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 2020-021הליך מס'  – תוכנת אב לתחבורה

 

 רקע .1

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

(. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם או "המזמין" "הצוות"

ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה. כמו כן, כחלק מעבודתו 

ת כגון: עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, ובתכנון מערכות תומכו

 אחרים חקר צורכי התחבורה בתכנון וקידום של פרויקטים תחבורתייםוכן ב וסע ומסופי אוטובוסים-חניוני חנה

 . בירושלים

משרד התחבורה ועיריית ירושלים. התקציב ומימון  הםהגורמים המממנים את העבודות כאמור בסעיף זה  

 רושלים.חלקו של משרד התחבורה מועבר לעמותה באמצעות עיריית י

במסגרת עבודתו מבקש הצוות להתקשר עם משרד, או משרדי עורכי דין לליווי פעילותו השוטפת, בית היתר 

בתחומי דיני עמותות, כוח אדם, מכרזים וכיוצ"ב. יובהר כבר מעתה כי הצוות מעסיק משרדי עו"ד המתמחים 

 בתחומים שונים ועל הזוכים יהיה לשתף עימם פעולה ככל ויידרש. 

 

 הגדרות .2

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

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

בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע 

 מזמין למציע אחרת יהא נציגו סמנכ"ל כספים ומשאבים;ה

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

 אשר בשמה הוגשה ההצעה;

מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע השירותים            - זוכים/הזוכה

 ורטים בהזמנה זו;המפ

 ההסכם שיחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעיל ולהלן.  -הסכם 

הפועלים מכוח  תאגידיםות ותאגידים עירוניים משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברו - גוף ציבורי

 חוק.

 .או גוף ציבורי רשומה כחוקחברה או עמותה  -ארגון 

 

 



 

 
 

 

 

 השירותים הנדרשים .3

 יעניק לצוות שירותי ייעוץ וליווי משפטי כמפורט להלן.ייבחר זוכה אחד  במסגרת בהליך זה

הוק -בנוסף, ייבחר משרד כשיר נוסף אשר עימו יתקשר הצוות במסגרת שעות למתן שירותים משפטיים אד

. כמו כן, תשמר לצוות הזכות להחליף "(הכשיר המשרד)להלן: " בכל התחומים המפורטים בהליך זה

 במשרד הכשיר, וזאת ללא הליך תחרותי נוסףו/או אחד או יותר מצוות הזוכה, זוכה במידת הצורך את ה

 . (בהתאם לצרכי המזמין שעות עבודה בשנה 500 -לפעילות המשרד הכשיר יהיה כ המשוער)היקף השעות 

 אשר ייתנו לצוות שירותים 4.2יידרש להעמיד עורכי דין כמפורט בסעיף  )להבדיל מהמשרד הכשיר( הזוכה

במספר תחומים, כאשר חלקם יינתנו ממשרדי הצוות באופן שוטף וחלקם על פי צורך ממשרדי הצוות או 

כי היועצים יובהר כי תיאור השירותים מטה הוא תיאור תמציתי בלבד ומשרדי הזוכים, כמפורט להלן. 

שירות משפטי בתחומים המפורטים מטה ובתחומים משיקים וכל מטלה  המשפטיים יידרשו לבצע כל

 שתתבקש בידי נציג הצוות. 

 תחומי השירותים שיידרשו יהיו: 

 :ניהול העמותהייעוץ משפטי בנושאי  .3.1

הצוות יתם של מנכ"ל ישיעבוד תחת הנח ד בדרגת שותףבתחום זה יידרשו שירותיו של עו" .3.1.1

. בין היתר יידרש עו"ד "(האחראי המשפטי היועץ)להלן: " וסמנכ"ל כספים ומשאבים בצוות

 לבצע השירותים הבאים:  

 ייעוץ משפטי שוטף למנהלי הצוות, הוועד המנהל וועדות העמותה השונות.  .3.1.2

 (,ועדת ביקורת )מדי רבעון(, ועד מנהל )מדי רבעון(, אסיפה כללית )מדי שנההשתתפות בדיוני  .3.1.3

 וכל דיון אחר בענייני העמותה ככל שיידרש.  ועדת כח אדם

 בדיקת סיכומים וניסוח החלטות; .3.1.4

 פה ככל שיידרש;-כנת חוות דעת משפטיות, ניסוח המלצות משפטיות בכתב ולעתים בעלה .3.1.5

 או הפרויקטים שבאחריותו.\הכנת הסכמים עם צדדים שלישיים בכל הנוגע לפעילות הצוות ו .3.1.6

 :בנושאי מכרזים והתקשרויותייעוץ משפטי  .3.2

שיעבדו תחת הנחייתם של סמנכ"ל כספים  בתחום זה יידרשו שירותיהם של ארבעה עו"ד .3.2.1

בהיקף עבודה  האחראי המשפטי היועץ: ובעלי התפקיד רלוונטים ביחידת הכספיםומשאבים 

 השירותיםמרבית היקף לתת  יידרשראש הצוות  יובהר כי. ועוד שני עו"ד  ראש צוות ,חלקי

ועו"ד הנוספים יתנו השירותים ממשרדי המזמין או משרדי הזוכה בהתאם  ממשרדי הצוות

 השירותים אליהם ידרשו יהיו, בין היתר:  .לצורך

ריכוזי הליכים מכרזיים, כולל כתיבת מסמכי המכרז, ליווי פרסום ומענה לשאלות הבהרה   .3.2.2

 ובדיקת ההצעות בשיתוף עם גורמי המקצוע בצוות. 

 ו"מ עם יועצים ונותני שירותים.  השתתפות במ .3.2.3

 ניסוח חוזים ובכלל זה עדכון חוזים, הגדלות, שינויי תכולה וכיו"ב.  .3.2.4



 

 
 

 

 .מתוך חוזי ההמסגרת נוסחי הזמנות עבודהשל  וטיוב בקרה .3.2.5

שבוע( וועדת הכספים )מידי חודש( ובכלל זה בקרה על השתתפות בדיוני ועדת התקשרויות )מידי  .3.2.6

השתתפות בדיוני ועדות בחירה למכרזים. השתתפות  בדיונים  ת.פרוטקולים וניסוחי ההחלטו

 פנימיים אחרים בנושא התקשרויות, חוזים ומכרזים בהתאם לנדרש ע"י המזמין. 

  י עניינים, בקשות להחלפת יועצים וכיו"ב.סיוע בליווי ההתקשרויות לרבות בדיקות ניגוד .3.2.7

 . פה ככל שיידרש-ולעתים בעלהכנת חוות דעת משפטיות, ניסוח המלצות משפטיות בכתב  .3.2.8

 סיוע בניהול השוטף של ההתקשרויות. .3.2.9

מובהר כי למזמין שמורה הזכות להוסיף ו/או לצמצם את הצוות המשפטי העוסק בנושא  .3.2.10

 מכרזים והתקשרויות, בהתאם לצורך ולשיקול דעתו הבלעדי.

 ייעוץ משפטי בנושאי יחסי עבודה:  .3.3

בתחם זה יידרשו שירותיהם של עו"ד מומחים בתחום יחסי עבודה בהיקפים משתנים, היקף:  .3.3.1

 בהתאם לצורך. בן היתר יידרש מענה לשאלות בנושאים הבאים: 

 תנאי העסקת עובדי הצוות.  .3.3.2

 העסקת יועצים חיצוניים באמצעות חברות כוח אדם וחברות ייעוץ מקצועי.  .3.3.3

 :טיפול בעתירות והליכים משפטיים .3.4

 ם זה יידרשו שירותיהם של עו"ד מומחים בהיקפים משתנים, בהתאם לצורך. תחובהיקף:  .3.4.1

בתחומים  ייצוג העמותה בהליכים משפטיים המוגשים על ידה או נגדה, בכל סוגי הערכאות .3.4.2

 . המפורטים מעלה ובכלל

 .סטרטגיה המשפטיתגיבוש הא .3.4.3

 הכנת מענה לעתירות.  .3.4.4

  ובכל הליך משפטי נדרש שירותי ליטיגציה וייצוג הצוות בבתי המשפט .3.4.5

 

 מתכונת העבודה .3.5

וכן בכל מקום בארץ בו יתקיימו פגישות ודיונים בענייני  צוותבמשרדי ה נויינת יםהשירותעיקר  .3.5.1

 העמותה.

 היהוי בשבוע מלא אחד יום לפחותו בשבוע פעמיים לפחות צא במשרדי הצוותיימהשותף האחראי  .3.5.2

בתהליך הטיפול המשפטי של העמותה, ומחויב להיות זמין בכל עת  באופן פעילאישית מעורב 

לסיוע ולפתרון לשאלות ובעיות שיתעוררו מעת לעת, ולהשתתף בוועדות העמותה ובישיבות 

ף מקצועיות ככל שיידרש. השותף האחראי יחויב להגיע לישיבות לפי בקשת העמותה ולעתים א

ה מהיר ולעיתים מידי לסוגיות העולות על סדר מענה וכן לתת לישיבות שמזומנות בהתראה קצר

 היום ודורשות מענה מהיר או התייעצות.

ימים בשבוע ויידרש להשתתף בישיבות ועדות  4צוות לפחות משרדי היימצא בראש הצוות   .3.5.3

ירכז את עבודת המכרזים וההתקשרויות ויהיה אחראי על ההתקשרויות של הצוות. ראש הצוות 

 פים. עבודת עורכי הדין הנוס



 

 
 

 

שעות שיתואמו ביימצאו במשרדי הצוות לפחות יומיים בשבוע בימים ו נוספיםעורכי הדין ה .3.5.4

  מראש ויוכלו לתת את מרבית השירותים ממשרדי הזוכה. 

הצוות.  יובהר כי אין  מערכת הנוכחות שלעורכי הדין ידווחו באמצעות  כל שעות עבודתם של .3.5.5

 בהנחיה זו כדי ליצור יחסי עובד מעביד והיא נועדה לצורך מעקב ובקרה אחר היקף שעות העבודה. 

עורכי הדין  את שירותי המשרד הבסיסיים כולל כיסא, שולחן, תקשורת רשות להצוות יעמיד  .3.5.6

רבות שירותי אינטרנט וצילומים. יתרת השירותים המשרדיים האחרים יסופקו ע"י המציע )ל

 משרד נוספים, טלפון נייד, מחשב אישי וגישה למאגרים משפטיים(. 

כדי לוודא רצף במתן השירות והיכרות מעמיקה עם העבודה השוטפת, על המציע להתחייב כי הצוות  .א

 שנתיים לפחותועורכי הדין הצמודים( ישמשו בתפקידם זה במשך  , ראש הצוותהמטפל )עו"ד השותף

תה תדרוש את החלפתם ובאותו מקרה תחול על המשרד חובה להחליפם בעורכי אלא אם כן העמו

דין מתאימים המקיימים את דרישות הותק הניסיון והמומחיות כמפורט לעיל. במידה וקיימת 

תחלופה בצוות הנ"ל אין באחריות המזמין לבצע חפיפה ולא יחול הדבר על חשבון המזמין. על 

בתהליך מסודר. במקרה של עזיבת אחד מחברי הצוות המטפל  המשרד תוטל האחריות לבצע חפיפה

בתקופה הקצרה משנתיים יהיה רשאי המזמין להטיל על המשרד תשלום קנס כמפורט להלן בסעיף 

 הפיצוי המוסכם.

הזוכה יהיה רשאי להחליף את השותף האחראי ו/או אחד מעורכי הדין הצמודים אך ורק באישור  .ב

במקרה שתתבצע החלפת השותף האחראי ללא אישור המזמין, יהיה מראש ובכתב של המזמין. 

המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות לאלתר. הזוכה מחויב להעביר הודעה מראש למזמין במקרה 

 של החלפת אחד מעובדי הצוות האחרים.

הזוכה מתחייב להחליף את כל אחד מעורכי הדין הצמודים עפ"י דרישת המזמין, במידה ויהיה חוסר  .ג

 שביעות רצון מצד המזמין.

 הזוכה מתחייב כי עורכי הדין הצמודים לא יוחלפו אלא בתיאום מראש עם המזמין.  .ד

מובהר כי למזמין הזכות להוסיף ו/או לצמצם את צוות עורכי הדין שנותנים לו שירות, לפי שיקול  .ה

 דעתו הבלעדי, ובמקרה כזה לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין.

 

 תקופת ההתקשרות והיקפה  .4

ייבחן הצוות את היקף השירותים בהתאם ת תהיה לחמש שנים, כאשר בכל שנה תקופת ההתקשרו .4.1

 לתכנית העבודה של הצוות. 

 יהיו כדלקמן:  )המשוערים( היקפי ההתקשרות .4.2

 צוות קבוע .4.3

 דשיות.וש"ע ח 80 -כ  בהיקף שליועץ משפטי אחראי  -

 דשיות.וש"ע ח 180בהיקף של התקשרויות ראש צוות  -

 לכל אחד שנתיותש"ע  1,500-כבהיקף של לנושא התקשרויות  עורכי דין נוספים 2 -



 

 
 

 

 ייעוץ משפטי בנושאי יחסי עבודה: .4.3.1

 שעות עבודה בשנה.  250-בהתאם לצורך ובהיקף משוער של כ .4.3.2

 טיפול בעתירות והליכים משפטיים: .4.3.3

 בהתאם לצורך -

להשתנות,  יםעשויוהיקפה  )הוספה או צמצום(כמות הצוות המטפל , יובהר כי תקופת ההתקשרות .4.4

 יום. 30, בהודעה מוקדמת של י שיקול דעתו הבלעדי"פע, ובהתאם לצרכי הצוות וללוח הזמנים שלו

יובהר כי היקפי השעות האמורים לעיל הינם אומדן בלבד המבוסס על הערכות והמצב הנדרש בתקופה  .4.5

 זו. למזמין תהיה הזכות לדרוש ולקבוע שינוי בהיקפים אלו בהתאם לצרכים ולנדרש. 

 

 תנאי סף .5

על המציע להיות במועד הגשת ההצעה, ובכל מועד אחר במשך תקופת ההתקשרות, חברת עורכי דין  .5.1

 שותפות רשומה של עורכי דין )אך לא שותפות שאינה רשומה( יובהר כי:או 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים להליך יהיו על שם המציע  .5.1.1

 בהליך זה.

למתן חלק מהשירותים על מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המציע להתקשר בהסכם  .5.1.2

ף האחראי שיהיה בכל מקרה שותף ם על ידי המציע, וזאת למעט השותיידי עו"ד שאינם מועסק

 .וראש הצוות שיועסק על ידו במציע

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

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

 או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

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

 חוק מס ערך מוסף.

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

 מס ערך מוסף.

 . )( עורכי דין לפחות )בין כשותפים ובין כעורכי דין שכירים10המציע מעסיק בהעסקה ישירה עשרה ) .5.3

שנים, ביתר  5ונסיון של לפחות  5.4.5 – 5.4.1 עפ"י סעיפים להלן שנים בתחומים  10המציע בעל ניסיון  .5.4

  :התחומים

  תשתיות תחבורה .5.4.1

 עירוניותתשתיות  .5.4.2

 עמותות המנהלות פעילות כלכלית, או \ייצוג גופים ציבוריים ו .5.4.3

  תשתיות. תחומי תכנוןב וליווי התקשרויות  חוזיםו עריכת מכרזים .5.4.4

 דיני עבודה  .5.4.5

 דיני עמותות   .5.4.6

  לעיל. ליטיגציה בתחומים   .5.4.7



 

 
 

 

באופן רציף ושוטף בכל אחד מהתחומים המציע העניק בשלוש השנים האחרונות שירותי ייעוץ משפטי  .5.5

ציבוריים העוסקים  גופיםשני לפחות ללעיל,   3.4עד  3.1הנדרשים במכרז זה המוגדרים בסעיפים 

הוא  של כל אחד מהם  הכספיתהפעילות היקף סך בתחומי התחבורה או התשתיות האזרחיות ואשר 

 .מלש"ח לשנה 200

לפחות שני מכרזים בתחום התחבורה להמציע העניק בשלוש השנים האחרונות שירותי ייעוץ משפטי  .5.6

וכן לפחות עריכת שני מכרזים  מלש"ח 100מעל היקף כל אחד מהם הוא או התשתיות האזרחיות אשר 

 .בשפה האנגלית

שנים  (10עשר ) בעל התמחות וניסיון בתחום דיני העבודה של( 1המציע מעסיק לפחות עו"ד שותף אחד ) .5.7

 .ן בייצוג משפטי בבתי הדין לעבודהלפחות כולל ניסיו

המציע העניק בשלוש השנים האחרונות שירותי ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה לפחות לשני ארגונים  .5.8

)לעניין זה תיחשב גם העסקה על ידי חברות כוח אדם  עובדים 100המעסיקים מעל ו/או חברות 

 . ה קבועה של עצמאיים(והעסק

 נותני השירותים העומדים בתנאי הסף הבאים: יפעל באמצעות המציע  .5.9

 

 האחראיהיועץ המשפטי  .5.10

 בעל רישיון עו"ד תקף.  .5.10.1

 שותף או בעלים במציע.   .5.10.2

בפקודת התעבורה, אך לרבות  לא הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה .5.10.3

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות 64או  64עבירה לפי סעיפים 

.  להוכחת נאי זה 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16כמשמעותה בסעיף 

 יצרף המציע תצהיר מטעמו מאומת על ידי עורך דין.

או עמותות  לגופים ציבורייםבמתן שירותי ייעוץ משפטי שנות ניסיון לפחות  (10עשר )בעל  .5.10.4

 בתחומי פעילות שוטפים: נהלי עבודה, כוח אדם, מבנה ארגוני וכיוצ"ב. 

 שנים בתחום התשתיות והתחבורה.  (10) עשר בעל ניסיון של לפחות .5.10.5

 שנים בעריכת או ליווי מכרזים.  (10)עשר בעל ניסיון של לפחות  .5.10.6

שנים בסיוע וליווי משפטי של מכרזים בינלאומיים  (10)עשר לפחות  ניסיון שלבעל ניסיון  .5.10.7

 מורכבים ובליווי משפטי של התקשרויות בינלאומיות מורכבות.

 

 ראש הצוות  .5.11

 בעל רישיון עו"ד תקף.  .5.11.1

 מועסק בהעסקה ישירה על ידי המציע.  .5.11.2

לא הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך לרבות  .5.11.3

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות 64או  64עבירה לפי סעיפים 



 

 
 

 

.  להוכחת נאי זה 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16כמשמעותה בסעיף 

 ת על ידי עורך דין.יצרף המציע תצהיר מטעמו מאומ

הליכים ליווי משפטי של ב שנתיים כעו"ד. מתוכן לפחות  שנים לפחות (5) חמשבעל ניסיון של  .5.11.4

 . תשתיתיים פרויקטים של ניהולהייעוץ וה תכנוןהוהתקשרויות בתחום מכרזיים 

 

  העומדים כל אחד בתנאים הבאים:  דיןשני עורכי  .5.12

 בעלי רישיון עו"ד תקף. .5.12.1

לא הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך לרבות  .5.12.2

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות 64או  64עבירה לפי סעיפים 

נאי זה ת.  להוכחת 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16כמשמעותה בסעיף 

 מת על ידי עורך דין.יצרף המציע תצהיר מטעמו מאו

)לרבות תקופת  בליווי מכרזים והתקשרויות בתחום התשתיות הבעלי ניסיון של לפחות שנ .5.12.3

 . ההתמחות(

, ייחשב ניסיונם הקודם של , לפי הענייןשנים 10או  5 -מובהר כי לעניין משרד אשר התאגד לפני פחות מ* 

 כניסיון המשרד.  השותפים

, אין מניעה מהמציע להתקשר בהסכם למתן חלק וראש הצוות השותף האחראישירותי כי, למעט כן מובהר 

מוד לעעצמו אין בכך כדי לגרוע מחובת המציע , אך מהשירותים על ידי עו"ד שאינם מועסקים על ידי המציע

 .יעמוד בכל התנאים הנדרשים במכרז זה בתנאי הסף המפורטים לעיל וכן, כי הצוות המוצע )או מי מטעמו(

בעבור מתן איזה מהשירותים, יצורף להצעת היועץ מכתב בחר המציע להתקשר בהסכם שיתוף פעולה 

תצהיר לגבי קיומו של הסכם מקצועי כאמור הכולל יוצג המבהיר מי יהיו נותני השירותים הרלוונטיים ו

 . לותלעניין לוח הזמנים והיקף הפעיזה, לרבות  זע במכריהתחייבויות מקבילות להתחייבויות המצ

יחול  –יוצע מטעם המציע, וכל האמור לעניין עובדי המציע כן מובהר כי לצוות הזכות לאשר כל איש צוות ש

 אף על צוות עורכי הדין מטעם המציע גם אם אלה מגיעים במסגרת הסכם שיתוף פעולה, כאמור.

   

 אמות מידה לניקוד ההצעה: .6

משקלו של הניקוד  המידה המפורטות להלן.בהתאם לאמות של ההצעות יהיה  האיכותי הניקוד .6.1

  . 80%האיכותי בבחירת הזוכה יהיה 

 

הגורם  מס'
ניקוד  קריטריון המנוקד

 ספציפי

 מציע  .6.1.1

ניסיון המציע בליווי משפטי לחוזים והתקשרויות בתחום תכנון 
גופים   2לכל גוף ציבורי, מעל  - או תחבורה הציבורית\תשתיות ו

ציבוריים, לו העניק המציע שירותים כאמור בחמש השנים 
 נקודה 1עד  –האחרונות 

5 



 

 
 

 

6.1.2.   
 - ניסיון המציע במתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה

עובדים לו העניק  100המעסיק מעל  ארגונים, 2, מעל לכל ארגון
 נקודה 1עד  – בחמש השנים האחרונות המציע שירותים כאמור

4 

6.1.3.  

לגופים ציבוריים או ניסיון המציע במתן שירותי ייעוץ משפטי 
לכל ארגון כאמור  שהיקף  – לגבי פעילותם השוטפת עמותות

לו העניק שירותים כאמור  מלש"ח 100פעילותו השנתי הוא מעל 
 נקודה  1עד –שנים לפחות בעשר השנים האחרונות  2לתקופה של 

4 

6.1.4.  

בעבור  –ניסיון המציע בכתיבת מכרזים וחוזים בשפה האנגלית 
 100כל פרויקט בתחום תשתיות התחבורה בהיקף של מעל 

מלש"ח בו המכרז והסכם ההתקשרות נכתבו על ידי המציע בשפה 
  נקודה 1 –האנגלית 

2 

 5 ירושלים אזור המציע מחזיק משרד פעיל ב   .6.1.5

6.1.6.      

שותף 
 אחראי

ניסיון במתן שירותי ייעוץ משפטי לגופים ציבוריים או עמותות 
לכל גוף ציבורי או עמותה כאמור   - לגבי פעילותם השוטפת

מלש"ח לו העניק שירותים  100שהיקף פעילותו השנתי הוא מעל 
 נקודות 2עד  –שנים לפחות  5כאמור לתקופה של 

4 

6.1.7.   

מול משרדי ניסיון במתן ייעוץ משפטי למשרדי ממשלה או 
לכל משרד  – רה הציבורית או התשתיותוממשלה בתחומי התחב

ממשלתי או ארגון ציבורי או עמותה אותם ייצג מול משרד 
 נקודה.   1עד  –ממשלתי בתחומים כאמור 

5 

6.1.8.   
ניסיון  בליווי משפטי למכרזים, חוזים והתקשרויות בתחום 

מכרזים  5לכל  – תחבורה הציבוריתתכנון או \תכנון תשתיות ו
 נקודה. 1 –בתחומים אלו אותם ליווה בחמש השנים האחרונות 

5 

6.1.9.   
 ניסיון  בליווי משפטי למכרזים, חוזים והתקשרויות בינלאומיות

 100לכל מכרז בהיקף של מעל  –בתחום התחבורה והתשתיות 
 נקודה   1עד –מלש"ח בו השתתפו חברות זרות 

5 

6.1.10.   
ניסיון בליווי הסכמי זיכיון בתחום התשתיות מטעם ארגון ציבורי 

בו היה מעורב בכתיבה או ליווה  PPPלכל הסכם זיכיון מסוג  –
 נקודה 1עד  –את ההסכם בתקופת ההקמה 

2 

6.1.11.  
עבור כל  –ניסיון בניהול צוות עו"ד בטיפול עבור לקוח ספציפי 

עו"ד או יותר לתקופה של שלוש  3לקוח עבורו ניהל צוות של 
 נקודה. 1 -שנים לפחות 

4 

6.1.12.   

ראש 
 הצוות

בתחום תכנון כתיבת מכרזים וליווי ועדת המכרזים ניסיון  ב
)לרבות מכרזים עבור שירותי  או תחבורה הציבורית\תשתיות ו

מכרזים בתחומים אלו אותם  10לכל  – ייעוץ בתחומים אלו(
 –ליווה משלב הכתיבה עד בחירת זוכה, בחמש השנים האחרונות 

 נקודה.  1
 

לניסיון בכתיבת מכרז תכנון או ניהול פרויקט או בקרה לפרויקט 
 )ערך ביצוע הפרויקט( מלש"ח 250תחבורתי בהיקף של מעל 

 תינתן נקודה נוספת.

5 

6.1.13.   

 
לכל הסכם תכנון או בקרה של  –ניסוין בליווי שוטף של הסכמים 
מלש"ח )ערך ההסכם( אותו  50פרויקט הנדסי בהיקף של מעל 

 נקודה.  1 –ליווה 
לעניין זה "ליווה": השתתף בווועדת תביעות, השתתף במו"מ 
לעדכון החוזה, השתתף בהליך ניסוח ואישור הוראות שינוי 

 וכיוצא באלו. 
 
 

5 



 

 
 

 

ניסיון בליווי ועדת התקשרויות של גוף ציבורי או עמותה בעלי   .6.1.14
 3 נקודות 3–מלש"ח  200היקף כספי של מעל 

ניסיון בהובלת צוות עו"ד בתחום דיני המכרזים בטיפול עבור   .6.1.15
 2 נקודה עבור כל לקוח(. 1לקוח ספציפי )

6.1.16.   
עורכי 
 הדין 

בליווי כתיבה ועריכת מכרזים  והתקשרויות בתחום  1ניסיון עו"ד 
מכרזים אותם ליווה  3לכל  –או התחבורה הציבורית \התשתיות ו

 נקודה. 1 –
5 

6.1.17.   
בליווי כתיבה ועריכת מכרזים  והתקשרויות בתחום  2ניסיון עו"ד 
מכרזים אותם ליווה  3לכל  –או התחבורה הציבורית \התשתיות ו

 נקודה. 1 –
5 

6.1.18.   

התרשמות 
 כללית

 10 התרשמות המזמין מניסיון המציע וההצעה

6.1.19.   

 10 ראיון 

6.1.20.   

6.1.21.   

 חוות דעת
 והמלצות
מזמיני 
עבודה 
 קודמים

 10 מזמיני עבודה קודמיםוהמלצות חוות דעת 

 100   סה"כ  

 

 

 ההצעה הכספית  .6.2

ניקוד ההצעה הכספית יהיה יחסי בין המציעים באופן שבו הצעה הזולה ביותר בכל סעיף תקבל  .6.2.1

 ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה. לאותו הסעיף את הניקוד המלא 

 20%צעה הכספית בבחירת הזוכה תהיה ההמשקל  .6.2.2

 הליך הבחירה .7

ויינתן ניקוד ראשוני לכל  6.1.18-6.1.18 -לאחר בחינת תנאי הסף יבחנו ההצעות בהתאם לסעיפים   .7.1

 הצעה. 

המציעים שינוקדו ראשונים בהתאם לניקוד הראשוני יוזמנו לראיון ובעקבותיו יושלם מעד ארבעה   .7.2

. כמו כן, שומר לעצמו 6.2וכן תנוקד ההצעה הכספית כמפורט בסעיף  הנוספיםבסעיפי האיכות ניקוד 

 הצוות את הזכות לתקן את הניקוד הראשוני בכלל הסעיפים בהתאם לפרטים נוספים שיעלו בראיון. 



 

 
 

 

 המשוקלל של ההצעה ייקבע באופן הבא: הניקוד  .7.3

 = ניקוד משוקלל 20%+ סה"כ ניקוד ההצעה הכספית* 80%סה"כ ניקוד איכות*

עם המציע בחוזה למתן  קשרוית משוקלל הגבוה ביותרבניקוד ה שתזכההצוות יבחר בהצעה,  .7.4

 השירותים המפורטים בהזמנה זו. 

 רז ככשיר נוסף והצוות יתקשר איתו בהסכםהמציע שהצעתו תזכה בניקוד המשוקלל השני בערכו יוכ .7.5

 . על בסיס שעות עבודה בפועל משפטי ייעוץ שירותי למתן מסגרת

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה  .8

להוכחת נסיון המציע כנדרש בתנאי המכרז, ולצורך ניקוד איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה המקצועיות 

כל האישורים והמסמכים הנדרשים לביסוס עמידתו לעיל, יצרף המציע להצעתו את  6המפורטות בסעיף 

לפי  בתנאי הסף, וכן את המסמכים הבאים )בהגשת ההצעה, יש להפריד בין הנספחים השונים בחוצץ מתאים

ולצרף לכל חוצץ/נספח את האסמכתאות הנדרשות וכל אסמכתא נוספת  בסעיף זה,  –מספרי תתי הסעיפים 

מס' הסעיף )לדוגמא שבראש כל חוצץ יצויין, באופן מובחן וברור, .  תושהמציע מוצא לנכון לצרף להוכחת הצע

פרופיל  –)לדוגמא  והמסמכים הכלולים בו(, 1נספח  –פרופיל המציע  –)לדוגמא נושא החוצץ (, 8.1סעיף  –

 :המציע והמסמכים הנלווים שבחר המציע לצרף לסעיף זה(

)לטופס זה ניתן לצרף פרופיל משרד על גבי נייר הפירמה של  א' כנספחטופס פרופיל המציע שיצורף  .8.1

 המציע(.

 . כנספח ב'טופס ההצעה הכספית המצורף  .8.2

, ולתצהיר יצורף תעודת כנספח ג'( בנוסח המצורף 5תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף )סעיף  .8.3

מפורט התאגדות/תעודת עוסק מורשה, וכן אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כ

 לעיל. 5.2בסעיף 

 1ד'כנספחים תצהירים חתומים ומאומתים כדין מאת כל אחד משלושת נותני השירותים, המצורפים  .8.4

להזמנה זו, לצורך הוכחת תנאי הסף וניקוד ההצעה. יובהר, כי יש לצרף תצהיר כאמור עבור כל  4ד' –

חתומים על התצהירים באופן אחד מנותני השירותים המוצעים וכי נותני השירותים נדרשים להיות 

 אישי.

תצהיר לגבי קיומו של הסכם מקצועי הכולל  –ככל ומי מנותני השירותים אינו מועסק על ידי המציע  .8.5

 .לעניין לוח הזמנים והיקף הפעילותזה, לרבות  זע במכריהתחייבויות מקבילות להתחייבויות המצ

ר זה יחתמו גם אנשי הצוות המוצעים על ידי )על תצהי. כנספח ה'תצהיר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .8.6

 . יובהר המציע(

, (, כנספח ו' –במסמך נפרד על גבי נייר הפירמה של המציע )יצורף למסמכי המכרז  אישור עו"ד .8.7

 המפרט:

 את שמות המנהלים של המציע .8.7.1

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע. .8.7.2



 

 
 

 

מוסמכים לעשות כן, וחתימתם מחייבת את אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז  .8.7.3

 המציע לכל דבר ועניין.

 ז'.  כנספחהצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בנוסח המצורף  .8.8

 , בחוצץ נפרד, את המסמכים הבאים חתומים:על המציע לצרף להצעתו .8.9

הווה את הצהרת המציע כי קרא חתימה זו ת. )בחוצץ נפרד( ל עמודכאת נוסח הזמנה זו חתום ב  .8.9.1

 והבין את תנאי מכרז זה. 

את הסכם ההתקשרות המצורף להזמנה זו חתום על ידו )חתימה בכל עמוד וכן במקום המיועד  .8.9.2

לכך בעמוד האחרון של ההסכם(. יודגש כי החתימה על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של 

 המציע לתנאי ההתקשרות. 

שניתנו על ידי המזמין, ככל ויהיו, כאשר הם חתומים על ידו. שאלות ההבהרה והתשובות מסמך  .8.9.3

 יובהר כי באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 

 

 תמורהה .9

למלא את טופס ההצעה הכספית המסומן כנספח ב'. התמורה תיקבע על  על המציע  – קביעת התמורה .9.1

  .פי הצעת המחיר של הזוכה

בהתאם לנספח  יםהקבוע יםאת שיעור ההנחה אותו הוא מציע על המחירציין הנחה:  המציע מתבקש ל .9.2

. יצוין כי לא ניתן להציע תוספת למחיר 20%. ההנחה המקסימלית תהיה עד ההצעה הכספית המצורף

 הנקוב. 

תשולם תמורה כריטיינר חדשי בהתאם להיקף  שירותי השותף האחראי וראש הצוותבעבור  .9.3

היקף השעות הקבוע כחישוב לבסיס הריטיינר  יקבע שיקבע.  כפי (קבוע )היקף שעות חודשיהשירותים 

התשלום יתבצע בהתאם לביצוע בפועל כדלקמן: יובהר כי מידי תחילת שנה קלנדרית לתקופה של שנה. 

בחודשים בהם הדיווח המאושר של שעות העבודה של מי מנותני השירותים יפחת מסך השעות הנ"ל 

מנותני השירותים מביצוע השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או או במצב בו נעדר מי 

מכל סיבה שהיא ]להלן: "תקופת ההיעדרות"[ ינוכה מהתמורה כאמור החלק היחסי בין תקופת 

 ההיעדרות לבין היקף השעות אותו היה עליו לבצע על פי הסכם זה.

חצי , אשר תימדד על בסיס 10%-עד ל יובהר כי היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של .9.4

. במקרה של חריגה חציוןיבחנו תשומות העבודה בפועל, על בסיס מצטבר לאותו  לחצי שנה. אחת שנתי

במקרה ובו סך  לם תמורה נוספת.וממסגרת היקף שעות העבודה, מעבר לאמור בסעיף זה לעיל, לא תש

בע על בסיס הריטיינר, רשאי המזמין מהיקף השעות שנק 75%היקף השעות בדו"ח הנוכחות קטן מ

עורכי הדין שיעבדו ממשרדי הצוות לבצע קיזוז מתאים מסכום הריטיינר החודשי כבר באותו החודש.

   ידרשו לחתום ולהגיש דוחו"ת נוכחות במערכת הממוחשבת של המזמין.

הפעילות ו/או  מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הצוות להוסיף ו/או לצמצם את היקף .9.5

כוח האדם, ובמקרה כזה תתבצע התאמה של תשלום "הריטיינר" להיקף המעודכן של צוות עורכי הדין 



 

 
 

 

תעלה את היקף השעות המשולמות במסגרת מתווה זה,  –שידרש )לדוגמא, הוספת עורך דין אחד 

 ובהתאם, הפחתה של עורך דין תקטין את היקף השעות המשולמות בהתאמה(.

בפועל או ריטיינר חודשי  שירותי עורכי הדין הנוספים תשולם תמורה בהתאם לדיווח השעותבעבור  .9.6

במידה והמזמין יקבע מנגנון של ריטיינר חודשי יהא המנגנון המאושר מידי חודש.מבוסס הערכת שעות 

 לעיל. 4. 9ו  9.3התמורה דומה לזה האמור בסעיפים 

סל שעות שנתי והתמורה תשולם כנגד מתן שירותים  ויקבע 3.3ור השירותים המפורטים בסעיף בעב .9.7

 .ידי הזוכה ושיעור ההנחה המוצע על ן עו"ד שייתן השירותיםובפועל בהתאם לדרגת ניסי

על פי התעריף המינימאלי המומלץ של לשכת  תמורהלם תשו  3.4בעבור השירותים המפורטים בסעיף  .9.8

, או לחלופין יכול ששכר הטרחה יסוכם  בכל מקרה 20%הדין כפי תוקפו מעת לעת, בהנחה של -עורכי 

שכה"ט ישולם בשלושה שיעורים שווים, אחד בתחילת טיפול, אחד בסיום הליכי במקרים כאלו לגופו. 

)שכר הטרחה לא יעלה על השכר המשולם בהתאם לשלב אליו הגיע  קדם משפט ואחד בסיום התיק

קו לזכות העמותה יהיו שייכים לה ולא יתווספו . שכר טרחת עו"ד ו/או החזרי הוצאות שייפסהתיק(

 לשכ"ט המשרד.

 התמורה לכשיר הנוסף תהיה בהתאם להיקף השעות שיוגדר לכל מטלה.  .9.9

 ניתן יהיה לקבוע בהסכמה שכ"ט בהתאם למקרה. וחריגים במקרים מיוחדים  .9.10

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כדין.  .9.11

 אוגוסטים לצרכן של חודש הצוות נכון למדד המחירהמחיר הקבוע כפי שנקבע ע"י  –מדד בסיס  .9.12

2020. 

היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  ישירות ועקיפות כולל  שתשולםמובהר כי התמורה  .9.13

 שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. 

 יום ממועד אישור החשבון ע"י הצוות.  60התשלום יהיה במועד שוטף +  .9.14

 יש מידי חודש חשבונות בגין עבודתו. חשבונות: על המציע להג .9.15

 

 שאלות והבהרות .10

 12.11.2020עד לתאריך  tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  .10.1

 .  12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה ישלחו בפורמט הבא: .10.2

 

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

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    



 

 
 

 

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .10.7

 

 הגשת ההצעות .11

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה  .11.1

הצעה ירושלים.  97,  בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00בשעה  26.11.2020  ה  עד ליוםירושלים, 

 לא תשתתף בהליך.  –שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

-08:00ה, בין השעות -ניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעילות הרגילות של הצוות, בימים א .11.2

17:00 . 

 (.CDאו  USBעותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ) 2 -ההצעה תימסר ב .11.3

 באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין  בתוכנם.  .11.4

 -ירושלים   -לשירותי יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני  על ההצעה יצוין  " .11.5

 " והיא תכלול את הנושאים המפורטים לעיל.021-2020הליך מס'  –צוות תוכנת אב לתחבורה 

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6ההצעה תהיה תקפה למשך  .11.6

 

 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  .12.1

 שהוצעו. 

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

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

 חלקה.

 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

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף  .12.6

 סיבה שהיא.במקרה בו בוטל ההליך מכל 

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או  .12.7

 כל הצעה שהיא. 

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין  .12.8

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

 קבועה מראש כזו או אחרת.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים  .12.9

 בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית  .12.10

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



 

 
 

 

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי   .12.11

 אחד או יותר מהמקרים שלהלן:  מתקיים לגביה

ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי סביר  .12.11.1

 ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. 

. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה לגבי ההצעה מסויגת או מותנית .12.11.2

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

                               

 בברכה,

 יקי בכר

 סמנכ"ל כספים וממשאבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 פרופיל המציע – נספח א'

 יצורף על ידי המציע – הושאר ריק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 הצעה כספית –נספח ב' 

 

לא  בכל סעיף על המציע למלא את התמורה המבוקשת על ידו בכל אחד מן הסעיפים. שיעור ההנחה .1

 רבית. המ מהתמורה 20%יעלה על 

 כל הסכומים אינם כוללים מע"מ. .2

 

 שירותים שוטפים –טבלה א' 

 שיעור הנחה  תמורה מירבית סעיף
 (20%)לא יעלה על 

 ניקוד מירבי

 נקודות 3  ₪ 450 שעת עבודה שותף אחראי
 נקודות 6  ₪  340 שעת עבודה ראש צוות 
 נקודות 6  ₪  240 שעת עבודה עו"ד נוסף 

 

 הוק )לרבות עבור שירותי כשיר שני(-נוספים אדשירותים  –' בטבלה 

 שיעור הנחה  תמורה מירבית סעיף
 (20%)לא יעלה על 

 ניקוד מירבי

 נקודות 5  ₪ 450 שעת עבודה שותף
 שעת עבודה עו"ד שכיר בעל 

 שנים 10סיון של מעל ינ
400  ₪ 

עו"ד  -שעת עבודה ראש צוות  
 שנים 5שכיר בעל ניסיון של מעל 

340 ₪ 

 5בעל עד  -שעת עבודה עו"ד נוסף 
 ניסיוןשנות 

240 ₪ 

 ₪ 100 שעת עבודת מתמחה 
 
 

 

 

 חתימה תאריך שם

 

 

_________________ 

 

 

____________________ 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

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

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי המציע_____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

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

הזמנה להגיש הצעה לשירותי יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני  תצהיר זה ניתן במסגרת " .1

 "(. ההזמנההלן: "" 2020-021הליך מס'  צוות תוכנת אב לתחבורה -ירושלים   -

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

 המציע חברת עו"ד/שותפות רשומה של עו"ד. .2.1

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

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד מורשה )כמשמעו בחוק(  1976 –תשל"ו חובות מס(, ה

 או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

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

 חוק מס ערך מוסף.

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

 מס ערך מוסף.

 . )( עורכי דין לפחות )בין כשותפים ובין כעורכי דין שכירים10המציע מעסיק בהעסקה ישירה עשרה ) .2.3

במתן שירותי ייעוץ משפטי בכל אחד מהתחומים הבאים, או בעל שנים לפחות  5המציע בעל ניסיון של  .2.4

 שנים, ביתר התחומים: 5ונסיון של לפחות  2.4.4 – 2.4.1בתחומים   שנים 10נסיון של 

  תשתיות תחבורה .2.4.1

 עירוניותתשתיות  .2.4.2

 עמותות המנהלות פעילות כלכלית, או \ייצוג גופים ציבוריים ו .2.4.3

 תחומי תכנון תשתיות. ב וליווי התקשרויות  חוזיםו עריכת מכרזים .2.4.4

 דיני עמותות .2.4.5

 דיני עבודה  .2.4.6

  לעיל. ליטיגציה בתחומים   .2.4.7

באופן רציף ושוטף בכל אחד מהתחומים המציע העניק בשלוש השנים האחרונות שירותי ייעוץ משפטי  .2.5

שני גופים ציבוריים העוסקים ,  לפחות ללהזמנה 3.4עד  3.1הנדרשים במכרז זה המוגדרים בסעיפים 

 מלש"ח 200היקף הפעילות הכספית שלהם הוא סך בתחומי התחבורה או התשתיות האזרחיות ואשר 

 , כמפורט:לשנה

 גוף א':__________________________ .2.5.1

 גוף ב':__________________________ .2.5.2



 

 
 

 

המציע העניק בשלוש השנים האחרונות שירותי ייעוץ משפטי לפחות לשני מכרזים בתחום התחבורה  .2.6

 מלש"ח.  100אזרחיות אשר היקפם מעל או התשתיות ה

 ייעוץ משפטי לשני מכרזים בשפה האנגלית.המציע העניק בשלוש השנים האחרונות  .2.7

שנים  (10עשר ) בעל התמחות וניסיון בתחום דיני העבודה של( 1המציע מעסיק לפחות עו"ד שותף אחד ) .2.8

 .ן בייצוג משפטי בבתי הדין לעבודהלפחות כולל ניסיו

 שם השותף:________________________ .2.8.1

משפטי בתחום דיני העבודה לפחות לשני ארגונים  המציע העניק בשלוש השנים האחרונות שירותי ייעוץ .2.9

עובדים )לעניין זה תיחשב גם העסקה על ידי חברות כוח אדם  100ו/או חברות המעסיקים מעל 

 ה קבועה של עצמאיים(. והעסק

 ארגון א':_____________________________ .2.9.1

 ארגון ב':_____________________________ .2.9.2

ישמש לצורך  ברור לי כי המידע שבטבלאותאמת. אות להלן בטבל המפורטמידע הנני מצהיר/ה כי כל ה .3

 להזמנה. 6בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיף 

 

  5.3הדין המועסקים על ידי המציע )כשכירים או כשותפים( לשם הוכחת תנאי סף  עורכי -1טבלה 

 
 שנות ניסיוןמס'  שותף\רישכ תפקיד היועץ מס' סידורי

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
 

 

 

 



 

 
 

 

  5.4תחומי התמחות המציע לשם הוכחת תנאי סף – 2טבלה 

 
מס' שנות ניסיון המציע בתחום  תחום התמחות מס' סידורי   

 ההתמחות
  תשתיות תחבורה 1

  תשתיות עירוניות 2

או \ייצוג גופים ציבוריים ו 3
 עמותות המנהלות פעילות כלכלית

 

עריכת מכרזים וחוזים וליווי  4
התקשרויות  בתחומי תכנון 

 תשתיות.

 

  דיני עמותות 5

  דיני עבודה 6

  ליטיגציה בתחומים לעיל 7

 

 5.7-ו 5.6ייעוץ משפטי למכרזים בתחום התחבורה או התשתיות האזרחיות לשם הוכחת תנאי סף  – 3טבלה 

    
מס' 

 סידורי
תקופת מתן  שם המכרז

 השירותים  
 שפת המכרז היקף המכרז תחום המכרז

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 או תחבורה הציבורית\לחוזים והתקשרויות בתחום תכנון תשתיות וניסיון המציע בליווי משפטי – 4טבלה 

  6.1.1 לשם ניקוד סעיף

    
מס' 

 סידורי
תחומי השירותים עבורם ניתן  תקופת מתן השירותים   שם המזמין

 השירות
1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 
 

 

7    

 

  6.1.2לשם ניקוד סעיף  דיני עבודהניסיון המציע במתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום  – 5טבלה 

    
מס' 

 סידורי
 מס' המועסקים אצל המזמין תקופת מתן השירותים   שם המזמין

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

לשם  ניסיון המציע במתן שירותי ייעוץ משפטי לגופים ציבוריים או עמותות לגבי פעילותם השוטפת– 6טבלה 

    6.1.3ניקוד סעיף 

מס' 
 סידורי

היקף פעילותו השנתית של המזמין  תקופת מתן השירותים   שם המזמין
 בש"ח )ממוצע בשנות מתן השירותים(

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

    6.1.4לשם ניקוד סעיף  תניסיון המציע בכתיבת מכרזים וחוזים בשפה האנגלי– 7טבלה 

מס' 
 סידורי

 שוויו הכספי של המכרז תקופת מתן השירותים  שם המכרז שם המזמין

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     



 

 
 

 

 אינו מחזיק )מחק את המיותר( משרד פעיל בירושלים.  \המציע מחזיק  .4

 כתובת המשרד:______________________________________

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

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

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

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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 שותף האחראיהתצהיר  - 1-נספח ד'

 

 

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

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

 -אורבני הזמנה להגיש הצעה לשירותי יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור  (, במסגרת ""המציע"

היועץ המשפטי "(. בתפקיד ההזמנה" )להלן: "2020-021הליך מס'  צוות תוכנת אב לתחבורה -ירושלים  

 הוא אמת, מלא ומדויק. האחראי 

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

 בעל רישיון עו"ד תקף.  הנני .2.1

 שותף או בעלים במציע.  הנני  .2.2

עבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך לרבות עבירה ב תילא הורשע .2.3

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 64או  64לפי סעיפים 

.  להוכחת נאי זה יצרף המציע תצהיר מטעמו 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16

 ורך דין.מאומת על ידי ע

( שנות ניסיון לפחות במתן שירותי ייעוץ משפטי לגופים ציבוריים או עמותות בתחומי 10בעל עשר )הנני  .2.4

 פעילות שוטפים: נהלי עבודה, כוח אדם, מבנה ארגוני וכיוצ"ב. 

 ( שנים בתחום התשתיות והתחבורה. 10בעל ניסיון של לפחות עשר )הנני  .2.5

 ( שנים בעריכת או ליווי מכרזים. 10בעל ניסיון של לפחות עשר )הנני  .2.6

( שנים בסיוע וליווי משפטי של מכרזים בינלאומיים מורכבים 10בעל ניסיון ניסיון של לפחות עשר )הנני  .2.7

 ובליווי משפטי של התקשרויות בינלאומיות מורכבות.

אמת.  ברור לי  אותללהלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטבאות בטבל ותהמפורטהעבודות הנני מצהיר/ה כי כל  .3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיף  כי המידע שבטבלאות

 להזמנה. 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

לשם ניקוד  ניסיון במתן שירותי ייעוץ משפטי לגופים ציבוריים או עמותות לגבי פעילותם השוטפת – 1טבלה 

   6.1.6סעיף 

מס' 
 סידורי

תקופת מתן  שם המזמין
 השירותים  

היקף פעילות שנתי )ממוצע 
 בתקופת מתן השירותים 

תחומי השירותים עבורם 
 ניתן השירות

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

ניסיון במתן ייעוץ משפטי למשרדי ממשלה או מול משרדי ממשלה בתחומי התחבורה הציבורית או  – 2טבלה

     6.1.7לשם ניקוד סעיף  התשתיות

מס' 
 סידורי

 תחומי השירותים עבורם ניתן השירות תקופת מתן השירותים   שם המזמין

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

או תכנון תחבורה \ניסיון  בליווי משפטי למכרזים, חוזים והתקשרויות בתחום תכנון תשתיות ו – 3טבלה

     6.1.8סעיף לשם ניקוד  הציבורית

מס' 
 סידורי

תקופת מתן  שם המזמין
 השירותים  

תחום מקצועי )תכנון  שם המכרז
 תכנון תח"צ(\תשתיות

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

9     

10     

11     

12     

13     



 

 
 

 

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

לכל  –ניסיון  בליווי משפטי למכרזים, חוזים והתקשרויות בינלאומיות בתחום התחבורה והתשתיות  – 4טבלה

   6.1.9לשם ניקוד סעיף   מלש"ח בו השתתפו חברות זרות 100מכרז בהיקף של מעל 

מס' 
 סידורי

תקופת מתן  שם המזמין
 השירותים  

 היקף המכרז שם המכרז

1     

2     

3     

4     

5     

   6.10שם ניקוד סעיף ל ניסיון בליווי הסכמי זיכיון בתחום התשתיות מטעם ארגון ציבורי – 5טבלה

מס' 
 סידורי

 שם ההסכם תקופת מתן השירותים   שם המזמין

1    

2    

 

  6.11שם ניקוד סעיף ל ניסיון בניהול צוות עו"ד בטיפול עבור לקוח ספציפי – 5טבלה

מס' 
 סידורי

 מס' עו"ד בצוות שבניהולו תקופת מתן השירותים   שם המזמין

1    

2    

3    

4    



 

 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

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

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

       
      
                      

_______________         
 חותמת+חתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ראש הצוותתצהיר  - 2-נספח ד'

 

 

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

לומר 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  .1

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

הזמנה להגיש הצעה לשירותי  (, במסגרת ""המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

הליך  צוות תוכנת אב לתחבורה -ירושלים   -רבני יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור או

 הוא אמת, מלא ומדויק. היועץ המשפטי האחראי "(. בתפקיד ההזמנה" )להלן: "2020-021מס' 

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

 בעל רישיון עו"ד תקף.  .2.1.1

 הנני מועסק בהעסקה ישירה על ידי המציע .2.1.2

בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך  תילא הורשע .2.1.3

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת 64או  64לרבות עבירה לפי סעיפים 

-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

 עורך דין. .  להוכחת נאי זה יצרף המציע תצהיר מטעמו מאומת על ידי1981

ליווי משפטי של ב שנים שתיכעו"ד. מתוכן לפחות  שנים לפחות (5) חמשבעל ניסיון של  .2.1.4

הליכים מכרזיים והתקשרויות בתחום התכנון הייעוץ והניהול של פרויקטים 

 תשתיתיים. 

אמת.   אותלבטבלאות להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטב ותהמפורטהעבודות הנני מצהיר/ה כי כל  .3

ברור לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע 

 להזמנה. 6בהתאם לסעיף 

 

בכתיבת מכרזים וליווי ועדת המכרזים בתחום, תכנון, ניהול תכנון או בקרה,  לפרויקטים  – 1 טבלה

  6.1.12ניקוד סעיף לשם   –תחבורתיים, תשתיתיים או מתחום התחבורה הציבורית 

   

מס' 
 סידורי

שם 
 המזמין

תקופת 
מתן 

 השירותים

 שם 
 המכרז

תחום המכרז 
)תחבורה, תח"צ, 

תשתית אחרת( ומהות 

היקף המכרז )שווי 
 ₪(השירותים ב 



 

 

השירותים )ניהול 
 תכנון, תכנון, בקרה(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

לשם ניקוד סעיף  לתכנון או בקרה של פרויקטים הנדסיים ניסוין בליווי שוטף של הסכמים – 2 טבלה

6.1.13 

ס' מ
 סידורי

מהות השירותים  היקף המכרז המכרזשם  שם המזמין
שניתנו על ידי עו"ד 

ליווי \)צוות תביעות
 מו"מ וכו'

1     

2     

3     



 

 

4     

5     

 

 200יסיון בליווי ועדת התקשרויות של גוף ציבורי או עמותה בעלי היקף כספי של מעל נ – 3 טבלה

   6.14שם ניקוד סעיף ל מלש"ח

מס' 
 סידורי

היקף פעילות כספי של  סוג הארגון  שם המזמין
 הארגון

תפקיד עו"ד בועדת 
מכרזים \ההתקשרויות

 של הארגון
1     

2     

 

  6.11שם ניקוד סעיף ל צוות עו"ד בטיפול עבור לקוח ספציפי הובלתניסיון ב – 4טבלה 

מס' 
 סידורי

 מס' עו"ד בצוות  תקופת מתן השירותים   שם המזמין

1    

2    

 

 .שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזהו 

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

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

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1עו"ד תצהיר  - 3-נספח ד'

 

 

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

לומר 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  .4

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

הזמנה להגיש הצעה לשירותי  (, במסגרת ""המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

הליך  צוות תוכנת אב לתחבורה -ירושלים   -רבני יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור או

 הוא אמת, מלא ומדויק. היועץ המשפטי האחראי "(. בתפקיד ההזמנה" )להלן: "2020-021מס' 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המצטברים כדלקמן: .5

 בעל רישיון עו"ד תקף.  .5.1.1

בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך  תילא הורשע .5.1.2

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת 64או  64לרבות עבירה לפי סעיפים 

-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

 י עורך דין.נאי זה יצרף המציע תצהיר מטעמו מאומת על ידת.  להוכחת 1981

 בעל ניסיון של לפחות שנתיים בליווי מכרזים והתקשרויות בתחום התשתיות.  .5.1.3

אמת.   אותלבטבלאות להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטב ותהמפורטהעבודות הנני מצהיר/ה כי כל  .6

ברור לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע 

 להזמנה. 6סעיף בהתאם ל

או \או התשתיות ו\והתחבורה,   זים  והתקשרויות בתחוםבליווי כתיבה ועריכת מכרניסיון   – 1טבלה 

 6.1.16ניקוד סעיף התחבורה הציבורית 

מס' 
 סידורי

תקופת  שם המזמין
מתן 

 השירותים

 שם 
 המכרז

תחום המכרז )תחבורה, 
 תח"צ, תשתית אחרת( 

היקף המכרז )שווי 
 ₪( השירותים ב

1      

2      

3      

4      

5      



 

 

6      

7      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 אישור עו"ד
 

, הופיע/ה 2019מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת אני, עו"ד ________________, 
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 

 .פניאת נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה ב
       
      
                      

_______________         
 חותמת+חתימה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2עו"ד תצהיר  - 3-נספח ד'

 

 

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

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

 כדלקמן:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות  .7

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

הזמנה להגיש הצעה לשירותי  (, במסגרת ""המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

הליך  צוות תוכנת אב לתחבורה -ירושלים   -תה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני יעוץ משפטי לעמו

 הוא אמת, מלא ומדויק. היועץ המשפטי האחראי "(. בתפקיד ההזמנה" )להלן: "2020-021מס' 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המצטברים כדלקמן: .8

 בעל רישיון עו"ד תקף.  .8.1.1

פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך לא הורשעתי בעבירה  .8.1.2

א לפקודת התעבורה, אשר לא חלפה לגביה תקופת 64או  64לרבות עבירה לפי סעיפים 

-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

 ין..  להוכחת תנאי זה יצרף המציע תצהיר מטעמו מאומת על ידי עורך ד1981

 בעל ניסיון של לפחות שנתיים בליווי מכרזים והתקשרויות בתחום התשתיות.  .8.1.3

אמת.   אותלבטבלאות להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטב ותהמפורטהעבודות הנני מצהיר/ה כי כל  .9

ברור לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע 

 הזמנה.ל 6בהתאם לסעיף 

או \או התשתיות ו\והתחבורה,   זים  והתקשרויות בתחוםבליווי כתיבה ועריכת מכרניסיון   – 1טבלה 

 6.1.17ניקוד סעיף התחבורה הציבורית 

מס' 
 סידורי

תקופת  שם המזמין
מתן 

 השירותים

 שם 
 המכרז

תחום המכרז )תחבורה, 
 תח"צ, תשתית אחרת( 

היקף המכרז )שווי 
 ₪(השירותים ב 

1      

2      

3      

4      



 

 

5      

6      

7      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 אישור עו"ד
 

, הופיע/ה 2019כי ביום ___ בחודש ________ בשנת אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה 
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 זה "המציע"חתימה מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

הזמנה להגיש הצעה לשירותי יעוץ משפטי לעמותה לתכנון, פיתוח ושימור  במסגרת "במסגרת 

(, "ההזמנה")להלן:  "021-2020הליך מס'  צוות תוכנת אב לתחבורה -ירושלים   -אורבני 

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

 בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

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

 והמצורף להזמנה.

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

 gov.ilhttp://jet. המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת

 ( ולדווח לצוות באופן מיידי על קשרי עם מי מהן."החברות")להלן: 

 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

סמך מצ"ב לתצהיר זה מעסקיים 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.

מצורפת להצהרתי רשימת הליכים משפטיים בהם ייצג המציע, או מי מנותני השירותים  .4

 השנים האחרונות. 7-ב ירושלים או משרד התחבורהבעלי דין מול המזמין, עיריית 

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

 _____________________ חתימת המציע:

 אימות חתימת המצהיר

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

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

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

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

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                                                 תאריך 


