבתדירות  – הספק הזוכה
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 /תעודותהתמונה עם הנהיגה רשיונות שלפרסונליזציה, עיטוף ומשלוח  ביצוע מועד .61.6.1

 ;בתדירות חודשית – בקובץ הנתונים

העברת רשיונות הנהיגה עם התמונה/תעודות לגוף השלישי לצורך הפצה  מועד .61.6.7

 ;בתדירות חודשית – ודיוור

 .בתדירות חודשית – מועד ההפצה והדיוור ע"י הגוף השלישי .61.6.61

 . הניתן לעיבוד באמצעות קובץ מחשביהיו דוחות מערכת ובנוסף יועברו גם דוחות הבקרה  .61.1

 סוגי פלטים אשר יופקו ממערכת ההפקה .59

 להלן: יםמפורטפלטים האת האשר ברשותו הספק הזוכה יפיק באמצעות מערכת ההפקה 

)ייצור ופרסונליזציה או פרסונליזציה  תעודה קיימת או נוספת/תמונה הכוללרשיון נהיגה  .67.6

 .בלבד, בהתאם לחלופה הנבחרת(

)בהתאם לסוג הכרטיס( עם תמונה /תעודה קיימת או נוספת  נהיגההרשיון לנלווה מכתב  .67.1

 משרד.ה בהתאם לדרישות אשר ימוען לגורם הרלוונטי ואשר יכלול את המלל

  .לעיל 18 מפורט בסעיף דוחות כ .67.1

 תקלות .21

עבוד בצורה שוטפת וקבועה ללא תקלות מערכת ההפקה תכי  לוודא ספק הזוכההעל  .11.6

 .יםהנדרשוהעיטוף ותאפשר עמידה בקצב ההפקה  ונפילות

/או ומונעת הפקה הנובעת ממקור שאינו תלוי בספק, אשר של מערכת ההפקה  השבתה .11.1

 61 על תעלה לא, ו/או העיטוף ו/או הפוגעת באיזה משלבי ההפקה וסדירים יםשוטפעיטוף 

 .ימי עבודה

יחייב את הספק הזוכה להפעיל את מערך הגיבוי ימי עבודה  61על  יעלה אשר השבתה זמן .11.1

 .ברשותו אשר והיתירות

 מוקד שירות טלפוני .25

מוקד )להלן: " טלפוני מאוייש מוקד שירות, מתוך האתר, על הספק הזוכה להפעיל .16.6

ופעל המוקד ילא ניתן להפריד בין האתר ממנו ניתן השירות לבין האתר ממנו  ."(טלפוני

 הטלפוני.

בין השעות וערבי חג וביום ו'  1.11-61.11ה' בין השעות -יפעל בימים א'המוקד הטלפוני  .16.1

1.11-61.11.  

 אשר ישיב( 6)מוקדן אחד לכל הפחות יאייש במשך כל שעות הפתיחה מוקד הטלפוני את ה .16.1

 .ויטפל בפניות אזרחים בשפה העברית ובשפה הערבית

שיבהיר ובערבית לא יפעל, יענה מענה קולי אוטומטי בעברית המוקד הטלפוני בשעות בהן  .16.1

 המענה הקולי יהיה כפוף לאישור הקלטת. תוכן המוקד הטלפונימהן שעות הפתיחה של 

 .  המנהלמראש של 

 (.CRMלקוחות )פניות יעשה שימוש במערכת לניהול  מוקד הטלפוניב .16.1
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למוקדנים במוקד , והמשרד יאפשר לרשות המוקד הטלפוניהספק יעמיד מחשב ומסוף  .16.1

בנושא ובכך יאפשר להם לספק לאזרחים הפונים מידע לנתוני המשרד, דרכם הטלפוני גישה 

מועד המשלוח, הכתובת אליה נשלח  לרבות ,להלן 22 כמפורט בסעיף  חריגי משלוח

תיאום הסניף של גוף ההפצה בפריסה ארצית לקבלת רישיון , וכן הרישיון/התעודה

 הנהיגה/תעודה נוספת.

 חריג משלוח ומועדים למשלוח חוזר .22

 אופן הטיפול בחריגי משלוח מתואר בתרשים הבא: .11.6

 

 
 

 בהתאם להנחיות הבאות: במקרה של חריגי משלוח יפעל הספק הזוכה .11.1

אחר /דיו דיגיטלי וכדומה( QR)ברקוד/מקוון ספק השירותים ינהל קובץ מעקב  .11.1.6

 :שנשלחו לאזרחים ומסיבה כלשהי לא נתקבלו אצל הנמען )להלן /תעודותרשיונות

 "דואר חוזר"(.

 ספק השירותים יעביר אחת ליום קובץ דואר חוזר עדכני. .11.1.1

משרד, בעת משלוח הרשיון הזמני, יציין על גבי המכתב הנלווה כי בכל בעיה ה .11.1.1

 .הטלפוניהכרוכה בקבלת הרישיון הקבוע, על האזרח לפנות למוקד 

 ויפנה תעודה/בכל מקרה בו לא יקבל הנמען הרלוונטי את רשיון נהיגה עם תמונה .11.1.1

 בהתאם למפורט להלן:  יתבצעו פעולות הטלפוני מוקדהאל 

מצויים על גבי בסיס  וונטילרהפרטי הנמען  אםה יבדוק הטלפוני מוקדה .11.1.1.6

 הנתונים אשר ברשותו.

 הטלפוני מוקדהבמידה ופרטי הנמען מצויים על גבי בסיס הנתונים יבדוק  .11.1.1.1

 את הפרטים הבאים: 

 תמונה/תעודהעם  מועד הפקת רשיון הנהיגה; 

 מועד משלוח רשיון נהיגה עם תמונה/תעודה. 

תמונה/תעודה הופק ונשלח ע"י הספק הזוכה, אולם  בכל מקרה בו רשיון נהיגה עם .11.1.1

אל  הטלפונימוקד יפנה נציג הספק באל הנמען הרלוונטי,  מכל סיבה שהיא לא הגיע

 של חוזרתלצורך הפקה , פעם נוספת לקבל את הנתונים הדרושים המשרד בבקשה

 . ולהפיצו בהפצה באמצעות גוף בפריסה ארציתרשיון הנהיגה עם התמונה/תעודה 
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גוף אחד או יותר )ולא יותר  יובהר, כי גוף בפריסה ארצית לצורך מכרז זה משמעותו .11.1.1

 , אשר עומד בכל התנאים הבאים:משלושה(

, ובלבד שמבאר שבע ודרומה סניפים 611פחות לכל ה יחדבלכל הגופים  .11.1.1.6

 ;סניפים 61-הסניפים לא יפחת ממספר 

נגישות לתחבורה יהיה בעל מהם תבוצע ההפצה כל אחד מהסניפים  .11.1.1.1

 ;ציבורית

אחר הדרישות שבתקנות ימלא מהם תבוצע ההפצה כל אחד מהסניפים  .11.1.1.1

-התשע"ג ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(

1161; 

שבה  תימצא כספתמהם תבוצע ההפצה כאמור בכל אחד מהסניפים  .11.1.1.1

 .ישמרו הרישיונות/התעודות

יום ממועד תחילת תקופת ההתארגנות, על המציע  11-יובהר בזאת כי לא יאוחר מ .11.1.9

יתקשר  /כל אחד מהגופים עמםלהציג למשרד חוזה חתום של המציע עם הגוף עמו

בפריסה  הגוףהמציע לצורך הפצה באמצעות גוף בפריסה ארצית, ובו התחייבות 

 :ארצית

 זיהוי של בעל הרישיון/התעודה באמצעות תעודת זהות או דרכון לבצע .11.1.9.6

 , טרם מסירת הרישיון/התעודה;)ובאמצעותם בלבד(

להחתים את בעל הרישיון/התעודה על אישור קבלת הרישיון/התעודה  .11.1.9.1

 "(;אישורי הקבלה החתומים)להלן: "

 לשמור את הרישיונות/התעודות בכספת; .11.1.9.1

 להעביר את כל אישורי הקבלה החתומים לספק בתדירות חודשית.  .11.1.9.1

יום לאחר תום תקופת  11את אישורי הקבלה החתומים עד  מחויב לשמורהספק  .11.1.1

בסוף תקופת  בהתאם לדרישה ולצורך, וכן במרוכזלהעבירם למשרד , ההתקשרות

 . ההתקשרות

 חוזרים של ודיוור , פרסונליזציה, עיטוף, הפצה/ייבואייצורעלות למען הסר ספק,  .11.1.7

כל , והספק לא יהיה זכאי לחריגי משלוח )חוזרים ושגויים( תהיה על הספק בלבד

, /ייבואייצור , מעבר לתשלום ששולם בגיןכךתמורה נוספת מהמשרד בשל 

 .של הרישיון/התעודה הראשון/ה פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור

 /תעודות שגוייםנהיגה שיוןיר .23

 להפיץ כל רשיון נהיגה עם תמונה/תעודה שגוייםו אחראי להפיק מחדשהספק הזוכה יהיה  .11.6

ימי עבודה מיום שהוברר כי רשיון נהיגה עם ( 1)אשר הופקו על ידו וזאת בתוך שני 

  שגוי כאמור.הופק באופן  תמונה/תעודה

 בהתאם למפורט להלן: במסגרת זו יפעל הספק הזוכה .11.1

 ירשם וישמר. הפקהשנפסל במהלך השגוי  /תעודהכל רישיון .11.1.6

 /תעודותשל כל הרישיונותוהפקה חוזרת יבוצע שחזור  הפקהבסוף תהליך ה .11.1.1

 .לעיל 23.1  כאמור בסעיף לפי הרישום םישגויה
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 .שגוייםה /התעודותלאחר ההפקה החוזרת ובדיקת שלמותה, יושמדו הרישיונות .11.1.1

המונח "שגוי" מתייחס לרישיון/תעודה שנפגמו בשלב הייצור ו/או לעניין סעיף זה,  .11.1

לנתונים שהועברו מהמשרד והפקתו/ה רשיון/תעודה שהופק/ה בהתאם . הפרסונליזציה

 .הטכנית תקינה, תשולם בגינו תמורה ע"י המשרד

 

 הפקה ניסיונית  .24

 כללי .11.6

 . משרדהבנוכחות נציגי הזוכה והמציע ההפקה הנסיונית תבוצע באתר  .11.6.6

את כל סוגי הרישיונות/תעודות הזוכה המציע  יפיק הנסיונית ההפקה במסגרת .11.6.1

 :המפורטים להלןבהתאם לשלבים  הכלולים במכרז זה,

בין אם יוצרו בישראל ובין אם יוצרו ) גולמיים /תעודותייצור רישיונות .11.6.1.6

 ;(בחו"ל, בהתאם לחלופה הנבחרת

 ;ביצוע פרסונליזציה  .11.6.1.1

/דיו QRהדפסת המכתב הנלווה עם פרטי בעל הרישיון/תעודה וכן ברקוד/ .11.6.1.1

 דיגיטלית;

  .והועיטוף, תוך צירוף מכתב נל  .11.6.1.1

 תבוצע בשני שלבים: נסיוניתפקה ה .11.1

  :איכותבדיקת  –שלב א'  .11.1.6

הספק ימים מיום תחילת תקופת ההתארגנות יערוך  611-לא יאוחר מ .11.1.6.6

הפקה ניסיונית שמטרתה לבצע בדיקת איכות, הזוכה, בפיקוח המשרד, 

 להלן.בהתאם לאמור 

המשרד יבחן את גלמי הכרטיסים )בין אם יוצרו בישראל ובין אם יוצרו  .11.1.6.1

 .עובר לתחילת ההפקה הניסיונית לחלופה הנבחרת(בחו"ל, בהתאם 

ע"פ )כרטיסים מסוגים שונים  111של בקצב המציע הזוכה יבצע הפקה  .11.1.6.1

 .לשעה, וברצף עבודה של שעתיים לפחות (משרדהקביעת 

 במסגרת שלב זה, המשרד יבדוק, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: .11.1.6.1

 התעודותיכולת הפקת הרשיונות/ ; 

 התעודותשיונותהדפסה אחידה של הר/; 

 ;איכות הטקסט המודפס 

  חדות, הפרדת הגוונים השונים וכד'; –איכות התמונה 

 שיונות לנתוני הקובץ שנמסר התאמת הנתונים המופיעים על הר

 למציע;

 הנהיגה עם  התאמת הפרטים האישיים שעל גבי רשיון

/דיו QR, לרבות הדפסת ברקוד/למכתב הנלווה /התעודההתמונה

 ;דיגיטלית
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 גימור, ויזואליות, חיתוך וכיו"ב(;גימור )אופן ה 

 ושילוב  /התעודהגה עם תמונהתהליך עיטוף תקין של רשיון נהי

 המכתב הנלווה;

 אמצעי האבטחה. 

 : בדיקת יכולת כמותית –שלב ב'  .11.1.1

( ימי עבודה מיום מתן אישור המשרד על מעבר 1לא יאוחר מחמישה ) .11.1.1.6

הזוכה, בפיקוח המשרד, הפקה מוצלח של בדיקת האיכות, יערוך הספק 

 ניסיונית שמטרתה לבצע בדיקת יכולת כמותית, כאמור להלן.

עובר  שיוצרו/יובאו על ידי הספק הזוכהמסוגים שונים כרטיסים  1,111 .11.1.1.1

, להם יבצע הספק הזוכה (ע"פ קביעת המשרד)להפקה הניסיונית 

 וכן/תעודה הרישיון בעל פרטי עם הנלווה המכתב הדפסתפרסונליזציה, 

במשך  ,נלווה מכתב צירוף תוך, עיטוף וכן דיגיטלית/דיו QR/ברקוד

 יממה אחת;

יכלול את שעת תחילת ההפקה, קצב ההפקה  דוחה – הפקה ממוחשב דוח .11.1.1.1

 ;ביחס לכל שלב של הליך ההפקה וכן את שעת סיום ההפקה

אשר לגביהם  /התעודותבקרה אשר יכלול את מספר הרשיונות /קובץדוח .11.1.1.1

 /התעודותנתבקשה ההפקה הנסיונית על ידי המשרד, מספר הרשיונות

 .השגויים /התעודותשהופקו בפועל ומספר הרשיונות

לבצע הפקה/הפקות נסיונית/ לחזור ולדרוש מהספק אך לא חייב המשרד רשאי  .11.1.1

 המשרד. שיקול דעת, והכל בהתאם לנסיוניות

 משלביה, באחד או יותר הנסיונית,קבעה ועדת המכרזים כי הספק כשל בהפקה  .11.1.1

המשרד ו את הצעתולפסול  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית הוועדה

לביצוע ההפקה הניסיונית, בהתאם לאמור בסעיף  /שלישירשאי לבחור כשיר שני

  להלן. 35.6 

  דרישות מחשוב .21

כמו כן נדרש קו  MB 61. רוחב הפס הנדרש הוא IP/VPN קו להעברת נתונים של חב' בזק .11.6

 גיבוי זהה לקו ראשי.

 IP/SEC (6116המסופק על ידי חב' בזק. הנתב יתמוך בפרוטוקול  CISCOנתב מתוצרת  .11.1

מערכות מידע במשרד ומעלה(. הפרוטוקולים של הנתב יוגדרו עם הזמנת הציוד, על ידי אגף 

 בזק. רתוחב

 מתג מנוהל המתחבר לנתב. .11.1

יובהר כי דרישות המחשוב נכונות למועד פרסום המכרז, וכי במקרה של שינוי טכנולוגי  .11.1

ו/או שינוי בדרישות אבטחת המידע  ו/או שינוי בהתקשרויות המשרד עם ספקי תקשורת

, יידרש הספק להתאים את מערך המחשוב, והכל בהתאם לדרישות אליהן מחוייב המשרד

 .כפי שיינתנו מראש ובכתב המשרד
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  ביטוחים .26

 –המבצע מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולהציגם למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כאשר הם 

 לא יפחתו מהמצוין להלן:כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות 

 ביטוח חבות מעבידים .11.6

מדינת המבצע יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי  .11.6.6

 ים המוחזקים.ישראל והשטח

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת  1,111,111 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .11.6.1

 ביטוח.   

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה  .11.6.1

 ועובדיהם היה  ויחשב כמעבידם.

משרד התחבורה והבטיחות היה ונטען  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .11.6.1

יין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד לענ

 כלשהם כלפי מי מעובדי המבצע, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .11.1

המבצע יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות על פי דיני מדינת ישראל כלפי  .11.1.6

עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש 

 המוחזקים.

 .דולר ארה"ב 111,111גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .11.1.1

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .11.1.1

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .11.1.1

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .11.1.1

 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוח אחריות מקצועית .11.1

 בביטוח אחריות מקצועית.  המבצע יבטח את אחריותו בגין פעילותו .11.1.6

עובדיו ובגין כל  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, .11.1.1

הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או 

השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי 

נהיגה וכרטיסים גולמיים וכן פרסונליזציה, עיטוף, הפצה  תייצור/ייבוא של רישיונו

לים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל עבור ודיוור של רישיונות נהיגה הכול

 –משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה. 111,111גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .11.1.1

 ה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליס .11.1.1

 יושר של עובדים; מרמה ואי .11.1.1.6
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 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; .11.1.1.1

אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המבצע כלפי מדינת  .11.1.1.1

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;–ישראל 

 חודשים. 1הארכת תקופת הגילוי לפחות  .11.1.1.1

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .11.1.1

 שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

 כללי .11.1

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

משרד התחבורה  –מדינת ישראל : המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספיםלשם  .11.1.6

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.והבטיחות בדרכים

 כל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקףב .11.1.1

יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד  11אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 .התחבורה והבטיחות בדרכים בירושלים

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת  .11.1.1

חבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול ישראל, משרד הת

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

המבצע יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .11.1.1

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ופוליסה תחולנה בלעדית על המבצע. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה .11.1.1

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות  .11.1.1

המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו 

 .ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח בחזקת

יות כלפי צד שלישי לא יפחתו תנאי הכיסוי של פוליסות חבות מעבידים ואחר .11.1.9

 מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט". 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות  ע"י המבטח המבצע או אישור קיום ביטוחים בחתימת  .11.1

מבטח המבצע על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל יומצאו על ידי המבצע למשרד התחבורה 

 והבטיחות בדרכים   עד למועד חתימת החוזה.    

משרד התחבורה  –המבצע מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל   .11.1

והבטיחות בדרכים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המבצע 

מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת 

מתחייב להציג את העתקי פוליסות המתחדשות  משרד התחבורה בתוקף. המבצע  –ישראל 

או אישור קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח למשרד התחבורה והבטיחות 

 בדרכים, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המבצע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין  .11.9

משרד התחבורה  –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  ועל פי חוזה זה

 והבטיחות בדרכים על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.
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 העברת ומתן זכויות  .27

 זכות כלשהי בדרך להמחות/או ו להסב/או ו לשעבד/או ו להעביר הזכות תהיה לא הזוכה לספק

, חלקן או כולן, ממנו הנובעות או פיו על או להסכם בקשר מהתחייבויותיו חובה או מזכויותיו

 לפי המשרד שיקבע לתנאים ובהתאם, ובכתב מראש המשרד של הסכמתו את קיבל אם אלא

 .דעתו שיקול

 אחריות ושיפוי .28

במישרין או בעקיפין  גרםי הספק הזוכה ישא באחריות מלאה כלפי המשרד לכל נזק אשר .11.6

שהוא, תוך כדי ועקב או כתוצאה מביצוע  למשרד, לזוכה, לעובדיו ו/או לשלוחיו ולכל צד ג'

התחייבויותיו על פי מכרז זה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין אי מתן 

 .כאמור השירות והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק

או מי מטעמו )ולרבות קבלני משנה  הוא אשר נזק כל יןבג המשרד את יפצה הזוכה הספק .11.1

 כל בגין המשרד את וישפה לעיל כאמור לו אחראי איתם התקשר הספק במסגרת מכרז זה(,

 לעיל כאמור לו אחראי הזוכה אשר נזק בגין נגדו תוגש אשר תביעה עקב ישא בו תשלום

 .דין כל פי על/או ו

 התמורה .29

 רשיונות פרעפ"י מס היינודיתבצע עפ"י תפוקות,  השרות מתןבגין  זוכהספק ההתשלום ל .17.6

חודש ל אחת .השלישי הגוף"י ע בפועל ודוורו הופצו אשרתמונה/תעודות  הכוללהנהיגה 

 להגשת החשבונית. םאשר קד החודשהזוכה לידי המנהל חשבונית לתשלום בגין  יעביר

הדוחות אותם ידרש הספק להעביר למשרד, בהתאם למפורט בסעיף  חשבונית תכלול אתה

  לעיל. 18 

חוזרים של חריגי משלוח  , פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור/ייבואייצורעלות יובהר כי  .17.1

)חוזרים ושגויים( תהיה על הספק בלבד, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מהמשרד 

של  , פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור/ייבואייצור בגין , מעבר לתשלום ששולםבשל כך

  .הרישיון/התעודה הראשון/ה

 מספר בסיס על לזוכה תשולם אשר התמורה תחושב, המנהל"י ע החשבונית לאישור בכפוף .17.1

קיזוז הפיצויים  תוךאשר הופצו ודוורו בפועל  ו/או התעודות התמונה עם הרשיונות

 .להלן 31 המוסכמים המפורטים בסעיף 

 המחיר לרישיון/תעודה יוצמד כמפורט להלן: .17.1

מתוך הצעת המחיר יוצמדו לתעריף דואר ישראל )מכתב מסוג )לא כולל מע"מ( ₪  6 .17.1.6

מדד הבסיס: תעריף דואר ישראל תעריף למכונת ביול.  –גרם(  11רגיל/גלויה, עד 

 1.61שווה  6.6.1161התקף במועד הגשת ההצעה )התעריף התקף על פי התעריפון מיום 

.)₪ 

יוצמד למדד המחירים  לעיל, 29.4.1 כאמור בסעיף ₪  6בניכוי  ,המוצעהמחיר  .17.1.1

להתקשרות, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע  61-לצרכן החל מתום החודש ה

 .במועד האחרון להגשת ההצעות



 נוסח מעודכן ומחייב –רישיונות  51/51מכרז 

 
וצמד בהתאם להוראת י לעיל, 29.4.1 כאמור בסעיף ₪  6בניכוי  ,המוצעהמחיר  .17.1.1

החודשים הראשונים של ההתקשרות בהסכם לפי  61אם במהלך החשכ"ל, לפיה: 

ממועד ומעלה  1%מסמך זה יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי 

לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על , תיעשה ההתאמה הגשת ההצעה

, לבין 1%ההשוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר שעור העליה של המדד את 

המדד הקובע במועדי הגשת החשבונות. ההצמדה תהא על יתרות התמורה שטרם 

  .שולמה בלבד

 למען הסר ספק, ההצמדה כאמור תחול גם במקרה של הפחתה בתעריפים ובמדדים. .17.1.1

 של הספקהמשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות  .17.1

 הנוגעים למכרז זה. בסעיפי התקציב  ,הזוכה

חיצוני )משרד רו"ח( לביצוע בקרה  פעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, גורםרשאי לההמשרד  .17.1

  .מוסכמיםלפיצויים ווהמשרד, בכל הקשור לתמורה  מציעהעל ההתחשבנות הכספית שבין 

 ההצעה הכספית .31

 תוגש על פי הנוסח המפורט בנספח ד'. ההצעה הכספית .11.6

המחירים יינקבו בשקלים חדשים ויכללו את כל הוצאותיו של המציע במתן השירות  .11.1

שכר,  אמצעי אבטחה, מענה טלפוני, הפקה חוזרת,לרבות: הקמה, רכישה, פיתוח, תפעול, 

הוצאות הפצה ודיוור  ומעסיקים, ביטוח,ת, תקורה, רווח, מס שכר הוצאות סוציאליו

)במידת הצורך,  לארץ , הקמת והפעלת אתר גיבוי, ייבוא ומשלוחבאמצעות הגוף השלישי

שתדרש מהמציע לצורך מתן השירות במהלך  וכל תוספת אחרת בהתאם לחלופה הנבחרת(

  תקופת ההתקשרות.

גם את הוצאות  ,יתרהעת המחיר של המציע תכלול, בין למען הסר ספק מובהר בזאת כי הצ .11.1

המציע ו/או כל הוצאה אחרת או נוספת אשר תגרם למציע בגין התקשרותו עם הגוף 

 השלישי. 

של רשיון והפצה חוזרת מובהר בזאת כי לזוכה לא תשולם כל תמורה בגין הפקה חוזרת  .11.1

   או של חריג משלוח./ תעודה שגוי 

 יכללו מע"מ.המחירים המוצעים לא  .11.1

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה הנקובה בהצעת הספק הזוכה תהיה סופית וכי  .11.1

 מעבר לתמורה זו, מלבד תשלום מע"מ כחוק.  כל תשלום לא ישולם לספק הזוכה

ו/או  נהיגה רישיון של והפצה דיוור, עיטוף, פרסנוליזציה, /ייבואלייצורהצעת המחיר מחיר  .11.9

 לרשיון נהיגה ו/או תעודה.₪  1.1 –לל מע"מ( תעודות שונות )לא כו

 .על הסף יפסלתעל האמור לעיל,  העלתהצעת מחיר ש .11.1

  פיצויים מוסכמים .35

 המשרד יפעיל מערכת פיצוי מוסכם. מערכת הפיצוי המוסכם תופעל במקרים ובאופן .16.6

 להלן: כמפורט 

 פיצוי מוסכם מעשה/מחדל
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ועיטוף של  פרסונליזציהאיחור בביצוע 

)לרבות  נהיגה עם התמונה/תעודותרשיונות 

ועיטוף חוזרים במקרה של חריגי  פרסונליזציה

 משלוח(

( מעבר 6על איחור של יום עסקים אחד )₪  61

 לנדרש )כלומר מעבר לשני ימי עסקים(;

 על כל איחור נוסף מעבר לאמור לעיל.₪  11

 

של רשיונות  איחור בביצוע ההפצה והדיוור

לרבות חריגי ) נהיגה עם התמונה/תעודות

 משלוח(

( ימי 1חמישה )מעבר לאיחור על כל ₪  1

 כנדרש עסקים 

אשר תמצא  ,מאת נמען ספציפיקבלת תלונה 

עניינה הפקת רשיון נהיגה עם כמוצדקת, וש

 תמונה/תעודה שגוי

 מקרהעל כל ₪  11

 

 בודה( ימי ע1שני )מחיקת הנתונים בתוך -אי

 כנדרש

 לכל מקרה₪  61,111

באופן יזום למשרד  דיווחהספק הזוכה לא 

שההפקה בוצעה כנדרש והנתונים נמחקו בתוך 

 כנדרש בודה( ימי ע1שני )

 לכל מקרה₪  6,111

של  מנהל לקוח במהלך השנה הראשונה החלפת

 תקופת השירות

 לכל מקרה ₪ 11,111

פית ואי הפעלת התקשרות עם גוף להפצה חל

 הארציתאו אי עמידה בדרישות הפריסה 

 לכל מקרה ₪ 61,111

)שלא אושר מראש  איחור בתקופת ההתארגנות

 ובכתב על ידי המשרד(

 לכל שבוע איחור₪  11,111

 לכל מקרה₪  111 מוקד טלפוני לא פעיל כנדרש

 

ועל בסיס נתוני הדוחות  יהפיצויים יועברו למשרד בדרך של קיזוז מהחשבון החודש .16.1

 ., וזאת לאחר שתימסר על כך הודעה לספקלעיל 18 האמורים בסעיף 

 ערבות מכרז .32

ישראלית שברשותה  ערבות מאת חברת ביטוח בנקאית אוערבות  ל המציע לצרף להצעתוע .11.6

 6716-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"אשיון לעסוק בביטוח על יר

תב הערבות יוגש בהתאם לנוסח כעל ידי החשב הכללי במשרד האוצר.  אשר אושרהו

  .ח"י המפורט בנספח

מדינת  טובת, לובלתי חוזר בלתי מותנה, ירף יהיה אוטונומי, מקורוכתב הערבות שיצ

תוקף  ₪. 6,111,111 לא צמוד, בסך שלהבטיחות בדרכים, משרד התחבורה ו –ישראל 

  .11.11.1161 הערבות יהיה עד ליום

 לפסילת הצעתו של המציע.  נוסח אחר לא יתקבל ויביא .11.1

ולא ע"י  מורשי החתימה של חברת הביטוח ערבות מאת חברת ביטוח תהיה חתומה ע"י .11.1

 סוכן הביטוח.

 ולא תידון כלל. תיפסלהצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לעיל  .11.1
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המשרד יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת, בכל  .11.1

 מקרה בו לא נבחר זוכה עד למועד פקיעת תוקף הערבות אשר הוגשה.

  לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז. הערבות תוחזר למציעים אשר הצעתם לא זכתה במכרז .11.1

בו  מקרה בכל צתה, בהתאם לשיקול דעתוהמשרד רשאי לחלט ערבות זו, כולה או מק .11.9

 מציע לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו בהתאם להצעתו.ה

המציע מתחייב כי במידה ויזכה במכרז ימציא לידי המשרד, במועד חתימת ההסכם, ערבות  .11.1

 להלן. 33 ביצוע, כמפורט בסעיף 

 ביצוע ערבות .33

 במעמד להבטחת מילוי התחייבויותיו במהלך תקופת ההתקשרות, יפקיד הזוכה במכרז, .11.6

שברשותה רשיון  חתימת ההסכם, ערבות בנקאית, או ערבות מאת חברת ביטוח, ישראלית

ואשר  6716-קוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"אלעסוק בביטוח על פי חוק הפי

 על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.  אושרה

מחירים ה הערבות תהיה מקורית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, צמודה למדד .11.1

 1,111,111 בסכום של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, –לצרכן, לטובת מדינת ישראל 

 מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת ההצעות. מדד הבסיס הינו ₪

ואולם,  .החל ממועד החתימה על ההסכם חודשים ושמונהלשנה  ערבות זו תהיה בתוקף .11.1

יחול איחור ו/או עיכוב במועד תחילת תקופת השירות, המשרד רשאי לדרוש את ככל ש

 הארכת תוקף הערבות.

ערבות זו תחליף ₪.  6,111,111תופחת הערבות לסכום של  ,שנת ההפעלה הראשונה בתום .11.1

יום ממועד  11לעיל אשר תוחזר לספק הזוכה בתוך  33.2  ףהערבות האמורה בסעי את

המצאת הערבות המופחתת ובלבד שעד למועד זה עמד הספק הזוכה בכל התחייבויותיו 

 בהצעתו ובהסכם ההתקשרות.  ,כמפורט במסמכי המכרז

ההתחייבויות  כל ומילוי ההתקשרות תקופת תום לאחר יום 71 עד בתוקף תעמוד זו ערבות .11.1

 התנאים כל .עימו יחתםהספק הזוכה בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אשר 

 .הערבות גובה למעט לעיל 33.2 -ו 33.1  בסעיפים לאמור זהים יהיו זו בערבות

 הספקידרש  ,השירות לתקופת מעבר ההתקשרות תקופת הארכת אופציית ותמומש במידה .11.1

לכללים האמורים  בהתאם₪ 6,111,111של  בסךפית עדכנית והזוכה להמציא ערבות חל

 לסיומה המוחלט של ההתקשרות. לאחר יום 71לעיל אשר תהיה בתוקף 

בות מאת חברת ביטוח תהיה חתומה ע"י מורשי החתימה של חברת הביטוח ולא ע"י ער .11.9

 סוכן הביטוח.

 לפי שיקול דעתו. מקצתה, יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או המשרד .11.1

ו/או יגרום לביטולו מכל סיבה  המשרד שייחתם בינו לביןהסכם את ה ספק הזוכההפר ה .11.7

גרמו למשרד כתוצאה מהפרת ההסכם על נבתשלום הנזקים שהספק הזוכה שהיא, יחויב 

 .הכשיר השנישר עם ידו ולכיסוי ההוצאות שיגרמו למשרד כתוצאה מהצורך להתק

  



 נוסח מעודכן ומחייב –רישיונות  51/51מכרז 

 
 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .34

 משקל סעיף משני סעיף ראשי

 31% סה"כ משתנים איכותיים

 גלמי כרטיסים בייצורסיון ינ

 1%סה"כ: 

 גלמי כרטיסים מיליון 1-1.1 היקף ייצור של

 1161-1161לשנה בין השנים 

1% 

 גלמי כרטיסים מיליון 61-1 היקף ייצור של

 1161-1161לשנה בין השנים 

1% 

לשנה  גלמי כרטיסים מיליון 61מעל היקף ייצור 

 1161-1161בין השנים 

1% 

סיון המציע, מעבר לנדרש ינ

בתנאי הסף, בביצוע 

של תעודות  פרסונליזציה ועיטוף

 עם תמונה

 1%סה"כ: 

 של ציה ועיטוףזסיון המציע בביצוע פרסונליינ

במצטבר בין  עם תמונה תעודות מיליון 6-1.1

 1161-1161 השנים

1% 

 של ציה ועיטוףזסיון המציע בביצוע פרסונליינ

במצטבר בין עם תמונה תעודות  מיליון 1-6

 1161-1161השנים 

1% 

 ציה ועיטוף שלזסיון המציע בביצוע פרסונליינ

במצטבר בין עם תמונה תעודות  מיליון 1מעל 

 1161-1161השנים 

1% 

יתקשר המציע  /םעמו /פיםהגוף

לצורך הפצה חוזרת של חריגי 

 המשלוח

 1%סה"כ: 

 611-במצטבר, מעבר לסניפים נוספים  11כל 

  6%-יזכו בסניפים, 

את מלוא  /וסניפים יקבל 211עם  /פים)גוף

 הניקוד(

1% 

התרשמות מנהל הלקוח, ראיון ו

 כללית

 51%סה"כ: 

הלקוח התרשמות כללית מהראיון עם מנהל 

ומניסיונו מעבר לתנאי הסף, לרבות  המוצע

 הצגת התכנית התפעולית המוצעת

61% 

 התכנית התפעולית המוצעת

 1%סה"כ: 

התרשמות מהתכנית התפעולית המוצעת, 

לרבות לוחות זמנים להתארגנות ולתפעול 

שוטף, רכישת הציוד הנדרש, הפיזור הגיאוגרפי 

של הגוף להפצה באמצעות גוף בפריסה ארצית 

ייבוא ומשלוח )בהתאם של חריגי המשלוח, 

 וכדומה.לחלופה הנבחרת(, ניהול מלאי 

1% 

 71% הצעת המחירסה"כ 

 91% לרשיון נהיגה ותעודות שונות הצעת מחיר

 511%  ניקוד סה"כ

 

 בדיקת ההצעות .31

 בדיקת ההצעות תתבצע כדלקמן:
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בשלב הראשון תיבדק עמידת המציע בדרישות הסף. מציע שלא יעמוד בעצמו בכל דרישות  .11.6

 הסף ייפסל והצעתו לא תידון.

תוערכנה  בשלב השני תיבדק איכות ההצעה של המציעים שעמדו בתנאי הסף. ההצעות .11.1

 34  אשר פורטו בסעיף המשקלותו האיכותיותאמות המידה  על פי 11%-1%בציונים בין 

 לעיל.

וקיבלו ציון  בשלב השלישי יפתחו כאמור הצעות המחיר של המציעים שעמדו בתנאי הסף .11.1

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מירב  .ומעלה בשלב השני בו נבדקת איכות ההצעה 61%של 

 אליה.ו ביחס דהנקודות יתר ההצעות ינוק

של ההצעות בשלב האחרון יבוצע שקלול של ציוני שני מרכיבי ההצעה, האיכותי והכספי,  .11.1

 על פי המשקלות הבאים: שנבדקו, 

ציון המחיר יקבע כך שהמחיר הנמוך  משקל המרכיב הכספי של ההצעה. - 91% .11.1.6

נקודות וכל המציעים האחרים ינוקדו בציון נמוך יותר ביחס להצעה  611ביותר יקבל 

 :ולה. החישוב יעשה על פי נוסחת החישוב הבאההז

 * 611 = ציון המחיר
 עלות ההצעה הנמוכה ביותר

 עלות ההצעה הנבחנת 

בעניין העדפת תוצרת  9.61.1הוראת תכ"מ ניקוד הצעת המחיר יתבצע גם בהתייחס ל

היר, בנוסח ותצ אישור שצורף לה בעת הגשתה ובלבד, כ"בהארץ, המצורפת כנספח 

 .למכרז 6כ"בהמצורף כנספח 

 משקל המרכיב האיכותי של ההצעה. - 11% .11.1.1

 .המציע אשר קיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר יהיה הזוכה במכרז .11.1

או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא  הצעותלאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי  אם .11.1

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה  עסקהתוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של 

היר, בנוסח המצורף ותצ אישור שצורף לה בעת הגשתה ובלבדהאמורה כזוכה במכרז, 

 כנספח ט' למכרז.

שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לאיכות ההצעות ועל פי המשרד  :/שלישיכשיר שני .11.9

המציע שהצעתו תזכה לניקוד , שיהיה לבחור זוכה )כשיר( שני במכרז שיקול דעתו המוחלט

ומכל סיבה שהיא, לרבות כישלון בהפקה המשוקלל השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה. היה 

מציע הזוכה על ידי עם ההסכם השירותים לעיל, לא ייחתם  24.2.4 בסעיף  כאמורהנסיונית 

לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד הזוכה הראשון במכרז בהתחייבות כלשהי המשרד ו/או 

מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי המשרד 

הכשיר השני שנבחר לפי סעיף שירותים או כל חלק מהם עם הלאשר התקשרות לגבי מתן 

, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור באופן דומה .לאישור ועדת מכרזים, בכפוף זה

 בזוכה שלישי במכרז.
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 פיקוח ובקרה .36

 המשרד יהיה רשאי להפעיל מערכת בקרה על פעילות הספק הזוכה לאורך כל תקופת .11.6

כל ההתחייבויות הנובעות ועד למועד סיום ההתקשרות, החל מתקופת ההתארגנות 

 ים. מההתקשרות בין שני הצדד

, להיכנס לעיל 3  בסעיףלמפקח כהגדרתם  ו/או למנהלהספק הזוכה , יאפשר במסגרת זו .11.1

איכות ההפקה את התנהלותו הכללית של הספק הזוכה לרבות על מנת לבדוק  לאתר

 עמידתו בלוחות זמנים. והעיטוף ו

את המענה הניתן במסגרת המענה הטלפוני המאוייש המנהל ו/או המפקח כמו כן יבדוק  .11.1

 .לרבות אופן המענה, שלמותו, דיוקו וזמן ההמתנה

העובדים  את פעילותם שלכחלק מהליך הפיקוח האמור, יבדוק המפקח ו/או המנהל  .11.1

 העבודה.  ינהלאת העוסקים במתן השירות, את אמצעי האבטחה ו

לראיין את העובדים, להיכנס לכל קובץ מחשב נהל ו/או למפקח למהספק הזוכה יאפשר  .11.1

  .מתן השירותשירות ולעיין במסמכים אחרים הנוגעים להקשור במתן ה

 

 ההצעה

 הצהרות המציע .37

 המציע יצרף להצעתו הצהרות והתחייבויות כדלקמן:

במסגרתה יתחייב להשתמש במידע  , בנוסח המופיע כנספח ט"ו למכרז,התחייבות בכתב .19.6

לצרכי מתן השרות בלבד.  ובנתונים אשר הגיעו אליו במסגרת מתן השרות נשוא מכרז זה,

המציע שלא להעביר ו/או למסור ו/או לצלם ו/או להעתיק, כל חלק ממידע כמו כן יתחייב 

 ו/או נתונים אלה אלא אם צילום ו/או העתקה כאמור נדרשים במסגרת מתן השרות.

 גוףהעל ידי המציע ועל ידי  חתומה למכרז, י"ט, בנוסח המופיע בנספח בכתב התחייבות .19.1

 :כי תהמפרטהמוצע  השלישי

/תעודות )לרבות ור את רישיונות הנהיגה עם התמונהלהפיץ ולדו הגוף השלישי מתחייב .19.1.6

חריגי משלוח( אשר הועברו אליו ע"י הספק הזוכה, בתוך חמישה ימי עבודה מהמועד 

 בו הועברו לרשותו. 

לידי הספק הזוכה כל רישיון נהיגה עם תמונה/תעודה אשר לא  הגוף השלישי יחזיר .19.1.1

 .וחזרו אליו הגיעו לידי הנמען במהלך השוטף של ההפצה והדיוור

 תוקף ההצעה והתחייבות המציע .38

 להגשתיום מהמועד האחרון  611המציע עפ"י תנאי המכרז תהיה בתוקף למשך  הצעת .11.6

 .ההצעות

 .הצעתםלהאריך את תוקף  מהמציעיםרשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש  המשרד .11.1

, אכ" נספחמתחייב כי במידה ויזכה במכרז, יחתום על הסכם ההתקשרות כדוגמת  המציע .11.1

 בכתב. הזכייה הודעת קבלת ממועד ימים 9 תוך המשרד דרישת"י עפ
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 או כולהקיים המציע התחייבותו כאמור, יהיה המשרד רשאי לחלט את ערבות המכרז,  לא .11.1

 .דין כל לפי המשרד לרשות העומד אחר סעד לכל בנוסף, מקצתה

כאמור בסעיף מתחייב, כי במידה ויזכה במכרז יעמיד לרשות המשרד ערבות ביצוע  המציע .11.1

 .סכם השירותים, במועד חתימת הלעיל 33 

 לתוצאותבכל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ללא קשר  ישאבזאת כי המציע  מובהר .11.1

 .המכרז הליך

 תכולת ההצעה .39

, וסגורותיגיש הצעה טכנית והצעה כספית. ההצעות יוגשו בשתי מעטפות נפרדות  המציע .17.6

 מספר את המציע יציין. על גבי המעטפה המציע פרטי זיהוי ללא אחת למעטפה יוכנסו אשר

 .בלבד המכרז ושם המכרז

 :הבאים המסמכים את תכלול זו הצעה: הטכנית ההצעה .17.1

 :במקום הייצור )ישראל/חו"ל(, ללא תלות מסמכים הקשורים בגוף המציע .17.1.6

 תעודות רישום תאגיד. .17.1.6.6

-כלל המסמכים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .17.1.6.1

 רו"ח או פקיד שומה בדבר ניהול ספרים כחוק אישור, לרבות 6791

 ה'המצורף בנספח  , בנוסחותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 .זרלמכ

 ו' המצורף בנספח , בנוסח)טופס הגשת ההצעה(פרטים על הגוף המציע  .17.1.6.1

 .זרלמכ

ניסיון המציע בהפצה ודיוור )לרבות באמצעות גוף שלישי(,  לעתצהיר  .17.1.6.1

 .למכרז בנוסח המצורף כנספח ג'

בנוסח על ידי המציע ועל ידי הגוף השלישי המוצע  התחייבות חתומה .17.1.6.1

 .למכרז י"טנספח המצורף כ

 , בנוסחהמציע מטעם החתימה ומורשי התאגדות לעניין"ד עו אישור .17.1.6.1

 .למכרז 'ז נספחהמצורף כ

 מאובטח מונה מערכת הפרסונליזציה תכלול שמערכת הצהרה או אישור .17.1.6.9

 המציע, ומונה מאובטח לספירת הפקות בפועל. נכנסים רישיונות לספירת

כיולם ויכולת שליטה ובקרה של המונים, אופן  עילותפיפרט את דרך 

, בהתאם לנוסח האבטחה בדרישות לעמידה המציע התחייבות, ועליהם

 המצורף בנספח י"ז.

 אם ,למכרז ט' בנספח כאמור, אישה בשליטת עסק לעניין ותצהיר אישור .17.1.6.1

 רלוונטי. 

 6אישור רו"ח לעניין העדפת תוצרת הארץ, בנוסח המצורף כנספח כ"ב .17.1.6.7

 ., אם רלוונטילמכרז
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המוצע ע"י המציע, מיקומו, מהותו ואופן  והיתירות הגיבוי מערך תיאור .17.1.6.61

 .פעילותו

ככל שיבחר לייצר את גלמי הכרטיסים בעצמו,  ,מסמכים הקשורים בגוף המציע .17.1.1

יודגש כי המציע נדרש לציין באופן ברור על גבי הצעתו האם  –)חלופה א'(  בישראל

 בחר לייצר בישראל או לייבא מחוץ לישראל:

בייצור, פרסונליזציה ועיטוף, של תעודות תצהיר על ניסיון הגוף המציע  .17.1.1.6

 על גבי כרטיס פלסטי, בנוסח המצורף בנספח ב' למכרז.

 ISO 9001או  ISO 7111: בתקנים עומד שהמציע כך עלתעודה המעידה  .17.1.1.1

(: 6771, )חומרה ציוד תחזוקת של ובתחוםתיעוד  והנפקתבתחום ייצור 

9161 IEC /ISO( ,E ) 1998 :61191-6 IEC /ISO – 1.6-1.9 סעיפים. 

התחייבות המציע לחתום על הסכם שירותים, ולהחזיק ברשותו ובישראל  .17.1.1.1

 )לרבות שלב הייצור(, כמפורט בנספח י"ז. מערכת הפקה

ככל שיבחר להתקשר עם יצרן גלמי כרטיסים  ,מסמכים הקשורים בגוף המציע .17.1.1

יודגש כי המציע נדרש לציין באופן ברור על גבי  –)חלופה ב'(  ולייבא אותם בחו"ל

 :הצעתו האם בחר לייצר בישראל או לייבא מחוץ לישראל

לעניין ניסיון יצרן  אישור של מורשה חתימה מטעם יצרן גלמי הכרטיסים .17.1.1.6

 גלמי הכרטיסים בייצור.

מסמכי תאגיד של יצרן גלמי הכרטיסים המאשרים כי הגורם  .17.1.1.1

גלמי הכרטיסים אכן מוסמך להתחייב המצהיר/המתחייב מטעם יצרן 

 בשמו )יוגשו בשפה האנגלית(.

מסמך התקשרות מחייב בין המציע לבין יצרן גלמי הכרטיסים, אשר  .17.1.1.1

ככל שהמציע יזכה כי  הצהרה והתחייבות של יצרן גלמי הכרטיסיםיכלול 

לאורך כל  מפוליקרבונט יספק למציע את גלמי הכרטיסיםהוא במכרז, 

 לרבות הארכות תקופת ההתקשרות, ככל שיהיו., תקופת ההתקשרות

פרסונליזציה ועיטוף, של תעודות על גבי בתצהיר על ניסיון הגוף המציע  .17.1.1.1

 למכרז. 6כרטיס פלסטי, בנוסח המצורף בנספח ב'

 ISO 7111: בתקנים עומד שיצרן גלמי הכרטיסים כך עלתעודה המעידה  .17.1.1.1

 ציוד תחזוקת של ובתחוםתיעוד  והנפקתבתחום ייצור  ISO 9001או 

 – IEC /ISO( ,E ) 1998 :61191-6 IEC /ISO 9161(: 6771, )חומרה

 .1.6-1.9 סעיפים

התחייבות המציע לחתום על הסכם שירותים, ולהחזיק ברשותו ובישראל  .17.1.1.1

 .6)למעט שלב הייצור(, כמפורט בנספח י"ז מערכת הפקה

 :מסמכים הקשורים בגוף השלישי .17.1.1

 .כמותי דואר שירותיכללי תקף ממשרד התקשורת למתן  תרהי .17.1.1.6

, לרבות פירוט נתוני הגוף התחייבות של גוף שלישי להפצה ולדיוור .17.1.1.1

פרטי דואר  111,111השלישי לגבי ניסיונו המצטבר בהפצה של לפחות 
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כמותי בתחומי מדינת ישראל בשנה )לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

 י"טכנספח  המצורף, בנוסח לעיל( שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 מכרז.

 :מנהל הלקוחמסמכים הקשורים ב .17.1.1

ניסיונו המקצועי של מנהל הלקוח המוצע ועל העדר רישום תצהיר על  .17.1.1.6

 למכרז., בנוסח המצורף כנספח י"א במרשם פלילי

המוצע, בצרוף תעודות  הלקוחקורות חיים מפורטים לפי שנים של מנהל  .17.1.1.1

 המעידות על השכלה והכשרות מקצועיות.

התחייבות של מנהל הלקוח המוצע למתן השירותים תוך העסקתו כעובד  .17.1.1.1

 . למכרז י"בהמציע, בנוסח המצורף למכרז כנספח 

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה במציע, כשהוא מאושר ע"י עו"ד,  .17.1.1.1

המאשר כי אין בידי המציע כל מידע המתייחס לרישום פלילי איזה 

 .הלקוחשהוא, של מנהל 

 מסמכים דרושים נוספים במסגרת המכרז: .17.1.1

 . ח"י ובנספח 32 ערבות הגשת ההצעה כנדרש בסעיף  .17.1.1.6

 .ז"ט ובנספח 26 המציע לערוך ביטוחים כנדרש בסעיף  התחייבות .17.1.1.1

 . י"גכמפורט בנספח  ההצעה תוקף לעניין המציע התחייבות .17.1.1.1

התחייבות המציע להעסקת עובדים בהתאם לחוקי העבודה כמפורט  .17.1.1.1

 .י"ד בנספח

 .ט"ובות לשמירת סודיות כמפורט בנספח יהתחי .17.1.1.1

על הסכם שירותים, ולהחזיק ברשותו ובישראל  התחייבות המציע לחתום .17.1.1.1

 , כמפורט בנספח י"ז.מערכת הפקה

  .אכ"בנספח  המצורף ההתקשרות הסכם על תיבות בראשי המציע תימתח .17.1.1.9

ובה התייחסות לפעולות הנדרשות לביצוע  –תכנית תפעולית מוצעת  .17.1.1.1

במהלך תקופת ההתארגנות, הצטיידות, גיוס כוח אדם, התקשרות עם גוף 

ניהול , שלישי, התקשרות למטרת הפצה באמצעות גוף בפריסה ארצית

וכל המרכיבים הדרושים מלאי, ייבוא ומשלוח )בהתאם לחלופה הנבחרת( 

יובהר כי התכנית  ז זה.הנוספים לצורך מתן השירותים במסגרת מכר

התפעולית המוצעת תחייב את המציע לאורך תקופת השירות, למעט 

 שינויים שיידרוש המשרד לבצע בתכנית התפעולית.

רשימת האתרים של כל אחד מהגופים להפצה באמצעות גוף בפריסה  .17.1.1.7

 ארצית, כולל מיקומם המדויק.

 הנדרש בהתאם לתנאי מכרז זה.  אחרמסמך  כל .17.1.9

 בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז. :הצעה כספית .17.1

 כי היא מלאה וכוללת את כל המרכיבים הנדרשים.  לוודאק את הצעתו וובדל קפידהמציע י .17.1
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הגשת ההצעה תעשה בהתאם לנספח למכרז זה. כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל  .17.1

דרך הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילת  אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו לא

 ההצעה.

וכשירותו  המכרזעמידתו בדרישות בכל המסמכים התומכים  אתעל המציע למסור  .17.1

הנזכרת להלן כחלק בלתי נפרד  להצעההמקדמית כאמור במסמך זה, וכן את הערבות 

מכל מציע להגיש מסמכים נוספים לבחינת עמידתו  משרד רשאי לדרושהמהצעתו למכרז. 

 .המכרזבתנאי 

 הגשת ההצעה .41

 כמקור( עותקים חתומים. עותק אחד ישמש 1הצעה תוגש בשפה העברית בחמישה ) כל .11.6

 בהצעה עמוד כל( עותקים נאמנים למקור. הצעת המשיב תכלול תוכן עניינים. 1וארבעה )

 .ימוספר

 Microsoftיוגש עותק של ההצעה כולל כל הנספחים על גבי מדיה מגנטית בפורמט  בנוסף .11.1

Word . 

 שהמציעלאמור לעיל יגיש המציע עותק אחד נוסף של ההצעה, בה יושחר המידע  בנוסף .11.1

, האחרים למציעיםרואה בו מידע סודי המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו 

. עותק זה פרטי המידע בהם רואה המציע מידע סודיבצירוף מכתב הנמקה המתייחס לכל 

המכרזים תבחן את ההצעות  ועדת(. להלן 44  יסומן במילים "סודיות מסחרית" )ראה סעיף

אין חובה להגיש עותק עתה הבלעדית באם מדובר בסוד מסחרי. דותחליט בהתאם לשיקול 

. נמנע המציע מלהגיש עותק כאמור בס"ק זה, או לחילופין הגיש עותק מושחר ללא כאמור

שצורף אליו מכתב הנמקה כאמור, ייחשב הנדרש כאילו הודיע המציע כי אין כל מידע סודי 

כסוד מסחרי יראו את המציע כמוותר בהצעתו. יודגש בזאת כי בסימון מידע כלשהו בהצעה 

במפורש על זכות העיון, ככל שקמה לו על פי דין, במידע המקביל במהותו בהצעות 

 משתתפים אחרים במכרז.

בתוך מעטפה חתומה וכפולה. אל המעטפה יוכנסו כל  ההצעהעל המציע לשים את  .11.1

כל  אתוכן  לעיל 32  הערבות הנזכרת בסעיף לרבותלעיל,  39 המסמכים המפורטים בסעיף 

. על גב המעטפה החיצונית מציעב החתימה מורשיחתומים על ידי  כשהםמסמכי המכרז, 

שירותי ייצור/ייבוא, פרסונליזציה, )" המכרז של שמו אתו המכרז' מס את המציעיציין 

 "(.  רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראלעיטוף, הפצה ודיוור של 

הצעת המחיר תוגש בתוך מעטפת המכרז במעטפה נפרדת. מעטפה זו תיפתח רק באם עמד  .11.1

ומעלה בשלב השני בו נבדקת איכות  11%תנאי הסף וקיבל ציון של מתנאי  בכלהמציע 

כתובתו ומס' הטלפון שלו. המעטפה המעטפה הפנימית יצוין שם המציע,  י. על גבההצעה

 החיצונית תיסגר בצורה אשר מבטיחה כי לא תפתח בשוגג.

, 1 ישראלהתחבורה, רח' בנק  משרד שלההצעות על המציעים להפקיד בתיבת המכרזים  את .11.1

. 61:11 בשעה ,11.11.1161)בכניסה לספריה(, עד ליום  1, קומה A'נרי גירושלים, בניין 
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משלוח ההצעה בדואר או  .תידון לא לעיל הנקוב במועד המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה

  כלשהו יהיה באחריותו הבלעדית של המציע.  מסירהעל ידי שירות 

/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי המכרז. ואסור למציע למחוק  .11.9

המציע מתנאי משרד רשאי לראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שייעשו, משום הסתייגות ה

 המכרז ולפסול את ההצעה.

משרד והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות בלבד. אין הכל מסמכי המכרז הם רכוש  .11.1

המציע רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש 

 בהם, או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי. 

 חברת ע"י או, חברות שתי"י עבזאת למציע כי חל איסור על הגשת הצעה משותפת  מובהר .11.7

 .בלבד אחת משפטית ישות יהיה המציעע"י חברות אחות.  אואם וחברת בת, 

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .11.61

 .עליו ומוסכמים קובליםמ הם וכיומסמכיו, על נספחיהם, ידועים ונהירים לו, 

 מכרזפרסום מפרט ה .45

  .www.mr.gov.il: שכתובתו האינטרנט באתר מפורסם המכרז מפרט .16.6

 כבר התקיים – כנס מציעים .42

 בקומת הכניסה בחדר ישיבות "ליבנה" 61:11בשעה  9.61.1161מציעים יתקיים ביום  כנס .11.6

ההשתתפות בכנס , ירושלים. A'נרי ג, בניין 1רח' בנק ישראל של בניין משרד התחבורה, 

  המציעים אינה חובה.

המכרז אשר  נוספות. הודעה על כך תישלח לכל רוכשי הבהרההמשרד רשאי לקיים פגישות  .11.1

 .המציעיםהשתתפו בכנס 

 שאלות הבהרה .43

מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק  .11.6

 rivkaa@mot.gov.ilבאמצעות דואר אלקטרוני  ,אלמודאיאל גב' רבקה לפנות  מהם מוזמן

תכלול (, וPDFזמין )ולא ב wordתהיה בקובץ . הפנייה 61:11שעה ב 11.11.1161 עד ליום

 , דואר אלקטרוני של איש הקשרמטעמו, מען המציע איש הקשראת שם המציע, שם 

וכן פניות שיתקבלו לאחר  ענו פניות טלפוניות או אחרותילא יומספרי הטלפון והפקס שלו. 

 המועד האמור.

אשר העבירו פרטי התקשרות עמם כאמור לעיל, יועברו למציעים תשובות לשאלות הבהרה  .11.1

באחריות המציעים לעקוב אחר  .www.mr.gov.ilיפורסמו ללא זהות הפונה באתר כן ו

 הוו חלק ממסמכייו נה את המשרדבכתב תחייב ותוהבהר ות. רק תשובהעדכונים באתר

 המכרז.

לעיל, מוותר  43.1 מציע פוטנציאלי אשר לא יעביר את פרטי ההתקשרות עמו כאמור בסעיף  .11.1

 בכך על זכותו לקבל את התשובות לשאלות ההבהרה באופן ישיר.
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הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז על -טעות ו/או אילא תתקבל כל טענה בדבר  .11.1

  , לאחר הגשת הצעת המציע.ונספחי

 זכות עיון .44

, המשתתפים במכרז רשאים לבקש לעיין 6771-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .11.6

בהצעות הזוכות, למעט אותם חלקים אשר מהווים, לדעת חברי ועדת המכרזים, סוד 

 מקצועי או מסחרי. 

מציע רשאי לבקש מראש שחלקים מסוימים מהצעתו יהיו חסויים, עקב היותם סוד  .11.1

מקצועי או מסחרי, תוך הצגת נימוקים לבקשה. הבקשה והנימוקים יצורפו להצעה עצמה, 

לעיל לעניין  40.3 לעיל. שימת לב המציעים לאמור בסעיף  40.3 והכל כאמור בסעיף 

, ביחס הסכמתם המפורשת לוויתור על זכות העיון בהצעות המשתתפים האחרים במכרז

 דם כסוד מקצועי או מסחרי בהצעתם.למידע מקביל במהותו למידע שסומן על י

ועדת המכרזים הינה הגוף המוסמך והבלעדי להחליט מהו סוד מקצועי או מסחרי בהקשר  .11.1

זה. בקשת סודיות תועלה בפני ועדת המכרזים במידה ותהיה רלוונטית. החלטת הוועדה 

 בעניין זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 כללי-במכרז הזוכה התחייבויות .41

ימים ממועד הודעת  9למכרז, בתוך  אכ" נספח כדוגמת הסכם על לחתום מתחייב המציע .11.6

 .הזכייה במכרז

 מצהיר ומתחייב בזאת כי: מציעה .11.1

הוא בעל היכולת, הידע המקצועי, המיומנות, הכישורים המקצועיים, האמצעים  .11.1.6

 לפיהאדם וכל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו  כוחהכספיים, 

 מכרז זה בצורה נאותה, העונה על צרכי המשרד.

כי במידה ויזכה יבהיר בהסכם העבודה לכל העובדים והמועסקים  מתחייב מציעה .11.1.1

על ידו לצורכי ביצוע מכרז זה, כי הינם מועסקים במסגרת הארגונית של המציע 

 משרד.הולא של 

 איסור תיאום הצעות .46

לא  אחד מהםבעל עניין בו או נושא משרה בכל  מציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינוה

לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור  יפעלו

 לעיל, המדובר באיסור לתאום הצעות לרבות:

למעט אדם או גוף  -כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  .11.6

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים,  -שהינו בעל עניין במציע 

 אסטרטגיות להצעה וכיוב'.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף  .11.1

כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או 

 עובד של מציע אחר.
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 בעלות מידע וסודיות  .47

המשרד  , לרבות תוצרי עבודתו, במסגרת ההתקשרות עםספק הזוכהכל מידע שיגיע לידי ה .19.6

משרד יהיה בבעלותו נו לבין האו במסגרת מתן השרות או בקשר להסכם שייחתם בי

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע,  ספק הזוכההמלאה והבלעדית של המשרד וה

ידיעתו של כל אדם אחר נתונים או מידע כלשהו, אשר יגיעו אליו למסור או להביא ל

שימוש מלבד השימוש הנדרש לצורך ביצוע כל או לעשות בו כאמור במסגרת מתן השירות 

לפניה ובמשך חמש  השירות המפורט במכרז. התחייבות זאת תחול במהלך תקופת השירות

 מכל סיבה שהיא. ,לאחר סיום ההתקשרות שנים לפחות

מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי שמירת סודיות מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן  ספק הזוכהה .19.1

 .6799-ה' לחוק העונשין התשל"ז

וכל מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי עובדיו,  ספק הזוכהה .19.1

 המועסקים על ידו.

 התחייבותו על כתב מתחייב עם זכייתו במכרז להחתים את עובדיו ומנהלי הזוכה ספקה .19.1

 . בנוסח שיומצא לזוכה על ידי המשרד, סודיות על לשמירה

 יגוד ענייניםחשש לנ  .48

מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל חשש לניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או  המציע .11.6

ידו ו/או של מי מטעמו לבין מתן השירות נשוא -התחייבות שלו ו/או של מי מהמועסקים על

אשר קיים לגביו כל חשש לניגוד עניינים, לא יהיה רשאי לקחת חלק במכרז  מציעמכרז זה. 

 זה, בכל דרך שהיא. 

 מתן בין עניינים ניגוד של למצב יקלע/או ו ימצא לא ויזכה במידה כי מתחייב המציע .11.1

  .מבצע שהוא אחרות עבודות לבין זה מכרז תנאי לפי השירות

מתחייב כי במידה ויזכה במכרז לא יתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות  המציע .11.1

 כי הוא או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל. 

וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשד כי במהלך עבודתו  אם כי מתחייב הזוכה הספק .11.1

או אחד מהקשורים עמו משרד, על פי תנאי מכרז זה, עלול הוא או אחד מעובדיו, העבור 

להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על  סכם השירותיםלביצוע ה

כך מייד בכתב למשרד ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור המשרד להמשיכה, אם 

 יינתן. 

, דעתו שיקול פי על אשר מציע של הצעה לפסול רשאי יהיה המשרד כי בזאת מובהר .11.1

  .עניינים לניגוד חשש לגביו מתקיים

 זכויות קניין  .49

צהיר בזה, כי הוא בעל זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או מהמציע 

המתחייבות להפעלת המערכת, וכי הוא זכאי להשתמש בהן, או כי יש לו כל האישורים  האחרות

צהיר מקשר עפ"י תנאי מכרז זה. בנוסף הדרושים מטעם בעל/י הזכויות כאמור להשתמש ולהת

פגיעה בכל סודות מסחר, זכויות קניין, זכויות פטנטים  המציע, כי אין בהתחייבות על פי הצעתו
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או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. 

ישי, יפורט הדבר בהצעה. כמו כן, או חלקן שייכות לצד של ןבמקרים בהם זכויות קנייניות כול

וכי  מתן השירות באמצעות מערכת ההפקהלהציע למשרד את זכות  כי קיימת לוצהיר המציע מ

 ההפקה לצורך מתן השירות נשוא מכרז זה. שימוש במערכת  לעשותאין כל מניעה או הגבלה 

 

 השירותיםפרסום הסכם  .11

שעניינה פרסום היתרים ומסמכי  17.61.1161מיום  6661בהתאם להחלטת ממשלה מס'  .11.6

"(, יפורסם החלטת הממשלההתקשרות בין רשויות המדינה לבין גופים פרטיים )להלן: "

, וזאת foi.gov.il הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו הסכם השיקותים

ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על  בתוך חודש מיום חתימתו.

 .ה ההתקשרותמספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסכל תו

, רשאי הסכם השירותים, המציע, או צד ג' העלול להיפגע מפרסום הסכם השירותיםהצד ל .11.1

, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן הסכם השירותיםלהתנגד לפרסום סעיפים מסוימים ב

)ז( 1לפגוע בו כאמור בסעיף ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים 

 הסכם השירותיםלשם כך מציע הסבור כי הוא עלול להיפגע מפרסום  להחלטת הממשלה.

כאמור, יגיש התנגדותו בצירוף מכתב הנמקה עם הגשת הצעתו למכרז, במועד האחרון 

להגשתה. אין חובה לעשות כן ואולם ככל שמציע נמנע מלהגיש התנגדות לפרסום נוסח 

הדבר כאילו הודיע המציע כי   דוגמת זה המוצע בנספח למכרז זה, יחשבתים הסכם השירו

 .עמו במקרה של זכייתו הסכם השירותיםאין לו כל התנגדות לפרסום 

, המציע, או צד ג' אם מצא כי להסכם השירותיםהמשרד רשאי לדחות את התנגדות הצד  .11.1

בנסיבות העניין משקלו של לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות, או אם השתכנע כי 

האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה 

מפרסום המידע. החליט המשרד לדחות את ההתנגדות, יודיע על כך בהחלטה מנומקת 

)ז( 1ימים כאמור בסעיף  16בכתב ויודיע למתנגד כי הוא רשאי לעתור נגד החלטה זו בתוך 

ממשלה. לא יפורסם מידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להחלטת ה

 .להגשת עתירה

 תניית שיפוט בלעדי .15

השיפוט המקומית הבלעדית בכל דבר ועניין בקשר עם הליך מכרז זה, תהיה נתונה לבתי  סמכות

 המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.  טהמשפ

 שונות .12

ובין הוראות ההסכם,  הז מכרזוראות בכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין ה .11.6

 משרד בכתב ובמפורש אחרת.הגוברות הוראותיו של ההסכם, אלא אם כן יודיע 

 .במכרז כשיר נוסף לבחור רשאי יהיהמשרד ה .11.1

 . ה שהיאמכל סיברשאי לבטל את המכרז  המשרד .11.1
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 2158-2156חידוש רישיונות נהיגה לשנים : למכרז נספח א'

 רישיונות נהיגה
 

שנת תוקף 
 רשיון

אובדנים, קשישים, שינויי , נהגים חדשים כמות
 דרגות וכו'

 סה"כ

1161 761,111 111,111 6,111,111 
1169 111,179 111,111 6,171,179 
1161 111,171 111,111 6,611,171 

 
 בהתאם לפירוט הבא:

 
 כמות חודש תוקף רשיון שנת תוקף רשיון

1161 6 11,166 
1 91,911 
1 96,191 
1 99,161 
1 91,711 
1 16,111 
9 91,116 
1 91,111 
7 91,671 

61 91,111 
66 99,111 
61 11,171 

 953,146 2156סה"כ 
1169 6 91,196 

1 91,111 
1 96,179 
1 91,177 
1 91,111 
1 91,111 
9 91,611 
1 96,191 
7 91,179 

61 11,611 
66 19,111 
61 11,111 

 864,897 2157סה"כ 
1161 6 16,111 

1 11,116 
1 11,191 
1 11,111 
1 11,111 
1 11,111 
9 11,111 
1 17,117 
7 11,917 

61 11,911 
66 19,111 
61 19,111 

 188,392 2158סה"כ 
 
 
 



 נוסח מעודכן ומחייב –רישיונות  51/51מכרז 

 
 תעודות נוספות

 
 תעודת תג חניה לנכה

 
תעודות תג חניה לנכה החל ממועד תחילת  1,111-הזוכה ידרש להנפיק מדי חודש כהספק 

 ההתקשרות.

 
 תעודת משיט

 
 תעודות משיט החל ממועד תחילת ההתקשרות. 1,111-הספק הזוכה ידרש להנפיק מידי חודש כ

 
 תעודת בוחן נהיגה

 
 .16.61.1161-בחל , שמניינןיאחת לחמש שניםתעודות בוחן  111-הספק הזוכה ידרש להנפיק כ

 
הנתונים מהווים הערכה בלבד ואינם מחייבים את המשרד בכל צורה שהיא. כל שימוש אשר יעשה 

ע"י המציע בנתונים אלה, יעשה על דעתו בלבד ואין עשיית בשימוש כאמור ו/או בתוצאותיו כדי 

 לחייב את המשרד בכל דרך שהיא.

ו תלונה אשר עניינה עשיית השימוש בנתונים המציע לא יבוא למשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/א

 כאמור.
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 )חלופה א'(ניסיון הגוף המציע תצהיר על  :למכרז 'ב נספח

אני הח"מ, מר ______________, נושא תעודת זהות שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
מצהיר בכתב כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 כדלקמן:

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "המציע"ידי ___________ )להלן: -אני הוסמכתי כדין על .6
, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של /ייבואשירותי ייצורל 61/61 להצעה למכרז מספר

 .רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

של תעודות הכוללות תמונה על גבי  ייצורניסיון מוכח בנוכחית, ביישותו המשפטית הלמציע,  .1
-1161באחת מהשנים  ,בשנה לפחות ם או תעודותכרטיסי 111,111לפחות  שלכרטיסי זיהוי, 

)לצורך ניקוד האיכות ניתן להוסיף גם עבודות/פרויקטים משנת  , וכמפורט בטבלה להלן1161
1161): 

 
 

שם העבודה / 
 פרויקט

איש קשר  שם שם הלקוח
 אצל הלקוח

פרטי 
התקשרות 

)טלפון, נייד, 
 דוא"ל(

תקופת ביצוע 
הפרויקט 

)חודש ושנת 
התחלה / 

 סיום(

מספר 
הכרטיסים 
הגולמיים 

 שיוצרו

      
      
      
      
      
 
של  פרסונליזציה ועיטוףבביצוע ניסיון מוכח ביישותו המשפטית הנוכחית, למציע,  .1

)ארבע מאות אלף(  111,111-כרטיסים/תעודות הכוללים תמונה, בהיקף מצטבר שלא יפחת מ
)לצורך ניקוד האיכות ניתן  , וכמפורט בטבלה להלן1161-1161או תעודות, בין השנים  כרטיסים

 :(1161להוסיף גם עבודות/פרויקטים משנת 
 

שם העבודה / 
 פרויקט

שם איש קשר  שם הלקוח
 אצל הלקוח

פרטי 
התקשרות 

)טלפון, נייד, 
 דוא"ל(

תקופת ביצוע 
הפרויקט 

)חודש ושנת 
התחלה / 

 סיום(

מספר 
הכרטיסים 

שעבורם בוצעו 
פרסנליזציה 

 ועיטוף
      
      
      
      
      
 

 
___________________             ________________________ 

 חתימת המציע      תאריך         
 

 אישור
  

אני הח"מ _____________ עו"ד ___________________ ת.ז. ______________ מאשר בזאת 
__________ ולאחר  כי החתום מעלה מר _______________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז.

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 
 ות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.את נכונ

  
  

 תאריך: _____________ 
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                          : ______________תחתימה: _________________ חותמ

 )חלופה ב'(ניסיון הגוף המציע תצהיר על למכרז:  5'ב נספח

שהוזהרתי אני הח"מ, מר ______________, נושא תעודת זהות שמספרה ____________, לאחר 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב 

 כדלקמן:

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "המציע"ידי ___________ )להלן: -אני הוסמכתי כדין על .6
, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של /ייבואשירותי ייצורל 61/61 להצעה למכרז מספר

 .שיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראלרי

של  פרסונליזציה ועיטוףבביצוע ניסיון מוכח ביישותו המשפטית הנוכחית, למציע,  .1
)ארבע מאות אלף(  111,111-כרטיסים/תעודות הכוללים תמונה, בהיקף מצטבר שלא יפחת מ

)לצורך ניקוד האיכות ניתן  בטבלה להלן, וכמפורט 1161-1161או תעודות, בין השנים  כרטיסים
 :(1161להוסיף גם עבודות/פרויקטים משנת 

 
שם העבודה / 

 פרויקט
שם איש קשר  שם הלקוח

 אצל הלקוח
פרטי 

התקשרות 
)טלפון, נייד, 

 דוא"ל(

תקופת ביצוע 
הפרויקט 

)חודש ושנת 
התחלה / 

 סיום(

מספר 
הכרטיסים 

שעבורם בוצעו 
פרסנליזציה 

 ועיטוף
      
      
      
      
      
 

 
___________________             ________________________ 

 חתימת המציע      תאריך         
 

 אישור
  

אני הח"מ _____________ עו"ד ___________________ ת.ז. ______________ מאשר בזאת 
__________ ולאחר  ידי ת.ז.כי החתום מעלה מר _______________ אשר זיהה עצמו על 

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: _____________ 
                          : ______________תחתימה: _________________ חותמ
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  (ודיוור )לרבות באמצעות גוף שלישיהמציע בהפצה ניסיון  :כרזלמ 'ג נספח

אני הח"מ, מר ______________, נושא תעודת זהות שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב 

 כדלקמן:

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "המציע"ידי ___________ )להלן: -אני הוסמכתי כדין על .6
, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של /ייבואשירותי ייצורל 61/61 להצעה למכרז מספר

 .רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

 המציע יתקשר עמם השלישיים מהגופים אחד לכללמיטב ידיעתי ועל פי הנתונים שבחנתי,  .1
פרטי דואר כמותי בתחומי מדינת  111,111, ניסיון מצטבר של הפצת לפחות לצורך הפצה ודיוור

 , כמפורט בטבלה להלן:בשנה ישראל
 

 

שם 
העבודה / 
 הפרויקט

שם הגוף  לקוח
השלישי 

שבאמצעותו 
בוצעו הדיוור 

 וההפצה 

שם איש 
הקשר 
בגוף 

 השלישי

פרטי 
התקשרות 

)טלפון, נייד, 
 דוא"ל(

תקופת 
ביצוע 

הפרויקט 
)חודש ושנת 

התחלה / 
 סיום(

פרטי מספר 
דואר כמותי 

בתחומי 
 מדינת ישראל
אשר הופצו 

במסגרת 
הפרויקט 
באמצעות 

 הגוף השלישי
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

 
 

___________________             ________________________ 
 חתימת המציע      תאריך          

 
 

 אישור
  

אני הח"מ _____________ עו"ד ___________________ ת.ז. ______________ מאשר בזאת 
__________ ולאחר  כי החתום מעלה מר _______________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז.

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר שהזהרתיו כי עליו 
 את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

  
  

 תאריך: _____________ 
                          : ______________תחתימה: _________________ חותמ
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 ההצעה הכספית :למכרז 'ד נספח

 ש להפקיד במעטפה נפרדתי

, פרסונליזציה, /ייבואשירותי ייצורל 61/61המוצע עבור השירותים המפורטים במכרז מס'  רהמחי .0
 הינם: עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

 תיאור

מחיר מירבי 

בש"ח לא 

 כולל מע"מ

מוצע מחיר 

בש"ח לא 

 כולל מע"מ

תמונה /תעודה מחיר רשיון נהיגה הכולל 

 קיימת /תעודה נוספת

1.1 
 

 

 כחוק. ומע"מ, אשר יתווסף אלי לא יכלולנקב בש"ח ויהמחיר המפורט לעיל  .1

במתן השירות על פי תנאי מכרז זה,  כל העלויות וההוצאות הכרוכות וסופי ונכלל ב והמחיר הינ .1
, ולרבות טיפול בחריגי משלוח כאמור לרבות שירותי ההפצה והדיוור אשר ינתנו ע"י הגוף השלישי

 .למכרז 22 בסעיף 

המחיר בהצעת המחיר כולל את עלויות ההפצה והדיוור אשר ינתנו ע"י הגוף השלישי. והזוכה מאשר  .1
כי ידוע לו שלא ישולם לו ו/או לגוף השלישי הפועל מטעמו כל תשלום נוסף או אחר בגין מתן שירותי 

 דיוור וכי המחיר אשר הוצע על ידו כולל גם את העלויות הכרוכות במתן שירות זה. ההפצה וה

הזוכה מאשר כי ידוע לו שלא תשולם כל תמורה בגין הפקה חוזרת של רשיון שגוי או של חריג  .1
כמו כן מאשר הזוכה כי ידוע לו שלא תשולם לו כל תמורה בגין הפצה ודיוור חוזרים של  משלוח.

   עם תמונה/תעודות.רשיונות נהיגה 

וכי לא יהיה זכאי משרד הישירות על ידי ישולם  ו,ישולם לאשר המחיר הזוכה מאשר כי ידוע לו ש .1
וכי לא ידרוש מהאזרח תשלום בגין  מהמשרד כל תשלום נוסף מעבר לתשלום הנ"ל לדרוש
ו/או פרסונליזציה ו/או עיטוף ו/או הפצה ודיוור ו/או בגין כל שירות אחר הניתן  /ייבואייצור

 .במסגרת מכרז זה

 , תפסל על הסף., )ללא תוספות ו/או מחיקות(זה הצעת המחיר שלא תמולא במלואה בהתאם לנספח .9

 הצעת המחיר תוצמד כמפורט להלן: .1

מתוך הצעת המחיר יוצמדו לתעריף דואר ישראל )מכתב מסוג )כולל מע"מ( ₪  6 .1.6
תעריף למכונת ביול. מדד הבסיס: תעריף דואר ישראל התקף  –גרם(  11רגיל/גלויה, עד 

 ₪(. 1.61שווה  6.6.1161יף התקף על פי התעריפון מיום במועד הגשת ההצעה )התער

יוצמד למדד המחירים לצרכן החל  לעיל, 8.1 כאמור בסעיף ₪  6בניכוי  ,המוצעהמחיר  .1.1
להתקשרות, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד האחרון  61-מתום החודש ה
 .להגשת ההצעות

יוצמד בהתאם להוראת החשכ"ל,  לעיל, 8.1 כאמור בסעיף ₪  6בניכוי  ,המוצעהמחיר  .1.1
החודשים הראשונים של ההתקשרות בהסכם לפי מסמך זה יחול  61אם במהלך לפיה: 

, תיעשה הגשת ההצעהממועד ומעלה  1%שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו יעלה לכדי 
ההתאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההשוואה בין מדד, שהיה ידוע 

, לבין המדד הקובע במועדי הגשת 1%ממועד שבו עבר שעור העליה של המדד את 
 . החשבונות. ההצמדה תהא על יתרות התמורה שטרם שולמה בלבד

 מדדים.למען הסר ספק, ההצמדה כאמור תחול גם במקרה של הפחתה בתערפים וב .1.1
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 לא כולל מע"מ:₪  1.1דוגמא מספרית: הצעת מחיר של  .7

a. 1  ₪-  לעיל. 8.1 יוצמדו על פי האמור בסעיף 

b. 1.1  ₪ לעיל. 8.3 -8.2 יוצמדו על פי האמור בסעיפים 

 

 

__________   _____________   _________________ 

 וחותמת המציעחתימת     שם המציע          תאריך
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 5976-ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים :למכרז ה' נספח

 
אני החתום מטה, מר _______________, נושא ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב 

 כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  .6

, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור /ייבואשירותי ייצורל 61/61בתמיכה להצעה למכרז מספר 
 .)להלן: "המכרז"( של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

גם בעל השליטה בו או חבר בני  –דו, ואם המציע הוא חבר בני אדם המציע, מי שנשלט על י .1
 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 6711
ה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם בשנה שקדמ 6776-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ההרשעה האחרונה לא היתה  –הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 
 בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;

גם בעל השליטה  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .1
בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור בו או חבר בני אדם שהרכב 

של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, 
וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט 

שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר  גם חבר בני אדם אחר, שנשלט –שליטה מהותית 
(, לא הורשע בעבירה לפי חוק 6716-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –)שליטה 

במועד הגשת ההצעה  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 6719-שכר מינימום, התשמ"ז
ותר לפי אותו למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או י

 במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. –חוק 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .1
 
 

 חתימת המצהיר
 
 
 
 

 אישור
הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

מר______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר __________________, 
____________, המוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו 
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 
 

 דיןהעורך מת חתי
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 טופס הגשת ההצעה :למכרז ו' נספח

 פרטים על הגוף המציע
 
 
 __________________שם המציע: __________________________________ .6

 מספר המזהה )מס' חברה, שותפות(: _________________________________ה .1

 )חברה, שותפות(: _____________________________________ התאגדותוג ס .1

 ___________________________________________ :התאגדותתאריך  .1

 :יםשותפ/שמות הבעלים .1

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 :שמות מורשי החתימה במציע .1

___________________ 

___________________ 

 __________________________________________שם המנהל הכללי: _____ .9

מצטבר במס' שנות ניסיון  :לייצר את גלמי הכרטיסים בעצמו, בישראלרלוונטי רק למציע שבחר  .1

וצעה עבור עבודה ראשונה ב ______ שנים. :תמונה תעודות עם של בייצורשל המציע 

 .תעודות בסה"כ ____________________ והיקפה היה_________בתאריך_____ 

מצטבר של המציע בפרסונליזציה ועיטוף של תעודות עם תמונה: ______ במס' שנות ניסיון  .7

 והיקפה היהשנים. עבודה ראשונה בוצעה עבור _________בתאריך_____ 

 .תעודות בסה"כ ____________________

 : בהפעלת מערך הפצה ודיוור של דברי דוארסיון הגוף השלישי ינ .61

פרטי דואר כמותי בתחומי ; ____________ ____________________שם הגוף:  .א

 .בשנה מדינת ישראל

פרטי דואר כמותי בתחומי ; ____________ ____________________שם הגוף:  .ב

 . בשנה מדינת ישראל

 :גוף בפריסה ארציתפריסתו של ה .66

, י הארץ; ____________  סניפים ברחב____________________שם הגוף:  .א

 מתוכם ____ דרומית לבאר שבע.

, ; ____________  סניפים ברחבי הארץ____________________שם הגוף:  .ב

 מתוכם ____ דרומית לבאר שבע.

, ; ____________  סניפים ברחבי הארץ____________________שם הגוף:  .ג

 מתוכם ____ דרומית לבאר שבע.
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 __________________________________________ מען המציע )כולל מיקוד(: .61

 _____________פקסימיליה: ____ _______________מספרי טלפון: _________ .61

 דואר אלקטרוני: _________________________________________________

 איש הקשר למכרז זה: __________________ טלפון: ____________________ .61

 ___________ דואר אלקטרוני: __________________________טלפון סלולארי: 

 
 
 
 

_________________    ______________ 
 חתימת המציע        תאריך
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 אישור עו"ד לגבי התאגדות ומורשי חתימה :למכרז ז' נספח

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 

 

 51/51הנדון: מכרז מספר 
 

 למכרז הנדון:אני _____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע 

 )שם מלא( עו"ד 

 

 ברשם החברות או רשם השותפויות(: שם )כפי שהוא רשום .6

__________________________________________ 

 : _______________________________תאגדותסוג ה .1

 _____________________________: התאגדותתאריך  .1

 מספר מזהה: _________________________________ .1

)לרבות  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם .1

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 בכבוד רב,

 

_________________ _______________      _________________ 

 חתימה וחותמת   עו"ד                       ם מלאש
 

________________________________       _____________________ 
 טלפון                            כתובת
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 דוגמאות לרישיון נהיגה ולתעודות: למכרז' ח נספח

, ומהוות דוגמא כלל הדוגמאות המצורפות הינן של הרישיון/התעודה הנוכחי/ת
 .לעניין אופן המימוש והמיקום של האלמנטים הגרפיים

 

 תמונהדוגמת רישיון נהיגה עם  .א

 לייזר( צריבתבתמונה ש/ל  –חלקו הקדמי של רישיון הנהיגה )דוגמה לא רלבנטית 

 

 
 

 חלקו האחורי של רישיון הנהיגה
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 דוגמא של תג חניה לנכה .ב
 

 חלקה הקדמי של התעודה

 

 
 

 חלקה האחורי של התעודה
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 דוגמא של תעודת בוחן נהיגה .ג
 

 חלקה הקדמי של התעודה 

 

 
 

 של התעודה חלקה האחורי
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 משיט רישיון שלדוגמה  .ד
 

 חלקה הקדמי של התעודה

 
 

 של התעודההאחורי חלקה 
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 עידוד נשים בעסקים :למכרז ט' נספח

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

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה  עסקהגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של 

 ותצהיר. אישור שצורף לה בעת הגשתה ובלבדבמכרז, 

 לעניין זה:

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

 :מאלהאחד 

o בשליטההוא אינו קרוב של המחזיקה  -נושא משרה שאינו אישה  בעסקמכהן  אם. 

o אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אינם נשים  מהדירקטוריםשליש  אם 

 " "6716 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -אמצעי שליטה; 

  "אחרות נשים מחזיקה, לבד או יחד עם אשרנושאת משרה בעסק  -"מחזיקה בשליטה ,

 ;עסקבמכל סוג של אמצעי השליטה  11% -במישרין 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  הוציאו ולארשומות למסחר בבורסה  אינןחברה הרשומה בישראל שמניותיה  -"עסק

 על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;

   "או יחד, עם  לבד, להבשליטה בו, ואשר יש  מחזיקהעסק אשר אישה  -"עסק בשליטת אישה

של ההגדרה  1-ו 6הוראות פסקאות  שהתקיימונשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד 

 אישור;

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

  "הוא בשליטת אישה. קשהעסתצהיר של מחזיקה בשליטה  -"תצהיר 

 

בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו  נשיםהעונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד  מציע

 .אישההעסק הוא בשליטת 
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 התארגנותתקופת השלבי ביצוע ולוח זמנים ל: למכרז י'נספח 

 
חתימה המיום  ימים פעילות מס'

 סכם השירותיםה על
"(T)" 

בהתאם  ורישיונות לתוכנת הזדהות,רכישת כרטיסי זיהוי   .6

 מכרזל 16  לאמור בסעיף

T+60 

הצגת אישורי שכירות/רכישת אתר ואמצעי אבטחת   .1

 למכרז 13 האתר, בהתאם לאמור בסעיף 

T+60 

הצגת אישורי שכירות/רכישת אתר הגיבוי ואמצעי   .1

 למכרז 15 אבטחת אתר הגיבוי, בהתאם לאמור בסעיף 

T+60 

להפצה ולדיוור, בהתאם לאמור  התקשרות עם גוף שלישי  .1

 למכרז 7  בסעיף

T+60 

 ,להפצה בפריסה ארציתעם גוף הצגת הסכם חתום   .1

  למכרז 22.2.6 בהתאם לאמור בסעיף 

T+60 

 25 ביצוע כל דרישות המחשוב, בהתאם לאמור בסעיף   .1

 למכרז

 T+100 

הנהיגה והתעודות הנוספות בהתאם  עיצוב רישיונות  .9

לאישור המנהל והבאתם למפרט המפורט במכרז זה, 

 במשרד

T+100 

ביצוע בדיקות ביטחוניות לכל עובדי הספק הזוכה,   .1

 למכרז 14 בהתאם לאמור בסעיף 

T+100 

משרד הלמחשב  הזוכה בדיקת התחברות מערכת הספק  .7

 באמצעות מערכת ההפקה ואופן קליטת קובץ הנתונים
 T+100 

למכרז, ובאמצעי  9 הצטיידות בחומרי גלם כאמור בסעיף   .61

 למכרז 12 האבטחה כאמור בסעיף 

T+120 

הקמת מוקד שירות טלפוני, כולל מערכת מענה קולי   .66

 למכרז 21.1 אוטומטי, בהתאם לאמור בסעיף 

 T+120 

בדיקת איכות, בהתאם לאמור בסעיף  –הפקה ניסיונית   .61

 למכרז 24 

 T+150 

בדיקת יכולת כמותית, בהתאם לאמור  –הפקה ניסיונית   .61

 למכרז 24 בסעיף 

ימי עבודה מיום  1

אישור המשרד על 

מעבר מוצלח של 

 –ההפקה הניסיונית 

 בדיקת האיכות



 נוסח מעודכן ומחייב –רישיונות  51/51מכרז 

 
ועל  המוצע מנהל הלקוחסיונו המקצועי של יתצהיר על נ: י"א למכרז ספחנ

 העדר רישום במרשם פלילי

______________, נושא תעודת זהות שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי  אני הח"מ,
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב 

 כדלקמן:

מעביד עם -ביחסי עובד, ("המציע"___________ )להלן: מטעם  הלקוחאשמש כמנהל אני  .6
, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה /ייבואשירותי ייצורל 61/61מכרז מספר במידה ויזכה בהמציע, 

 .ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

 ,תעודותשל כרטיסים/ ולפרסונליזציה לייצור אחד או יותר בעל ניסיון מוכח, בניהול פרויקטאני  .1
 ים הואקטפרויאחד מן הלפחות  , כאשרטברכרטיסים במצודות/ליון תעיבהיקף של לפחות מ

 , כמפורט בטבלה להלן:כרטיסיםתעודות/ 111,111בהיקף של 

שם העבודה / 
 פרויקט

שם איש  שם הלקוח
קשר אצל 

 הלקוח

פרטי 
התקשרות 

)טלפון, נייד, 
 דוא"ל(

תקופת ביצוע 
הפרויקט 

)חודש ושנת 
התחלה / 

 סיום(

מספר 
הכרטיסים 

שעבורם בוצעו 
פרסנליזציה 

 ועיטוף
      
      
      
      
      
 
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או בעבירות פליליות, ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים  .1

או משמעתיים בגין העבירות האמורות; ו/או לא נחקרתי בגין העבירות האמורות, וזולת אם 
 .6716-ותקנות השבים, התשמ"אחלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי 

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

 בחקירות פליליות בחשד לביצוע העבירות הבאות )לרבות עבירות של אחריות קפידה(:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
)יש לפרט את  _______________________________________________________

 העבירות(.

 
 חתימה:

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

  

 חותמת: ________________ תאריך: ____________חתימה: ________________ 

  

 אישור
  

אני הח"מ _____________ עו"ד ___________________ ת.ז. ______________ מאשר בזאת 
__________ ולאחר  כי החתום מעלה מר _______________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז.

ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לע
 את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

   
  : ______________תחתימה: _________________ חותמ תאריך: _____________
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 הלקוחקורות חיים מפורטים ותעודות השכלה של מנהל 
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והעסקתו  המוצע מנהל הלקוחהתחייבות לעניין העמדת : למכרז ב"י נספח

 מעביד-ביחסי עובד

 
אני הח"מ, מר ______________, נושא תעודת זהות שמספרה ____________, הוסמכתי כדין 

 בתמיכה להצעה למכרז מספר התחייבות זו( לחתום על "המציע"ידי ___________ )להלן: -על
הכוללים תמונה  שירותי ייצור, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגהל 61/61

 .ותעודות שונות במדינת ישראל

יעמיד המציע כמנהל הלקוח את מר/גב'  זה, במכרזככל שיזכה מתחייב כי המציע 
 מעביד, לאורך כל תקופת ההתקשרות-, ת.ז. _____________, ביחסי עובד________________

 . )לרבות תקופות הארכה(

 

וכל לשנות את זהות מנהל הלקוח ולא להעמיד מנהל לקוח אחר תחתיו, בזמן למציע ידוע לי כי לא י

 . אלא באישור מראש ובכתב של המשרדהליכי המכרז ולאורך תקופת מתן השירותים, 

 ש ובכתב עלול להביא לביטול זכייתוכל שינוי שלא קיבל את אישור המשרד מראידוע כי למציע 

 המשרד.  לבין בינור יחתם אשוכפועל יוצא לביטול הסכם ההתקשרות 

למציע ידוע כי בכל מקרה כישוריי מנהל הלקוח החלופי המוצע לא יפחתו מכישורי מנהל הלקוח 

 שהוגש בהצעה.

 של תקופת השירות תחייב אותו לקוח במהלך השנה הראשונההמנהל  החלפתכי  למציע ידוע

 למשרד.₪  11,111בתשלום פיצויים מוסכמים על סך 

לשאת בכל הנזקים וההוצאות  ובאם יבוטל ההסכם בהתאם לאמור לעיל, יהיה עלי ידוע כילמציע 

 שיגרמו למשרד עקב ביטול הזכייה ו/או ההסכם וכל הכרוך בכך.

 ידוע כי המשרד יהיה רשאי במקרה זו לחלט הערבות שצורפה למכרז או להסכם.למציע 

 

 

 

 

 שם המציע: _______________   תאריך: _____________

 חתימת המציע: ____________      
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 התחייבות לעניין תוקף ההצעה: למכרז ג"י נספח

 הריני מורשה חתימה במציע ומוסמך להתחייב בשם המציע כמפורט להלן:

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, וידוע לי כי  611-הריני מתחייב כי הצעתי זו תהא בתוקף ל

 המשרד יהא רשאי לחלט הערבות שצורפה להצעתי, באם לא אעמוד בהתחייבות זו.

 

 

 

 

 

 

 

 שם המציע: _______________   תאריך: _____________

 חתימת המציע: ____________      
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 ובדיםעהתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת : י"ד למכרז נספח

ועל מנת לבצע את  ומטעמי הריני מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידי

השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה 

עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין 

וא בר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך וה

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו 

 על פי הסכמים אלה.

 

 .במכרזסעיף זה היינו תנאי עיקרי 
 

משרד יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם הידוע לי כי 

כמו כן יהא עלי  , וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.מועטמאו הספק הזוכה מועסקים עובדי 

להגיש אישורים רבעוניים חתומים ע"י רו"ח, המאשרים כי כל חוקי העבודה מתקיימים במלואם 

 לגבי כל אחד מהעובדים. 

 תוספת

 6717-"טתשיה ,חוק שירות התעסוקה

 6716-"אתשיה ,חוק שעות עבודה ומנוחה

 6791-"ושלהת ,חוק דמי מחלה

 6711-"אשיהת ,חוק חופשה שנתית

 6711-"דתשיה ,חוק עבודת נשים

 6711-"ותשכה ,חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 6711-"גתשיה ,חוק עבודת הנוער

 6711-"גתשיה ,חניכותהחוק 

 6716-"אתשיה ,(חיילים משוחררים )החזרה לעבודה חוק

 6711-"חיתשה ,חוק הגנת השכר

 6711-"גתשכה ,חוק פיצויי פיטורין

 6771-"התשנה ,(חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב

 6719-תשמ"זה ,חוק שכר מינימום
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 1111-התשס"ב ,(חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה

 6716-"אתשמ, החוק הזדמנות שווה בתעסוקה

 6719-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 

לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת  או מטעמי שיועסקו על ידיברור לי כי כל העובדים 

 מעביד. -משרד כל קשר עובדהולא יהיה בינם לבין  או מטעמי הארגונית שלי

 

 

 

 שם המציע: _______________   תאריך: _____________

 חתימת המציע: ____________      
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 התחייבות לשמירת סודיות :למכרז ו"ט נספח

 
מ________________   חות בדרכים בשם מדינת ישראל מקבלומשרד התחבורה והבטי הואיל

 של רישיונות נהיגה עם תמונה הפצה ודיוור ,עיטוף ,, פרסונליזציה/ייבואייצור שירותי

 )להלן: "השירות"(. במדינת ישראלשונות  תעודותו

עשוי להיחשף לסודות שהם בגדר צנעת הפרט עליהם מעוניינת מדינת ישראל  הזוכה והספק והואיל

 להגן;

 כדלקמן:בשם המציע בזה  יםומתחייב יםמצהיר והרינ, כמורשי החתימה במציע, לפיכך

 לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו מידע .6

(INFORMATION), ( ידעKNOW-HOW & KNOWLEDGE ,ידיעה, תכתובת, נתון ,)

חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, וכל אינפורמציה מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב ובין קבצים, 

בעל פה, בתעתיק בסרט מגנטי כדיסקט מחשב במחשב או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור 

במסגרת מתן השירות, בין מידע בקשר לשירות ו/או במהלכו ו/או לאחר מכן, אשר יגיע לידי 

, ולמעט חומר שהינו נחלת הכלל ו/או שהיה בידיעת הספק טרם כניסתו במישרין ובין בעקיפין

לתוקף של הסכם זה ו/או שהגיע לידי הספק מצד שלישי אשר אינו חייב בחובת הסודיות כלפי 

 )להלן: "המידע" או "מידע"(.התחבורה והבטיחות בדרכים  משרד

דם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המידע כאמור, בין במישרין ובין לא לאפשר לכל א .1

בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע בכל עניין 

 מהעניינים המפורטים בכתב התחייבות זה.

ורט לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע כמפ .1

 בכתב התחייבות זה.

ברור לי שעל העותקים של המידע כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .1

 כתב התחייבות זה.

לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי  .1

 אחר/ים.

ין בעצמי ובין באמצעות אחרים, לא לעשות כל שימוש במידע, בין במישרין ובין בעקיפין, ב .1

ולא 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  .9

רין ו/או בעקיפין, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת בעקיפין ו/או יהיה בידיעתי, במיש

 התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.

אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי מהווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון המדינה, יחסי  .1

 .6799-חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז
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 על החתום:

 

                תאריך        תעודת זהות                    ומשפחה שם          

 חתימה

 

 

 

                תאריך        תעודת זהות                    ומשפחה שם      

 חתימה
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 התחייבות לעריכת ביטוחים :למכרז ז"ט נספח

 לכבוד 
 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   –מדינת ישראל 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:                                
 

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________________________)להלן "המבצע"( לתקופת
מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי ייצור/ייבוא   הביטוח

נהיגה וכרטיסים גולמיים וכן פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה  תשל רישיונו
הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, את הביטוחים המפורטים  –  למכרז וחוזה עם מדינת ישראל
 להלן:

 
 ות המעבידיםביטוח חב

 
 והשטחים המוחזקים.      אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל .6
 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 1,111,111גבולות האחריות לא יפחתו מסך   .1
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .1

 וייחשב כמעבידם.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  היה ונטען  –ביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל ה .1

לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי 
 מעובדי המבצע, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

       
אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף  .6

 ורכוש עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.  111,111גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  .1
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .1
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  .1

 משנה ועובדיהם.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   ככל   –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .1

 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו. 
 

 ועיתביטוח אחריות מקצ
 
הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  .6

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  
נהיגה וכרטיסים  תרשלנית שנעשו בתום לב , בקשר למתן שירותי ייצור/ייבוא של רישיונו

גולמיים וכן פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות 
שונות במדינת ישראל עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם למכרז וחוזה עם 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים; –מדינת ישראל  
 דולר ארה"ב;     111,111יפחת מ גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא  .1
 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .1

 מרמה ואי יושר של עובדים; -
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; -
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משרד  –אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המבצע כלפי מדינת ישראל  -

 התחבורה והבטיחות בדרכים;
 חודשים. 1הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  ככל   –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .1
 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו. 

 
 כללי

 בפוליסות הביטוח הנ"ל  נכללו התנאים הבאים:
משרד התחבורה והבטיחות  –מדינת ישראל  :תווספו כמבוטחים נוספיםלשם המבוטח י .6

 . , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעילבדרכים
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .1

יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה   11ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  
 בטיחות בדרכים בירושלים. וה

משרד  -אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל  .1
שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ועובדיהם, ובלבד התחבורה והבטיחות בדרכים 

 מתוך כוונת זדון.
כל הפוליסות ולמילוי  כל המבצע  תהיה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור  .1

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המבצע. .1
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .1

והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל 
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תנאי הכיסוי של פוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי  .9
 "פוליסת נוסח ביט". 

 
             

 שור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באי
 

 בכבוד רב,                                                                                       
                                                                                    

 
     

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 
                          *                                                         *                                           * 

 
 בכל סיוע והסבר נוסף שיידרש, םלשירותכ

 
 

 בברכה,                                                                                                                
 
 

 אלון הראל                                                                                                            
 רפרנט ייעוץ ביטוחי                                                                                                            

 
 

 העתקים:
 ית לביטוחי הממשלההיועצת המשפטית של הקרן הפנימ –הגב' שרה שרווד, עו"ד 

 חתמת רכוש וחבויות –הגב' ליאת כהן 
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 )חלופה א'( ת המציעיוהתחייבו :למכרז ז"י נספח

 
של רישיונות נהיגה  הפצה ודיוור ,עיטוף, פרסונליזציה, /ייבואלייצורקראתי את נוסח ההסכם  .6

 .במדינת ישראל /תעודותעם תמונה

מתחייב . הנני חלק בלתי נפרד מהצעתי זו כי ההסכם מהווה מצהיראני מסכים לאמור בו ו .1

  משרד.הימים מיום קבלת ההסכם לחתימה מ 9לחתום על ההסכם תוך 

 ייבחר למתן השירות על פי מכרז זה:מתחייב כי ככל ש המציע .1

 של והעיטוף הפרסונליזציה, הייצור שלבי לרבות) הפקה מערכתהמציע תהיה ברשות  .א

ביחס לעשיית צד שלישי גוף או  כל מצדכל מניעה או הגבלה  (, אשר לא תהיהםכרטיסיה

שייכות יהיו השימוש במערכת בנוגע למתן השירות נשוא מכרז זה. במקרים בהם הזכויות 

, ההפקההסבר לעניין זכותו של המציע להשתמש במערכת יצרף המציע פירוט ולצד שלישי 

מקדים להתקשרות הצדדים  דרישה זו מהווה תנאי ללא מגבלות, כאמור בתנאי המכרז.

 בהסכם, והפרתו תהווה הפרה יסודית.

, תוך עמידה בלוחות הזמנים יהא אחראי על שירות ותחזוקת מערכת ההפקההמציע  .ב

 המחייבים במכרז.

 , לרבות שלב הייצור,היגה עם תמונה/תעודה על כל שלבישל רישיון הנה מערכת ההפקה .ג

 .היה בישראל בלבדת

 רישיונות לספירת מאובטח מונההפרסונליזציה תכלול מערכת  מערכתהמציע מתחייב כי  .1

והכל כמפורט בתכנית התפעולית המוצעת, , , ומונה מאובטח לספירת הפקות בפועלנכנסים

 .המצורפת להצעה זו

 למכרז. 12  בסעיף כמפורט האבטחה דרישותכל במתחייב לעמוד  המציע .1

 

 

 

 

 

 

 שם המציע: ________________               תאריך: _____________

 חתימת המציע: _____________                    
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 )חלופה ב'( ת המציעיוהתחייבו למכרז: 5י"ז נספח

 
, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה /ייבואלייצורקראתי את נוסח ההסכם  .1

 .עם תמונה/תעודות במדינת ישראל

מתחייב . הנני כי ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זומצהיר אני מסכים לאמור בו ו .9

 משרד. הימים מיום קבלת ההסכם לחתימה מ 9לחתום על ההסכם תוך 

 ייבחר למתן השירות על פי מכרז זה:מתחייב כי ככל ש המציע .1

ם, כרטיסיה של והעיטוף הפרסונליזציה שלבי לרבות) הפקה מערכתברשות המציע תהיה  .ד

ביחס צד שלישי גוף או  כל מצדכל מניעה או הגבלה תהיה  ולמעט שלב הייצור(, אשר לא

יהיו לעשיית השימוש במערכת בנוגע למתן השירות נשוא מכרז זה. במקרים בהם הזכויות 

הסבר לעניין זכותו של המציע להשתמש במערכת יצרף המציע פירוט ושייכות לצד שלישי 

ההפקה, ללא מגבלות, כאמור בתנאי המכרז. דרישה זו מהווה תנאי מקדים להתקשרות 

 ה הפרה יסודית.הצדדים בהסכם, והפרתו תהוו

המציע יהא אחראי על שירות ותחזוקת מערכת ההפקה, תוך עמידה בלוחות הזמנים  .ה

 המחייבים במכרז.

 –למעט שלב הייצור  –ה של רישיון הנהיגה עם תמונה/תעודה על כל שלבי מערכת ההפקה .ו

. יובהר כי לצורך ייצור גלמי הכרטיסים, המציע יתקשר עם יצרן גלמי היה בישראל בלבדת

 כרטיסים הנמצא מחוץ לישראל, וייבא את גלמי הכרטיסים לישראל.

 רישיונות לספירת מאובטח מונההפרסונליזציה תכלול מערכת  מערכתהמציע מתחייב כי  .7

והכל כמפורט בתכנית התפעולית המוצעת, , , ומונה מאובטח לספירת הפקות בפועלנכנסים

 .המצורפת להצעה זו

 למכרז. 12  בסעיף כמפורט האבטחה דרישותכל במתחייב לעמוד  המציע .61

 

 

 

 

 

 

 שם המציע: ________________               תאריך: _____________

 חתימת המציע: _____________                    
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 כתב ערבות הצעה: למכרז ח"ינספח 

 
 __________________ שם הבנק/חברת הביטוח

 ________________ מס' הטלפון
 מס' הפקס ___________________

 
 
 

 כתב ערבות
 

 
 לכבוד 

 ממשלת ישראל
 והבטיחות בדרכים באמצעות משרד התחבורה

 _______________ הנדון : ערבות מס'
 

 ,(שקלים חדשיםמיליון  :)במילים₪  6,111,111 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
 אשר תדרשו מאת ()תאריך תחילת תוקף הערבות מתאריך ____________________________

, פרסונליזציה, /ייבואשירותי ייצורל 61/61 מכרז מס'""( בקשר עם החייב" :להלן): ____________
 ". עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

ה שנשלחה אלינו במכתב יום מתאריך דרישתכם הראשונ 61אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  מבלי, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובדואר רשום

 סילוק הסכום האמור מאת החייב. שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את 
 

 .11.1.1161ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 
 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת.
 

 פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק /חברת הביטוח שכתובתו עלכל דרישה 
 
 
 _________________  

 שם הבנק/חברת הביטוח
 
 

_______________    _______________________ 
  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח    ס' הסניף מס' הבנק ומ

       
 

 ניתנת להעברה. הערבות זו אינ
 
 

_____________  ________________  ________________ 
 חתימה וחותמת    שם מלא    תאריך
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 התחייבות של גוף שלישי להפצה ולדיוורלמכרז:  נספח י"ט

 (ויש יותר מאחד יחתם ע"י כל אחד מהגופים השלישיים, במידה)
 

 "(הגוף השלישי " :להלן)_ _____אני הח"מ _____________מורשה חתימה מטעם______

ויידרש לספק את  61/61מתחייב בזאת כי ככל ש__________)להלן:"המציע"( יזכה במכרז 

שהינו בעל רשיון להפצת דואר כמותי המצ"ב להצהרה גוף השלישי שההשירותים נשוא המכרז. הרי 

 :מצהיר ומתחייב כדלהלןזו 

להפצת דואר כמותי מאת משרד התקשורת )רצ"ב להצהרה זו העתק  בעל רשיוןהגוף השלישי  .6

 (ןהרשיו

פרטי דואר כמותי בתחומי מדינת ישראל  111,111סיון מצטבר של הפצת יבעל נהגוף השלישי  .1

 .1161-1161בשנה בין השנים 

רישיון/תעודה אשר לא הגיע לידי הנמען כל מתחייב להחזיר לידי הספק הזוכה הגוף השלישי  .1

 במהלך השוטף של ההפצה והדיוור.

מכיר את כל המחייבויות המוטלות עליו במסגרת מסמכי המכרז ויפעל על פיהם הגוף השלישי  .1

 ם ללוחות הזמנים המופיעים במכרז.בהתאו

 
 חתימת הגוף השלישי:

 
_____________    ______________ 

 חותמת וחתימה           שם
 
 

 חתימת המציע:
 

_____________    ______________ 
 חותמת וחתימה           שם
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 אישור מורשה חתימה מטעם יצרן גלמי הכרטיסיםלמכרז:  כ'נספח 

 )חלופה ב'(

 )יתורגם לשפת האם של יצרן גלמי הכרטיסים(
 

_______________, ו_______________, נושא אנו, _______________, נושא ת.ז. שמספרה 

ת.ז. שמספרה _______________, מורשי חתימה מטעם _______________, ח.פ. 

 _______________ )להלן: "יצרן גלמי הכרטיסים"(, מאשרים בזאת את הפרטים הבאים:

 גלמי כרטיסים )שמונה מאות אלף( 111,111ליצרן גלמי הכרטיסים ניסיון בייצור של לפחות  .6

באחת מהשנים , מפוליקרבונט אשר יוצרו למטרות תיעוד או זיהוי עבור רשות מרשויות מדינה

)לצורך ניקוד האיכות ניתן להוסיף גם עבודות/פרויקטים משנת  , כמפורט להלן1161-1161

1161): 

שם העבודה / 
 פרויקט

שם איש קשר  שם הלקוח
 אצל הלקוח

פרטי 
התקשרות 

 )טלפון, נייד,
 דוא"ל(

תקופת ביצוע 
הפרויקט 

)חודש ושנת 
התחלה / 

 סיום(

מספר 
הכרטיסים 
הגולמיים 

 שיוצרו

      
      
      
      
      

 

 ___________ לאישור זה מצורף מסמך התקשרות מחייב בין יצרן גלמי הכרטיסים לבין  .1

לפיה ככל שהמציע  הכרטיסיםהצהרה והתחייבות של יצרן גלמי אשר כולל , ("המציע")להלן: 

, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות /ייבואשירותי ייצורל 61/61מספר יזכה במכרז 

, יצרן גלמי הכרטיסים יספק למציע את נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

 .)לרבות תקופות הארכה( גלמי הכרטיסים לאורך כל תקופת ההתקשרות

 
 

 תאריך: _______________    שם: _______________   חתימה וחותמת: _______________
 

 תאריך: _______________    שם: _______________   חתימה וחותמת: _______________
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 הסכם שירותיםלמכרז:  אכ"נספח 

  חוזה דוגמת
 

    1161שנערך ונחתם בירושלים ביום _______ בחודש _______ שנת 
 

 ב י ן
 

 , המיוצגת על ידי: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים -המנהל הכללי  .6
 חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים .1

 ;מצד אחד   ("הממשלה"המורשים לחתום בשם מדינת ישראל )להלן: 
       

 ל ב י ן
 

______________________________ 
 

 __________________________מרח' 
 

 טל': _______________ פקס: _______________
 
 

 ; מצד שני       ("המבצע")להלן: 
 
 

שירותי ייצור/ייבוא, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור והממשלה מעוניינת בקבלת  הואיל:
 עבור משרד של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל

 התחבורה והבטיחות בדרכים, הכל כמפורט בחוזה זה על נספחיו;
 ;61/61 ומספרשוהממשלה פרסמה לצורך ביצוע העבודה מכרז פומבי  והואיל:
במשרד המרכזית פי החלטת ועדת המכרזים -והצעת המבצע זכתה בהליך הנ"ל על והואיל:

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

 ( בהתאם לתנאי חוזה זה; "ביצוע העבודה")כהגדרתם במכרז ולהלן גם: 
 והממשלה מוכנה למסור למבצע את ביצוע העבודה בהתאם לתנאי חוזה זה;   והואיל:

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .6

 הגדרות  .1

 לחוזה זה.  בנספח א'בחוזה זה משמעות ההגדרות והמונחים כמשמעותם 
 מכלול העבודות והשירותים המפורטים במכרז. –"העבודה" או"השירותים" 

 
 מהות ההתקשרות .1

הממשלה מזמינה בזה אצל המבצע, בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה, והמבצע מתחייב בזה  .1.6

 לבצע עבור הממשלה את השירותים, כמפורט בחוזה זה על נספחיו. 

הממשלה רשאית לצמצם את היקף השירותים נשוא חוזה זה, לפי שיקול דעתה המוחלט,  .1.1

י להקים התחייבות כלשהי להיקף ואין בכל האמור במסמכי המכרז, ולרבות חוזה זה, כד

 שירותים מינימלי, נשוא חוזה זה.  

 אין באמור בחוזה זה כדי להקנות למבצע בלעדיות במתן השירותים.  .1.1

 
 מסמכי ההתקשרות  .1

 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים:  .1.6
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 ( "המכרז")בחוזה זה: א'  נספח    מסמכי המכרז 
 ב'נספח   ות הבהרהמסמך תשובות לשאל  
 ג' נספח    הצעת המבצע  

 
משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות -התאמה ו/או דו-במקרה של סתירה ו/או אי .1.1

( על הוראות חוזה זה, כאשר הוראות נספח א'הנספחים יגברו הוראות מסמכי המכרז )

 .נספח ג'יגברו על הוראות  ב'-נספחים א' ו

 
)להלן:  ויד-אחר שיוסמך על או עובד מנהל אגף הרישויחוזה זה באמצעות הממשלה תבצע  .1

 (. "הממונה"

 
 תקופת ההתקשרות  .1

"תקופת חודשים מיום חתימתו )להלן:  11 תקופה של עד תוקפו של חוזה זה ל .1.6

חודשים לכל היותר שבה יתבצעו שישה תקופת התארגנות בת (, ויחולק לההתקשרות"

ועבורה לא ישולם דבר ותקופת  המכרז למסמכי' י בנספחהפעולות בלוחות הזמנים כמפורט 

  .חודשים 11הפעלה בת 

תקופת ההתארגנות תסתיים רק לאחר אישור הממונה על עמידה מוצלחת של המבצע  .1.1

בהפקה הנסיונית לאחר כל מילוי מחוייבותיו כמפורט במסמכי המכרז וכי כל חריגה ממועד 

זה בלא אישור מוקדם של הממונה תהווה הפרת יסודית של החוזה ועשויה לחייב את המבצע 

להלן ,ולהוביל להפסקת ההתקשרות לחילוט הערבות 25.5  בסעיףכמפורט בקנסות 

 .עם הכשיר השני ולהתקשרות

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, שלא  .1.1

 ;בסך הכלים חודש 11תעלינה על 

ידי הממונה -הארכת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תהא חתומה על .1.1

 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.  11 למבצע וחשב משרד התחבורה, ותועבר

יובהר כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות, טעונה אישור ועדת המכרזים במשרד  .1.1

 התחבורה.

שרות עם המבצע, כאמור בסעיף זה, יהיה המצאת נסח תנאי להארכת תקופת ההתק .1.1

חברה/שותפות 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 

 וק.  הוא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת ח

הממשלה תהא רשאית להפסיק את תקופת ההתקשרות, בין היתר, אם העבודה, כולה או  .1.9

חלקה, לא תתבצע לשביעות רצונה המלאה. הפסקת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות 

יום מראש. יודגש כי הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי,  11הודעה בכתב אשר תינתן למבצע 

בקשר, לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, תמורה או תשלום אחר עבור, או 

 לפי העניין.  

 
 התחייבויות המבצע  .9

 המבצע מתחייב: 
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 חתימת החוזה.  מייד עם ההערכות  תקופתהעבודות הנדרשות ב צועיבלהתחיל ב .9.6

 .__________ מיום יאוחרלהתחיל במתן השירותים לא  .9.1

ובהצעת המבצע נספח ג', בהתאם  את כל הנדרש כמפורט במפרט המכרז,בעצמו לבצע  .9.1

בכתב על ידי הממונה וחשב  זמן סביר מראש ובתיאום מראש, לשינויים שיוכתבו לו מעת לעת

במידה וזכיית הספק נעשתה על סמך חלופה ב' במכרז, קרי התקשרות עם  המשרד.

יצרן גלמי תתאפשר רק במידה ו והחלפת______________ כיצרן גלמי הכרטיסים, 

וכישוריו לא יפחתו מאלו של  פי עומד בכל תנאי הסף האמורים במכרז זההחלו הכרטיסים

, וכן בכפוף לאישור מראש ובכתב של יצרן גלמי הכרטיסים עמו התקשר המציע מראש

במסמכי כאמור מורשי החתימה של יצרן גלמי הכרטיסים המשרד והמצאת התחייבות 

 המכרז.

להעמיד לביצוע העבודה צוות באיכות וכישורים להלן,  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .9.1

מקצועיים המתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי הוראות המכרז. המבצע 

מתחייב, כי אם יוחלף עובד או נותן שירות מטעם כלשהו, תשמר רציפות מלאה באיכות 

 במידע ובביצוע העבודה.

ם במספר הדרוש להתקדמות ביצוע העבודה להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים, מקצועיי .9.1

 בהתאם להוראות חוזה זה. 

לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה וכן לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל  .9.1

 ומעולה שלה. 

להיות אחראי כלפי הממשלה לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע החוזה  .9.9

יפעל בהתאם להוראות החוזה ובמיוחד יעמוד בדרישות החוזה המתייחסות לניסיון, ללוח 

 זמנים, טיב העבודה ושמירת סודיות. 

דמות להמציא לפי דרישת הממשלה מעת לעת פרטים ומידע בקשר לדרכי ביצוע וקצב התק .9.1

 העבודה. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם  .9.7

 ביצוע העבודה על פי חוזה זה. 

 למלא אחר כל הוראות הממונה ככל שהן אינן סותרות את הוראות החוזה.  .9.61

 
התאם לתנאי המבצע מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי, כוח האדם הנדרש והציוד הנדרש ב .1

המכרז; כי הוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלאה של הממשלה במומחיות 

ובמקצועיות הדרושים וכי הוא יישא באחריות הבלעדית והכוללת לביצועה של העבודה ולמתן 

 השירותים. 

ים אשר עומד בכל תנאי הסף הנדרש מטעמו הוא ___________ לקוחהמבצע מצהיר כי מנהל ה .7

 לתפקיד, ובעל הניסיון והיכולת הנדרשים למלא תפקיד זה.

 יובהתאם להתחייבויות כל תקופת ההתקשרות וישמש בתפקידמנהל הלקוח המבצע מצהיר כי  .61

 .ג-המפורטות בנספחים א

יעמיד המבצע מחליף העומד  לקוח, ובכפוף לאישור הממונה,היה ותידרש החלפתו של מנהל ה .66

למסמכי  6.2 ובהתאם למפורט בסעיף   מנהל הצוותסיון דומה לניסיונו של יבתנאי הסף ובעל נ
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 .המכרז

החלפת מנהל הלקוח במהלכה של השנה הראשונה לתקופת השירות או קודם לכן, תחייב את  .61

 .להלן 11.1 ףבסעיהמבצע בפיצוי מוסכם כמפורט 

מי מנותני השירותים הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להורות למבצע לסיים את עבודתו של  .61

  .ד ההודעהיום ממוע 11. המבצע יפסיק את עבודתו בתוך מטעמו במסגרת המכרז

 
 העסקת עובדים .61

המבצע מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה לרבות חוקי מגן, צווי הרחבה,  .61.6

 ההסכמים קיבוציים, ההסדרים הקיבוציים והנוהג בענף בו הוא פועל. 

ידו לכל אורך -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב המבצע לקיים לגבי העובדים שיועסקו על .61.1

 תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים הבאים: 

 
 .6717 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   
 .6716 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א   
 .6791 –חוק דמי מחלה, תשל"ז   
 .6711 –חופשה שנתית, תשי"א חוק   
 .6711 –חוק עבודת נשים, תשי"ד   
 .6711 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ד   
 .6711 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג   
 .6711 –חוק החניכות, תשי"ג   
 .6716 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א   
 .6711 –חוק הגנת השכר, תשכ"ה   
 .6711 –צויי פיטורים, תשכ"ג חוק פי  
 .6771 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה   
 .6719 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז   
 .1116 –חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א   
 .1111 –התשס"ב  –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(   

 .6719-הסכמים קיבוציים, התשי"זצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק  
 

מוסכם בין הצדדים, כי במקרה ובכל עת שהיא לאחר חתימת הצדדים על חוזה זה, יחולו או  .61.1

יוטלו מסים או היטלים אחרים, לרבות כל תשלום לביטוח הלאומי על קבלת שירותים ו/או 

ו השיעורים העסקת עובדים, אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על חוזה זה או שהועל

של המסים 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. 

 המבצע יעביר לממונה תלושי משכורת ופרטים אחרים בדבר תנאי העסקת העובדים בכל עת .61.1

 ידו. -שיתבקש לעשות כן על

 
 תקופת חסימה .61

הספק מתחייב בזאת, כי לא ייערך שינוי במבנה הבעלות של הספק, שמשמעותו שינוי השליטה 

, במהלך תקופת ההתקשרות וכל תקופת 6711-בספק, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 התקשרות נוספת, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב של המשרד."

 ביטוחים .61
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 –המבצע מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולהציגם למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כאשר הם 

 לא יפחתו מהמצוין להלן:כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות 

 מעבידיםביטוח חבות  .61.6

מדינת המבצע יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי  .61.6.6

 ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת  1,111,111 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .61.6.1

 ביטוח.   

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה  .61.6.1

 יה  ויחשב כמעבידם.ועובדיהם ה

משרד התחבורה והבטיחות היה ונטען  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .61.6.1

לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד 

 כלשהם כלפי מי מעובדי המבצע, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .61.1

את אחריותו החוקית בביטוח אחריות על פי דיני מדינת ישראל כלפי  המבצע יבטח .61.1.6

צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים.

 .דולר ארה"ב 111,111גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .61.1.1

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .61.1.1

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .61.1.1

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .61.1.1

 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוח אחריות מקצועית .61.1

 בביטוח אחריות מקצועית.  ח את אחריותו בגין פעילותוהמבצע יבט .61.1.6

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, עובדיו ובגין כל  .61.1.1

הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או 

השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי 

נהיגה וכרטיסים גולמיים וכן פרסונליזציה, עיטוף, הפצה  תיבוא של רישיונוייצור/י

ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל עבור 

 –משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה. 111,111ו מסך גבולות האחריות לא יפחת .61.1.1

 ה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליס .61.1.1

 מרמה ואי יושר של עובדים; -

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; -
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אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המבצע כלפי מדינת ישראל  -

 והבטיחות בדרכים;משרד התחבורה –

 חודשים. 1הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .61.1.1

 שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

 כללי .61.1

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

משרד התחבורה  –מדינת ישראל : נוספים המבוטח יתווספו כמבוטחיםלשם  .61.1.6

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.והבטיחות בדרכים

 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף .61.1.1

יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד  11אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 .בירושליםהתחבורה והבטיחות בדרכים 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת  .61.1.1

ישראל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

המבצע יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .61.1.1

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המבצע. .61.1.1

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות  .61.1.1

 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו

 .ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח בחזקת

תנאי הכיסוי של פוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו  .61.1.9

 מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט". 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות  ע"י המבטח המבצע או אישור קיום ביטוחים בחתימת  .61.1

ים כאמור לעיל יומצאו על ידי המבצע למשרד התחבורה מבטח המבצע על ביצוע הביטוח

 והבטיחות בדרכים   עד למועד חתימת החוזה.    

משרד התחבורה  –המבצע מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל   .61.1

וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המבצע  והבטיחות בדרכים

הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת מתחייב כי פוליסות 

משרד התחבורה בתוקף. המבצע  מתחייב להציג את העתקי פוליסות המתחדשות  –ישראל 

או אישור קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח למשרד התחבורה והבטיחות 

 .בדרכים, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח

ין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המבצע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין א .61.9

משרד התחבורה  –ועל פי חוזה זה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 והבטיחות בדרכים על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

 
 אחריות המבצע  .69
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המבצע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעים  .69.6

 או לכל מאן דהוא.  או לקבלני משנה ועובדיהםידו -פי כל דין לאנשים המועסקים על-ממנו על

המבצע יפצה את הממשלה על כל נזק, שייגרם לממשלה, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע  .69.1

 העבודה. 

לכל אבדן לרבות אחריות מקצועית פק, המבצע מקבל על עצמו אחריות מלאה למען הסר ס .69.1

בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, ו/או הוצאות שהן, שייגרמו לממשלה ו/או לכל צד  – ו/או נזק

בהתאם לאחריותו שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל תוך ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה,  

ם אך ורק עקב רשלנותה של הממשלה, שליחיה ו/או , למעט נזק שנגרהחוקית לפי כל דין

 .עובדיה, ולמעט נזק שנגרם מפאת נסיבות אשר אינן תלויות במבצע

אם הממשלה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות  .69.1

האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב בזאת המבצע לשפות את 

ה בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש לשלמו ואותו סכום יראוהו  כחוב הממשל

 .המגיע לממשלה מאת המבצע עלפי חוזה זה

 חובת סודיות  .61

המבצע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, לאפשר גישה, או להביא לידיעת  .61.6

ביצוע חוזה זה תוך כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה, או בתוקף 

תקופת הביצוע, לפניה או לאחר מכן, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע העבודה כמפורט בחוזה 

 ידי הממשלה.-זה ובנספחים לו או אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על

יום מיום קבלתו את  11ידי הממונה בכתב בתוך  -תשובת הממשלה לבקשת המבצע תינתן על

 הבקשה לפרסום הידיעה. 

כל המידע שיגיע למבצע במסגרת ההתקשרות עם הממשלה לביצוע העבודה, לרבות התוצרים  .61.1

(, יהיה בבעלותה "המידע"והתפוקות, הדו"חות והנתונים שייאספו במהלך העבודה )להלן: 

המלאה והבלעדית של הממשלה, והמבצע לא יהיה רשאי להעביר את המידע לגורם אחר, או 

ימוש הנדרש לצורך ביצוע מטלות ההתקשרות ולהשגת יעדיה. לעשות בו כל שימוש מעבר לש

המבצע מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שהעברת המידע לאדם זר, בניגוד להוראות הסכם זה, 

 עלולה להסב למשרד נזק משמעותי בהיבטים שונים.

עם סיום תקופת ההתקשרות עם המבצע או הפסקתה, מתחייב המבצע להמשיך ולשמור על  .61.1

ע, לא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר, אלא אם ניתן אישור סודיות המיד

 לעיל.  16.6הממונה כאמור בחוזה בסעיף 

שמירת סודיות כאמור, מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן -המבצע מצהיר בזה כי ידוע לו, כי אי .61.1

 .6799-תשל"זהה' לחוק העונשין, 

ידי עובדיו, סוכניו וכל -המבצע מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על .61.1

ידו וכן מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים, ומתחייב להחתים את כל -המועסקים על

המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו כאמור במתן השירותים נשוא הסכם זה, על טופס שמירת 

 . ידי המשרדבנוסח שיומצא למבצע על סודיות, 

עם דרישת הממונה וכן במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה מתחייב המבצע להעביר  .61.1

לממשלה את המידע באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה, על פי דרישת הממשלה. כן 
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 יעביר המבצע כל מידע הנמצא אצלו על גבי נייר, דיסקטים או מדיה מגנטית אחרת.  

יר ברשותו כל מסמך או מדיה מגנטית שהגיעו אליו, באופן ישיר או יובהר כי המבצע לא יות .61.9

 עקיף, במסגרת עבודתו, ולא יעשה מהם כל העתק. 

 אבטחת מידע  .67

המבצע יהיה אחראי כלפי המשרד על כל מידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דו"חות, טפסים  .67.6

 ומדיה מגנטית. 

רת ביצוע העבודה נשוא חוזה זה. המבצע ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסג .67.1

פי דרישתו, את האמצעים בהם הוא משתמש לשם אבטחת -המבצע יציג בפני הממונה, על

 המידע. 

המבצע ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך  .67.1

מי שלא ביצוע העבודה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או מ

 חתם על התחייבות לשמירת סודיות. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המבצע מתחייב לעמוד בכל דרישות אבטחת המידע הגיבוי  .67.1

למסמכי  61-61 בסעיפים המופיעים אלהוהסודיות המפורטים במסמכי המכרז ובפרט 

 המכרז.

 ניגוד עניינים .11

זה )ובכלל זה גם קבלני  המבצע, לרבות מי מטעמו המועסקים במתן השירותים לפי חוזה .11.6

משנה מטעמו(, מתחייבים שלא להימצא ו/או להיקלע למצב של ניגוד עניינים בין עבודתו לפי 

 תנאי חוזה זה לבין עבודות אחרות שהוא מבצע. 

המבצע מתחייב בזה לא להתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות כי הוא או עובדיו  .11.1

 . ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל

המבצע מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשש כי במהלך עבודתו  .11.1

עבור הממשלה, על פי תנאי חוזה זה, עלול הוא או אחד מעובדיו, או אחד מהקשורים עמו 

לבצוע החוזה להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על כך מיד בכתב 

 ותה פעילות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה, אם יינתן. לממונה ויפסיק את א

ידוע ומוסכם כי משרד התחבורה יהיה רשאי לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או  .11.1

לדרוש את הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות, במקרה בו על פי 

חר בירור של הממונה עם שיקול דעתו  מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לא

 החברה הזוכה. 

המציע מתחייב להביא לידיעת הממונה, בכתב ובאופן מידי, כל כוונת התקשרות של המציע  .11.1

ו/או מי מטעמו שיועסק לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, אשר יש בהם פוטנציאל של 

 ניגוד עניינים, לצורך הכרעת הממונה. 

ע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת הפרת התחייבות זו, והימצאות המצי .11.1

ההתקשרות, לפי שיקול דעתו של הממונה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, וחילוט 

 ערבות הביצוע המופקדת.

 
 זכויות קניין  .16
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להלן, כל הזכויות בעבודה, מכל  19מוסכם בזה כי בכפוף לתשלום בגין העבודה כאמור בסעיף  .16.6

ידי המבצע, הן רכושה הבלעדי של הממשלה, -סוג שהוא, קנייניות ואחרות, שהוכנו על

מנת לרשום זכויות, -ידי הממשלה, על-והמבצע מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על

 פי כל דין. -על שם הממשלה,-כאמור, על

הממשלה תהיה זכאית לתבוע ולקבל מהמבצע במהלך ביצוע העבודה, או לאחר מכן, כל  .16.1

 מידע, מסמך, או דבר הקשור לעבודה.  

 על אף האמור בכל דין לא תעמוד למבצע זכות עיכבון בעבודות.  .16.1

 
 ביטול ההסכם .11

בה שהיא להביא חוזה על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הממשלה רשאית בכל עת ומכל סי

יום מראש. במקרה זה  11ידי מתן הודעה על כך בכתב למבצע לפחות -זה או מקצתו לידי גמר, על

תשלם הממשלה למבצע את התמורה המגיעה לו עבור העבודה שביצע בפועל עד יום גמר החוזה, לפי 

 ההודעה האמורה.

ימים ממועד דרישת  11תוך  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי קבלת נסח חברה/שותפות

 הממונה, יהווה עילה להפסקת ההתקשרות המשרד עם המבצע.

יודגש כי הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול ביצוע 

העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, לפי העניין, ובחתימתו על חוזה זה, המבצע מוותר על כל טענה 

 ולרבות טענה בדבר הסתמכות ו/או אובדן רווחים בגין ביטול החוזה.   כאמור

 

 מהות הקשר בין הצדדים  .11

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם  .11.6

יוצרים אלא יחס בין מזמין לקבלן המבצע הזמנות, במידה שהמדובר הוא באחריות או 

ידו, -ידה, כלפי המבצע והמועסקים על-ם מכוחה, ו/או המועסקים עלחובות הממשלה, הבאי

וכי בכל מקרה, לא יתקיימו כתוצאה ממתן השירותים לפי חוזה זה, יחסי עובד מעביד בין 

הממשלה לבין המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, המועסקים על ידי המבצע בקשר עם 

 תמורת השירותים.מתן השירותים, ועל בסיס הצהרה זו נקבעה 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי במידה וחרף האמור בהסכם זה, ייקבע כי התקיימו יחסי  .11.1

 11%עובד מעביד בין הממשלה לבין מי מעובדי המבצע, תהיה התמורה לפי הסכם זה, בסך 

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

חדש של התשלום המגיע למבצע בגין מתן השירותים, על במקרה כאמור, ייערך חישוב מ .11.1

( והמבצע מתחייב להשיב לממשלה כל "החישוב החדש" בסיס התמורה המופחתת )להלן:

 סכום שהתקבל על ידו, בקשר עם תמורת מתן השירותים לפי חוזה זה, מעבר לחישוב החדש.

ידו בביצוע -למען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים, כי לא תהיינה למבצע ולמועסקים על .11.1

חוזה זה כל זכויות של עובדים אצל הממשלה, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות 

לעובדים בממשלה, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו, 

 ביצוע העבודה, מכל סיבות שהן. או סיומו ו/או הפסקת 

הממשלה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים  .11.1
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פי כל דין, לנכות למטרות אלה סכומים -ידי המבצע ובמידה שקיימת חובה, על-המועסקים על

 ידי המבצע ובאחריותו.-ידי המבצע, ייעשה הדבר על-משכר המועסקים על

או בית דין, כי עובד, או עובדים של המבצע, או מי /יבה שהיא, יקבע בית משפט  והיה ומכל ס .11.1

מטעמו הנם עובדים של המשרד, בין ביחד עם המבצע ובין בנפרד, כי אז מתחייב  המבצע 

לפצות ולשפות את המשרד, מייד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום ללא יוצא מן  הכלל, 

/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל שהמשרד יידרש לשלם לכל אדם ו

 .ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל

 
הממשלה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות המבצע את כל המידע והנתונים  .11

 שברשותה, הנחוצים למבצע לשם ביצוע העבודה. 

 
 התמורה ותנאי התשלום .11

פי חוזה זה את תמורת -הממשלה תשלם, למבצע עבור מתן השירותים ויתר התחייבויותיו על .11.6

___________ש"ח לא כולל מע"מ לכל תעודה קיימת/נוספת או רשיון סך של בהעבודה, 

נהיגה עם תמונה ללא שבב וסך של___________ש"ח לא כולל מע"מ לכל תעודה 

 .כוללת שבבקיימת/נוספת או רשיון נהיגה עם תמונה ה

 לחשבות המשרד יום ממועד מסירת חשבון מאושר ע"י הממונה 11-11התשלום יבוצע תוך  .11.1

בדבר כמות הרשיונות החודשית המאושרת לתשלום ולאחר קיזוז הקנסות המוסכמים ככל 

 שיהיו.

מחיר השירות כולל את כל ההוצאות הכרוכות בביצועו לרבות עלויות דיור, מחשוב, הכשרה,  .11.1

, זמני נסיעה, העברת הדו"חות, העבודה האדמיניסטרטיבית  וכדומה וכל תוספת שכר עבודה

עלויות ולרבות  תשומות שתידרש מהקבלן לצורך מתן השירות במהלך תקופת ההתקשרות

 .ההפצה והדיוור אשר ינתנו ע"י הגוף השלישי

 לכל התשלומים יתווסף מע"מ כחוק. .11.1

   
 התחייבות לפיצוי מוסכם וקבוע מראש

 בהתאם ישלם המבצע למשרד המחדליםבגין ביצוע / אי ביצוע כל אחד מהמעשים ו/או  .11.1

 :להלן למפורט

 פיצוי מוסכם מעשה/מחדל

ועיטוף של  איחור בביצוע פרסונליזציה

)לרבות  רשיונות נהיגה עם התמונה/תעודות

ועיטוף חוזרים במקרה של חריגי  פרסונליזציה

 משלוח(

( מעבר 6אחד ) על איחור של יום עסקים₪  61

 לנדרש )כלומר מעבר לשני ימי עסקים(;

 על כל איחור נוסף מעבר לאמור לעיל.₪  11

 

של רשיונות  איחור בביצוע ההפצה והדיוור

)לרבות חריגי  נהיגה עם התמונה/תעודות

 משלוח(

( ימי 1איחור מעבר לחמישה )על כל ₪  1

 עסקים כנדרש 

תמצא אשר  ,מאת נמען ספציפיקבלת תלונה 

עניינה הפקת רשיון נהיגה עם כמוצדקת, וש

 מקרהעל כל ₪  11
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 תמונה/תעודה שגוי

( ימי עבודה 1מחיקת הנתונים בתוך שני )-אי

 כנדרש

 לכל מקרה₪  61,111

באופן יזום למשרד  דיווחהספק הזוכה לא 

שההפקה בוצעה כנדרש והנתונים נמחקו בתוך 

 כנדרש ( ימי עבודה1שני )

 מקרהלכל ₪  6,111

של  מנהל לקוח במהלך השנה הראשונה החלפת

 תקופת השירות

 לכל מקרה₪  11,111

פית י הפעלת התקשרות עם גוף להפצה חלוא

 או אי עמידה בדרישות הפריסה הארצית

 לכל מקרה₪  61,111

איחור בתקופת ההתארגנות )שלא אושר מראש 

 ובכתב על ידי המשרד(

 לכל שבוע איחור₪  11,111

 לכל מקרה₪  111 טלפוני לא פעיל כנדרשמוקד 

 

בהתאם של המבצע את סכום הפיצוי, בגין אי עמידה ו/או הפרת התחייבותו  המשרד יקזז .11.1

, , מהתשלומים אותם נדרש המשרד להעביר למבצע בהתאם להתקשרות זולמפורט לעיל

המשרד קיזוז הפיצוי המוסכם אינו גורע מזכות . לאחר שתימסר על כך הודעה למבצע וזאת

כל סעד או זכות  לממש כןלחלט את הערבות שהופקדה בידיו ו/או כל חלק מערבות זו, ו

 אחרת העומדים לזכותו.

 הצמדה: .11.9

  ההצעה הכספית. –בנספח ד' למסמכי המכרז בהתאם למפורט הצמדה תיעשה בהתאם 
 

 קיזוז ועיכבון .11

לפי חוזה זה ועל פי כל דין, רשאית הממשלה לקזז ו/או לעכב, כל  מבלי לגרוע מזכויות הממשלה

סכום שיגיע לממשלה מהמבצע, ולרבות סכומים בהם הממשלה עלולה לשאת כתוצאה מנזקים 

שנגרמו לממשלה על ידי המבצע ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע החוזה, מכל סכום אשר יגיע 

 למבצע מהממשלה.

 

 ערבות ביצוע .19

התחייבויותיו במהלך תקופת ההתקשרות, יפקיד הזוכה במכרז, במעמד  להבטחת מילוי .19.6

חתימת ההסכם, ערבות בנקאית, או ערבות מאת חברת ביטוח, ישראלית שברשותה רשיון 

ואשר  6716-לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א

 אושרה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. 

היה מקורית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, צמודה למדד המחירים הערבות ת .19.1

 1,111,111 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בסכום של –לצרכן, לטובת מדינת ישראל 

 . מדד הבסיס הינו מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת ההצעות₪



 נוסח מעודכן ומחייב –רישיונות  51/51מכרז 

 
ואולם, ככל  ה על ההסכם.החל ממועד החתימ ושמונה חודשיםערבות זו תהיה בתוקף לשנה  .19.1

שיחול איחור ו/או עיכוב במועד תחילת תקופת השירות, המשרד רשאי לדרוש את הארכת 

 תוקף הערבות.

 ערבות זו תחליף את₪.  6,111,111תופחת הערבות לסכום של  ,שנת ההפעלה הראשונה בתום .19.1

יום ממועד המצאת  11לעיל אשר תוחזר לספק הזוכה בתוך  33.2  ףהערבות האמורה בסעי

הערבות המופחתת ובלבד שעד למועד זה עמד הספק הזוכה בכל התחייבויותיו כמפורט 

 במסמכי המכרז, בהצעתו ובהסכם ההתקשרות. 

ההתחייבויות  כל ומילוי ההתקשרות תקופת תום לאחר יום 71 עד בתוקף תעמוד זו ערבות .19.1

 התנאים כל .עימו יחתםהספק הזוכה בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אשר 

 .הערבות גובה למעט לעיל 33.2 -ו 33.1  בסעיפים לאמור זהים יהיו זו בערבות

 הספק, ידרש השירות תלתקופ מעבר ההתקשרות תקופת הארכת אופציית ותמומש במידה .19.1

לכללים האמורים לעיל  בהתאם₪ 6,111,111של  בסךפית עדכנית והזוכה להמציא ערבות חל

 יום לאחר לסיומה המוחלט של ההתקשרות. 71אשר תהיה בתוקף 

סוכן ערבות מאת חברת ביטוח תהיה חתומה ע"י מורשי החתימה של חברת הביטוח ולא ע"י  .19.9

 הביטוח.

פי שיקול דעתה, לרבות -הממשלה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על .19.1

 במקרים הבאים: 

 פי דין. -פי חוזה זה או על-המבצע לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל .6

המבצע הפסיק את ביצוע העבודה נשוא חוזה זה לפני תום תקופת ההתקשרות  .1

 או כל תקופת התקשרות נוספת. 

 לעיל.  69ך שינוי במבנה הבעלות בניגוד לאמור בסעיף המבצע ער .1

בתום תקופת ההתקשרות לא העביר המבצע את העבודה בצורה מסודרת  .1

 לממשלה או למי מטעמה. 

תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם לממשלה על ידי מעשה או מחדל של  .1

 המבצע או מי מטעמו. 

להתחייבויותיו או אחריותו של המבצע לפי  אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה .19.7

 חוזה זה. 

חילטה הממשלה את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב המבצע להמציא למשרד ערבות  .19.61

 חדשה, שתעמוד בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות, הכל כמפורט לעיל.

 

 שיפוי .11

הוא נובע מתביעתו חויבה הממשלה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו המבצע בין אם 
של עובד המבצע או עובד של הממשלה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, ולרבות 
חיוב הנובע מהפרת הסכם זה על ידי המבצע ו/או מי מטעמו, תהא היא זכאית  לשיפוי ופיצוי מלא 

לרבות הוצאות מאת המבצע על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל  הוצאותיה 
בתוספת הצמדה והמבצע , משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור

יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהממשלה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה 
  .כאמור.הממשלה תודיע למבצע על כל מקרה שהיא נתבעת על פי סעיף זה
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 קורתיב .17

בזה לאפשר לממונה ו/או למבקר המשרד ו/או לחשב המשרד, או למי שמונה לכך על המבצע מתחייב 
 ידם בכתב, לערוך אצלו בקורת מקצועית בכל הנוגע למילוי תנאי חוזה זה.

 
המבצע מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או  .11

 ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתב.  חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן

ניתנה הסכמת הממשלה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, או   .16

 פי כל דין ולפי חוזה זה. -חובה כלשהי על

ו/או יגרום לביטולו מכל סיבה שהיא,  שייחתם בינו לבין המשרדהסכם את ה ספק הזוכההפר ה .11

גרמו למשרד כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו ולכיסוי נבתשלום הנזקים שהספק הזוכה יחויב 

 .הכשיר השניההוצאות שיגרמו למשרד כתוצאה מהצורך להתקשר עם 

פי כל דין וחוזה זה, -הפר המבצע הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית הממשלה, נוסף על זכויותיה על .11

תקן את המעוות, והמבצע לא תיקן את לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש ל

המעוות בהתאם להודעה, תוך הזמן שנקבע בהודעה. כן רשאית הממשלה לראות את החוזה 

כממשיך להיות בתוקף, ולעשות בעצמה, או באמצעות אחרים את העבודה שהמבצע חייב לעשות 

 פי חוזה זה, וזאת על חשבון המבצע. -על

מהוראות חוזה זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה  ויתרה הממשלה למבצע על הפרת הוראה .11

שלאחר מכן של אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה, או שונה ממנה. כל ויתור, ארכה, או 

 ידי הממשלה. -תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-הנחה מטעם הממשלה, לא יהיה בר

 הא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים. סמכות השיפוט הבלעדית בכל ענין הנובע מחוזה זה ת .11

 ידי הצדדים. -כל שינוי בחוזה זה לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על .11

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:  .19

 
 , בנין ג'נרי א', ירושלים. 1משרד התחבורה, רח' בנק ישראל  הממשלה: 
  

 כמצוין במבוא לחוזה זה.  המבצע:
 

וכל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה כחוק  
 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל.  91

  
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 המבצע        הממשלה

 
______________________     ___________________ 

 /י החתימה חתימת מורשה      מנכ"ל משרד התחבורה,
 והבטיחות בדרכים

 
____________      ____________ 
 תאריך החתימה        תאריך החתימה

 
________________      ___________ 
 חותמת המבצע       חשב משרד התחבורה,

 והבטיחות בדרכים
 

____________ 
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 תאריך החתימה
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 תוצרת הארץבעניין העדפת  52.27.הוראת תכ"ם : למכרז נספח כ"ב

 מילות מפתח:

 העדפת תוצרת הארץ, פיצול מכרז

 כללי .5

להצעות בהתאם לתח"ם ממשלת ישראל נותנת העדפה בהתקשרות במכרזים פומביים  .6.6

 .לרכישת טובין מתוצרת הארץ

 מטרת המסמך .2

במכרז להצעות לרכישת טובין הענקת העדפה  להנחות את משרדי הממשלה באופן .1.6

 .מתוצרת הארץ

 הגדרות .3

על פי דרישות עורך  ,הקריטריונים שעל פיהם ייבחנו ההצעות במכרז –אמות מידה  .1.6

המכרז, כמפורט במסמכי המכרז. אמות מידה אלו יהוו בסיס בידי הוועדה להשוואה 

 .בין ההצעות וקנה מידה לבחירת ההצעה המקנה את מרב היתרונות לעורך המכרז

 משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם. –המזמין  .1.1

 לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, ונועדמשרד  שעליו חתוםהסכם  –קשרות הת .1.1

 .לביצוע עבודה או לרכישת שירותים

 .פריטים ונכסים מוחשיים למיניהם, למעט מקרקעין -טובין  .1.1

 טובין שאינם טובים מתוצרת הארץ. –טובין מיובאים  .1.1

יצרן שהוא אזרח ישראל שיוצרו בישראל או באזור בידי  טובין –טובין מתוצרת הארץ  .1.1

או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי 

 .לפחות ממחיר ההצעה 11%בהם מהווה 

 substantial)הפקה של טובין או שינוי מהותי  –ייצור  )בהוראה זו(  .1.9

transformation) .בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים 

מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי  –רכיב ישראלי מחיר מ .1.1

הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין 

 ושמקורם מחוץ לישראל.

 מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל או מכרז סגור. –מכרז  .1.7

 תי להתקשרות עם המדינה בחוזה.הליך תחרוספק המעוניין להשתתף ב –מציע  .1.61

כל משרד ממשרדי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור, למעט משרד  –משרד  .1.66

 הביטחון.

בהתאם  ,בעלת מרב היתרונות לעורך המכרז התוצאה – תוצאה משוקללת גבוהה ביותר .1.61

 לאמות המידה שנקבעו במכרז.

 ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים. –ספק  .1.61
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 .יצרן, ספק או יבואן של טובין מיובאים, או ספק של עבודה שאינה בארץ –ספק חוץ  .1.61

 סך כל התשלומים, לרבות מיסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה: –שווי ההתקשרות  .1.61

כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף  .1.61.6

 .לאחר הציבורי, ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו

אומדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם  .1.61.1

 .הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות

סך התשלומים לרבות תשלומים כאמור בסעיפים הנזכרים לעיל, הכלולים  .1.61.1

 .בזכות ברירה של הגוף הציבורי לפי אותה התקשרות

 ,קיוןינ שירותי ,ושיפוצים שינוייםביצוע  וכן ,מכשירים ,מבנים תחזוקת –שירותים  .1.61

 וכן ,האדריכלות ,ההנדסה ,צוביהע ,התכנון מיבתחו עבודות, הסעות שירותי ,מזון

 , שירותי אבטחה ושמירה.מחקר ,עוץיי ת,בוררו ,חשבון תיראי ייצוג משפטי,

 .1117ביוני  6-התקפות ליום ה 6771-מכרזים, תשנ"גהתקנות חובת  –תח"ם  .1.69

הוראת תכ"ם "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס' ב נוספותראה הגדרות  .1.61

9.6.6. 

 הנחיות לביצוע .4

בדבר העדפת תוצרת הארץ יחולו על התקשרות המתבצעת בעקבות הליך  נחיותהה .1.6

 .בהליך תחרותי אחרהתקשרות שנעשית על מכרז או 

תינתן העדפה במכרז להצעות לרכישת טובין מתוצרת  ,במסגרת אמת המידה של המחיר .1.1

 .61%אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת  ןהארץ שמחיר

העדפה כאמור תינתן גם להצעה לרכישת טובין מתוצרת הארץ הכוללת התקשרות עם 

 קבלן משנה.

יהיה , רתןלפחות מתוצ 11%בהתקשרויות של יחידות סמך ממשלתיות אשר מייצאות  .1.1

 .61% –שיעור ההעדפה של טובין מתוצרת הארץ 

למסמכי הצעתו אישור מאת רואה  יצרף על פני ספק חוץ מציע המבקש לקבל העדפה .1.1

תכ"ם, "אסמכתאות הוראת ]ראה  חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה

על מנת לקבל העדפה במקרה בו העדפה  .[9.11.6מרואה חשבון אודות המציע", מס' 

ניתנת בשל התקשרות עם קבלן משנה יצרף המציע התחייבות כי התקשרות עם קבלן 

 המשנה לאספקת טובין תוצרת הארץ תהיה לכל תקופת ההתקשרות. 

 : זולת המחיר ,דה אחרותאמות מישלא נכללו בו מכרז להלן הנחיות עבור  .1.1

 במקרים שבהם הההצעה בעלת הדירוג הגבוה ביותר שייכת לספק חוץ .1.1.6

ישקלל המזמין שנית את  ,קבע עורך המכרזבהתאם לאמות המידה ש

על פי הפחתת שיעור ההעדפה  יהם של הספקים הישראלים, תוךהצעות

מחיר ההצעה של טובין ) לעיל, לפי העניין 4.3  ובסעיף 4.2 האמור בסעיף 

 .(6.61 -ב או 6.61 -מתוצרת הארץ מחולק ב

http://www.mr.gov.il/NR/rdonlyres/FBC54882-79A7-47F2-92B9-1E049BAC1914/0/takanotmikraz09.pdf
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את התוצאה המשוקללת  קיבלההצעתו של ספק החוץ במקרים שבהם  .1.1.1

אותו  קבעיי – (4.5.1 )כאמור בסעיף  הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוסף

 ספק כזוכה במכרז.

תוצאה משוקללת זהה לזו  ספק ישראלישל  תוקיבלה הצעבמקרים שבהם     .1.1.1

יציע המזמין למציע להתקשר עמו  –של הצעת ספק החוץ או גבוהה ממנה 

ת תוצרת הארץ )כאמור בסעיף ללא מתן העדפ ,תקבל הצעתותבו שבמחיר 

 . תוצאה משוקללת זהה לזו של ספק החוץ(, 4.5.1 

במקרים שבהם מציע ההצעה לא הסכים להתקשר בהתאם לאמור בסעיף  .1.1.1

ובלבד ישראלים נוספים, לשני מציעים  ,כאמור ,יציע המזמין הצעתו ,4.5.3 

שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם אינה נמוכה מזו של הצעתו של ספק 

ת של והמשוקללוצאותיהן ת דירוגעשה לפי ייה למציעים תיהחוץ. הפנ

 ההצעות מן הגבוהה לנמוכה.

להורדת מחיר הסכים  ספקים ישראליםמאותם במקרים שבהם אף לא אחד  .1.1.1

 סעיפיםה לפי ישלאחר הפניהישראלי, מציע הההתקשרות עם  ךתיערכאמור, 

  .לעיל, קיבלה הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר 4.5.4 -ו 4.5.3 

 פיצול מכרז  .1.1

ליון שקלים ימ 11.1שת טובין ששווי ההתקשרות בו עולה על מכרז לרכי .1.1.6

מסמכי המכרז הוראה שלפיה רשאי המזמין בל וחדשים והניתן לפיצול, יכל

 ללא שינוי במחיר. 11%-להקטין את היקף ההתקשרות עם ספק חוץ ל

כאמור  ,נכללה במסמכי המכרז הוראה בדבר פיצול מכרזבמקרים שבהם 

 הלן:מפורט לכיהיה לעיל, תהליך ההחלטה 

המובאים ההחלטה על הספק הזוכה תיעשה בהתאם לכללים  .1.1.6.6

 .4.5 בסעיף 

במקרים שבהם הההצעה בעלת הדירוג הגבוה ביותר שייכת  .1.1.6.1

שמחיר הצעתו  הישראליעדיפות למציע המזמין  ןלספק חוץ יית

הוא המחיר הנמוך ביותר מבין המציעים הישראלים. העדיפות 

של  הצעתו מחצית , וזאת במחירמהטובין 11%תינתן להספקת 

 .ספק החוץ

להתקשר במחיר ישראלי מציע הבמקרים שבהם הסכים ה .1.1.6.1

 11%ספקת הכאמור, ייחתם הסכם ל ,ההצעה של ספק החוץ

הנותרים  11%ספקת הוהסכם ל ,החוץ שזכהמהטובין עם ספק 

בהתאם למחיר המוצע על ידי  הזול ביותר הספק הישראליעם 

 דחההזול ביותר  ישראלימציע הספק החוץ. במקרים שבהם ה

המבוקשים ספקת כל הטובין האת ההצעה, ייחתם הסכם ל

 עם ספק החוץ. במכרז

 בדבר העדפת תוצרת הארץ לא יחולו על התקשרויות מהסוגים הבאים: ההנחיות .1.9
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, לרכישת טובין צות הבריתדולר אר 111,711התקשרות בסכומים העולים על  .1.9.6

לעבודות בינוי  צות הבריתדולר אר 61,111,111 או שירותים או שילוב ביניהם,

הוראת ב וכפי שהוגדר ,רות בהסכמים בינלאומייםהמדינות החב  חָברות מעם 

תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחוץ לארץ בהתאם להסכמים בינלאומיים", מס' 

אך ורק על הגופים הממשלתיים ומשרדי הממשלה  יחולהאמור כאן . 1.61.9

הוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחוץ לארץ בהתאם בהמפורטים 

 .1.61.9להסכמים בינלאומיים", מס' 

דולר  671,111ועד  צות הבריתדולר אר 11,111התקשרות בסכומים העולים על  .1.9.1

ל אך ורק על וחיהאמור כאן  מארצות הברית.לרכישת טובין  צות הבריתאר

הוראת תכ"ם, "הסכם לכינון אזור סחר חופשי עם במפורטים הגופים ה

 .1.61.9ארצות הברית", מס' 

 מסמכים ישימים .1

 . 6771-מכרזים, תשנ"גהתקנות חובת  .1.6

 .9.6.6שות", מס' הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכי .1.1

הוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישה מחוץ לארץ בהתאם להסכמים בינלאומיים", מס'  .1.1

1.61.9. 

 .1.61.9"ם, "הסכם לכינון סחר חופשי עם ארצות הברית", מס' הוראת תכ .1.1

 .9.11.6הוראת תכ"ם, "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע", מס'  .1.1

 נספחים .6

 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה –נספח א  .1.6
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 ]טבלת שינויים שבוצעו בהוראה[ –נספח א 

 
 

 

  

 מהדורה 

 חדשה 

 תאריך 

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

 6עדכון הגדרות על בסיס תקנות  הגדרות - 1 6.11.11170 11
 בתח"ם  1 -ו

11 11.11.1161 1.9 
עדכון הסף המחייב עריכת מכרז 

בינלאומי בהסכם הרכישות 
 GPAהממשלתיות, 

שרשור העדפת תוצרת הארץ  1.1, 1.1 11.16.1161 11
 לקבלני משנה

11 11.17.1161 1.61 
שינוי בהגדרה של שווי התקשרות  
בעקבות תיקון תקנות חוק חובת 

 6771-המכרזים, תשנ"ב

המינימלי לעניין עדכון הסכום  1.1.6 61.66.1161 11
 פיצול מכרז
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 אישור רו"ח לעניין העדפת תוצרת הארץ: למכרז 5נספח כ"ב

 תאריך:_______________
 לכבוד

 ועדת המכרזים

 משרד התחבורה והבטיחות הבדרכים

 

המוגש על ידי חברת ____  51/51שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר הנדון: 

 בע"מ

 

"המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום  :_________ בע"מ )להלן לבקשת

כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה  61/61מס'  _______ עבור מכרז

(( 6771 –בתקנות חוק חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה 

במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו  ממחיר ההצעה

הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל 

 בהתבסס על ביקורתנו )*(.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן 

ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה 

רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו  ו"דוחות מיוחדים" של

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

 ,בכבוד רב  

 
________________________ 

 
 רואי חשבון

 

ולא השיעור  11%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  –)*( הערה 
בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים.  ,שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק ,המדויק

 .11%ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של  ,ככלל
 

 הערות: 
 אי החשבוןהרכש הממשלתי וללשכת רו ועדה משותפת למינהל ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע 

 .1117אוגוסט  –בישראל 
  חהרו"יודפס על נייר לוגו של משרד. 

 


