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הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הקו הכחול בפרויקט הרכבת 

 הקלה בירושלים 

 2020-017מס'  הליך

 כללי .1
צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני ירושלים )להלן: 

"המזמין" ו/או ה"צוות"( מקדם את ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת קווי אוטובוס 

 תחבורתיים בעיר ובמטרופולין ירושלים. פרויקטיםהמשיקים לה וכן בוחן ומקדם 

דגל אותו מנהל ומקדם המזמין מטעם המגזר הציבורי הוא פרויקט הרכבת הקלה בירושלים רויקט הפ

 הכולל את:

ק"מ ודיפו רכבת בגבעה הצרפתית, אשר הקמתם הושלמה  14קו רק"ל באורך של  :הקו האדום הקיים -

 . 2009בשנת 

- JNET :"25הארכות הקו האדום ואת שלוחת מלחה ודיפו , פרויקט הכולל את הקמת "הקו הירוק .

ע"י חברת מוריה וסגירה פיננסית  1ק"מ נוספים אשר נמצאים כיום בשלב עבודות אינפרא  27-סה"כ כ

 והפעלה.  2זכיין לביצוע עבודות אינפרא העל ידי 

 השלוחותאת הקמת דיפו רכבות נוסף בסמוך לתחנת הרכבת מלחה ו הכולל פרויקט: הקו הכחול -

 ק"מ: 26 -הבאות באורך כולל של כ 

o השלוחה המרכזית של הקו הכחול משכונת רמות לגילה וכולל מנהרה תת"ק : השלוחה המרכזית

 ודיפו מלחה. שלוחה זו נמצאת בשלב התכנון המפורט.

o שלוחה זו נמצאת בשלב התכנון המפורט. : מלחה )דרך עמק רפאים( - שלוחת החאן 

o נמצאת בשלב מתקדם של התכנון : שלוחה זו ("הקו הסגול"ארמון הנציב )להלן:  - שלוחת הדסה

 המוקדם.

o שלב נמצאת ב. שלוחה זו ק"מ נוספים 3 -שלוחה אופציונלית באורך של כ: שלוחת ארמון הנציב

 תכנון מוקדם.של 

o ל שלב שנמצאת ב. שלוחה זו ק"מ נוסף 1 -שלוחה אופציונאלית באורך של כ: שלוחת המוזיאונים

 תכנון מוקדם. 

. השלמת התהליך 2020לקו הכחול פורסמו באפריל  2עבודות אינפרא עבור מסמכי התכנון המוקדם לזכיין 

 . 2022וזוכה צפוי להיבחר בתחילת שנת  2021ופרסום מסמכי המכרז צפויים לתחילת שנת 

 . 1אבמקביל מתכוון הצוות להשלים את התכנון המפורט ולהתחיל בביצוע עבודות אינפר



 

 

 

ופרסום המכרז הזכייני להקמת והפעלת הקו  1לשם השלמת התכניות לקראת ביצוע עבודות אינפרא 

מנהל פרויקט שיהיה אחראי על ניהול וקידום מכלול הכחול, על שלוחותיו, מבקש הצוות להתקשר עם 

 . ("מנהל הקו")להלן:  ההיבטים הנדרשים לשם כך

 הגדרות  .2

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

 ירושלים.

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

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

 . בצוות נדסהה יתזמין למציע אחרת תהיה נציגתו סמנכ"ללא הודיע המ

המציע יהיה האישיות המשפטית  –מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו   -  המציע

 ההצעה. הוגשהאשר בשמה 

 .מו הסכםעחתם ימי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וי  - הזוכה

 הנדרשים השירותים .3

יהיה אחראי על ניהול וקידום מכלול ההיבטים הנדרשים לשם השלמת פרויקט הקו הכחול. מבלי מנהל הקו  

 לגרוע מכלליות האמור, יהיו תחת אחריותו הנושאים הבאים: 

התכנון המפורט, באמצעות  השלמתאחראי ל יהיהקו הנהל מ:  1ניהול התכנון המפורט למכרזי אינפרא  3.1

קריטריונים בהגדרות, עמידה בלוחות הזמנים לתכנון, עמידה בלרבות:  של הצוות, המתכננים והיועצים

סטנדרט התכנון, ביצוע תיאומים וקבלת אישורים מכל הגורמים המעורבים בפרויקט בין שהם בו

והטמעה של כל הנדרש במסמכי שילוב  ',מתכננים, יועצים או בין שהם גורמים מאשרים או גורמי צד ג

 למכרז מידי חברת הבקרה של משרד התחבורה. קבלת אישור מוכנות ו המכרז

השלמת ל עד, 2אחראי לתכנון הכולל של אינפרה  קוהמנהל  (:2ניהול התכנון למכרז הזכייני )אינפרא  3.2

 תקציב., רכש, לוחות הזמנים ותכניות תפעול  ,ותהנדסי כל מסמכי התכנון לרבות: תכניות

, תהליך המכרזהצוות לאחראי מטעם  יהיהקו המנהל : 2אינפרה לעבודות הזכייני יהול המכרז נ 3.3

סומו, מתן מענה לשאלות המציעים, ביצוע התאמות שיידרשו פר לרבות: כתיבת מסמכי המכרז,

ואה בין השובדיקת ההצעות ובמסמכי המכרז, ביצוע בדיקה וחוות דעת לחומר אשר המציעים יגישו, 

עד אישור הזוכה על ידי המדינה וחתימת החוזה  ים בפרויקטהיועצים המעורבהמציעים במכרז וניהול 

 עימו.



 

 

 

מנהל הקו ילווה את הליך הסגירה הפיננסית : 2ליווי הסגירה הפיננסית וביצוע עבודות אינפרא  3.4

קט על ידי הזכיין, יבטיח את ביצועו כנדרש ואת עמידת המדינה והצוות ואת ביצוע הפרוי

בחוזה הזיכיון, כל זאת עד להשלמת מסירת הפרויקט והפעלתו כפי שאלו יוגדרו בהתחייבויותיהם 

 המסחרית המלאה.

  לפרויקטים הם כמפורט מטה: עקרונייםלוחות הזמנים ה 3.5

 2020-2021לשנים  1מכרזי אינפרא  3.5.1

 יעד לפרסום מכרז מקטע

 Q3-2020 50מקטע 

 Q3-2020 81מקטע 

 Q4-2020 61מקטע 

 Q1-2021 10מקטע 

 Q1-2021 62מקטע 

 Q2-2021 21מקטע 

 Q3-2021 22מקטע 

 Q4-2021 מערבת תלפיו

 Q4-2021 מקטע תת קרקעי

 

 לוח זמנים למכרז הזכייני 3.5.2

 תאריך יעד מקטע

 20-אפר PQפרסום מסמכי 

 20-ספט מועד אחרון לשאלות מציעים 

 20-נוב PQהגשת מסמכי 
 Sortסיום בדיקה והכרזה על 

List Q1-2021 

 Q1-2021 פרסום מסמכי המכרז

 Q4-2021 הגשת ההצעות 
חתימה על הסכם הזיכיון עם 

 Q2-2022 זכיין מועדף

 NTP Q2-2023-סיום סגירת פיננסית ו

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יידרש מנהל הקו לביצוע המטלות המפורטות להלן. יובהר מראש  3.6

 הפעולות הדרושות להשלמת משימתו.אין המדובר  ברשימה סגורה וכי על מנהל הקו יהיה לבצע כל 

 .הכנת תוכנית עבודה אשר תכלול את כל הפרקים הנדרשים למימוש הפרויקט והקמתו 3.6.1

הגדרת שלבי ביצוע הפרויקט תוך קביעת כל הדרוש בכל שלב לרבות מכרזים, התקשרויות,  3.6.2

 סקרים וכיוצ"ב. 

 הגדרת התוצרים הנדרשים בכל שלב ואחריות להשגתם. 3.6.3



 

 

 

הקריטי של הפרויקט לרבות איתור מכשולים ובעיות והעלאת פתרונות ניהול הנתיב  3.6.4

 עבורם.

ניהול, תיאום ומעקב אחר מנהלי הפרויקטים. לרבות, אך לא רק, ביצוע מעקב אחר קצב  3.6.5

התקדמות העבודות, בדיקת דוחות מנהלי הפרויקטים, זימון ישיבות, וכל מטלה אחרת 

 ת הזמנים והתקציב.הדרושה לצורך ניהול הפרויקט ועמידה בלוחו

שיתוף בניהול תהליכי בקרת התכנון ובקרת האיכות בפרויקט לרבות: גיבוש תכנית בקרה  3.6.6

 .חברת הבקרה ומעקב אחר מימושה

 בפרויקט לרבות לעניין לוחות הזמנים, התקציב, ניהול סיכונים. הנוספים ניהול גורמי הבקרה 3.6.7

 ות ולנציגי הצוות.מתן דוחות עיתיים של תכנון מול ביצוע למקבלי ההחלט 3.6.8

 בניית צפי תקציבי ותזרימי לפרויקט על שלביו השונים. 3.6.9

 לרבות חשבונות חריגים. ,סיוע בניהול הבדיקה ובקרת חשבונות התכנון והביצוע 3.6.10

קשרי קהילה והסברה לציבור לאורך כל שלבי הפרויקט וביצוע העבודות, השתתפות בתהליכי  3.6.11

 בתיאום עם מנהל תחום קשרי קהילה בצוות. 

 ובין היתר כמפורט להלן: ,דרשיככל שי, מנהל הקו יקיים פגישות עבודה שוטפות 3.6.12

 סמנכ"ל  מנכ"לית ההנדסה,ס ,מנכ"ל הצוות פגישות שוטפות בצוות ובכלל זה עם

  וגורמים רלבנטיים נוספים בצוות.  , חברות הבקרה, המתכנניםהכספים של הצוות

  הציבורי והן מהמגזר הפרטי ולרבות פגישות שוטפות עם הגורמים המבצעים הן מהמגזר

 חברת מוריה והקבלנים מטעמם.

 גיחון, בזק, החשמל, : חברת הפגישות ותיאומים שוטפים עם גורמי תשתית כדוגמת

משטרה, כיבוי  :חברות כבלים וכן גורמים נוספים הרלבנטיים לביצוע הפרויקט כדוגמת

 אש, משרד לאיכות הסביבה ואחרים.

 ורמים העירוניים ובכלל זה עם מנהלי האגפים הרלבנטיים פגישות שוטפות עם הג

 בעירייה )שפ"ע, תושי"ה, מהנדס העיר, רישוי ופיקוח(.

 יה, במשרד האוצר ובמשרד יבעיר מקבלי ההחלטות בהתאם לנדרש פגישות עם

 התחבורה.

 והיקפה תקופת ההתקשרות .4

הסכם ההתקשרות ההתקשרות עם הזוכה תהיה ממועד חתימת מורשי החתימה של הצוות על  4.1

 המצורף להזמנה זו עד לסיום ביצוע ומסירת הפרויקט.

יובהר כי מנהל הפרויקט יידרש  שעות בממוצע בחישוב חצי שנתי. 180היקף ההתקשרות יהיה  4.2

 להתחייב כי לא ייתן שירותים בפרויקטים אחרים. 



 

 

 

התאם , עשויים להשתנות בעיל ולהלןיובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה וכן הלו"ז ל 4.3

 לצרכי הצוות.  

 ףתנאי  ס .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

  תאגיד רשום כחוק בישראל. או  עוסק מורשה המציע הוא 5.1

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

)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:

שומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והר .א

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 פי חוק מס ערך מוסף.

 העומד בתנאי הסף המצטברים הבאים מנהל קוהמציע יכול להעמיד לשם מתן השירותים   5.3

 :("מנהל הקו")להלן: 

 . בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר בישראל תוארבעל  5.3.1

בניהול תכנון וביצוע של פרויקטים מתחום הנדסה שנים לפחות  10בעל ניסיון של  5.3.2

 .האזרחית

אשר ביצועו  אחדתחבורה יבשתית לפחות פרויקט של  התכנון והביצוע בעל ניסיון בניהול 5.3.3

 מלש"ח לפחות.  250בהיקף של , 2005מאז שנת  הושלם

 - לחילופין או 

 אחדבכל אחד, אשר מלש"ח  150בהיקף כספי של  יםבעל ניסיון בניהול של שני פרויקט

במשך שנתיים לפחות, לרבות את שלב התכנון המפורט עד וכולל בחירת את התכנון ניהל 

מסירת הפרויקט את שלב , לרבות לפחות את הביצוע, במשך שנתיים ניהל שניבו ,קבלן

 למזמין העבודה והפעלתו. 

 .תכנוןבאו  בהקמה פהה שותתייה הזר חברהפרויקט אחד לפחות בו  בעל ניסיון בניהול 5.3.4

 שליטה טובה בשפה האנגלית )דיבור, קריאה וכתיבה(. בעל  5.3.5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   הקריטריונים לבחירת ההצעה .6

ניקוד  תיאור הקריטריון מס'
 מרבי

 5 השכלה והכשרות נוספות   6.1

 תשתית גדולים בתחום התחבורה פרויקטיבניהול  ניסיון  6.2
 10 

6.3  
 לרבות מבנה עליון ניהול פרויקטים מסילתייםניסיון ב

 הניקוד בסעיף זה יינתן רק עבור פרויקטים בהם ניהל גם את המבנה העליון
  יינתן יתרון לניסיון ברכבות קלות 

10 

6.4  
 ניסיון בניהול פרויקטים של מנהור

 מ'.  300ינוקדו פרויקטים של מנהרות באורך של מעל 
 ייתן ניקוד לפרויקטים של מנהור מתחת לשטח עירוני צפוף. 

10 

6.5  

 ניסיון בניהול פרויקטים זכיינים
 .DBינוקדו גם פרויקטים של 

תוך התייחסות הן  BOTאו  PFIמלא  PPPיינתן יתרון לניסיון בפרויקטים בשיטת 
 הביצועלשלב התכנון והן לשלב 

 הליכים מכרזיים בפרויקטים מסוג זה.  או ליווי ן יתרון לניסיון בניהול תניי

10 

6.6  

 היכרות וניסיון בעבודה עם ומול גורמי שלטון מקומי ומרכזי
 היכרות עם משרד התחבורה ומשרד האוצר. 

 עבודה מול עיריות ושלטון מקומי. 
 יתרון לניסיון ועבודה מול עיריית ירושלים בפרט. 

5 

 ניסיון בניהול חברות זרות  6.7
 5 בפרויקטים בהם ניהל צוות שכלל חברות תכנון, בקרה או קבלנים זרים. 

 10 המלצות מזמיני עבודה קודמים  6.8
 15 התרשמות המזמין וראיון אישי  6.9

 20 הצעה כספית  6.10
 100 סה"כ  6.11
 5 שנים  15-ניקוד נוסף למהנדס בעל ניסיון מקצועי של יותר מ  6.12

, משך בפרויקט )עלות הקמה( תפקידו ים אותם ניהלבניקוד יילקחו בחשבון, היקף הפרויקט *

   .   , הצלחת הפרויקט וכו'מורכבות הפרויקט, הזמן בניהול הפרויקט

   קריטריונים.**ניתן להציג את אותו הפרויקט לצורך ניקוד במספר 

 בחינת ההצעות תיערך באופן הבא:***  

הכתובות , הניקוד יתבסס על ההצעות בשלב הראשון תבצע ועדת הבחירה ניקוד ראשוני של ההצעות

 .הקריטריונים המפורטים בטבלה לעילכל ויתייחס ל

שיקבלו את הניקוד לאחר שלב הניקוד הראשוני, תחליט הועדה על זימון לראיון של המציעים 

 מתאימים לביצוע התפקיד.הגבוה ביותר ואשר הינם 

בהתאם למידע שיתקבל במהלך הועדה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את הניקוד הראשוני יצוין 

 איון. יהר



 

 

 

 ניקוד ההצעה הכספית יערך באופן הבא: 

ההצעה הזולה

הצעת המציע
 = ניקוד ההצעה הכספית 20*

בחודש, ₪  100,000לחודש והצעת המציע תהיה ₪  80,000לדוגמא, אם ההצעה הזולה ביותר תהיה 

 תנוקד ההצעה באופן הבא:

 80

 100
*20  =16 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:

  או תעודת עוסק מורשה. העתק תעודת התאגדות 7.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 7.2

נספח ג' תצהיר עמידה בתנאי הסף וטבלת פרויקטים לצורך בחינת הניקוד האיכותי מצורף כ 7.3

  נה זו בצירוף אסמכתאות וקורות חיים. להזמ

הנחה לשכר  30%יובהר כי ניתן להציע עד  המצורף להזמנה זו. נספח ב'הצעה כספית על פי  7.4

  החודשי המוצע.

 להזמנה זו. ד'נספח תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים המצורף כ 7.5

 .כאשר הוא חתום בכל עמודנוסח הזמנה זו  7.6

ובמקומות המיועדים לכך בעמודים  על ידו )חתימה בכל עמוד םחתוהסכם ההתקשרות  7.7

על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי (. יודגש כי החתימה הראשון והאחרון

 ההתקשרות. 

 שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ויהיו, חתומות על ידי המציע.  7.8

  קשרותתותנאי הה התמורה הכספית .8

 דשיות.  וש"ע ח 180החודשי עם הזוכה יהיה עד ל  היקף ההתקשרות 8.1

התמורה תשולם כריטיינר חודשי ובהתאם להצעה הכספית של הזוכה )נספח ב'( ועל פי נספח  8.2

התמורה שיועבר לזוכה לאחר הזכייה. יובהר כי במקרה של שינוי בהיקף ההתקשרות, יעודכן 

 הריטיינר באופן יחסי. 

התשלום יתבצע בהתאם לביצוע בפועל כדלקמן: בחודשים בהם הדיווח המאושר של שעות  8.3

עבודה של הזוכה יפחת מסך שעות העבודה כאמור לעיל, או במצב בו נעדר הזוכה מביצוע ה



 

 

 

השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סיבה שהיא ]להלן: "תקופת 

ההיעדרות"[ ינוכה מהתמורה כאמור החלק היחסי בין תקופת ההיעדרות לבין היקף השעות 

 אותו היה עליו לבצע. 

, אשר תימדד על בסיס חצי 10%היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של עד יובהר כי  8.4

שנה יבחנו תשומות העבודה בפועל, על בסיס מצטבר לאותה התקופה. במקרה של לשנתי. אחת 

 חריגה ממסגרת היקף שעות העבודה, מעבר לאמור בסעיף זה לעיל, לא תשלום תמורה נוספת. 

את היקף השירותים בהתאם לצרכי  לשנות, בהתאם לשיקול דעתו, יובהר כי המזמין יהיה רשאי 8.5

יום. במקרה כזה היקף  30הפרויקט ועל פי שיקול דעתו של הצוות, בהודעה מוקדמת של 

 . תעדכן באופן יחסיהתמורה י

יובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע, ישירות  8.6

מנהל הקו יהיה רשאי להשתמש על אף האמור לעיל, ועקיפות כולל שכר, , נסיעות חניה וכיו"ב. 

 . , והצוות יישא בהוצאות אלהעוזר טכניבשירותי המזכירות של הצוות ולקבל שירותי 

 ל יתווסף מע"מ כחוק.לתמורה כאמור לעי 8.7

 .2020 אפרילהתמורה לעיל תוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש  8.8

חשבונות: בחשבון יפרט הזוכה את שעות העבודה שביצע בו יציין את תאריך מתן השירות  8.9

 ותיאור השירות שניתן.

 מיום אישור החשבון על ידי נציג הצוות.   60התשלום יתבצע במועד שוטף +  8.10

  
 והבהרות שאלות .9

 31.05.2020 , עד לתאריךtenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  9.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  9.2

 

 

 

 המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. 9.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. 9.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  9.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 9.7

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    

mailto:tenders@jtmt.gov.il


 

 

 

 הגשת ההצעות .10

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,  10.1

הצעה שלא תימצא . 12:00בשעה  18.06.2020-ה' הירושלים. עד יום  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

 לא תשתתף בהליך.  –בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

 . 17:00 – 8:00ה', בין השעות -של הצוות בימים אאת ההצעות בשעות הפעילות להגיש ניתן  10.2

(. CDאו  Disk on keyעותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ) 3-ההצעה תימסר ב 10.3

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

ותכלול  "2020-710הליך מס' ניהול הקו הכחול  הזמנה להציע הצעות לשירותי " על ההצעה יצוין 10.4

  את הנושאים המפורטים לעיל.

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6למשך  ההצעה תהיה תקפה 10.5

 

 זכויות המזמין .11

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים במכרז זה לעניין ההצעות  11.1

 שהוצעו. 

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 11.2

לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או  11.3

 חלקה.

 בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  11.4

 לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.  11.5

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת  11.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.

, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך 11.7

 במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי המזמין רשאי שלא לבחור בהצעה הנמוכה ביותר ו/או בכל  11.8

 הצעה שהיא ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. 

שירותים המפורטים לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן מכרז זה, וכן להזמין רק חלק מהעבודה וה 11.9

 בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית  11.10

 לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.



 

 

 

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה   11.11

 כי מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן:

תכסיסנית, לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי  ההצעה 11.11.1

 סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  11.11.2

 בטלה וחסרת תוקף. -  ו/או תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכםהתניה לגבי ההצעה 

    
   
 רב,  בכבוד 

 איריס ערד 

 סמנכ"לית מסילות  



 

 

 

 

 
 
 
 

 הצעה כספית  – נספח ב'
 

 על המציע למלא את הצעתו בשורה המתאימה לכך, בהתאם לניסיונו המקצועי של מנהל הקו המוצע. 

 

 ריטיינר חדשי מירבי מנהל הקו ניסיון
עלות חודשית מוצעת )לא ניתן 
להציע שיעור הנחה העולה על 

%30) 

שנות  15-מהנדס בעל יותר מ
   ₪ 100,000 ניסיון מקצועי

של מהנדס בעל ניסיון מקצועי 
  ₪  80,000 שנים 15עד 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________ ______________ 

 תאריך

 

 חתימה וחותמת



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 תצהיר המציע –נספח ג' 

 

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

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

 

(, "המציע"________ )להלן: ___________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת/ע.מ.___ .1

"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הקו הכחול בפרויקט הרכבת הקלה המוגשת במסגרת 

  .("ההזמנה")להלן:  "017-2020בירושלים, מכרז מס' 

בתנאי הסף וכן לשם נהל הקו נועדה להוכיח את עמידת מזה מצורפת לתצהירי ה כי הטבלה ידוע לי .2

 בהזמנה.כמפורט , לצורך ניקוד ההצעהמנהל הקו פירוט ניסיון 

 :הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה וכמפורט להלן .3

  .המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל .3.1

 .למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .3.2

_______ ______________: מר/גב'מנהל הקו, המציע יכול להעמיד לשם מתן השירותים את   .4

 :("מנהל הקו")להלן:  העומד/ת בתנאי הסף המצטברים הבאי

 בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר בישראל.  בעל תואר .4.1

 שנים לפחות בניהול תכנון וביצוע של פרויקטים מתחום הנדסה האזרחית. 15בעל ניסיון של  .4.2

בעל ניסיון בניהול התכנון והביצוע של לפחות פרויקט תחבורה יבשתית אחד, אשר ביצועו הושלם  .4.3

 מלש"ח לפחות. 250, בהיקף של 2005מאז שנת 

 -או לחילופין 

ניהל את  באחדמלש"ח כל אחד, אשר  150בעל ניסיון בניהול של שני פרויקטים בהיקף כספי של 

ניהל  ובשניהתכנון במשך שנתיים לפחות, לרבות את שלב התכנון המפורט עד וכולל בחירת קבלן, 

 את הביצוע, במשך שנתיים לפחות, לרבות את שלב מסירת הפרויקט למזמין העבודה והפעלתו. 

 יון בניהול פרויקט אחד לפחות בו חברה זרה הייתה שותפה בהקמה או בתכנון.בעל ניס .4.4

 בעל שליטה טובה בשפה האנגלית )דיבור, קריאה וכתיבה(.  .4.5



 

 

 

באופן אישי וכי  מנהל הקוהנני מצהיר כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי  .5

 .תוכן הטבלה אמת

 



 

 

 

 טבלת עמידת מנהל הקו המוצע בתנאי סף

 להוסיף שורות ככל הנדרש*ניתן 

מזמין 
 העבודה

 תקופת מתן השירותים
 תיאור הפרויקט 

יש לציין את שלבי העבודה שנוהלו על 
ידי מנהל הקו, לרבות האם נערך ניהול 

)כולל תכנון מפורט ובחירת תכנון 
)כולל מסירה  או ניהול ביצועקבלן( 

  למזמין העבודה והפעלה(

יש לציין האם 
ביצוע הפרויקט 

הושלם ואת 
 תאריך השלמתו

לציין האם חברה זרה הייתה יש 
)חברות  שותפה בהקמה או בתכנון

 תכנון/בקרה/קבלנים זרים(

היקף כספי 
של 

 הפרויקט

שם איש הקשר של 
הפרויקט מטעם 

+ מזמין העבודה
 טלפון נייד

 חודש/שנה חודש/שנה

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 לצורך ניקוד ההצעהמנהל הקו המוצע עבור טבלת  פרויקטים 

 תשתית גדולים בתחום התחבורה פרויקטיבניהול  ניסיון: 6.2סעיף 

 

 

 

מזמין 
 העבודה

 תקופת מתן השירותים
 

 תיאור הפרויקט
יש לציין את שלבי העבודה שנוהלו על 
ידי מנהל הקו, לרבות האם נערך ניהול 

)כולל תכנון מפורט ובחירת תכנון 
)כולל מסירה  או ניהול ביצועקבלן( 

  למזמין העבודה והפעלה(

יש לציין האם ביצוע 
הפרויקט הושלם 

ואת תאריך 
 השלמתו

יש לציין האם חברה 
זרה הייתה שותפה 
 בהקמה או בתכנון

)חברות 
תכנון/בקרה/קבלנים 

 זרים(

היקף כספי 
 של הפרויקט

שם איש הקשר של 
הפרויקט מטעם 

+ מזמין העבודה
 טלפון נייד

 חודש/שנה חודש/שנה

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 : ניסיון בניהול פרויקטים מסילתיים לרבות מבנה עליון6.3סעיף 

 

 

 

 

מזמין 
 העבודה

 השירותיםתקופת מתן 
 

 תיאור הפרויקט
יש לציין את שלבי 

העבודה שנוהלו על ידי 
מנהל הקו, לרבות האם 

)כולל נערך ניהול תכנון 
תכנון מפורט ובחירת 

 או ניהול ביצועקבלן( 
)כולל מסירה למזמין 

  העבודה והפעלה(

יש לציין האם ביצוע 
הפרויקט הושלם ואת 

 תאריך השלמתו

יש לציין האם חברה 
הייתה שותפה זרה 

 בהקמה או בתכנון
)חברות 

תכנון/בקרה/קבלנים 
 זרים(

 
 
 

האם כולל 
מבנה 
 עליון?

היקף כספי 
של 

 הפרויקט

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 

+ טלפון העבודה
 חודש/שנה חודש/שנה נייד

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 



 

 

 

 פרויקטים של מנהור: ניסיון בניהול 6.4סעיף 

 

 

 

 

מזמין 
 העבודה

 תקופת מתן השירותים
 

 תיאור הפרויקט
יש לציין את שלבי 

העבודה שנוהלו על ידי 
מנהל הקו, לרבות האם 

)כולל נערך ניהול תכנון 
תכנון מפורט ובחירת 

 או ניהול ביצועקבלן( 
)כולל מסירה למזמין 

  העבודה והפעלה(

יש לציין האם ביצוע 
ואת הפרויקט הושלם 

 תאריך השלמתו

יש לציין האם חברה 
זרה הייתה שותפה 
 בהקמה או בתכנון

)חברות 
תכנון/בקרה/קבלנים 

 זרים(

 
 
 

מהו אורך 
 המנהרה?

היקף כספי 
של 

 הפרויקט

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 

+ טלפון העבודה
 חודש/שנה חודש/שנה נייד

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 



 

 

 

 ם: ניסיון בניהול פרויקטים זכייני6.5סעיף 

 

מזמין 
 העבודה

 תקופת מתן השירותים
 

 תיאור הפרויקט
יש לציין את שלבי 

העבודה שנוהלו על ידי 
מנהל הקו, לרבות האם 

)כולל נערך ניהול תכנון 
תכנון מפורט ובחירת 

 או ניהול ביצועקבלן( 
)כולל מסירה למזמין 

  העבודה והפעלה(

לציין האם ביצוע יש 
הפרויקט הושלם ואת 

 תאריך השלמתו

יש לציין האם חברה 
זרה הייתה שותפה 
 בהקמה או בתכנון

)חברות 
תכנון/בקרה/קבלנים 

 זרים(

 
 
 

יש לציין את סוג 
 הפרויקט

DB/PPP/PFI/BOT 

היקף 
כספי של 
 הפרויקט

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 

+ העבודה
 חודש/שנה חודש/שנה טלפון נייד

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 

    

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 תאריך מנהל הקושם וחתימת  שם וחתימת המציע

______________________ ______________________ ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז.  -ו מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ 

הקבועים  _______________ ואחרי שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים

 .עליה בפני מווחת םבחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרת

 

 _____________ 

 חותמת+חתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -  ד'נספח   

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

(, עושה תצהירי זה "המציע"חב'/ע.מ_______________________ ח.פ/ע.מ_____________ )להלן: 

"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניהול הקו הכחול בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים, מכרז במסגרת 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה , ("ההזמנה")להלן:  "017-2020 מס'

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: 

 

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

 להזמנה.

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

https://jet.gov.il/wp-האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

Y2019.pdfMA-content/uploads/2020/01/NIGUD  :( 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 עסקיים ו/או

מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט את קשרי המציע עם מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 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:

 

 עו"דאישור 

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, 

יה צפוי/יה לעונשים ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תה

 הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

 

  ____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                      תאריך                 

https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdf
https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdf
https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdf

