
  

  

  2017אפריל  04 
  ' ניסן תשע"זח 

לקבלת הרשאה למתן שירותים של  2017/15/040/014/00מכרז פומבי מס' 
ניהול והפעלת מערך כולל של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, 

מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן שירותים של  פיקוח ואכיפה כולל על 
  המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון  

  
  

  2מסמך הבהרה מספר 
  

 עדיםדחיית מו .1
 

האחרון להגשת הצעות במכרז, הנקוב בסעיפים  הרשות מבקשת להודיע על דחיית המועד 1.1
בהתאמה יידחה תוקף ההצעה  .10:00בשעה  7.5.2017ליום עד בטופס ההזמנה,  5.2 –ו  13.12.1

 .7.8.2017במכרז ותוקף הערבות הכספית שתצורף להצעה במכרז עד ליום 

 10.1 -ו 5.1המועד של המפגש והסיור בנתב"ג, הנקוב בסעיפים הרשות מבקשת להודיע על דחיית  1.2
, קומה ג' 3. המפגש יתכנס  בטרמינל 11:00בשעה  20.4.2017, לתאריך בטופס הזמנת ההצעות

  בסמוך לדלפק המודיעין. 

 -ו 5.1הרשות מבקשת להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, הנקוב בסעיפים  1.3
 .12:00בשעה  25.4.2017ת ההצעות עד ליום בטופס הזמנ 15.1

, הנקוב מכרזבהרשות מבקשת להודיע על דחיית המועד האחרון לתשלום דמי ההשתתפות  1.4
  בלבד. 19.4.2017עד ליום  , 6.2.2בסעיף 

 -ו 5.1הרשות מבקשת להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, הנקוב בסעיפים  1.5
  .12:00בשעה  25.4.2017בטופס הזמנת ההצעות עד ליום  15.1

של דמי ההשתתפות במכרז, בסך  תשלום אחד בלבדעוד מבקשת הרשות להבהיר כי נדרש  1.6
הצעה משותפת במכרז, על ידי אחד לצורך השתתפות במפגש ובסיור ולצורך הגשת ₪,  5,000

אחד לפחות בלבד מבין המציעים במשותף. בהתאמה, נדרשת השתתפות במפגש ובסיור של 
 מבין המציעים במשותף לצורך הגשת הצעה משותפת במכרז.

  מועד ביצוע    פעולה

  29.3.2017  -  מועד פרסום המכרז 

מפגש וסיור למשלמי דמי ההשתתפות למכרז 
  להלן 10כמפורט בסעיף 

-  20.4.2017  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  להלן 15.1בסעיף 

-  25.4.2017 

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף
  להלן 5.2להלן ובכפוף להוראות סעיף  13.12.1

-  7.5.2017 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום ההצעה, 
  להלן. 12.1 –ו  10כמפורט, בהתאמה, בסעיפים 

-  7.8.2017 



  

  

 חוזה ההרשאה ונספחיו .2
 

 בחוזה ימחק ובמקומו יבוא: 8.7.1סעיף  2.1

לבחור את אופן תמחור מחירי  כל נוסעאפשר לי מצהיר ומתחייב בזאת, כיהמפעיל 
 הגבהנסיעה, כנסיעה מיוחדת לפי מונה או כנסיעה מיוחדת שלא לפי מונה. בהתאם, י

שבחר  נוסעשבו  באופן, הנוסע בחירת את התואמים, אך ורק את מחירי הנסיעה המפעיל
הנסיעה באמצעות הפעלת מונה החל מתחילת  מחיריקבע  -בנסיעה מיוחדת לפי מונה 

) חלק א': "נסיעה 2(סעיף  הפיקוחבתוספת לצו  כמפורטהנסיעה ועד ליעד המבוקש, 
שבחר בנסיעה מיוחדת שלא  נוסעאילו ו לעת מעת יתעדכן שזהמיוחדת לפי מונה", כפי 

(סעיף  הפיקוחיקבע מחיר הנסיעה בהתאם לתעריפים הנקובים בתוספת לצו  –לפי מונה 
 בניכוי והכל, לעת מעת יתעדכן שזהלפי מונה", כפי  שלא': "נסיעה מיוחדת ב) חלק 2

חיר לפי העניין (להלן: "מ ,בהצעתו הכספית למכרז המפעיל ידי על שהוצע ההנחה אחוז
במפורש כי כל מונית היוצאת עם נוסע/ים מנתב"ג  "). בעניין זה יודגשהמוזלהנסיעה 

בנסיעה מיוחדת  תהא כפופה למחיר הנסיעה המוזל (למעט מוניות בקווי שירות, ומוניות
  ) לכללי המוניות). 1)(1). בהתאם לכלל (לפי הזמנה מראש

 
 נספח אפליקציית השירות 2.2

  מערך המוניות בנתב"ג לניהול למערכת כללית ותפיסה עקרונות .1
  

מערכת לניהול כלל פעילות המוניות בנתב"ג. המערכת מנהלת את נתוני המוניות הפועלות 
בהסדר, מוניות מוזמנות, מוניות מזדמנות, מוניות צוות אויר ומוניות השירות. במערכת 

יהוי המונית נשמר תיעוד מלא של פעילות המוניות בנתב"ג החל משלב הגעתה לנתב"ג (ז
בכניסה לנתב"ג) דרך קליטתה לתור המתאים ועד לתיעוד של פרטי הנסיעה אותה ביצעה כל 

  מונית היוצאת מנתב"ג.
  24/7/364המערכת הינה מערכת מבצעית הפועלת 

  
למערכת המבוקשת צריך להיות ממשק למחשב שולחני וממשק לאמצעים ניידים (טאבלט, 

  אפליקציה. –סמארטפון) 
  

ו/או  WEBפיקוח מוניות ומי מטעמו תהיה גישה למערכת באמצעות ממשק  לרמ"ח
  אפליקציה ייעודית למכשיר נייד.

  יש לפרט איזה פונקציונליות תהיה זמינה בכל תשתית.
  

  
  דרישות תשתית .2

 ב תמיכה IOS  

 באנדרואיד תמיכה  

 ב תמיכה WIN7  

 ב תמיכה WIN10 
 11 בדפדפן תמיכה Internet Explorer ומעלה 
 תמיכה Microsoft Windows 7 ומעלה 
 ב תמיכה Office 2010 )רכיביה כלל על) ומעלה 
 בשוק ומקובל סטנדרטי יהיה המערכת מבוססת עליו הנתונים בסיס  
 תוכנת באמצעות מוגנות התשתיות כלל כולל המערכת  FW וירוס ואנטי  
  שרידות המערכת במקרה של השבתת (תקלה או עבודה יזומה) התווך הסלולרי של ספק

 הסלולר עליו מתבסס הפתרון 
  



  

  

  דרישות פונקציונליות מהמערכת .3

  ניהול מאגר מוניות המכיל את פרטי הרכב והנהג (ת.ז., שם, כתובת מגורים, כתובת
 דוא"ל, טלפונים, שנת ייצור הרכב, דגם הרכב

 המוניות נהגי עם כיוונית דו תקשורת  

 התחבורה משרד מחירון פי על ג"מנתב במוניות נסיעה מחירי טבלת ניהול  

 שילוח מונית, מזוודה שלישית6מטען, כביש  במונית לנסיעה תוספות מחירון ניהול ,  

 תדפיס לרבות ג"מנתב במונית נסיעה על מחיר הצעת לקבלת) קיוסקים( מידע עמדות 
  ורוסית ערבית, אנגלית, עברית בשפות

 ז.ת או רכב מספר, כובע מספר פי על נהג עבודה להגביל אפשרות.  

 כפי לאיזורים חלוקה לרבות מפה גבי על המפעיל אצל הרשומות המוניות כלל תצוגת 
  ת"רש ידי על שייקבעו

 דינמית אזורים להגדרת אפשרות  

 לדוגמא שונים חתכים פי על ג"מנתב המפעיל של מוניות נסיעות לגבי שאילות הפקת :
 המפעיל אצל הנסיעה ברישומי המתועד אחר נתון וכל ושעה תאריך, כובע מספר, כתובת

 יישום מנגנון ממוחשב לחישוב זמן המתנה (של נוסע) בתור למונית  

 להסעת מיוחדות מוניות:  לתורים חלוקה לקבות ממוחשבת בצורה המוניות תורי ניהול 
  שירות מוניות, אוויר יצוות מוניות, שירות מוניות, נוסעים

 ת"רש ידי על שיוגדרו כפי ג"בנתב ציון נקודות פי על ג"בנתב המונית תנועת תיעוד  

 המתאים לתור והכנסתם טכנולוגי אמצעי באמצעות ג"לנתב המגיעות המוניות קליטת 
  המונית שיוך הגדרת פי על

 סגירת( יציאה בנקודת מעבר תיעוד לרבות ג"מנתב היוצאות המוניות של ממוחשב שילוח 
  )מעגל

 בתור הנהג מיקום הצגת   

 מזדמנים ולנהגים שבתור לנהגים נסיעה לביצוע משוער המתנה זמן הצגת   

 הרשומים את המפעיל ונמצאים ברדיוס מסוים (דינמי)  הנהגים כלל לזימון אפשרות
  סביב נתב"ג

 24/7 בתקלות לטיפול תגובה זמני   

 ש"רמ ידי על יוזן הנתון, ביממה שעה פי על תהמוניו בחניון נדרשת מוניות כמות הגדרת 
 שהוגדרה מהכמות נמוכה המוניות שכמות במקרה התראה ותישלח המשמרת בתחילת

  כל פעולה שתבוצע במערכת תתועד באמצעות לוג ממוחשב שיכיל לפחות את הפרטים
 הבאים:

i. תאריך ביצוע הפעולה  
ii. שעת ביצוע הפעולה  
iii. קוד משתמש מבצע הפעולה  
iv.  בוצע הפעולהתחנה ממנה  
v. מהות הפעולה 
vi.  בפעולות המחייבות אישור רמ"ש (הרשאה) –מאשר הפעולה 

  אפשרות להזמנת מונית מיוחדת (גדולה לדוגמא) באמצעות קיוסק שיוצב בתוך אולם
 הנכנסים בנתב"ג

   



  

  

 לוחות זמנים  .4
  

  שיאושר ע"י רש"תעל הזוכה להציג לו"ז מפורט לכל אחד מהשלבים שלהלן 
  

    31.10.17משך מקסימלי לביצוע כלל השלבים  עד לתאריך 

  לו"ז  פעילות  נושא  אבן דרך/שלב

 והגשת הכנת )1

  העבודה  תכניות

 באחריות

  :הספק

  :המסמכים הבאים והגשת הכנת

ניהול הפרויקט + גאנט (כולל זמני רכש, ייצור  תכנית. 1

  ואספקת הציוד)

  . תכנית הדרכות2

  . תכנית ניהול סיכונים מפורטת 3

  ובקרת תצורה הבטחת האיכות  תוכנית. 4

  

 באחריות

  "ת:רש

    העבודה תכנית עדכון \ אישור

    הכנה והגשה של מסמכי עבודה ותוכניות עדכניות   :כללי תיאור

 אפיון הכנת )2

  מפורט

 באחריות

  :הספק

המפורט  האפיוןמפורט של המערכת. הכנת שיקוף  אפיון  הגשת

 ומצגת) High Level Designבאמצעות מצגת אפיון על (

סקר תיכנון , במסגרת )Detailed Design( מפורט אפיון

  .)CDR – Critical Design Reviewקריטי (

בשלב זה, הספק יגיש עדכונים לארבע התוכניות שהגיש בשלב 

תוכנית פריסת  # (במידה ונדרש). בנוסף לכך, הספק יגיש 1

  "ת בנוסף לפריסה הקיימתמרשהנדרשות תשתיות 

  



  

  

 

  

 באחריות

  "ת:רש

  השתתפות בפגישות הגדרת הצרכים ומענה על שאלות הבהרה,

   המפורט התכנון עדכון \ אישור  , ובמסגרתוCDRזימון מפגש 

  

זה יוכן מסמך אפיון מפורט, ע"י הספק, המתאר בצורה  בשלב  :כללי תיאור

מפורטת את כל המערכת, התהליכים, מרכיבי החומרה 

והתוכנה והתהליך הנדרש להשגתן. האפיון המפורט ייתן 

מענה לכל הדרישות הקיימות במסמך זה ובהזמנה להגשת 

הצעות, תוך התאמתן לפתרונות ולכלים המוצעים ע"י 

  ת הדרישות המעודכנת. הספק, ולתוצאות הגדר

כמו כן, יוגשו תוכניות עבודה הנוגעות לפעולות התשתיות 

  הנדרשות, רכש והצטיידות וההתקנות המדורגות.

מסמך האפיון המפורט ותוכניות העבודה יוצגו על ידי הספק 

 קריטי תיכון סקרלגורמי רש"ת הרלוונטיים במסגרת 

)CDR – Critical Design Review .(  ע"י  הסקראישור

למעשה אישור לתחילת ביצוע ההתאמות  מהווה ת"רש

   ."תרש לדרישותהמערכת 

  

פיתוח והתאמות,  )3

   פיתוח ממשקים

 באחריות

  :הספק

לפי מסמכי  ,פיתוח מערכת מותאמת לכל דרישות רש"ת

, כולל האפיון המפורט והעיצוב המאושריםהמפרט הטכני, 

, וחיצוניות למערכות רשותיות פיתוח יישומים, ממשקים

התאמות ותוספות של כלל הדרישות הפונקציונאליות 

  .שיאושרו על ידי רש"ת בהתאם לאפיון המפורט

  



  

  

 באחריות

  "ת:רש

 הפנימיותהמערכות /אל יישום ממשקים מ, ליווי, בקרה ומעקב

   .של רש"ת והכנת התשתית לקליטת המערכת

  

פיתוח והתאמת כלל הפונקציונאליות הנדרשת של המערכת,   :כללי תיאור

  רשותיות וחיצוניות.לרבות ממשקי המערכת למערכות 

  

סקר מוכנות  )4

  TRRלבדיקות 

 באחריות

  :הספק

  :SAT- ו  FATהבאים עבור שלבי הכנה והגשה של המסמכים 

FAT Plan & Description 

SAT Plan & Description  

  

 באחריות

  "ת:רש

    ומעקב ליווי, עדכון \ אישור

הכנת תוכנית הבדיקות ומסמך תכנון תסריטי בדיקות לשלבי   :כללי תיאור

עבור כלל מרכיבי המערכת, ותסריטי  SAT-ו  FAT -ה

בדיקות למרכיבים ייחודיים עבור המשתמשים אשר 

  .מפעילים מרכיבים אלו

  

 באחריות  FAT בדיקות )5

  :הספק

במהלך הבדיקות באתר  שיתגלו באגיםביצוע הבדיקות, תיקוני 

) SATהספק, עדכון תוכניות הבדיקה של השלב הבא (

  הגשת המסמכים לאישור רש"ת:ו

FAT Results  

SAT Plan & Description - Updates 

  

 באחריות

  "ת:רש

  ליווי הבדיקות ואישורן.

  השתתפות בבדיקות בהתאם להחלטת רש"ת.

  



  

  

למערכת באתר הספק, כחלק מתהליך  FATביצוע בדיקות   :כללי תיאור

  הפיתוח וההתאמות למרכיבי המערכת.

בהצלחה הינו תנאי מעבר   FAT-יודגש כי סיום בדיקות ה

  לשלב הבא.

  

    

היערכות  )6

  )נתב"ג(להתקנות 

 באחריות

  :הספק

השתתפות בסקר/סיור הכנה להתקנות בנתב"ג, בדגש על 

  מתחמי המוניות.

בנתב"ג, על  מרכיבי המערכתת כלל מסמך אפיון להתקנהגשת 

בסיס סקר/סיור הכנה שבוצע ועל בסיס סדר מימוש כפי 

  שהוגדר ע"י רש"ת.

  

 באחריות

  "ת:רש

ארגון בסקר/סיור הכנה להתקנות בנתב"ג, בדגש על מתחמי 

  המוניות.

, וכן היערכות לשינויים בפריסת התשתיות עדכון \ אישור

  (במידה ונדרשו ע"י הספק).

  מימוש ההתקנות .הגדרת סדר 

  

ביצוע סקר/סיור הכנה להתקנות בנתב"ג, בדגש על מתחמי   :כללי תיאור

  המוניות

הכנת אפיון מפורט להתקנת כלל מרכיבי המערכת בנתב"ג, 

אישור התאמת האפיון המפורט לדרישות רש"ת ולתשתית 

  הקיימת. 

  

 באחריותהתקנות ובדיקות   )7

  :הספק

  התקנות במתחמי המוניות  בנתב"גביצוע 

 במהלך שיתגלו באגים תיקוניההתקנות.הכנת מסמך לסיכום 

  



  

  

במתחם  מסירה

  (נתב"ג)

שבוצעו ע"י הספק, וביצועי סבבי בדיקות כפי  בדיקות

  .שנדרש

  הגשת מסמך סיכום בדיקות הספק.

 באחריות

  "ת:רש

  .אחריות רש"תתחת שהוגדרו  תהרלוונטיוהתשתיות  הכנת

   .רש"ת, מעקב ובקרהליווי תהליך ההתקנה באתר 

  ההתקנות בנתב"ג.מסמך סיכום אישור 

  

 במתחםהנדרשים  כתהמער מרכיביה של כלל התקנבוצע   :כללי תיאור

, בחדר הבקרה של מפעיל המוניות בנתב"ג  המוניות 

, מוניות 1ובעמדות השונות (לדוגמא: משלח מוניות, טרמינל 

 שירות, אל על )

  

  

 באחריות  (נתב"ג) הדרכות )8

  :הספק

לרבות , ביצוע ההדרכות תוך התאמתן לסוגי המשתמשים

  אספקת עזרי ואמצעי הדרכה.

  

 באחריות

  "ת:רש

אספקת חדר הדרכה ותיאום ההדרכות והמשתתפים 

  הרלוונטיים לכל הדרכה.

  , השתתפות בהדרכות הרלוונטיות.ובקרה מעקב, ליווי

  

    ביצוע הדרכות למשתמשי המערכת השונים.  :כללי תיאור

 SAT בדיקות )9

  נתב"גב

 באחריות

  :הספק

  הבדיקות שיבוצעו ע"י רש"ת. ליווי

 לאישור רש"ת. SAT Results מסמך  הגשת

  

 באחריות

  "ת:רש

  על בסיס תוכנית הבדיקות שאושרה. SATביצוע בדיקות 

  .SAT Results אישור מסמך 

  



  

  

  

  

  ע"י אנשי רש"ת בנתב"ג. SATבדיקות   :כללי תיאור

  באגים, הממצאים יועברו לתיקון ע"י הספק.במידה ויימצאו 

  תוצאות תקינות בשלב זה הינן תנאי להמשך התקנות .

  

    

    31.10.17משך מקסימלי לביצוע כלל השלבים  עד לתאריך 

  תקופת הרצה )10

  (נתב"ג)

 באחריות

  :הספק

    תקופת ההרצה. במהלך שיתגלו באגים תיקוני

 באחריות

  "ת:רש

 עקב נדרשים תיקונים מסמך הגשת. המערכת תפקוד בדיקת

  .המקוריות לדרישותהתאמה -אי

  

  מטרה לבדוק את תפקוד המערכת. הרצת המערכת ב  :כללי תיאור

ללא  המערכתהתקופה מסתיימת, כאמור, לאחר יציבות 

  .תקלות קריטיות/מהותיות

  

    

 המערכת קבלת )11

באתר, כולל 

קבלת מסמכי 

  (נתב"ג) תיעוד

 באחריות

  :הספק

, והגשת מסמכי תיעוד הדרישות את התואמת מערכת מסירת

  .איכות הבטחת  -ז'  בנספחנדרשים בהתאם למפורט 

  

 באחריות

  "ת:רש

    ומסמכי תיעוד.קבלת המערכת  אישור

    


		2017-04-05T14:20:52+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




