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 2019יולי 

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הליכים סטטוטוריים 

 2019-033הליך מס'  –ותכנון מוקדם לפרויקטים תחבורתיים 

 כללי .1

 -צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "

עיר ירושלים (. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ב"הצוות"ירושלים )להלן: 

ת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכ

סעת רשת ה, נתיבי התח"צ, ודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישיםהנלווית לה. כחלק מעב

 .וסע ומסופי אוטובוסים-ובתכנון מערכות תומכות, כמו: חניוני חנהההמונים 

בחלק מן המקרים, נדרש הצוות לערוך תב"עות מורכבות או תכניות סטטוטוריות אחרות, גם כאשר 

 חרים. התכנון המפורט והביצוע נעשים על ידי גורמים א

הליכים סטטוטוריים למתן שירותי ניהול  בחור מספר מנהלי פרויקטיםלהצוות מעוניין  כךלצורך 

מסגרת, "(. ההתקשרות עם הזוכים תהיה בהסכם העבודה)להלן: "המוקדם שלב התכנון קביל למב

 בהתאם לצרכי הפרויקטים המקודמים בצוותהכל על ידי הזמנת עבודה ומעת לעת  ואשר יופעל

  כמפורט במסמך זה., ובהתאם לשיקול דעתו

 הגדרות .2

העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני, , לתחבורה ירושליםצוות תוכנית אב   - המזמין

 ירושלים.

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים   - נציג המזמין

על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. המפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך 

מהנדס יחידת הנדסה/  יתכל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת יהיו נציגיו סמנכ"ל

 ו/או מי מטעמם.   התשתיות

 .ותכנון מוקדם הליכים סטטוטורייםניהול   -העבודה

המציע יהיה האישיות . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי  -  המציע

 המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

 מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין ויחתם עימו הסכם.  - ים/הזוכה

 ההסכם שיחתם עם הזוכה/זוכים למתן השירותים כאמור לעיל. –הסכם מסגרת

 לביצוע מטלות שיקבעו. אופן ההתקשרות עם הזוכה/ים –הזמנת עבודה 



  

 
 

ט שבוצעו בו עבודות מהסוג הבא: א. כבישים או גישור או מנהור פרויק  -פרויקט תחבורה יבשתית 

 או ג. חניונים מבונים.  או מחלפים, או ב. עבודות תשתית למסילת רכבת.

 פרויקט תחבורה יבשתית בסביבה עירונית מבונה.  –פרויקט תחבורתי עירוני 

 מסופי תח"צ, חניוני חנה וסע, מסלולי תח"צ, מסילות וכיו"ב.  –תשתיות תח"צ 

 

 השירותים הנדרשים .3

הליכים ה ניהולשירותי למתן  חברות לניהול פרויקטים הנדסיים עםהצוות מעוניין להתקשר  3.1

דגש כי מדובר יו .בירושלים ובמטרופוליןפרויקטים  של המוקדם תכנוןהסטטוטוריים וה

ות השווי הכספי, מורכבות אשר נבדלים זה מזה בקריטריונים רבים לרב במגוון של פרויקטים

 ועוד.  ההעבוד

יערוך את  צוות הפרויקטים בהם עבור הם ב וז הזמנהמובהר כי השירותים הנדרשים במסגרת  3.2

התכנון המפורט ייתכן שהסופי, אך או /התכנון הסטטוטורי במקביל לתכנון המוקדם ו

זכו בהליך ם. בהתאם, אין הצוות מתחייב כי מנהלי פרויקטים שיוהביצוע ימסרו לגופים אחרי

 יבחרו לניהול שלבים אחרים בפרויקטים. זה, 

)יובהר כי אין המדובר ברשימה  דומים המבוצעים על ידי הצוותדוגמאות לפרויקטים להלן  3.3

 :סופית וממצה(

 תב"ע לחניון בפסגת זאב; 3.3.1

 ;במטרופוליןפרויקט איתור מסופים וחניונים לתח"צ  3.3.2

  ;ם תחבורה משולב בגבעה הצרפתיתמתח 3.3.3

 ;רישום תצ"רים 3.3.4

צורף למסמך זה. ( המSOWמפורטים במסמך תכולת העבודה ) מהזוכיםהשירותים הנדרשים  3.4

על המציע לקרוא  מסמך מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. תכולת העבודה הוא

 .ורות בולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגד ך הנ"לבעיון את המסמ

 תקופת ההתקשרות והיקפה .4

או עד תום המסגרת  ממועד כניסת ההסכם לתוקף שנים 5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  4.1

 הכספית, לפי המוקדם. 



  

 
 

מובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה אשר במהלכה הסתיימה תקופת  4.2

ההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה לשביעות 

 רצון המזמין. 

שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל ומובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה  4.3

 בהתאם לצרכי הפרויקט, זמינות הזוכה והתאמתו לסוג הפרויקט הנדרש., ההסכםהיקף את 

 ותנאים נלוויםהסכם מסגרת  .5

. מובהר בזאת, כי והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו כם מסגרתהס הוא ההסכם 5.1

הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק לזוכה 

מורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם והזוכה עבודה ו/או ת

מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את 

הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

קטים בין הזוכים השונים, תתבצע על פי שיקול דעתו המקצועי ובהר כי חלוקת הפרויי 5.2

הבלעדי של הצוות, במסגרתו תבחן בין היתר ההתאמה בין טיב הפרויקט )והשלב בו הוא 

מצוי( לניסיונו וכישוריו של הזוכה, תוך בחינת שיקולים מקצועיים נוספים הרלוונטים 

 בודות קודמות וכיוצ"ב.לפרויקט כמו: זמינות היועץ, שביעות רצון הצוות מע

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם  5.3

בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך  יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכההעבודה ביצוע 

ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע 

 ודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.העב

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא  5.4

 .הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן פעיל  מטעם הזוכה מנהל הפרויקט 5.5

בביצוע העבודות, וכן עליו להיות זמין בכל עת למתן מענה בנוגע לעבודות ולהשתתף בוועדות 

 הצוות ובישיבות מקצועיות ככל שיידרש. 

 



  

 
 

 סף  תנאי .6

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 כחוק בישראל.  המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד רשום 6.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  6.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את  6.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  6.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 לפחות בניהול הליכים סטטוטוריים. שנים 7בעל ניסיון מקצועי של המציע  6.3

תחבורה יבשתית המציע ניהל את שלב התכנון המוקדם וההליכים הסטטוטוריים של פרויקט  6.4

אשר התכנית  ,לפחות₪ מיליון  50בהיקף  ,2019-2014השנים במהלך לפחות  אחד

 הסטטוטורית בו אושרה לפרסום. 

לצורך ביצוע העבודות הדרושות בהזמנה זו יקצה המציע מנהל פרויקט ראשי אשר ינהל ו/או  6.5

. על מנהל הפרויקט ("מנהל הפרויקט")להלן:  ספק את השירותים שיידרשו על ידי המזמיןי

 :*מצטברים הבאיםהסף ה לעמוד בתנאי

 או בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה או תכנון ערים. או אדריכל מהנדס אזרחי  6.5.1

, כמנהל פרויקטים האחרונותלפחות במהלך עשר השנים  םשני (7) בעל ניסיון של שבע 6.5.2

 תחבורתיים.

אחד בהיקף של  פרויקט תחבורתי עירונישל לפחות מוקדם וסטטוטורי ניהל תכנון  6.5.3

  אשר התכנית הסטטוטורית בו אושרה לפרסום., ₪מיליון  50מעל 

*על מנהל הפרויקט להיות מועסק בהעסקה ישירה אצל המציע או להציג הסכם התקשרות עם 

 המציע. יובהר כי מנהל פרויקט יכול להתקשר עם מציע אחד בלבד והצעות כפולות תיפסלנה. 

 



  

 
 

העומד בתנאי הסף המצטברים  אחד לפחות נותן שירותיםמעסיק בהעסקה ישירה  המציע 6.6

  "(:השירותיםנותן הבאים )להלן: "

, או בעל תואר או הנדסאי אדריכלות , אדריכלאו הנדסאי אזרחיאזרחי הנדס מ 6.6.1

 אקדמאי בגיאוגרפיה או תכנון ערים. 

 .או ליווי תכנון מוקדם והליכים סטטוטוריים\בניהול ושנים  3ניסיון של בעל  6.6.2

 קריטריונים .7

 סעיף
גורם 

 רלוונטי
 קריטריון לניקוד

ניקוד 

 מירבי

 מציע  7.1

של  המציע בניהול הליכים סטטוטוריים לפרויקטים ניסיון

 :תחבורה יבשתית

בו התכנית הסטטוטורית אושרה  ה יבשתיתלכל פרויקט תחבור

בו התכנית נקודה. לכל פרויקט תחברותי עירוני  1 -לפרסום 

 נקודות.  2 –הסטטוטורית אושרה לפרסום

10  

 מציע  7.2

 תח"צ:לתשתיות סטטוטורי ניסיון המציע בניהול תכנון 

בו התכנית הסטטוטורית  תשתיות התח"צלכל פרויקט בתחום 

 .ותנקוד 2 –אושרה לפרסום 

10  

7.3  
מנהל 

 הפרויקט

ה תחבורשל יקט בניהול תכנון פרויקטים ניסיון מנהל הפרו

 :יבשתית

)התקבל התכנון המוקדם הסתיים  ובתחבורה יבשתית כל פרויקט 

 *.נקודות 1 עד -בגינו אישור לדו"ח התכנון המוקדם( 

)התקבל התכנון המוקדם הסתיים  ובכל פרויקט תחבורתי עירוני 

  .*נקודות 2עד  –בגינו אישור לדו"ח התכנון המוקדם( 

20  

7.4  
מנהל 

 הפרויקט

 ניסיון בתכנון סטטוטורי: 

כל פרויקט אשר נוהל על ידי מנהל הפרויקט בשלב ההליך 

 2 יזכה את מנהל הפרויקט בעד הוגש להפקדההסטטוטורי ואשר 

 .*נקודות

אשר נוהל על ידי מנהל הפרויקט בשלב פרויקט תחבורתי עירוני 

יזכה את מנהל הפרויקט  הוגש להפקדהההליך הסטטוטורי ואשר 

 . *נקודות 3בעד 

30  



  

 
 

נקודה יזכו את מנהל הפרויקט בלפרסום  אושרופרויקטים אשר  

 . *נוספת

7.5  
נותן 

 שירותים

 רי ופרויקטים בשלב ההליך הסטטוטב ניסיון

כל פרויקט בו השתתף בשלב ההליך הסטטוטורי ואשר הוגש 

 .*ותנקוד 2עד  – להפקדה

10  

 מציע  7.6

 צוות מקצועי נוסף בהעסקה ישירה 

בעל ניסיון של שנתיים לפחות על כל נותן השירותים נוסף 

 בקידום הליכים סטטוטוריים והיתרים מול גופים עירוניים

5 

 כללי  7.7

 בירושלים רלבנטיניסיון 

 נקודות למציע 2עד  -

 נקודות למנהל הפרויקט 2עד  -

 נקודה לנותן השירותים 1עד  -

5  

  10 כללית התרשמות כללי  7.8

  5 חוו"ד מזמיני עבודה קודמים כללי  7.9

 100  סה"כ 

נותן השירותים/מנהל יובהר כי הניקוד ינתן בהתאם למורכבות הפרויקט, היקפו הכספי, תפקיד * 

 וכיו"ב.  הפרויקט

 המסמכים שיש לצרף להצעה .8

 בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 8.1

 ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים  8.2

 .המציעפרופיל  8.3

הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  לצורך בצירוף טבלה המציע בדבר עמידה בתנאי סףתצהיר  8.4

 להזמנה זו.כנספח ג'  ףקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורהני

 .השירותיםן ונותמנהל הפרויקט המוצע של  ואסמכתאות להוכחת השכלה קורות חיים 8.5

 .ףהשירותים הנוס ןנותחיים לקורות  8.6

לצורך הוכחת עמידה  בצירוף טבלאותתצהירי עמידה בתנאי סף עבור מנהל הפרויקט ונותן השירותים  8.7

 להזמנה זו.  2ד'-1כנספחים ד' יםך בחינת הניקוד האיכותי, המצורפבתנאי הסף ולצור

 להזמנה זו. 'כנספח ההעדר ניגוד עניינים המצורף בדבר תצהיר  8.8

 המצורף להזמנה זו. נספח ב'הצעה כספית על פי  8.9

 (.חתימה בכל עמודעל ידי המציע ) םחתו נוסח הזמנה זו 8.10



  

 
 

 תימה בכל עמוד ובמקום המיועדים לכך בעמוד האחרון(חנוסח הסכם ההתקשרות חתום על ידי המציע ) 8.11

  כי החתימה על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות. יובהר

 ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ויהיו, חתומות על ידי המציע. שאלות 8.12

 זמנים לוח .9

לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית בכתב. מובהר  9.1

ת אבזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת מ

 . נציג הצוות

 .המסגרת של אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז כמפורט בהסכםבמקרה  9.2

  תמורה .10

 אשר יחולק בין הזוכים אשר יבחרו על ידי המזמין.₪ מליון  10יקף המסגרת הכספית המשוער הוא ה 10.1

אחוז השכר על פי ו תאם לאמור להלן ובנספח ב' המצורףהתמורה תיקבע בכל הזמנת עבודה בה 10.2

 הבסיסי רגרסיבי בהתאם להיקף הפרויקט .

אחוז השכר בסיסי: אחוז השכר בסיסי הישים ייקבע בהתאמה להיקף הפרויקט  "ערך המבנה  10.3

  "לצורך חישוב השכר

בהתאמה לאופי  הצורךאלה יופעלו על פי  מערכת מקדמים לאחוז השכר הבסיסי: מקדמים 10.4

 הפרויקט. 

השכר  .המקדם יחול על הקטע הרלבנטי בפרויקט –הפרויקט מקדמי מורכבות  –טבלה א'  10.4.1

"ליווי גורמי שבטבלה  תוספת הבגין ליווי עבודות גורמי התשתית ייקבע על פי מקדם 

והוא יקבע על פי מספר גורמי התשתית החיצוניים בתחום הפרויקט.   –תשתית חיצוניים"

, עם זאת  שיעור התוספת יובהר כי בטבלה נקבעו שיעורים מרביים לכל אחד מהמקדמים

 . 20%לא תעלה על  ירביתהמצרפית המ

השכר ייקבע  –מפרטת את אופן קביעת השכר בגין ניהול ההליך הסטטוטורי –טבלה ב'  10.4.2

 .תוספת לשכר הבסיסיע"י מתן 

 :ערך המבנה לצורך חישוב השכר 10.5

 "ערך המבנה לצורך חישוב אחוז השכר" הוא ההיקף הכספי הכולל של כל עבודות  10.5.1

של עבודות גורמי התשתית  ןכי ערכ יובהר. זוכהנשוא ההסכם עם ה הנדסה האזרחיתה

 .לא ייכלל בערך המבנה לצורך חישוב התמורה



  

 
 

ההוצאות אשר לא נכללות ב"ערך המבנה לצורך חישוב אחוז השכר": על אף האמור לעיל  10.5.2

 בעבודה כגון:כל ההוצאות הקשורות  לא יכללו בחישוב ערך המבנה לצורך חישוב השכר -

 בדיקות קרקע ובדיקת חומרים. -

 .מדידות: טופוגרפיה  וגאודזיות -

לם ע"י המזמין  במישרין, תשלומים לחברת ואגרות עירוניות וממשלתיות, מס קניה שיש -

 החשמל;

 שכר מומחים ויועצים. -

 שכר בוררים, עו"ד והוצאות משפטיות. -

 מתקנים המספקים כוח והנעה, טרנספורמטורים. -

 מדחסים, משאבות.מכונות,  -

 מכונות ומכשירי אוורור ומזוג אויר )פרט לצנרת ותעלות אויר(. -

 מעליות )פרט לפיר המעליות(. -

 מתקני ומכשירי מטבחים. -

 תשלומים למשטרת ישראל. -

 על פי הגדרות התעריף  –ערכם של עבודות תשתית של גורמים חיצוניים  -

קביעת ערך המבנה: ערך המבנה לצורך חישוב השכר יקבע על פי התקציב הכולל המאושר  10.5.3

 לפרויקט 

ייקבע ע"י הצוות על בסיס הערכה ואומדנים  –"האומדן הראשוני"  10.5.3.1

 . םראשוניי

יתבסס על האומדן בדו"ח התכנון המוקדם המאושר  - "אומדן מעודכן" 10.5.3.2

ל הפרויקט וכן בשירותי צוות התכנון ]הכנת האומדן כלול בשירותי מנה על ידי הצוות.

אישור  –"האומדן המעודכן" יוגש ע"י מנהל הפרויקט  לאישור הצוות  . כל אחד בתחומו[

הצוות  מהווה תנאי לאישור המשך עבודות התכנון והמעבר לתכנון המפורט והכנת 

 האומדן המעודכן. 

 הדרך לתשלום התמורה :  אבני 10.6

 –יקבע אבני דרך לתשלום התמורה לכל אחד משלבי העבודה  דעתוהצוות על פי שיקול  10.6.1

 לחלוקה אפשרית לשלבי העבודה צורפו לנספח ב' המצורף להזמנה זו . דוגמאות 



  

 
 

, כי הצוות רשאי על פי שיקול דעתו ועל פי החלטתו – שוטפים בתקופת התכנוןתשלומים  10.6.2

מנהל הפרויקט  תהשכר לשלב ו/או למספר שלבים בעבוד הנסיבות מצדיקות את חלוקת

 בתשלומים חודשיים שוטפים.  ם בחלקוישול

או שלא ניתן לקבוע עבורן שכר ישים \ו שאינן נכללות בתכולת העבודה משימות או עבודות נוספות 10.7

, יקבע שכרם מאחת מהדרכים כאמור לעיל, אך נדרשות מאת מנהל הפרויקט בשל מהות הפרויקט

 :מראש ובכתב להבאות והכו

עבודה אשר יוחלט על פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות כי התמורה בגינה משימה או  10.7.1

הזמנת עבודה אשר תכלול את פירוט  . יכין הצוות  תיקבע על פי תשומות ]שעות עבודה[

ואופן  ט אשר המגדירה את היקף העבודה המוזמן , מסגרת השעות מטלה למנהל הפרויקה

 . תשלום התמורה

ם חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב "התקשרות עם נותני שירותי 10.7.1.1

בודה ייקבע . התעריף לשעת ע["תעריף חשכ"ל"הכללי במשרד האוצר ]להלן: 

ועל פי  של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו התעריף בהתאם לרמתו המקצועית

   .קביעת הזכאות לנותן השירות ]טופס קביעת זכאות"[

המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים על אף האמור בתעריף חשכ"ל,  10.7.1.2

הפחתה  מערכם. 80%המכסימליים המפורסמים בתעריף חשכ"ל מוכפלים על פי 

בגין המוזמנות ו/או המבוצעות בפועל גם אם נדרשת  עבודהזו תחול על כל שעות ה

 . חשכ"ל לא חלה עליה הפחתה כל שהיאמכסת שעות שעל פי תעריף  המטלה

וחלט על פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות כי התמורה בגינה משימה או עבודה אשר י 10.7.2

. יקבע השכר בגינם מראש ובכתב כפי שיוסכם בין הצדדים שכר סופי מוסכםתיקבע על פי 

 ויפורט בהזמנת העבודה לפי הפירוט הבא: 

 והגדרת התוצרים  – SOWפירוט תכולת העבודה הנדרשת  10.7.2.1

 ₪  -השכר המוסכם ב 10.7.2.2

 ך לתשלום התמורה . שלבי העבודה, אבני הדר 10.7.2.3

א נקבע כי השכר אופן עדכון  התמורה יצוין מראש בהזמנה ורק במקרים בהם ל 10.7.2.4

 . המוסכם הינו סופי



  

 
 

 נקודות.  101.7בשיעור  2019מאי של חודש  רכןהמחירים לצמדד מדד:  10.8

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  10.9

סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ישירות  אמובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע הי 10.10

ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה יהיה הזוכה רשאי 

להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים, בתאום מראש, והמזמין יישא 

 בהוצאות אלה.

 ם ממועד אישור החשבון על ידי הצוות. יו 60התמורה תשולם במועד שוטף + 10.11

התשלומים ישולמו לאחר אישור המזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין השירותים שבוצעו בפועל  10.12

 על פי הזמנות העבודה המאושרות. 

חשבונות: בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי שעת עבודה ובהתאם למחירי היחידה בהצעה  10.13

הזוכה יצרף לחשבונות דו"ח המציין את בעבודות ששכרן נקבע בהתאם לביצוע שעות עבודה  הזוכה. 

 .תאריך ביצוע השירות, תיאור השירות, מספר השעות שבוצעו, שם המבצע וחתימת המבצע

 והבהרות שאלות .11

בשעה  8.8.19 , עד לתאריךtenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  11.1

12:00 . 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  11.2

 

 

 

 

 המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. 11.3

 השאלות שיוגשו. המזמין אינו מתחייב לענות על כל 11.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 11.7

 

 

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    

mailto:tenders@jtmt.gov.il


  

 
 

 ההצעות הגשת .12

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,  12.1

הצעה שלא תימצא בתיבת . 12:00בשעה  29.8.19עד ליום  ירושלים 97כלל, רח' יפו בכתובת: בנין 

 לא תשתתף בהליך. -ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

 "033-2019הליך מס'  "למתן שירותי ניהול פרויקטים תחבורתיים בשלב התכנון על ההצעה יצוין 12.2

  ותכלול את הנושאים המפורטים לעיל.

-08:00ה', בין השעות -המקובלות של הצוות, בימים א' הפעילותבשעות  ההצעותניתן למסור את  12.3

17:00. 

 (. CDאו  Disk on keyסגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ) במעטפהעותקים  2 -ההצעה תימסר ב 12.4

 באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם. 12.5

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6ההצעה תהיה תקפה למשך  12.6

 זכויות המזמין .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

  .לעניין ההצעות שהוצעו וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  13.1

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 13.2

 כולה או חלקה., ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  13.3

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  13.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 13.5

קבלת אישור לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום בשיתוף  יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה 13.6

 הצוות מראש ובכתב.

אף במקרה בו מאת המזמין,  זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  13.7

 .בוטל ההליך מכל סיבה שהיא

או כל הצעה /, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ומציעיםמובא בזאת לידיעת ה 13.8

 שהיא. 

יחלק את  המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 13.9

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו   הזוכיםהשירותים הנדרשים בין 

 או אחרת.

הזמנה והשירותים המפורטים במהעבודה  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  13.10

 .זו



  

 
 

תת למציע ל תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 13.11

 .פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה

יה היא סבורה כי מתקיים לגב אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  13.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחד

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי  תכסיסניתהינה  ההצעה 13.12.1

 . ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים סביר

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה לגבי  13.12.2

 תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף. ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או

         

 בכבוד רב, 

 איריס ערד

 םצוות תכנית אב לתחבורה ירושלי        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 תכולת עבודה 

 כללי .1

פרויקט מטעם "( יידרש ליתן שירותי ניהול מנהל הפרויקט" או "היועץ)להלן: " מנהל הפרוייקט .1.1

 הצוות על כל המשתמע מכך. 

ידי הצוות -עבודת התכנון בזמן ובתקציב כפי שיוגדרו על יהא אחראי על הבאתמנהל הפרוייקט  .1.2

 ובאיכות הגבוהה המתבקשת בהתאם לאופי העבודה.

  .שיוזמנו תכנוןועד לסיום שלבי ה יחל לפעול משלב אישור הזמנת העבודהמנהל הפרוייקט  .1.3

לאחר שקיבל הוראה כי מנהל הפרויקט לא יחל בביצוע שלב כלשהו בעבודתו אלא רק  יובהר .1.4

 בכתב החתומה על ידי נציג הצוות או מי מטעמו.

היועץ יהא אחראי לביצוע השוטף והמתואם של הפרויקט וביצוע כל הפעולות הנדרשות  .1.5

במסגרתו. על כן, שירותי הניהול יכללו גם פעולות שלא פורטו להלן אך מהוות מעצם טיבן או 

זה ימלא היועץ אחר כל הוראות הצוות בין שהן על פי הנוהג חלק משירותי הניהול; ובכלל 

 מפורטות בחוזה זה או בין שאינן אך רלוונטיות וכרוכות בפרויקט.

היועץ מתחייב כי שירותי הניהול יינתנו ברמה מקצועית מעולה, ביעילות, תוך השקעת מירב  .1.6

ם המאמצים והכישורים הדרושים לכך והכל לשביעות רצון הצוות ועל מנת לסייע לקידו

 הפרויקט השלמתו והצלחתו. 

שירותי ניהול הפרויקט כוללים עבודות תיאום, פיקוח ובקרה, בהתאם לנהוג ולמקובל בתחום,  .1.7

לרבות: תיאום ובקרת התכנון, פיקוח על עבודות היועצים, מעקב אחר לוחות זמנים ותקציב 

לצוות באשר הפרויקט, תיאום עם הרשויות ככל והוא יידרש לכך, מסירת דיווחים שוטפים 

 למצב הפרויקט וביצוע כל הוראה אחרת של הצוות בקשר לפרויקט.

היועץ מתחייב כי שירותי הניהול יינתנו בהתאם לדרישות כל דין ולכללים המקצועיים  .1.8

 המקובלים והכל בתיאום עם הצוות והמתכננים מטעם הצוות. 

כל הנדרש לצורך פרסום  צועכלומר, בי מנהל הפרויקט ילווה את עבודות הצוות עד לגמר התכנון .1.9

, עפ"י המכרז, פרט להליך המכרז. יצוין, כי ייתכן ויידרש ללוות את הצוות גם בהליך המכרזי

כאמור לעיל ייתכן וחלק מהזוכים יוזמנו להמשך עבודה אצל חברת  .שק"ד הבלעדי של הצוות

 מוריה והכל כמפורט לעיל.

והעבודה הקבלנית בזמן ובתקציב כפי  מנהל הפרויקט יידרש לדאוג להבאת עבודת התכנון .1.10

 שיוגדרו על ידי הצוות והכל באיכות הגבוהה המתבקשת בהתאם לאופי העבודה. 



  

 
 

מנהל הפרויקט לא יבצע עבודות נוספות/אחרות אשר לא כלולות בתכולת עבודתו ואשר עלולות  .1.11

ובכתב להוביל לעלויות נוספות אשר אינן כלולות בתמחור ללא שקיבל על כך אישור מראש 

ניגוד מהצוות. כמו כן, מנהל הפרויקט לא ישמש בתפקידים נוספים אשר עלולים להוביל ל

 . עניינים עם עבודתו אשר תוגדר בהזמנת העבודה לה יידרש

מנהל הפרויקט יידרש לנהל את עבודות התכנון בשיתוף עם נציגי הצוות ו/או יועצים נוספים  .1.12

 מטעמם.

לאחר על הפרויקט ועל השלבים התכנוניים וזאת גם למנהל הפרויקט תהא אחריות מלאה  .1.13

 התקשרות זו. סיום 

בהתאם חברת הבקרה של הפרויקט הינה חברה זרה ולכן יידרש מנהל הפרויקט, יודגש, כי  .1.14

 להעביר סיכומי דיון ומסמכים נוספים של הפרויקט בשפה האנגלית.   להנחיות הצוות,

מנהל הפרויקט אשר יעבוד עם הצוות יהא נציג היועץ אשר הוצע בהזמנה זו או עובד אחר  .1.15

מטעמו אשר מוסכם ומקובל על הצוות. זהות מנהל הפרויקט לא תוחלף אלא באישור מראש של 

, הצוות יהא רשאי לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט והחברה ההסכםהצוות. בהתאם להוראות 

 .ימים ממועד הדרישה של הצוות 14תעשה כן וזאת בתוך 

 

 קט והפיקוח בשלבי העבודה השוניםתפקידי ניהול הפרויי .2

בשלב זה יפרט צוות התכנון את התכנון המוקדם לרמה המאפשרת הגשת היתרי  – שלב התכנון .2.1

בנייה וכן יכין ויגיש את הבקשות להיתרי בנייה. מנהל הפרויקט יהא אחראי להבאת האישורים 

של היתרי הבנייה ביחד עם היועצים של הצוות. במקביל לשלב זה מתקיים הליך קידום זמינות 

רט ותשלום עבור פינוי תשתיות וביצוע פעילויות נוספות המאפשרות הכולל הפקעות, תאום מפו

הוצאת הפרויקט אל הפועל עם מינימום בלתי צפוי מראש, כמו גם קבלת אישור להיתרים. מנהל 

 הפרויקט יהיה אחראי לניהול וקידום הליך ההפקעות לצורך הבאת הפרויקט לביצוע. 

 להלן יפורטו שלבי התכנון: .2.2

 ;ית בניין עירהכנה ואישור תכנ .2.2.1

 ;התכנון המוקדם .2.2.2

 ;התכנון הסופי .2.2.3

 בהרחבה השלבים המפורטים לעיל: יפורטולהלן  .2.3

ניהול פרוייקט הכנת תכנית התב"ע ואישורה יתבצעו  - הכנה ואישור תכנית בנין ערים .2.3.1

במסגרת קידום התכנית לפרוייקט נדרשים  במקביל ובהמשך לתכנון המוקדם והסופי.

. משימותיו של מנהל הפרויקטרותיו של מנהל פרוייקט לקידום הסטטוטורי של יש

 הפרוייקט הן:

 בחינת התכנון והתאום שבוצעו כולל: -טרום תכנון  .2.3.1.1

 .בחינת מטרות הפרוייקט  



  

 
 

 .ריכוז ובחינת חומר הרקע לתכנון ועידכונו על פי הצורך 

 .הכנת תכנית עבודה ולוח זמנים לביצוע הפרוייקט 

  חומרי תכנון עדכניים לצוות התכנון.מסירת 

 .בחינת צרכי הצוות ליועצים נוספים 

 .בחירה של צוות התכנון כולל בחירה וחוזים עדכניים 

 במסגרת קידום התכנית הסטטוטורית יידרש היועץ למטלות הבאות: .2.3.1.2

 מתכנני הפרויקט והמזמין וגורמים חיצוניים על  ניהול ישיבות התכנון עם

 ומי פגישות. פי הצורך והכנת סיכ

  .מעקב ביצוע המטלות התכנוניות 

  יועצים וסיוע בגיוסם לצרכי הפרויקט. ובהתראות על חוסרים בחומרי תכנון 

  .סיוע בהעברת חומרי רקע, תכניות ומסמכי התכנית לגורמים חיצוניים 

  איתור בעיות תכנוניות ואחרות במהלך התהליך והתרעה עליהם בפני מזמין

 י פעולה לפיתרונם. העבודה וגיבוש דרכ

 תכנית אחידה ומוסכמת. ומים בין מתכנני הפרויקט לגיבוש אית 

  ייצוג מזמין העבודה על פי הצורך בפגישות צוות, פגישות עם גורמים

 חיצוניים.  

  .סיוע בהשוואת חלופות תכנון 

  בדיקת חריגות תיכנוניות במהלך תכנון התב"ע וגיבוש דרכים לשילובם

 בתכנית או לדחייתם. 

  ריכוז ותאום עבודת היועצים להגשת מסמכי תכנית תב"ע אחידים

 ומאושרים ע"י יזם התכנית וגורמים נוספים. 

  הוועדה המקומית לגיבוש התכנית ותאומים עם לשכת התכנון המחוזית

 גבולותיה ותכולתה. , הימפורטת מאפיניה

  ליווי התכנית במהלך ההליך הסטטטורי כולל: ייצוג המזמין בפני לשכת

ביצוע שינויים ל פי הצורך, הפעלת צוות התכנון להתכנון והוועדה ע

 ותיקונים לתכנית. 

 אומים עם גורמים מצרניים, מנהלים קהילתיים ותושבים על פי הצורך ית

 בכל שלבי התכנית. 

 ויות לתכנית ומתן מענה להתנגדויות לתכנית. טיפול בהתנגד 

  .במידת הצורך הצגת התכנית בפני רשויות תכנון נוספות 



  

 
 

 יה כולל חלקיים במועדים היותר מוקדמים.ימתן אפשרות להכנת היתרי בנ 

 .מתן אפשרות לקבלת היתרי בנייה חלקיים במועדים היותר מוקדמים 

 ות וברשומות. ליווי התכנית עד למתן תוקף ופרסומה בעיתונ 

  העבודה תתואם ותאושר ע"י צוות תכנית אב לתחבורה, אגף תושי"ה

 בעירייה ומשרד התחבורה. 

  להשתתף בפגישות צוות התכנון בדיוני וועדות התכנון  מנהל הפרויקטעל

 ובמפגשי הסברה למנהלים קהילתיים ולתושבים במידה וידרשו. 

 תכנית לרשויות התכנון.על היועץ  להכין מצגות על פי הצורך להצגת ה 

  במידת הצורך יופעלו יועצים נוספים על ידי המזמין לצרכי קדום ההליך

 הסטטוטורי )יועץ סביבתי וכו'(. 

 

התכנון המוקדם יחל במקביל להכנת התב"ע  - בשלב התכנון המוקדםהפרוייקט  ניהול .2.3.2

 במסגרת עבודתו יידרש היועץ לסיוע למזמין במשימות הבאות: ואישורה.

 ביקורים באתר הפרויקט כדי לעמוד על התנאים באתר ובסביבתו. .2.3.2.1

 ייצוג המנהל בבירור הפרוגרמה עם הרשויות והמתכננים והיועצים. .2.3.2.2

כות או גורמים אחרים בקשר לבעיות השתתפות בבירור ברשויות המוסמ .2.3.2.3

החוקיות והאחרות הכרוכות בתכנון ובצוע הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל. 

 אחרי הטפול וקבלת אישורי הרשויות הנ"ל.מעקב 

 עריכת לוח זמנים ראשוני לתכנון ולמסירת תכניות לביצוע.  .2.3.2.4

 ידי המתכננים והיועצים.-מעקב אחרי התקדמות התכנון על .2.3.2.5

אום תכנון עם פרויקטים סמוכים ובשכנות לפרויקט המשפיעים ו/או ית .2.3.2.6

בינוי, לוחות זמנים, ת ,קיימת תלות במימושם והשתתפות בפיתרון בעיות של תשתי

 , ותקציב כגון: תב"עות שכנות, תשתיות על בביצוע העירייה ואחרים וכד'.פינויים

אומים לצורך ביצוע יניהול התכנון לקבלת מידע לתשתיות כולל יועצים ות .2.3.2.7

 עבודות גישוש מוקדמות לקראת התכנון הסופי והמפורט.

הגיחון, חברת אום התכנון מול גורמי התשתית מחוץ לעירייה כגון ית .2.3.2.8

חשמל לישראל, גורמי תקשורת, כבלים וכיוב' לרבות נושא העתקת התשתיות ככל 

 שידרשו.

ת ומתקנים ותשתי ם,אום תכנון וקידום ביצוע פינוי מבנים, מטרדיית .2.3.2.9

הנדסיים במקרה הצורך לצורך מימוש הפרויקט וזאת במגמה לביצוע עוד בשלבי 

חוצים את השטח, בארות מים הביוב  ומים,  התכנון, כגון: קווי חשמל ותקשורת, קווי

 ומתקנים שונים.



  

 
 

ניהול בדיקת התכניות של המתכננים והיועצים על מנת לוודא את  .2.3.2.10

 התאמתן והשלמתן אחת את השניה, והתאמתן לדרישות האגפים השונים בעירייה.

ניהול צוות המתכננים לתאום פנימי של משימות התכנון והתוצרים על פי  .2.3.2.11

 , המתכננים, היועצים ונותני השירותים האחרים.דרישות המזמין

 אישור חשבונות היועצים והמתכננים השותפים בפרויקט.  .2.3.2.12

 מעקב שוטף על חשבונות היועצים והתראה על הצורך בהגדלה ליועצים.  .2.3.2.13

 חתימתם. אחר סיוע בהכנת מכרזים וחוזים ליועצים ומעקב  .2.3.2.14

 מעקב אחר ביצוע מטלות היועצים והמתכננים ובדיקתם.  .2.3.2.15

הכנת אומדן לפרויקט ההנדסי ומעקב אחר אומדן הפרויקט על פי התכנית  .2.3.2.16

 ועידכוני התכנון שידרשו לתכנית במהלך התכנון וההליך הסטטוטורי. 

אום התכנון של תוכנית העיצוב והפיתוח לפרויקט כולל רקע בינוי יליווי ות .2.3.2.17

ם בתקנון ופיתוח חצרות כללי או מוקדם והשתתפות בבדיקה של הסטנדרטים והתנאי

 העיצוב עד לאישור הועדה המקומית.

 

בשלב זה יפרט צוות התכנון את  - בשלב התכנון הסופי וההיתריםניהול פרוייקט  .2.3.3

התכנון המוקדם לרמה המאפשרת הגשת היתרי בנייה וכן יכין ויגיש את הבקשות 

במקביל לשלב זה מתקיים הליך קידום זמינות הכולל הפקעות, תאום  להיתרי בנייה.

מפורט ותשלום עבור פינוי תשתיות וביצוע פעילויות נוספות המאפשרות הוצאת 

 הפרוייקט אל הפועל עם מינימום בלתי צפוי מראש, כמו גם קבלת אישור להיתרים.

 תפקידי מנהל הפרוייקט בשלב זה כוללים:

מעקב קידום וניהול פעילויות לצורך קבלת היתרים ואישורים לתכנון  .2.3.3.1

 ולביצוע.

ום וניהול הפעילויות המתחייבות מהתנאים של גורמי התשתית מעקב קיד .2.3.3.2

 ואחרים להיתר הבנייה, לצורך התחלת ביצוע הפרוייקט.

 מעקב וניהול ביצוע הליך הפקעות. .2.3.3.3

ניהול פעילויות גישוש וקידוחי ניסיון לצורך קבלת מידע מקדים לביצוע  .2.3.3.4

 הפרוייקט.

 לכל שלבי ביצוע הפרויקט סיוע כפי שיידרש בהשגת אישורים והיתרים .2.3.3.5

 הכנת לוחות זמנים ותזרים לביצוע ברמת התכנון הסופי. .2.3.3.6

ניהול סקר סיכונים ווידוא אמיתות ומהימנות האומדן הכספי ולוח  .2.3.3.7

 הזמנים לפרוייקט.

 דיווחים  .3



  

 
 

מנהל הפרויקט ידווח לצוות על כל שלב בעבודתו ויגיש מדי חודש בחודשו דו"ח חודשי מסכם  .3.1

הפעולות שבוצעו בחודש שלגביו ניתן הדיווח, בעיות שהתעוררו, פתרונן ותחזית ובו יפורטו 

 הביצוע לחודש שלאחר מכן.

מנהל הפרויקט ידרש לדווח לצוות על טעויות, תקלות, החלטות לא סבירות וכל מידע אחר  .3.2

 שרלוונטי לניהול הפרויקט ויש להביא אותו לידיעת הצוות.

יעביר נתונים בהתאם לבקשת הצוות או בכל מקרה שבו יש היועץ ידווח לצוות באופן שוטף ו .3.3

 בכך צורך, על מנת לאפשר לצוות לבצע מעקב אחר התקדמות ביצוע העבודות.

היועץ יידרש ליתן הודעה לצוות ולמתכננים על כל חריגה מדרישות התכניות, לוח הזמנים,  .3.4

 מור.מסגרת תקציבית ומתן המלצות בדבר הצעדים שיש לנקוט בהם במקרה כא

 

 פרויקטהשמירה על תקציב  .4

באחריות היועץ לשמור על המסגרת התקציבית בהתאם לתנאי החוזה עם היועצים במשך כל  .4.1

 תקופת הפרויקט.

מיידי לצוות על כל חריגה. היועץ  באופן היועץ יידרש לבצע בדיקות של האומדן התקציבי ולדווח .4.2

 יהא רשאי להיעזר בשירותי הכמאי של הצוות וזאת בלשבי התכנון.

בכל מקרה שבו ידרש שינוי תקציבי יכין מנהל הפרויקט הצעה לעדכון האומדן התקציבי 

  בהתאם למתחייב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

 תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

 

 מטעם חתימה מורשה, . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 עלי כי שהוזהרתי לאחר"(, המציע: "להלן. _____________ )פ.ח. _____________ מ.ע/חברת

 בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

 

ניהול הליכים סטטוטוריים ותכנון  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי נ" במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. ההזמנה: "להלן) "2019-330  מוקדם לפרויקטים תחבורתיים

 :להלןהמצטברים  הסף בתנאי עומד המציע כי ה/מצהיר הנני .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק  .2.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס  .2.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 הליכים סטטוטוריים.קידום שנים לפחות ב 7בעל ניסיון מקצועי של המציע  .2.3

תחבורה פרויקט המציע ניהל את שלב התכנון המוקדם וההליכים הסטטוטוריים של  .2.4

אשר התכנית  ,לפחות₪ מיליון  50, בהיקף 2019-2014השנים במהלך לפחות אחד  יבשתית

 הסטטוטורית בו אושרה לפרסום. 

העומד  את מנהל הפרויקטיכול להקצות לצורך ביצוע העבודות הדרושות בהזמנה,  המציע .2.5

 בהזמנה.  יםבתנאי הסף המפורט

העומד בתנאי הסף כמפורט  ףם הנוסהשירותי נותןהמציע מעסיק בהעסקה ישירה את  .2.6

 בהזמנה. 

מעסיק בהעסקה ישירה ____ נותני שירותים נוספים )מעבר לראש הצוות ונותן המציע  .2.7

 בהזמנה להציע הצעות.  7.6השירותים שבהזמנה זו( העומדים בתנאים המפורטים בסעיף 



  

 
 

 לההטב תוכן וכיהמציע  ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .3

ברור לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת  . אמת

 להזמנה. 7המציע בהתאם לסעיף 

 



 
 
 
 
 

 טבלת פרויקטים עבור המציע
 *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש

 

שם 
 הפרויקט

תקופת מתן 
 השירותים 

 
היקף 
 כספי 

האם 
התב"ע 
אושרה 
 לפרסום

 לא\כן

נא לסמן בעמודה  –סוג הפרויקט 
 המתאימה

תיאור הפרויקט ותפקיד המציע 
 בפרויקט

שם 
הממליץ/

איש 
הקשר 

של 
הפרויקט 

מטעם 
 המזמין

 טלפון

חודש
 שנה/

עד 
חודש

 שנה/

תחבורה 
 יבשתית

תחבורתי 
 עירוני

תשתיות 
 תח"צ

 
 
 
 

     

  

   

 
 
 
 

     

  

   

 
 
 
 

     

  

   

 
 
 

     
  

   

 
 
 
 

     

  

   

 
 



 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

, הופיע בפני 2019עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת אני, 
מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .צהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניה
       

      
                      _______________
חותמת+חתימה          



 בדבר עמידה בתנאי סף מנהל הפרויקטתצהיר  -' 1דנספח 

 

 לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים  .1.1

_ חב'/ע.מ____________________ –המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

ניהול הליכים סטטוטוריים ותכנון  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי נ"במסגרת (, "המציע")להלן: 

, הוא אמת, מנהל הפרויקטבתפקיד "(. ההזמנה: "להלן)  "2019-330  מוקדם לפרויקטים תחבורתיים

 מלא ומדויק. 

 כדלקמן:המצטברים אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף  .1.2

 .או בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה או תכנון עריםאו אדריכל  אזרחימהנדס  .1.2.1

 השנים האחרונות כמנהל פרויקטים תחבורתיים.  10שנים לפחות במהלך  7בעל ניסיון של   .1.2.2

 50יקף של מעל הניהלתי תכנון מוקדם וסטטוטורי של לפחות פרויקט תחבורתי עירוני אחד ב .1.2.3

 אושרה לפרסום.ת הסטטוטורית בו יאשר התכנ₪ מליון 

 בחר/י את החלופה הרלוונטית: .1.2.4

 אצל המציע בהעסקה ישירה ת/ני מועסקא. 

 ע. התקשרות עם המצי מצ"ב הסכם 

ברור  . אמת לההטב תוכן וכי ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .1.3

לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם 

 להזמנה. 7לסעיף 

 
 



 
 טבלת פרויקטים עבור מנהל הפרויקט. שם:______________

 *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש
 

שם 
 הפרויקט

תקופת מתן 
 השירותים 

 
היקף 
 כספי 

האם 
התב"ע 
אושרה 
 לפרסום

 לא\כן

נא לסמן בעמודה  –סוג הפרויקט 
 המתאימה

תיאור הפרויקט ותפקיד 
 בפרויקט

שם 
הממליץ/

איש 
הקשר 

של 
הפרויקט 

מטעם 
 המזמין

 טלפון

חודש
 שנה/

עד 
חודש

 שנה/
תחבורתי  תחבורה יבשתית

 עירוני

 
 
 
 

     

 

   

 
 
 
 

     

 

   

 
 
 
 

     

 

   

 
 
 

     
 

   

 
 
 
 

     

 

   

 
 



 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת  .1.4

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

, הופיע בפני 2019___ בחודש ________ בשנת אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום 
מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני
       

      
                      _______________
 חותמת+חתימה          

 
 
 
 
 
 
 
 



 בדבר עמידה בתנאי סף נותן שירותים נוסףתצהיר  -' 2דנספח 

 

 לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים  .1.1

חב'/ע.מ_____________________  –המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

ניהול הליכים סטטוטוריים הזמנה להציע הצעות למתן שירותי "במסגרת (, "המציע")להלן: 

נותן שירותים בתפקיד "(. ההזמנה: "להלן)  "2019-330  ותכנון מוקדם לפרויקטים תחבורתיים

 , הוא אמת, מלא ומדויק. נוסף

 כדלקמן:המצטברים  אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף .1.2

ו אדריכל או הנדסאי אדריכלות או בעל תואר אקדמאי מהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי א  .1.2.1

 בגיאוגרפיה או תכנון ערים.

 או ליווי תכנון מוקדם והליכים סטטוטוריים. \ושנים בניהול  3יסיון של נבעל/ת   .1.2.2

 אני מועסק/ת אצל המציע בהעסקה ישירה.   .1.2.3

ברור  . אמת לההטב תוכן וכי ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .1.3

לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם 

 להזמנה. 7לסעיף 

 

 
 



 
 

 שם:______________ .עבור נותן שירותים נוסף טבלת פרויקטים
 *ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש

 

 הפרויקטשם 

 תקופת מתן השירותים 
 

האם התכנית 
הוגשה 
 להפקדה

 לא\כן

נותן תיאור הפרויקט ותפקיד 
 בוהשירותים 

ופרטי  המזמיןקשר של מטעם איש שם 
 התקשרות

 עד חודש/שנה חודש/שנה

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 



 .חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זו שמיזהו  .1.4

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

, הופיע בפני 2019אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 
ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את מר/גב' ______________, נושא/ת 

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       
      

                      _______________
החותמת+חתימ          



 



 

 
  

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - ה'נספח 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה 

(, עושה תצהירי זה "המציע"חתימה מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

סטטוטוריים ותכנון מוקדם הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הליכים במסגרת 

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי "ההזמנה")להלן:  033-2019הליך מס'  –לפרויקטים תחבורתיים 

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה 

 בכתב כדלקמן: 

רות עליו חתמתי אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקש .1

 והמצורף להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת  .2

באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf  :( ולדווח לצוות באופן "החברות")להלן

 מיידי על קשרי עם מי מהן. 

 נכון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה הנכונה[: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או

מצ"ב לתצהיר זה מסמך עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.  

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים

 ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות. 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 _____________________ חתימת המציע:

 ימת המצהיראימות חת

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, 

הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת לי 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה 

 וי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. צפ

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                      תאריך                 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf


 
 

 

 

 


