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 2020 אוגוסט

  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלול לתכנון מערכות

 פרויקטים בממשק עם מנת"יעבור 

 2020-19מס'  הליך

 כללי .1

)להלן: פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני כנית אב לתחבורה ירושלים צוות ת

מקדם את ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת קווי  . הצוות"(הצוות" או "המזמין"

  .אוטובוס המשיקים לה וכן בוחן ומקדם פרויקטים תחבורתיים שונים בעיר ובמטרופולין ירושלים

 משלים למערכת המסילתית רכיבאשר מהווים , "חנה וסע" תכנון של חניוני בין היתר מקדם הצוות

 . והמטרופוליןשל מנהרות והפרדות מפלסיות ברחבי העיר  ןוכן הקמת

אשר יבטיח את יישום ו על,-בקרו" מתכלל"יועץ  נדרש הצוות ליועץ אשר ישמש כ ,זובמסגרת 

במערכות פיקוד ובקרת התנועה  ("מנת"י")להלן:  מרכז ניהול תנועה ירושליםדרישות 

שירותי היועץ המתכלל ידרשו משלבי התכנון, דרך ליווי הביצוע, המסירה . המתממשקות למנת"י

 . "(השירותיםלהלן: ") ושנת הבדק והכל כמפורט בהזמנה זו

פרויקטים אותם ב בתפקידים אחרים שמשיובהר כי הזוכה שיבחר במסגרת הליך זה, לא יוכל ל

 במסגרת מתן השירותים.  יתכלל

 

  הגדרות .2

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

 ירושלים.

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

בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידו בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא  המפורטים

של הצוות ו/או מי  ITSהודיע המזמין למציע אחרת תהיה נציגתו ראש תחום 

בתיאום עם , "יתמטעמה. בנוסף, הזוכה יוכל לקבל הנחיות מקצועיות ממנהל מנ

 בצוות. ITSראש תחום 

 .מרכז ניהול תנועה ירושלים  - מנת"י

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

 המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

בחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם מסגרת לביצוע ימי מבין המציעים שהצעתו ת  -  הזוכה

 השירותים.

 שיחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעיל. ההסכם   - הסכם

אופן ההתקשרות עם הזוכה לביצוע מטלות שיקבעו. במסגרת הזמנת העבודה יקבע  -זמנת עבודה ה

 השירותים. היקף הפרויקט, תמורתו ולוחות הזמנים לביצוע

 

 

 

 

 

 



 

 

 השירותים הנדרשים .3

לתאם בין , בקרי התכנון וכל גורם רלוונטי נוסף ,הנחות את מתכנני המערכותהזוכה יידרש ל 3.1

החניון ומערכות מערכות ל , הביצוע ובשנת הבדקתכנוןבשלבי העל -בקרת ולערוך כניותוהת

בגינם תוצא לזוכה הזמנת פרויקטים כל אחד מההפיקוד והבקרה המתממשקות למנת"י ב

 מטלות הבאות:בצע את הל הזוכהדרש יבמסגרת זו י עבודה.

 לימוד מסמך ההנחיות הכללי. 3.1.1

נכתב עבור מנת"י מסמך הנחיות תכנון כללי למתכנני מערכות בקרה  2020במהלך 

 התכנון להנחיות אלו התאמתאת במנהרות וחניונים. במסגרת עבודתו יבטיח הזוכה 

  .הנחיית נציג המזמיןלצורך וויעדכן את הנוהל בהתאם ל

 .לימוד הפרויקט 3.1.2

, תכנון פרטני למתכנני הפרויקטמסמך הנחיות תוצרי לכל פרויקט להכין  יידרש הזוכה

 .בהתאם למסמך ההנחיות הכללי הקיים במנת"י

 .ליווי התכנון 3.1.3

הנחיית  ,במידת הצורך בפגישות יידרש ללוות את תהליך התכנון כולל השתתפות הזוכה

כניות בכל שלבי התכנון ומענה והמתכננים והיועצים של הפרויקט, בקרת הת

  לקונפליקטים בין מתכננים. 

 .הבקרה של כלל המערכות ריכוז 3.1.4

 התאמתןיוודא את  ,לפרויקט שמונו המערכות תכנון בקרי הערות ירכז את כלל הזוכה

 .ביניהןלהנחיות מנת"י ויסייע לפתור קונפליקטים 

 .בדיקת תכולת תוצרי התכנון 3.1.5

 המערכותניות כוה ואישור תבדיקיהיה אחראי על  הזוכהבכל סיום של שלב תכנון, 

 .י"מנתשל  ההפעלה ולתפיסת לדרישותבהתאם 

 .הפרויקטאחריות על קבלת ליווי הביצוע,  3.1.6

לפיקוח העליון אשר יבוצע ע"י מתכנני  במקביל הביצוע ליווי יהיה אחראי על הזוכה

. במסגרת על ידי מנת"ימסירת המערכות וקבלתן  ויסייע למנת"י בתהליך המערכות

 : הבאותאת המטלות  ,בין היתרסעיף זה יידרש היזוכה לבצע, 

 .מול מתכנני הפרויקטFAT,PDR ,CDR  בדיקותביצוע  .א

 הפרויקט.מערכות  כלל של בדיקת תפקודביצוע  .ב

 .י"למנת המסיר תיק ותכולת תפעול נהלי תיק להכנת המתכננים הנחיית  .ג

יקט, המתכננים ומוריה בקליטת המערכות וביצוע הבדיקות יווי מנהל הפרול .ד

 הנדרשות.

 .)SAT/SIAT( במנת"י/בשטח תקנהלאחר ה בדיקת תפקוד המערכות 3.1.7

 מערכות ובאמצעות בשטח הפרויקט מערכות כלל תפקוד יהיה אחראי על בדיקת הזוכה

 נהלי יישום בדיקת ,לתכנון תפקודי המערכות התאמת  ,י"מנת של והשליטה הבקרה

 הצהירו על הפרויקט ומנהל המערכות מתכנןש לאחר וזאת ,המערכות של התפעול

   לדרישות. והתאמה ןתקינות

 .ליווי הפרויקט במהלך שנת הבדק 3.1.8



 

ה יתקלות ויהטיפול במעקב אחר תפקוד כלל המערכות,  הזוכהבמהלך שנת הבדק יבצע 

היועץ יאשר תקינות  הגורם המקצועי מטעם מנת"י בהתנהלותו מול הקבלן בשנת הבדק.

 .המערכות בתום שנת הבדק

באחריותה של מוריה חברה לפיתוח ירושלים תשומת לב המציעים כי חלק מהפרויקטים הם  3.2

"(. לאור כך, ייתכן ובפרויקטים אלו ועל סמך הזכייה בהליך מכרזי זה, מוריהבע"מ )להלן: "

יוזמן הזוכה להתקשר עם מוריה, בהתאם לנהליה וחוזי ההתקשרות שלה. יובהר כי אין באמור 

בידי מוריה, על פי שיקול  לעבודת הזוכה גם בפרויקטים אלו והחלטה זו נתונה התחייבות

דעתה. יודגש כי המציעים לא יוכלו לטעון ו/או לדרוש דרישות כלשהן בנוגע לכך ואין באמור 

 התחייבות כלשהי של הצוות או של מוריה. 

 תקופת ההתקשרות  .4

עד לתום המסגרת הכספית של ההסכם, המוקדם או  שנים 5ההתקשרות תהיה לתקופה של  4.1

 מביניהם.

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

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

 רצון המזמין.

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

 ה כלל ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.או להגדיל את ההתקשרות או לא לבצע

יובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויים להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וללוח כן  4.4

 יום.  30הזמנים שלו, בהודעה מוקדמת של 

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 המציע תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. 5.1

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

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

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

פקודת מס  מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי 5.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף. 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן  5.2.2

 מע"מ על פי החוק מס ערך מוסף.

"נותן )להלן:  הבאים מצטבריםה עומד בתנאי הסףאשר  נותן שירותיםהמציע מעסיק  5.3

 :(השירותים"

  .מערכות בקרת תנועה בתכנון שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  5.3.1

  .מערכות בקרת מבנים בתכנון שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  5.3.2

 .פחותלתכנן מערכות בקרת חניון בעבור חניון אחד  5.3.3

 .לפחותמנהרת רכב אחת  מערכות בקרת מנהרות בעבור תכנן  5.3.4

בקרה של מערכות  FAT,PDR ,CDRבביצוע בדיקות  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  5.3.5

 חניונים ו/או מנהרות ו/או הפרדות מפלסיות ו/או מסופי אוטובוסים.ל

חניונים ו/או בקרה לשל מערכות  SATבביצוע בדיקות  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  5.3.6

 מנהרות ו/או הפרדות מפלסיות ו/או מסופי אוטובוסים. 



 

 הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה .6

 80ים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורט 6.1

 , ובהתאם לחלוקה הבאה:נקודות 20תהווה וההצעה הכספית  נקודות

 

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 הבאים:את המסמכים בהצעתו יכלול המציע 

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 7.1

 אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 7.2

 .כנספח ב'נספח ההצעה הכספית המצורף להזמנה זו  7.3

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד , בצירוף טבלהנותן השירותים, תצהיר  7.4

 להזמנה זו. 'גכנספח האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

 .המוצענותן השירותים קורות חיים ואסמכתאות של  7.5

 להזמנה זו. 'דכנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  7.6

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  7.7

 חתום בכל עמוד.נוסח הזמנה זו  7.7.1

. יודגש כי החתימה על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של חתוםהסכם ההתקשרות  7.7.2

 המציע לתנאי ההתקשרות. 

 תיאור סעיף
ניקוד 

 מרבי

6.2  

 בתחום בקרת תנועה.   נותן השירותיםניסיון 

על כל פרויקט בו תכנן או ליווה את יישום המערכות בעשר *

 .נקודות 2עד יינתנו השנים האחרונות 

10 

6.3  

 בתחום בקרת מבנים.  נותן השירותיםניסיון 

על כל פרויקט בו תכנן או ליווה את יישום המערכות בעשר *

 .נקודות 2עד יינתנו השנים האחרונות 

10 

6.4  

 בתחום מערכות בקרת חניונים.  נותן השירותיםניסיון 

על כל פרויקט בו תכנן או ליווה את יישום המערכות בעשר *

 . נק' 5נתנו יהשנים האחרונות י

20 

6.5  

ביעוץ בתחום מערכות בקרת מנהרות  נותן השירותיםניסיון 

 רכב.

על כל פרויקט בו תכנן או ליווה את יישום המערכות בעשר *

 .נק' 5נתנו יהשנים האחרונות י

20 

6.6  

בתכנון או יישום מערכות בפרויקטים  נותן השירותיםניסיון 

 המתממשקים למערכות מנת"י בעשר השנים האחרונות. 

 נקודות. 2נתנו עד יעל כל פרויקט י*

10 

 5 .התרשמות כללית  6.7

 5 .המלצות מזמיני עבודה קודמים  6.8

 20 .הצעה כספית  6.9

 100 סה"כ 



 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע האחריות לוודא  7.7.3

 כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 התמורה הכספית .8

הצוות שומר לעצמו את הזכות  .₪ 3,000,000של היה בסך ת ל הזוכיםכלהיקף ההתקשרות עם  8.1

 לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

  .ושיעור ההנחה שיוצע על ידי הזוכה כנספח ב'התמורה תהיה על פי נספח התמורה המצ"ב  8.2

וכי הוא מאשר  ,פיםיובהר כי בחתימתו על נספח התמורה מאשר המציע כי קרא את התערי

 . םאות

 לתמורה כאמור בסעיף זה יתווסף מע"מ כחוק.  8.3

השכר כאשר , אב לתחבורה להלןתכנית צוות ע"י התעריף לתשלום התמורה הוכן יצוין כי  8.4

 . יחושב על פי אחוז מערך המבנה

 ור לעיל להלן תיאור תנאי התעריף:מבלי לגרוע מהאמ 8.5

 להלן:) ערך המבנה לצורך חישוב התמורה ליועץ מתכלל לקביעתהנחיות כלליות  8.5.1

 : "היועץ"(

אומדן ערך המבנה לצורך חישוב התמורה הוא ההיקף הכספי הכולל של  8.5.1.1

בגינם נדרש היועץ  למתן השירותים המפורטים בתכולת עבודת  הפרקים/התחומים

יצוין כי  (."האומדן": להלן)היועץ וכמפורט לכל פרויקט/מבנה בהזמנת העבודה 

ייקבעו ע"י הצוות בכל הזמנה   יםבהם יידרש היועץ למתן השירות הפרקים/תחומים

 בנפרד. 

ערך העל פי האומדן נשוא העבודה ולפי  ייקבעעד לקבלת תוצאות המכרז בין קבלנים  8.5.1.2

 לרבות הסכמים על שינויים שייחשב כאומדן בלבד. ,הנקוב בהזמנת העבודה

לפי החוזה עם הקבלן  –עם קבלת תוצאות המכרז ומסירת העבודה ההנדסית לביצוע  8.5.1.3

או הקבלנים ועל פי הפרקים אשר צוינו בהזמנת העבודה ואשר יחשב ערך המבנה 

 לצורך חישוב השכר הסופי לעבודה. 

לא הוצא מכרז או התבטל או הופסק התכנון, יחושב השכר על פי ם, ככל שאול  8.5.1.4

כערכו העשוי להיות שונה מן האומדן המקורי( והוא ייחשב ("האומדן המאושר" 

 הסופי של המבנה וזאת בכפוף לאישור הצוות .

האומדן המאושר הוא האומדן המאושר לפרויקט ע"י הצוות או : "האומדן המאושר" 8.5.1.5

אומדן זה הוא האומדן אשר יוכנס לתיבת המכרזים . מי מטעמו כגון חברה בקרה

לצורך הוצאת מכרז בין קבלנים ואשר ישמש כאומדן  מנהל הפרויקט וכבסיס 

 קת תוצאות המכרז.  לבדי

 סייגים בחישוב ערך המבנה: 8.5.1.6

על אף האמור לעיל לא ייכללו בערך המבנה ערכם של אותם חלקים ו/או  -

יצוין בעת )מתקנים ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו על פי חוזה זה 

יועץ  לא נדרש  פרקים /תחומים אשר ה(. הזמנת העבודה לכל עבודה בנפרד

בגינם  וכן  בצ"מ או הקצבים שונים כגון  עבודות רג'י  לערוך למתן השירות

 כן לא ייכלל בערך המבנה מס ערך מוסף. וכו'.

התמורה בגין העבודה תיקבע על פי אחוז השכר הישים לערך המבנה לצורך  -

 חישוב השכר ליועץ . 



 

התמורה תשולם על פי שלבי העבודה ואבני הדרך לתשלום התמורה עלפי העבודות  8.5.1.7

 בוצעו בפועל . שהוזמנו ו

לצורך חישוב התמורה נקבעו אחוזי שכר אשר משתנים ביחס : מכסות שכר היסוד 8.5.1.8

 . , כמפורט בנספח ב'להיקף ערך המבנה

 100%בגין השלמת העבודה הכוללת ישולם ליועץ : אבני הדרך לתשלום התמורה 8.5.1.9

מהתמורה המתקבלת על פי מכפלת אחוז השכר הישים לערך המבנה לחישוב 

התמורה. למרות האמור לעיל התמורה תשולם בגין כל אחת מהאבני הדרך ועל פי 

 .בנספח ב'השיעור הקבוע להן כמפורט 

  תעריף חשכ"ל: 8.6

ה על ידי סעבודה קשורה, שאינה מכו בהתאם להחלטת הצוות, במקרים בהם תדרש 8.6.1

התקשרות עם נותני "התעריף, תיקבע התמורה בהתאם לתשומות עבודה ומחירי 

 האוצרם מעת לעת בחוזר החשב הכללי במשרד מישירותים חיצוניים" כפי שמתפרס

התעריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של "(. תעריף חשכ"ל"להלן: )

 כמוגדר באותו תעריף .  נותן השירות בפועל

 .  20%הנחה קבועה בשיעור  הבסיס של החשב הכללי תחול על תעריף 8.6.2

מובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  8.6.3

ישירות ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור 

להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת בסעיף זה יהיה הזוכה רשאי 

 מתן השירותים, בתאום מראש, והמזמין יישא בהוצאות אלה.

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל עוד מובהר כי  8.6.4

 שיפוי מאת המזמין, אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

 .  הצוות נציג ידי על החשבון שוראי מיום 60התמורה תשולם במועד שוטף+ 8.6.5

 והבהרות אלותש .9

 03/09/2020, עד לתאריך tenders@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

 להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת.באחריות המציע  9.7

 הגשת ההצעות .10

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

הצעה . 12:00בשעה   17/09/2020ירושלים. עד יום  97ירושלים, בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

  .בהליךלא תשתתף  –שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

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

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 ההבהרהמתייחסת 
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    

mailto:tenders@jtmt.gov.il


 

  או (Disk on key עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית 3-ההצעה תימסר ב 10.3

CDבאחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם .). 

עבור הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלול לתכנון מערכות "צוין על ההצעה י 10.4

  ."19-2020מס'  הליךפרויקטים בממשק עם מנת"י, 

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת  10.5

 אישור הצוות מראש ובכתב.

 .שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעותחודשים מן היום  6ההצעה תהיה תקפה למשך  10.6

 זכויות המזמין .11

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות  11.1

 שהוצעו. 

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

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

 חלקה.

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

 הממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. ן לפנות רק לחלק מ 11.5

ת ההצעה הנמוכה ביותר ו/או מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל א 11.6

 כל הצעה שהיא. 

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין  11.7

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

 קבועה מראש כזו או אחרת.

זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה  11.8

 בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית  11.9

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

יא סבורה כי ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר ה  11.10

 מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  11.10.1

 בלתי סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. 

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה  11.10.2

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

      

   ,בכבוד רב

   צדוק-תמי רוזנברג 

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

 ג'  נספח – תצהיר נותן השירותים

 

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

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

 :כדלקמן

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים  .1

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

"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלול לתכנון מערכות עבור  במסגרת(, "המציע")להלן: 

, הוא נותן שירותים בתפקיד( "ההזמנה")להלן:  "2020-19טים בממשק עם מנת"י, הליך מס' פרויק

 אמת, מלא ומדויק. 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .2

 בתכנון מערכות בקרת תנועה.  שנים לפחות 5ניסיון מוכח של  .2.1

 בתכנון מערכות בקרת מבנים.  שנים לפחות 5ניסיון מוכח של  .2.2

 .פחותלחניון אחד תכנן מערכות בקרת חניון בעבור  .2.3

 .לפחותמנהרת רכב אחת מערכות בקרת מנהרות בעבור תכנן  .2.4

של מערכות בקרה לחניונים  FAT,PDR ,CDRבביצוע בדיקות  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.5

 ו/או מנהרות ו/או הפרדות מפלסיות ו/או מסופי אוטובוסים.

של מערכות בקרה לחניונים ו/או מנהרות  SATבביצוע בדיקות  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.6

 ו/או הפרדות מפלסיות ו/או מסופי אוטובוסים. 

 לההטב תוכן וכיבאופן אישי  ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר אני .3

 . אמת

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה. ילי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ידוע .4

עוד ידוע לי כי הצוות רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי שיצוין בטבלה, וזאת  .5

לצורך קבלת המלצות וחווות דעת, על פי שיקול דעתו. בחתימתי על התצהיר אני מאשר לפנות 

 ר. לאנשי הקשר כאמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים

 מערכות בקרת תנועה. בניסיון מוכח להזמנה:  6.2להזמנה והקריטריון כאמור בסעיף  5.3.1להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף 

 
 

 
 
 
 
 

 שנות ביצוע

 שירותיםמזמין ה

 
 מהות העבודה שבוצעה

 )תכנון/ליווי(
 

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 פרטי התקשרות שם שנהחודש/   עד   שנהחודש/

      

      

      

      



 

 
 

 . מבניםמערכות בקרת בניסיון מוכח להזמנה:  6.3להזמנה והקריטריון כאמור בסעיף  5.3.2להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף 

 

 
 
 
 
 
 

 שנות ביצוע

 שירותיםמזמין ה
 

 מהות העבודה שבוצעה
 )תכנון/ליווי(

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 פרטי התקשרות שם שנהחודש/   עד   שנהחודש/

      

      

      

      



 

 
 

 . חניונים מערכות בקרתבניסיון מוכח להזמנה:  6.4להזמנה והקריטריון כאמור בסעיף  5.3.3להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף 

 

 

 שנות ביצוע

 שירותיםמזמין ה
 

 מהות העבודה שבוצעה
 )תכנון/ליווי(

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 פרטי התקשרות שם שנהחודש/   עד   שנהחודש/

      

      

      

      



 

 . מנהרות רכב מערכות בקרתבניסיון מוכח להזמנה:  6.5להזמנה והקריטריון כאמור בסעיף  5.3.4להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שנות ביצוע

 שירותיםמזמין ה
 

 מהות העבודה שבוצעה
 )תכנון/ליווי(

 קשר אצל המזמיןפרטי אנשי 

 פרטי התקשרות שם שנהחודש/   עד   שנהחודש/

      

      

      

      



 

 
של מערכות בקרה לחניונים ו/או מנהרות FAT,PDR ,CDR שנים לפחות בביצוע בדיקות  5ניסיון של להזמנה:  5.3.5-5.3.6להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיפים 

 ו/או הפרדות מפלסיות ו/או מסופי אוטובוסים.

 

 
 

 שנות ביצוע

 שירותיםמזמין ה

  
 מהות העבודה שבוצעה

ו/או  )מערכות בקרה לחניונים 
מנהרות ו/או הפרדות מפלסיות 

 .(ו/או מסופי אוטובוסים
 
 

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 שנהחודש/   עד   שנהחודש/

 סוג הבדיקה 
 

FAT,PDR ,CDR,SAT)) פרטי התקשרות שם 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   



 
 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

 

______________      _____________ 

 חתימה                              תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

, הופיע 2020בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________ אני

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי

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     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 נספח ד'  –תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים     

 

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

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

ל לתכנון מערכות עבור "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכלועושה תצהירי זה במסגרת 

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי "ההזמנה")להלן:  "19-2020פרויקטים בממשק עם מנת"י, הליך מס' 

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

 כדלקמן: 

 

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

 /https://jet.gov.il/category/tenders :( ולדווח לצוות באופן מיידי על קשרי החברות"")להלן

 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

י מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט את קשרו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 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:

 

 אישור עו"ד

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, 

וי/יה לעונשים ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה צפ

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

 חתימה וחותמת עוה"ד                      תאריך                 

 
 

 

 

 

 

 

 


