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לפרוייקטים תכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור ייעוץ הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

 2020-200ולין בירושלים ובמטרופתחבורתיים 

 

 כללי .1

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

)להלן: "הצוות"(. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין 

פרויקט ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה. 

דגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של ה

, הקו הסגול, הקו הכחול JNETה  -הרכבת הקלה בירושלים כגון: הקו האדום הקיים וקווים נוספים 

 והקו הצהוב המצויים בשלבי תכנון שונים )להלן: "הפרויקטים"(

וות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב כמו כן, כחלק מעבודתו עוסק הצ

 ומסופי אוטובוסים. , הפרדות מפלסיותוסע-ביניהן, ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

ייעוץ שירותי למתן  להתקשר בהסכמי מסגרת עם יועציםצוות ה מבקש יםבמסגרת קידום הפרויקט

 "(.השירותים)להלן: "תכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור ו

 

  הגדרות .2

צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים, העמותה לתכנון, פיתוח ושימור   - המזמין

 אורבני, ירושלים.

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

השירותים המפורטים בהזמנה להגיש הצעות זו ו/או כל אדם אשר יוסמך 

על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

סמנכ"ל הנדסה/מנהל התכנון/ מנהל תחום תשתיות ו/או מי יהיו נציגיו 

 . מטעמם

המציע יהיה  -מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו   -  ציעהמ

 האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

בחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם ימי מבין המציעים שהצעתו ת  - זוכיםהזוכה/

 מסגרת לביצוע השירותים.

 תים כאמור לעיל.ההסכם שיחתם עם הזוכה/המתכנן למתן השירו   -הסכם מסגרת 

 אופן ההתקשרות עם הזוכים.  - הזמנת עבודה

 



 

 
 

 

 השירותים הנדרשים .3

יקטים מכלול הפרומתכנן מערכות מיזוג אוויר ואוורור וזאת עבור הצוות מעוניין להתקשר עם  3.1

חנה וסע, הפרדות מפלסיות, כולל הרכבת הקלה, חניונים לאוטובוסים וחניוני  -שבאחריות המזמין 

 ועוד. דרכים 

. עם זאת, יובהר כי ניסיון בביצוע סימולציות CFDשירותי התכנון עשויים לכלול ביצוע סימולציות  3.2

 אלו, אינו מהווה תנאי סף להשתתפות. 

( המצורף למסמך זה. תכולת SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ) 3.3

מסמך מחייב לצורך הכנת ההצעה בבקשה להציע הצעות זו ולצורך ההתקשרות. על  ואהעבודה ה

המציע לקרוא בעיון את המסמכים ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות במסמך זה 

 ובמסמך תכולת העבודה.

 תקופת ההתקשרות  .4

 שנים או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדם.  5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  4.1

יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות,  4.2

 אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה לשביעות רצון המזמין.

עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה או הזוכים, והוא שומר לעצמו את הזכות  4.3

  את ההתקשרות או לא לבצעה כלל ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. להקטין או להגדיל

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 רשום כחוק בישראל.או עוסק מורשה ההמציע תאגיד  5.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות   5.2

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

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

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

 ולפי חוק מס ערך מוסף. 

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

 פי החוק מס ערך מוסף.

  תחבורה שנים לפחות בתכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור למנהרות 7המציע בעל ניסיון של  5.3

  ם.מבניאו \ו )רכב, או רכבת או רק"ל(

 (: "המהנדס הבכיר"מהנדס העומד בתנאי הסף הבאים )להלן: )בהעסקה ישירה( המציע מעסיק  5.4

המהנדסים מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בהתאם לחוק  .5.4.1

 . 1958-והאדריכלים התשי"ח



 

 
 

 

ג שנים לפחות )שקדמו למועד הגשת הצעה זו( בתכנון מערכות מיזו 5בעל ניסיון של  .5.4.2

 .מבניםאו \ו תחבורה אוויר ואוורור למנהרות

תכנן תכנון ר ת ההצעות, המהנדס הבכיהשנים שקדמו למועד האחרון להגש 5במהלך  .5.4.3

חמישה פרוייקטים ללפחות מערכות מיזוג אוויר ואוורור מלא )מוקדם ומפורט( ל

פרדה האו מנהרה , תחבורה ציבורית מסוף ,רכבים חניוןמהתחומים הבאים: 

 מפלסית.

 

 הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה .6

 . הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן:6.1

 

ניקוד  תיאור   סעיף
 מרבי

  ניסיונו של המציע בהכנת תכניות מיזוג ואוורור מציע  6.1
 20 . ותנקוד 2 עד –לכל פרויקט תחבורתי 

מעבר המועסקים אצל המציע בהעסקה ישירה )המהנדסים מספר  מציע  6.2
 5  . אשר יופיע ברשימה כל מהנדסלאחת  ודהנק  - למהנדס הבכיר(

6.3  
 מציע

 CFDניסיון המציע בביצוע סימולציות 
 5 הנקוד 1 –לכל פרויקט 

6.4  

מהנדס 
 הבכיר

, וזאת בהתאם בהכנת תכניות מיזוג ואוורור המהנדס הבכירניסיונו של 
 לחלוקה הבאה:

 2 - מבונה רכב חניוןתכנית שהוכנה עבור הקמת לכל  6.4.1
 נקודות סה"כ לתת סעיף זה. 10. עד נקודות

לתחבורה  מקורות תחנותתכנית שהוכנה עבור לכל  6.4.2
נקודות סה"כ  10. עד הנקוד 1 –שאינן מבנה בנוי  ציבורית

  לתת סעיף זה.
של תחבורה  מבונהמסוף תכנית שהוכנה עבור לכל  6.4.3

  נקודות סה"כ לתת סעיף זה. 10. עד נקודות  2 – ציבורית
נקודות.  2 – מבנה דיפותכנית שהוכנה עבור הקמת לכל  6.4.4

 נקודות סה"כ לתת סעיף זה. 10עד 
 2 - ת תחבורהמנהרתכנית שהוכנה עבור הקמת לכל  6.4.5

 נקודות סה"כ לתת סעיף זה. 10עד  . נקודות
 נקודות.  30יהיה  6.4*למען הבהירות, יובהר כי הניקוד המירבי לסעיף 

30 

6.5  
מהנדס 
מ"ר.  1,000חו גדול מניסיון בהכנת תכנית מיזוג ואוורור עבור מבנה ששט הבכיר

 15 נקודות עבור כל מבנה. 3

6.6  
מהנדס מציע/
 5 ניסיון בירושלים בכיר

6.7  
מהנדס מציע/
 10 המלצות מזמיני עבודה קודמים  בכיר

 10 התרשמות כללית כללי  6.8
 100 סה"כ   6.9



 

 
 

 

 .)מוקדם ומפורט( יובהר כי ינוקדו רק פרויקטים שתוכננו בכל שלביהם*

 המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 הבאים:את המסמכים בהצעתו יכלול המציע 

 או תעודת עוסק מורשה. העתק תעודת התאגדות 7.1

 אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 7.2

 להזמנה זו. כנספח ב'נספח התעריפים המצורף  7.3

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  בצירוף טבלהתצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף  7.4

 להזמנה זו.כנספח ג' בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  בצירוף טבלהבדבר עמידה בתנאי סף המהנדס הבכיר תצהיר  7.5

 להזמנה זו.' דכנספח ולצורך בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

 .המהנדס הבכיראסמכתאות של קורות חיים ו 7.6

 להזמנה זו.' הכנספח  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף 7.7

נוסח הזמנה זו והסכם ההתקשרות חתומים על ידי המציע )חתימה בכל עמוד(. יודגש כי החתימה  7.8

 על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות. 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע האחריות לוודא כי התייחס  7.9

 לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

ההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו.  8.1

הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק מובהר בזאת, כי 

לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם 

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

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

 דעתו הבלעדי.

תתבצע על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי  יובהר כי חלוקת הפרויקטים בין הזוכים השונים, 8.2

של הצוות, במסגרתו תבחן בין היתר ההתאמה בין טיב הפרויקט )והשלב בו הוא מצוי( לניסיונו 

ים לפרויקט כמו: זמינות יוכישוריו של הזוכה, תוך בחינת שיקולים מקצועיים נוספים הרלוונט

 היועץ, שביעות רצון הצוות מעבודות קודמות וכיוצ"ב.

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם ביצוע  8.3

העבודה יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, 

בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע העבודה ולוח הזמנים 

 ת העבודה.להשלמ

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא  8.4

 .הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת



 

 
 

 

בביצוע העבודות,  אישיירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן המהנדס הבכיר  8.5

ובישיבות  בכל עת למתן מענה בנוגע לעבודות ולהשתתף בוועדות הצוותוכן עליו להיות זמין 

 מקצועיות ככל שיידרש.

לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית בכתב.  8.6

מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה חתומה 

 ת נציג הצוות. ומאושרת מא

 במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז כמפורט בהסכם המסגרת. 8.7

  –תמורה הכספית  .9

. הצוות שומר לעצמו את הזכות לפצל חמיליון ש" 5 היקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו הוא בסך 9.1

 את השירותים בין מספר זוכים. 

   בחלוקת המסגרת בין הזוכים יתחשב הצוות בין היתר בגודל המשרד, זמינותו וכו'. יובהר כי  9.2

 בכל הזמנת עבודה תחושב בהתאם למטלה הספציפית ובהתבסס על נספח התעריפיםהתמורה  9.3

 )נספח ב'( ועל פי נספח התמורה שיועבר על ידי המזמין לאחר הזכייה.

  התעריפים 9.4

 התעריפים לפיהם תחושב התמורה יהיו התעריפים שלהלן: 

 מיתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואיוורור –תעריף א.א.א.י  -

 מיזוג אוויר,קירור וחימום – 2.10פרק  –תעריף משהב"ט  -

 31.07.2014מתאריך  מערכות במנהרות – 24פרק  –תעריף נתיבי ישראל  -

   CFDאו נתיבי ישראל  תעריף מיוחד להדמיות במידה ויפורסם על ידי משרד הביטחון ו/ -

יובהר כי קביעת התעריף הרלוונטי לכל הזמנת עבודה תהיה בהתאם למטלה ולפי שיקול דעתו 

 הבלעדי של המזמין.

. בהתאם לאמור בנספח ב' שיעור ההנחה אשר נקבע ע"י צוות אב לתחבורה בכל תעריףההנחה :  9.5

בהסכם זה על כל השינויים הנובעים מעדכון התמורה או שיעור ההנחה יהיה שיעור ההנחה הקבוע 

 .תוספות לתמורה

  קביעת אחוז השכר: 9.6

 הרלוונטית אחוז השכר )מכסת שכר היסוד( יקבע, לפי ערכה הכספי הכולל של העבודה ההנדסית

ובהתאם לקבוע בתעריף הישים  המתקןמותאמת למדד בסיס החוזה, בהתאם לסוג  לפרויקט

פורט בהזמנת העבודה . כמו כן, שמורה לצוות הזכות שלא לחשב התמורה על לעבודות המתכנן כמ

 פי הפרמטרים הקבועים בתעריף אלא בדרך אחרת על פי שיקול דעתו.

  קביעת ערך המבנה לצורך חישוב השכר: 9.7



 

 
 

 

קביעת ערך המבנה "ערך המבנה לצורך חישוב מכסות שכר היסוד" הוא ההיקף הכספי הכולל של 

מותאם למדד בסיס החוזה. בכל מקרה, יקבע ערך המבנה בהתאם  פרויקטכל העבודות בכל 

לסייגים המפורטים ב"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון", יובהר כי סייגים אלו 

 ערכםיחייבו גם אם התעריף לחישוב שכר הטרחה יהיה אחר. כן יובהר כי בערך המבנה לא יכללו 

ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו עפ"י התעריף ו/או התניות של אותם חלקים ו/או מתקנים 

מיוחדות שיצויינו בהסכם )ואשר יכולות לגבור על האמור לעיל(. כן לא ייכלל בערך המבנה מס 

 ערך מוסף.

מובהר כי יתכן שלכל פרויקט יוצאו יותר מהזמנת עבודה אחת ועל כן עדכון ערך המבנה ייעשה 

 על פי ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט. 

 השירותים החלקיים  : 9.8

 קיים יהיה כמפורט בנספח התעריפים.סך כל השירותים החל 9.7.1

הצוות שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל השירותים החלקיים המפורטים  9.7.2

בנספח או רק חלק מהם. השירותים החלקיים בגינם תשולם תמורה, יקבעו סופית 

בגמר העבודה, בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו בפועל. הצוות שומר לעצמו את 

הזכות לפעול שלא בהתאם לתעריף ולקבוע חלקיות שונה או לפעול שלא על פי 

 פי שיקול דעתו.השירותים החלקיים או לקבוע כל הנחיה מיוחדת אחרת על 

יודגש כי אבני הדרך על פי התעריף יחולקו לתתי אבני דרך על פי תוכנית העבודה  9.7.3

 .הכוללת לצוות התכנון עד לאישור הסופי

יובהר כי הצוות יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכנית העבודה ובאבני  9.7.4

 הדרך לתשלום.

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק.  9.9

או מדד המחירים לצרכן של חודש  2019 נובמבר דש של חו ומות הבניהתשמדד: מדד  9.10

 .בהתאם לתעריף 2019נובמבר 

הן ישירות ו, הן ופית וכוללת את כל הוצאות המציעתמורה ס בגין העבודה היאמובהר כי התמורה  9.11

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

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

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.

התשלומים ישולמו לאחר אישור המזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין השירותים שבוצעו  9.12

 בפועל על פי הזמנות העבודה המאושרות. 



 

 
 

 

חשבונות: בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי אופני המדידה/מחירי יחידה ובהתאם  9.13

ציין את תאריך ביצוע השירות, למחירי היחידה בהצעה הזוכה. הזוכה יצרף לחשבונות דו"ח המ

 תיאור השירות, מספר המדידות/אורכים/שטחים שבוצעו, שם המבצע, וחתימת המבצע. 

 יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות.  60התמורה תשולם במועד שוטף + 9.14

 שאלות והבהרות .10

, עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  .10.1

 . 12:00ה בשע 202004.20.

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  .10.2

 

 

 

 

 בפורמט המוכתב לעיל.המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו  .10.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. .10.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  .10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .10.7

 הגשת ההצעות .11

הצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,   11.1

הצעה שלא תימצא . 12:00בשעה  30.04.2020' ה עד יוםירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

  .לא תשתתף בהליך –בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

תשומת  .17:00 – 8:00ה', בין השעות -הצוות בימים אניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעילות של  11.2

 לב המציעים כי משרדי הצוות יהיו סגורים במהלך חול המועד פסח.

(.  CD או (Disk on key עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית 3-ההצעה תימסר ב 11.3

 .בתוכנםבאחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין 

תחבורתיים  תכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור לפרוייקטיםעל ההצעה יצוין "הצעה למתן שירותי  11.4

  .ותכלול את הנושאים המפורטים לעיל "002-2020ין ובמטרופולירושלים ב

 .חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 6ההצעה תהיה תקפה למשך  11.5

 זכויות המזמין .12

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות שהוצעו.  12.1

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 12.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    

mailto:tenders@jtmt.gov.il


 

 
 

 

 , כולה או חלקה.לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם 12.3

 בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  12.4

 לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.  12.5

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת אישור  12.6

 הצוות מראש ובכתב.

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף במקרה  12.7

 בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל  12.8

 הצעה שהיא. 

מנה זו. במקרה שכזה, המזמין יחלק לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהז 12.9

את השירותים הנדרשים בין הזוכים  על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה קבועה 

 מראש כזו או אחרת.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים  12.10

 בהזמנה זו.

עה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית לתת ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצ 12.11

 למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי מתקיים   12.12

 לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

חיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה בו המ .12.12.1

 סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. 

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה לגבי  .12.12.2

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

 

           

 בכבוד רב 

       

ניקולאי גליקמן                   

  



 

 
 

 

 – SOW –תכולת העבודה 

 :מטרה .1

( של מתכנן מערכות מיזוג אוויר ואוורור SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה )

 " בהתאמה(. המערכות" -" ו המתכנןבמנהרות ומבנים )להלן: "

המתכנן יבצע את התכנון על פי הנתונים וההנחיות שימסרו לו ע"י הצוות ובהתאם לכל התקנים 

 הרלוונטיים.  

 

 :תכולת העבודה .2

 לתכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור שלבי התכנון .2.1

 התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:

 .ייעוץ לתב"ע ותכנון מוקדם 

 .תכנון סופי 

 .תכנון מפורט 

 .פיקוח עליון 

 התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים. רמת

 סומנו ב )*( והם באים בנוסף ליתר השירותים. BIMיובהר כי שירותים הנוגעים לתכנון ב

  CFDשריפה באמצעות תכנת ביצוע ניתוח  .2.2

בטיחות אש  28תכולת העבודה תהיה בהתאם למפרט השירותים של נתיבי ישראל פרק 

 .12-2011במנהרות, גירסא 

 

 :תהליך התכנון .3

 לוח זמנים .3.1

המתכנן אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו להשלמת התכנון  ולהשיג את  -

כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח הזמנים 

 שנקבע לתכנון. 

מעכב בשום שלב של התכנון המתכנן ישתלב בלוח הזמנים הכללי לתכנון ולא יהווה גורם  -

 והביצוע.

 ממשקים ותיאום .3.2

 המתכנן נדרש לעבוד בתיאום עם מתכננים נוספים המשתתפים בצוות התכנון, לרבות: .א

 מתכנן המסילה. -

 מתכנן הדרכים. -



 

 
 

 

 אדריכל מתכנן ערים, אדריכל מבנים ואדריכל נוף. -

 מתכנן התנועה והרמזור. -

 מתכנן המערכות הרטובות: מים, ביוב, ניקוז. -

 קונסטרוקטור. -

 מתכנן מערכות הרכבת הקלה. -

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל, המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים אשר  .ב

( להבטחת ביצוע והפעלה "מנהל הפרויקט"ימונו ע"י הצוות וכן עם מנהל הפרויקט )להלן: 

 אופטימליים של הפרויקט. 

לבדו יהיה אחראי לשלמות עבודתו, ובמיוחד אחראי על אף האמור בסעיף ב' לעיל, המתכנן  .ג

 להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות. 

 פגישות .3.3

המתכנן נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים בצוות  .א

ס לכל הפרוייקט. הפגישות תיערכנה בהנחיה ובניהול של מי שימונה ע"י הצוות. המתכנן יתייח

ההערות שתינתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת להבטיח את קבלת אישורו של מנהל הפרויקט 

 לתכנון. 

 המתכנן יביא לכל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות התכנון.  .ב

המתכנן יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון, כמו: עיריית  .ג

 ירושלים, שרותי החרום וההצלה וכד'. 

 צוות הפרוייקט .3.4

תכנון הפרויקט יעשה בניהול ותאום של מי שימונה ע"י הצוות. המתכנן יגיש את התוצרים  .א

 והדו"חות הנדרשים ממנו למי שימונה מטעם הצוות . 

תכנן ימנה נציג רשמי שלו אשר יהיה איש הקשר עם מנהל הפרויקט. איש הקשר ישתתף בכל המ .ב

ישיבות תאום התכנון וישיבות אחרות שתקבענה. במקרה ואיש הקשר לא יוכל להגיע לפגישה 

 כלשהי, המתכנן ישלח נציג המכיר את פרטי הפרויקט היטב במקומו.  

 הגשת התוצרים. .3.5

כנן יגיש לאישורו של הצוות או מי מטעמו  טיוטה של רשימת בתחילת כל שלב תכנון, המת .א

 תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמך זה יעודכן בהתאם להתקדמות הפרויקט.

, שיטת קידוד וכד'(. מסמכים CADכל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות הנדרשים )תבניות, קבצי .ב

 שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 כל המסמכים שיוגשו כאמור לעיל יערכו בשפה האנגלית והעברית יחד.  .ג

 אישור התוצרים. .3.6



 

 
 

 

 בגמר כל שלב יגיש המתכנן התוצרים לצוות או למי שימונה מטעם הצוות. .א

ידוע למתכנן שהתוצרים יבדקו ויבוקרו על ידי מנהל הפרויקט  ועל ידי גורמים נוספים, כמפורט  .ב

 בהזמנה ובמסמך זה.

פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים, כאשר ידוע לו שהאישור לשלב  המתכנן ישתף .ג

 התכנון יינתן על ידי נציג הצוות או מי מטעמו.

במידה ויידרש המתכנן לשינויים ותוספות לאחר אישור שלב תכנון, יהיה המתכנן זכאי לתשלום  .ד

 סכם שייחתם עימו. עבור העבודה הנוספת שיתבקש לבצע. שכר הטרחה לשינויים יהיה על פי הה

 תאור מפורט של משימות התכנון.  .4

 תכנון מוקדם .1

 המתכנן יבצע את המטלות הבאות: 1.1

בירור הפרוגרמה עם העירייה, ביקור באתר, תיאום והתייעצות עם מתכנני המבנה  1.1.1

 הרלבנטי. 

בירור מול הרשויות המוסמכות או מול גורמים אחרים לגבי קיומן של בעיות  1.1.2

חוקיות או אחרות הכרוכות בתכנון המערכות או לגבי קבלת אישור הרשויות ו/או 

 הגורמים הנ"ל לתכנון כאמור. 

בכלל קביעת עקרונות מערכות המיזוג והחשמל הנדרש לצורך הפעלת המערכות.  1.1.3

 ה וחישובי האנרגיה הכוללים של המבנה. זה, קביעת מקורות האנרגי

 ניתוח חלופות, הצגתן למזמין וקבלת אישורו לחלופה המומלצת.   1.1.4

 הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת העקרונית שתותקן. 1.1.5

 הכנת אומדן משוער של ערך המערכות. 1.1.6

הכנת מודל אנרגיה מבוסס על המודל האדריכלי וביצוע חישובי עומס. החלופות  1.1.7

 מו עם האדריכל )*(יתוא

 

 תכנון סופי .2

 המתכנן יבצע את המטלות הבאות: 2.1

 קביעת מערכות המיזוג.  2.1.1

הכנת התכניות המתארות את המערכת הסופית המסוכמת עם העירייה ומתכנני  2.1.2

המנהרה/מבנה והכוללות תכניות של מערכות פיזור אוויר או אוורור, תכנית הצנרת, 

 תכנית מיקום הציוד, מערך חדרי המכונות והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה. 

ם מתכנני המנהרה/מבנה וכן עם לעיל ייערכו בתיאום ע 2.1.2התכניות כאמור בסעיף  2.1.3

 כל גורם רלבנטי. 

 טיפול באישור התוכניות על ידי הרשויות המוסמכות.  2.1.4



 

 
 

 

המתכנן יערוך תיקונים ושינויים בתכניות וביתר המסמכים בהתאם לדרישת הרשויות  2.1.5

 המוסמכות. 

 הכנת מודל אנרגיה וביצוע חישובי עומס חוזים )*(. 2.1.6

 

 תכנון מפורט .3

 ות הבאות:המתכנן יבצע את המטל 3.1

 חישובי המערכות השונות.  3.1.1

 בחירת הציוד הדרוש למערכות. 3.1.2

 הכנת תכניות עבודה מפורטות הכוללות את כל הפרטים הדרושים להתקנת המערכות. 3.1.3

הכנת ריכוז נתונים טכניים ביחס לעבודות הקשורות להתקנת המערכות והעברתו  3.1.4

 למתכנני המנהרה/מבנה ו/או לכל גורם אחר על פי הנחיית הצוות. 

 תיאום תכניות צוות התכנון הנוגעות למערכות המיזוג. 3.1.5

 הכנת מפרטים וכתבי כמויות לצורך הכנת מכרז לאספקת והתקנת המערכות.  3.1.6

 כנית בדיקות מפורטות הנדרשות מהפרויקט בשלב הביצועת\הכנת פרוגרמה 3.1.7

 הכנת אומדן ערך המערכות בהתבסס על המפרטים וכתבי הכמויות. 3.1.8

 מתן חוות דעת טכנית עבור המכרז לאספקת והתקנת המערכות.  3.1.9

 השתתפות בסיור קבלנים.  3.1.10

 הכנת מודל אנרגיה וביצוע חישובי עומס מפורטים )*( 3.1.11

המערכות כולל אביזרים, מהלכי צנרת, העמדת ציוד, תעלות הכנת מודל תכן מפורט של  3.1.12

 ואמצעים לפיזור אוויר והמערכות המתחברות אליהם )*(

תיאום המודל מול מודלים של יועצים נוספים ברמה שתידרש על ידי המזמין והזנת  3.1.13

 נתוני התכן באלמנטים)*(

 הכנת מודל ייעודי לתחזוקה )*( 3.1.14

 הפקת כתבי הכמויות מהמודל )*(  3.1.15

 יקוח עליון על הביצועפ .4

 המתכנן יבצע את המטלות הבאות: 4.1

פיקוח עליון על ביצוע התקנת המערכות בהתאם לתכניות והמסמכים ועל ביצוע  4.1.1

התיקונים שעל הקבלן יהיה לערוך, ככל ויהיו, בין אם בטרם מסירת המנהרה/מבנה 

 ובין אם בתקופת הבדק.

 פיקוח עליון על ביצוע העבודות להתקנת המערכות.  4.1.2

 מתן ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של החומרים והציוד. 4.1.3

 הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר. 4.1.4

 דיווח לצוות על התקדמות ביצוע התקנת המערכות.  4.1.5

 עדכון תכניות בהתאם לשינויים שיהיו, ככל ויהיו.  4.1.6



 

 
 

 

 הזנת השינויים למודל ככל ויידרש )*( 4.1.7

 אישור גמר ביצוע התקנת המערכות.  4.1.8

יעוץ לצוות והשתתפות בבירורים עם הקבלן המבצע בזמן התקנת המערכות, על מתן י 4.1.9

 פי דרישת הצוות. 

 בדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן המבצע. 4.1.10

 .שונות .5

 ייעוץ ובקרה על תכניות בנייה, כולל: .1

 עמידה בתקני משרד הבריאות וכיבוי אש. .א

 ומתן הנחיות בנושא מיזוג וקירור.ייעוץ ושיתוף פעולה עם אדריכלים, מהנדסים, מתכננים  .ב

יעוץ והתאמה של המיזוג ומערכות הקירור ועמידה בסטנדרטים הבריאותיים, מניעת חדירת  .ג

 חיידקים ובקטריות לאוויר בחדר.

 הכנה ועריכה של ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת מקצועיות, בהתאם להנחיות הצוות.  .ד

 

 ייעוץ ותכנון במערכות טיפול אוויר, כולל: .2

 טיפול ובקרה על טיפול באוויר.  .א

 טיפול ובקרה של מערכות מפוח נחשון .ב

 תכנון מערכות טיפול באוויר והמלצות. .ג

 ייעוץ במערכות יניקת אוויר, כולל: .3

 טיפול במערכות יניקה כלליות וייעודיות. .א

 בדיקת מהירויות האוויר על פי המנדף, בקרת פעילות המנדף, שימוש במנדף. .ב

 

 אנרגיה, כולל:ייעוץ בשימור  .4

שימור אנרגיה במבנים חדשים, בדיקת מערכות מיזוג אוויר וקירור, ביצוע בקרות, בידוד ואיטום  .א

 מערכות המיזוג, ויסות המערכות.

 

ייעוץ במערכות אוורור, מערכות קירור מיזוג אוויר, תעלות אוויר, צינורות מים ואביזרי מים  .5

 ומשאבות, כולל:

 רור בחללים מאוישים ולא מאוישים. בדיקת מערכות האוורור והקי .א

 בדיקת לוחות חשמל למערכות חשמל למיזוג אוויר.  .ב

 

 ייעוץ בנושא מערכות בקרה. .6

 .מידע מהמזמין .6

 יסופק על ידי המזמין או מי מטעמו. -קודם קיים  כל תכנון .6.1.1



 

 
 

 

 יסופקו על ידי המזמין או מי מטעמו. -כל סקרי המערכות הקיימים  .6.1.2

 על ידי המזמין או מי מטעמו.  יסופקו –מדידות רלבנטיות  .6.1.3

 

 

  



 

 
 

 

 

 תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם 

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

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

 כדלקמן:

תכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור  שירותיתצהיר זה ניתן במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן  .1

 "(. ההזמנה)להלן: " "2020-020 ופוליןבירושלים ובמטריקטים תחבורתיים לפרו

  להוכיח את עמידת המציע בתנאי הסף וכןו להדגים לתצהירי זהידוע לי כי על הטבלה המצורפת  .2

 .להזמנה להציע הצעות 6ניסיון המציע לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  לפרט את 

 הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן: .3

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .3.1

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק  .3.2

)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  .3.2.1

 נסה ולפי חוק מס ערך מוסף.הכ

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .3.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 תחבורה שנים לפחות בתכנון מערכות מיזוג אוויר ואוורור למנהרות 7המציע בעל ניסיון של  .3.3

 מבנים. או \ו

"המהנדס בתנאי הסף הבאים )להלן:  מהנדס העומד)בהעסקה ישירה( המציע מעסיק  .3.4

 (: הבכיר"

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים  .3.4.1

 . 1958-התשי"ח

שנים לפחות )שקדמו למועד הגשת הצעה זו( בתכנון מערכות מיזוג  5בעל ניסיון של  .3.4.2

 או מבנים.\אוויר ואוורור למנהרות תחבורה ו

שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, המהנדס הבכיר תכנן תכנון השנים  5במהלך  .3.4.3

מלא )מוקדם ומפורט( למערכות מיזוג אוויר ואוורור לפחות לחמישה פרוייקטים 

 מהתחומים הבאים: חניון רכבים, מסוף תחבורה ציבורית, מנהרה או הפרדה מפלסית.

על ידי המציע וכי תוכן  בוצעואות להלן הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .4

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך  אותברור לי כי המידע שבטבלאמת. אות הטבל

 להזמנה. 6ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיף 



 

 
 

  
 בהזמנה להצעת הצעות(: 6הניקוד המופיע בסעיף יקטים שביצע המציע )הן עבור הוכחת עמידה תנאי סף והן לשם קבלת טבלה עבור הפרו

 

 תקופת מתן השירותים

מזמין 
 העבודה

שם 
 הפרויקט 

 
מהי מהות הפרוייקט: חניון רכבים, 
מסוף מבונה של תחבורה ציבורית, 

מנהרת תחבורה, הפרדה מפלסית, חניון 
רכב מבונה, תחנה מקורה לתחבורה 
ציבורית )שאינה מבנה בנוי(, דפו או 

 כביש?

אם בוצעה ה
סימולציית 

שריפה 
בתכנת 

CFD? 

פרטי אנשי קשר אצל 
 המזמין

חודש/שנ
 ה

עד 
 חודש/שנה

שלבי 
ליווי \התכנון

ביצוע 
שבוצעו על 
 ידי המציע

 פרטי התקשרות שם

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש. 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

  להזמנה להציע הצעות(: 6.2ועסקים על ידי המציע )סעיף המהנדסים טבלה עבור מספר ושמות המ

 
 שם היועץ תפקיד היועץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 

 
 

 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .5

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

, הופיע/ה בפני 2020אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 
מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

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

       
      
                      _______________

 חותמת+חתימה          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 בדבר עמידה בתנאי סף המהנדס הבכירתצהיר  -נספח ד' 

 

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

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

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

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

תכנון מיזוג אוויר ואוורור (, במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי "המציע")להלן: 

המהנדס "(. בתפקיד ההזמנה" " )להלן:2020-020ובמטרופולין לפרוייקטים תחבורתיים בירושלים 

 הוא אמת, מלא ומדויק.  הבכיר

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

המהנדסים והאדריכלים מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בהתאם לחוק  .1.2.1

 . 1958-התשי"ח

ג אוויר שנים לפחות )שקדמו למועד הגשת הצעה זו( בתכנון מערכות מיזו 5בעל ניסיון של  .1.2.2

 ם.או מבני\ואוורור למנהרות תחבורה ו

תכנן תכנון מלא ת ההצעות, המהנדס הבכיר השנים שקדמו למועד האחרון להגש 5במהלך  .1.2.3

מערכות מיזוג אוויר ואוורור לפחות לחמישה פרוייקטים מהתחומים )מוקדם ומפורט( ל

 הפרדה מפלסית.או הבאים: חניון רכבים, מסוף תחבורה ציבורית, מנהרה 

 אני מועסק/ת אצל המציע בהעסקה ישירה. .1.2.4

לה אמת.  להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטבאות הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .1.3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע  אותברור לי כי המידע שבטבל

 להזמנה. 6בהתאם לסעיף 



 

 
 

  
 

 
 בהזמנה להצעת הצעות(: 6שביצע המהנדס הבכיר )הן עבור הוכחת עמידה תנאי סף והן לשם קבלת הניקוד המופיע בסעיף  טבלה עבור הפרוייקטים

 

 תקופת מתן השירותים

 שם הפרויקט  מזמין העבודה

 מהות הפרוייקט
יש לרשום באופן ברור את סיווג 

חניון רכבים, מסוף   : הפרויקט
מבונה של תחבורה ציבורית, 

מנהרת תחבורה, הפרדה מפלסית, 
חניון רכב מבונה, תחנה מקורה 

לתחבורה ציבורית )שאינה מבנה 
 .בנוי(, דפו 

האם התכנית 
עבור מבנה 

ששטחו גדול 
 מ"ר? 1,000מ

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 פרטי התקשרות שם עד חודש/שנה חודש/שנה

        

        

        

        

 

 .6יודגש, כי על מציעים לדייק בהגדרת "מהות הפרוייקט" בטבלה לעיל. הגדרת הפרוייקט חיונית עבור המזמין לשם מתן ניקוד כמפורט בסעיף 
 ניתן להוסיף שורות לטבלה ככל ונדרש

 



 

 

 .דלעיל אמתזהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .1.4

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

 2020אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 
הופיע/ה בפני 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -' הנספח 

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

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

מערכות מיזוג אוויר ואוורור זה במסגרת הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון 

(, "ההזמנה")להלן:  2020-02-הליך  -פרוייקטים תחבורתיים בירושלים ובמטרופולין ל

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים 

 ה בזה בכתב כדלקמן:הקבועים בחוק, מצהיר/

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו  .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 באופן מיידי על קשרי עם מי מהן.

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

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

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

 מסמך 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.

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

 

 _____________________ חתימת המציע:

 אימות חתימת המצהיר

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 

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

 תהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                                                 תאריך 

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

