הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהל
תביעות בפרויקט  JNETעבור צוות תכנית אב
לתחבורה ירושלים  -מס' הליך 47/2020

JTMT

הליך מס' 47/2020

פרטי המציע

שם המשרד

פרטי מגיש ההצעה

כתובת

פרטי התקשרות

טלפון

דוא"ל

הליך מס' 47/2020

דצמבר 2020

הזמ ה להציע הצעות למתן שירותי מ הל תביעות בפרויקט JNET
עבור צוות תכ ית אב לתחבורה ירושלים
מס' הליך 47/2020
 .1כללי
"צוות תכ ית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכ ון ,פיתוח ושימור אורב י –
ירושלים) .להלן" :הצוות"(.
הצוות מ הל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה
והתכ ון של מערכת הסעת המו ים ורשת התחבורה הציבורית ה לווית לה ,כאשר פרויקט הדגל אותו
מ הל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הי ו תכ ון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת
הקלה בירושלים.
כחלק מעבודתו עוסק הצוות גם בתכ ון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב בי יהן,
וכן בתכ ון מערכות תומכות כגון :ח יו י ח ה-וסע ומסופי אוטובוסים.
במסגרת פעילותו ,ולצורך קידום הפרויקט ה ,JNET-הצוות מעסיק משרדי עורכי דין ,יועצים
פי סים וגורמים מקצועיים המטפלים בהתכתבויות ובפרוטוקולים של הישיבות השו ות המתקיימות
עם הזכיין ש בחר להקמה והפעלה של רשת קווי ה  .JNETהצוות מעו יין להתקשר עם יועץ אשר
ירכז ,יבצע מעקב וי הל את מערך התביעות מול הזכיין ,בהתאם להסכם הזיכיון ואשר יעבוד בשיתוף
פעולה ובתיאום עם הגורמים האמורים.
יובהר כי לשם ה וחות מ וסחת ההזמ ה בלשון זכר ,וכי בכל מקום רלוו טי הכוו ה היא ל שים או
גברים.

 .2הגדרות
המזמין -

צוות תכ ית אב לתחבורה ירושלים ,העמותה לתכ ון ,פיתוח ושימור אורב י ירושלים;

ציג המזמין  -מי שימו ה מעת לעת על ידי המזמין ל הל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים המפורטים
בהזמ ה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה .כל עוד לא הודיע
המזמין למציע אחרת תהא ציגתו סמ כ"לית ה דסה בצוות;
המציע -

מי שהגיש הצעה ,בין אם תקבלה הצעתו ובין אם לאו .המציע יהיה האישיות
המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

הזוכה -

מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע השירותים
המפורטים בהזמ ה זו;

הסכם -

ההסכם שיחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעיל ולהלן.
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 .3השירותים ה דרשים
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

הצוות מעו יין להתקשר עם יועץ למתן שירותי ריכוז ו יהול מערך התביעות ,הקיימות
והפוט ציאליות ,מול הזכיין .מ הל התביעות שיבחר ישמש כפרויקטור לכל תחום התביעות וצוות
היועץ יכלול את מ הל התביעות וכן עוזר טכ י והכל כמפורט להלן וב ספח תכולת העבודה
המצורף כ ספח א' להזמ ה זו.
בין יתר מטלותיו ,מ הל התביעות יהיה אחראי לביצוע מעקב שוטף אחר המגעים המתקיימים
בערוצים השו ים בין המדי ה והזכיין .על מ הל התביעות יהיה לאתר תביעות פוט ציאליות של
הזכיין גד המדי ה ושל המדי ה גד הזכיין.
מ הל התביעות יפעל למ יעת תביעות ו/או סיכו ים .עליו לקרוא את ההתכתבויות,
הפרוטוקולים ,הסיכומים והדוחות ,להיפגש עם המעורבים מצד המדי ה ולפעול בשיתוף פעולה
ובתיאום עם היועצים המשפטיים ,הפי סים והמקצועיים של הפרויקט.
מ הל התביעות י הל את תחום התביעות ,ימליץ על פעולות למ יעה ,להקט ת סיכו ים ולטיפול
בתביעות.
בכל מקרה של תביעה פוט ציאלית ,יוקם על ידי מ הל הקו צוות מלווה לטיפול וליווי הטיפול
בתביעה .הרכב הצוות יקבע בהתאם לתחומים הרלוו טיים ,למידת הבשלות והחשיפה ועוד.
הצוות יכלול מה דסים ,גורמי תפעול ותחזוקה ,יועצים משפטיים ופי סים והכל כפי שיקבע על
ידי מ הל הקו.
מ הל התביעות ילווה את פעילות הצוותים השו ים ויהיה אחראי ל יהול פעילותם ,בהתאם
למפורט ב ספח תכולת העבודה ,לרבות ארגון וריכוז הצוות ,תיאום פעילותו ,מתן מע ה במועד,
עמידה בלוחות הזמ ים לכל שלב ,קיום פגישות ,יתוח החומר ,הכ ת תגובה מקצועית וכיוצ"ב.
ספח תכולת העבודה מחייב לצורך הכ ת ההצעה ולצורך ההתקשרות .על המציע לקרוא בעיון
את המסמך ה "ל ולהכין את הצעתו בהתאם לה חיות המוגדרות בו.
יובהר כי תכולת העבודה עשויה לעבור התאמות בהתאם לכישורי ויכולות מ הל התביעות שיבחר
ועל פי שיקול דעתם של מ הל הקו ושל סמ כ"לית הה דסה בצוות.

 .4תקופת ההתקשרות והיקפה
 4.1ההתקשרות עם הזוכה תהיה עד לסיום ביצוע עבודות ההקמה של פרויקט ה JNET -על ידי
הזכיין ומיצוי התביעות בגי ן )לוח הזמ ים המשוער הוא  5ש ים להקמה וש תיים וספות למיצוי
התביעות ,סה"כ כ –  7ש ים( .מובהר כי תקופת ההתקשרות עשויה להשת ות בהתאם לצרכי
הפרויקט והצוות ,בהודעה מוקדמת של  30יום.
 4.2היקף ההתקשרות המשוער עבור מ הל התביעות הוא  150ש"ע חודשיות ,היקף השעות המשוער
עבור העוזר הטכ י הוא  180ש"ע חודשיות .מובהר כי לצוות שמורה הזכות לש ות את היקפי
העבודה האמורים בהתאם לצרכי הפרויקט ,לרבות העלאת היקף עבודתו של מ הל התביעות ל
 180ש"ע.
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 .5ת אי סף
על המציע לעמוד בת אי הסף הבאים:
 5.1המציע הי ו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.
 5.2למציע כל האישורים ה דרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות
ותשלום חובות מס( ,התשל"ו – ) 1976להלן בסעיף זה" :החוק"( ,דהיי ו :אישור מפקיד מורשה
)כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:
5.2.1

מ הל או פטור מל הל את פ קסי החשבו ות והרשומים שעליו ל הל על פי פקודת מס
הכ סה ולפי חוק מס ערך מוסף.

5.2.2

והג לדווח לפקיד השומה על הכ סותיו ולמ הל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ
על פי חוק מס ערך מוסף.

 5.3המציע יכול להעמיד מ הל תביעות העומד בת אי הסף הבאים )לעיל ולהלן" :מ הל התביעות"(:
5.3.1

בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל באחד או יותר
מהתחומים הבאים :כלכלה ,חשבו אות ,מ הל עסקים ,ה דסה ,משפטים.

5.3.2

בעל יסיון של  5ש ים לפחות בריכוז צוות של  3ות י שירותים לפחות.

5.3.3

בעל יסיון של  5ש ים לפחות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מטעם המדי ה,
בהיקף של מעל  100מלש"ח.
לע יין ת אי זה "פרויקטים מטעם המדי ה" – פרויקטים שהמדי ה או חברת תשתית
מטעם המדי ה צד בהם.

5.3.4

בעל יסיון ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מסוג  PPPאו .DB

5.3.5

בעל שליטה מלאה בשפה הא גלית.

 5.4המציע יכול להעמיד עוזר טכ י העומד בת אי הסף הבאים )לעיל ולהלן" :העוזר הטכ י"(:
5.4.1

בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל באחד או יותר
מהתחומים הבאים :כלכלה ,חשבו אות ,מ הל עסקים ,ה דסה ,משפטים.

5.4.2

בעל יסיון של ש תיים לפחות בליווי הליך תביעות בשפה הא גלית לרבות ריכוז,
בקרה וכיוצ"ב.

5.4.3

בעל שליטה מלאה בשפה הא גלית.

 .6קריטריו ים לבחירת ההצעה
 6.1הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריו ים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה  80קודות
וההצעה הכספית תהווה  20קודות.
 6.2יובהר כי בכל מקום בו לא כלל פירוט לגבי אופן חישוב ה יקוד ,ה יקוד יתבצע באופן יחסי בין
המציעים.
 6.3יובהר כי אלא אם צויין אחרת ,יתן להציג פרויקט עבור מספר קריטריו ים.
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קריטריון

יקוד
מקסימלי

6.4

יסיון מ הל התביעות בריכוז צוות.
לכל פרויקט בו ריכז צוות של  3ות י שירותים לפחות,
לתקופה של ש ה לפחות ,תי תן  1ק' ועד  5ק'.

5

6.5

יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים
מטעם המדי ה ,בהיקף של מעל  100מלש"ח.
לכל פרויקט יי ת ו עד  3ק' ועד  15ק'.

15

יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים
6.6

מסוג  PPPאו .DB

10

על כל פרויקט יי ת ו עד  2ק' ועד  10ק'.
6.7

יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים
ה דסיים.
לכל פרויקט יי ת ו עד  2ק' ועד  10ק'.

10

6.8

יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות מטעם מזמין
עבודה ציבורי.
בסעיף זה לא יתן להציג פרויקטים שהוצגו בסעיף 6.4
על כל פרויקט יי ת ו עד  2ק' ועד  10ק'.

10

6.9

יסיון העוזר הטכ י בליווי הליך תביעות בשפה הא גלית
לרבות ריכוז ,בקרה וכיוצ"ב.
על כל ש ת יסיון יי ת ו עד  2ק' ועד  10ק'.

10

6.10

חוו"ד מזמי י עבודה קודמים לגבי מ הל התביעות

10

6.11

התרשמות כללית

10

6.12

הצעה כספית

20

סה"כ

100

 .7התמורה הכספית
 7.1התמורה תשולם על בסיס ריטיי ר חודשי ,על פי ההצעה הכספית של הזוכה ) ספח ב'( ועל פי
ספח התמורה שיועבר על ידי המזמין לאחר הזכייה.
 7.2על המציע למלא בהצעתו הכספית את הסכום המבוקש על ידו ,תמורת היקף עבודה של  150ש"ע
חודשיות למ הל התביעות ותמורת היקף של  180ש"ע חודשיות לעוזר הטכ י.
 7.3התשלום יתבצע בהתאם לביצוע בפועל כדלקמן :בחודשים בהם הדיווח המאושר של שעות
העבודה של מ הל התביעות/העוזר הטכ י יפחת מסך השעות לעיל או במצב שבו עדר מ הל
התביעות/העוזר הטכ י מביצוע השירותים בגין מחלה ,חופשה ,שירות מילואים או מכל סיבה
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7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

שהיא )להלן" :תקופת ההיעדרות"( י וכה התמורה כאמור החלק היחסי בין תקופת ההיעדרות
לבין היקף השעות אותו היה עליהם לבצע על פי הסכם זה.
יובהר כי היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של עד  ,10%אשר תימדד על בסיס
רבעו י .אחת לרבעון ייבח ו תשומות העבודה בפועל ,על בסיס מצטבר לאותו רבעון .במקרה של
חריגה ממסגרת היקף שעות העבודה ,מעבר לאמור בסעיף זה לעיל ,לא תשולם תמורה וספת.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.
יובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע הי ה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ישירות
ועקיפות כולל שכר ,הוצאות משרדיות ,סיעות ,ח יה וכד' .על אף האמור בסעיף זה יהיה הזוכה
רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים ,בתיאום מראש,
והמזמין יישא בהוצאות אלה.
יובהר כי המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין,
אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.
התמורה תשולם במועד שוטף  60 +יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות.

 .8המסמכים שיש לצרף להצעה
בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:
 8.1העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה כ דרש לעיל.
 8.2אישורים ה דרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.
 8.3הצעה כספית על פי ספח ב' המצורף להזמ ה זו.
 8.4תצהיר מ הל התביעות המוצע בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בת אי הסף ולצורך בחי ת
ה יקוד האיכותי ,המצורף כ ספח ג' להזמ ה זו.
 8.5תצהיר העוזר הטכ י המוצע בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בת אי הסף ולצורך בחי ת
ה יקוד האיכותי ,המצורף כ ספח ד' להזמ ה זו.
 8.6תצהיר בדבר היעדר יגוד ע יי ים המצורף כ ספח ה' להזמ ה זו.
 8.7קורות חיים ואסמכתאות בתוקף ) כון למועד הגשת ההצעה( עבור מ הל התביעות והעוזר הטכ י.
לרבות אסמכתאות המעידות על השכלה ו/או הכשרה מקצועית ו/או רישיון מקצועי.
 8.8עותק חתום של המסמכים הבאים:
8.8.1

וסח הזמ ה זו.

8.8.2

הסכם ההתקשרות ,חתום על ידי המציע )חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד לכך בעמוד
האחרון( .יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציע לת אי ההתקשרות.

8.8.3

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה ,ככל ויהיו .יובהר כי על המציע מוטלת האחריות
לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכו ים שפורסמו על ידי המזמין.
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 .9שאלות והבהרות
 9.1בשאלות או הבהרות יתן לפ ות בכתובת מייל  tenders@jtmt.gov.ilעד לתאריך 17.12.2020
בשעה .12:00
 9.2שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:
המסמך או ה ספח אליו
מס"ד
מתייחסת ההבהרה
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

פרק וסעיף רלב טיים

וסח השאלה

המזמין לא יע ה לשאלות הבהרה ,אלא אם שלחו בפורמט המוכתב לעיל.
המזמין אי ו מתחייב לע ות על כל השאלות שיוגשו.
הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.
רק הבהרות שיי ת ו בכתב יחייבו את המזמין.
באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת.

 .10הגשת ההצעות
 10.1ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכ ית אב לתחבורה
ירושלים ,עד ליום  ,31.12.2020בשעה  ,12:00בכתובת :ב ין כלל ,רח' יפו  97ירושלים .הצעה שלא
תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי – לא תשתתף בהליך.
 10.2יתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות ,בימים א'-ה' ,בין השעות 08:00-
.17:00
 10.3ההצעה תימסר ,במעטפה סגורה ,ב 3-עותקים )ש י עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה
דיגיטלית  USB -או  .(CDבאחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים
לחלוטין בתוכ ם.
 10.4על המעטפה יצוין "הצעה למתן שירותי מ הל תביעות עבור צוות תכ ית אב לתחבורה ירושלים,
מספר הליך ."47/2020
 10.5יובהר כי מציע אי ו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת
אישור הצוות מראש ובכתב.
 10.6ההצעה תהיה תקפה למשך  6חודשים מן היום ש קבע כמועד האחרון להגשת ההצעות.

 .11זכויות המזמין
המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:
 11.1לבקש מידע וסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמ ה זו לע יין ההצעות
שהוצעו.
 11.2להזמין את המציעים או מי מהם לראיון ,הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.
 11.3לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם ,כולה או
חלקה.
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 11.4לבצע הליך של  Best & Finalבין המציעים המובילים ,על פי שיקול דעת המזמין.
11.5
11.6
11.7

11.8
11.9
11.10

לפ ות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפ ות לגורמים וספים.
מובא בזאת לידיעת המציעים כי המזמין רשאי שלא לבחור בהצעה ה מוכה ביותר ו/או בכל
הצעה שהיא.
לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמ ה זו .במקרה שכזה ,המזמין
יחלק את השירותים ה דרשים בין הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי ואי ו מתחייב לחלוקה
קבועה מראש כזו או אחרת.
לבטל ו/או לש ות ו/או לעדכן הזמ ה זו ,וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים
בהזמ ה זו.
ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי פל בה פגם טכ י והיא תהיה רשאית
לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם הטכ י שבהצעה.
ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אשר היא סבורה כי
מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן:
11.10.1

ההצעה הי ה תכסיס ית ,לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה מוך או גבוה באופן
בלתי סביר ו/או מפורטים בה תו ים שאי ם כו ים.

11.10.2

ההצעה מסויגת או מות ית .לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או
הת יה לגבי ההצעה ו/או ת אי הזמ ה זו ו/או ת אי ההסכם הי ה בטלה וחסרת
תוקף.
בברכה,
איריס ערד
סמ כ"לית ה דסה
צוות תכ ית אב לתחבורה ירושלים
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ספח א' – תכולת עבודה )(SOW
 .1מטרה
מטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה של מ הל התביעות כאמור בהזמ ה.
 .2כללי
 .2.1פרויקט ה  jnetכולל את הפעולות הבאות )להלן" :הפרויקט"(:
א .מסירת הקו האדום הקיים לזכיין.
ב .הקמת הארכת הקו האדום לפסגת זאב והדסה.
ג .הקמת הקו הירוק ,המחבר את שכו ת גילה דרך גבעת רם  -כ יסה לעיר  -בר אילן
ועד הר הצופים.
ד .הפעלה ותחזוקה של כל המערכת.
 .2.2להלן תו ים על הפרויקט:
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 .2.3הסכם הזיכיון :ביום  26.9.19חתם הסכם עם הזכיין וביום  5.11.2020הושלמה הסגירה
הפי סית וכן ית ה הודעה לתחילת הקמה ) Notice To Proceed NTPלהלן:
"ההסכם"(.
 .2.4הסכם הזיכיון קובע תקופת הקמה של  5ש ים ,במהלכה  5שלבים להפעלת הקו .השלב
ראשון כולל קבלת והפעלת הקו הקיים מהמפעיל ה וכחי ) ,(Handoverיתרת השלבים
כוללים הפעלה ) (PTOשל מקטעים שעבודות ההקמה יסתיימו בהם.
לאחר תום ההקמה המלאה ,ההסכם קובע תקופת זיכיון של  15ש ה להפעלה ו  25ש ה
לתחזוקה של מערכת הקווים.
 .2.5במסגרת הסכם הזיכיון ,מ הל התביעות ירכז וי הל בעבור פרויקט  ,JNETאת כל מערך
התביעות מול הזכיין ,הקיימות והפוט ציאליות ,כפי שהוגדרו בהסכם כאמור.
 .2.6תכולת העבודה כוללת טיפול וריכוז תביעות מש י הצדדים ,זיהוי פוט ציאל תביעה
והמלצה על פעולות מ יעה וכן טיפול ו יתוח הוראות שי וי של ש י הצדדים והליכי
בוררות.
 .2.7יודגש כי מ הל התביעות אי ו אחראי לתוכן המע ה בהיבטי ה דסה או משפט אלא רק
לריכוז ו יהול ההליך ושליחת המע ה לזכיין ,בהתאם למוגדר בהסכם הזיכיון .קרי,
השירותים המבוקשים במכרז זה הי ם במהותם שירותים יהוליים ,אירגו יים
ומקצועיים ולא יידרשו מהזוכה פעולות של עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי או יהול
מו"מ לקראת עריכת מסמכים משפטיים ,ייצוג בערכאות או מתן חוות דעת משפטיות.
 .3עיקרי תכולת העבודה
מ הל התביעות והעוזר מטעמו יספקו את השירותים המפורטים להלן ובסעיף  3בהזמ ה להגיש
הצעות .אחריות מ הל התביעות תהיה לריכוז ו יהול מערך התביעות ,הקיימות והפוט ציאליות,
מול הזכיין .מ הל התביעות יבצע מעקב שוטף אחר הפעילות בפרויקט והמגעים השו ים
המתקיימים בין הצדדים .במסגרת תפקידו יהיה עליו לאתר תביעות פוט ציאליות של הזכיין גד
המדי ה ושל המדי ה גד הזכיין וכן לרכז את הטיפול בהוראות השי וי.
מ הל התביעות יעבוד בתיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוו טיים מטעם המדי ה לרבות
הגורמים המקצועיים והיועצים השו ים .הוא ירכז וי הל צוותי תביעות שיוקמו תוך מעקב על
לוחות הזמ ים והפרוצדורות ה דרשות בהתאם להסכם הזיכיון.
תכולת העבודה של מ הל התביעות והעוזר מטעמו ,עשויה לעבור התאמות בהתאם לצרכי
הפרויקט וליכולות המועמדים שיבחרו ועל פי שיקול דעתם של מ הל הקו ושל סמ כ"לית הה דסה
בצוות.
להלן התייחסות מפורטת לחלק ממטלות מ הל התביעות.
 .3.1תביעות זכיין
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 .3.1.1תהליך שלבי התביעה של הזכיין מוגדר בסעיף  120.2.1לחוזה הזיכיון ותהליך התגובה
של המדי ה מוגדר בסעיף  120.2.9לחוזה כאמור ,כפי שמתואר בתרשימים להלן:

 .3.1.2מיד עם הכרזת הזכיין על כוו תו לתבוע ,ימ ה מ הל הקו צוות אד הוק לטיפול וליווי
התביעה לפי אופייה ,המורכב מאחת או יותר מהדיסציפלי ות הבאות:


ה דסה )צוות מה דסים מקצועיים בחברת הבקרה או מתוך הצוות(.



יהול ה דסה )מ הל פרויקט(.



לוח זמ ים.



משפטי.



פי סי.
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תפעולי.



תחזוקה.

 .3.1.3מ הל התביעות יהיה אחראי ל יהול הליך התביעות באופן מדויק על פי התהליכים
המתוארים בתרשימים לעיל ,לרבות לוחות הזמ ים לכל שלב ,קיום פגישות ,יתוח
החומר ,ריכוז הצוות וכיוצ"ב.
 .3.1.4מ הל התביעות יהיה אחראי לארגון וריכוז הצוות ,קיום פגישות הכ ה ,פגישות עם
הזכיין ,מתן מע ה במועד ,פגישות עם א שי הצוות להכ ת תגובה מקצועית לטע ות
הזכיין או ל יתוח הכספי של התביעה עד להשלמת התגובה המלאה ,הצגתה בוועדת
מכרזים והפצתה לזכיין.
 .3.2תביעות מדי ה
מ הל התביעות צריך לאתר ושאים מתאימים לתביעות המדי ה ,לאסוף ולרכז המידע מכל
הגורמים במטרה לעקוב אחר ההתפתחויות ולהכין החומרים .ככל שהמדי ה תחליט להגיש
תביעות כ גד הזכיין ,מ הל התביעות יהיה אחראי לריכוז ותיאום בין הגורמים השו ים מטעם
המדי ה לרבות איסוף כל המידע והאסמכתאות מכל המעורבים.
 .3.3בוררות
 .3.3.1ככל שהזכיין יגיש תביעה לבוררות לאחר תגובה של המדי ה על התביעה כמוגדר בסעיף
 174בחוזה ,יהיה מ הל התביעות אחראי לריכוז החומר לישיבות הבוררות ,הכ ת
החומר ,כתיבת תגובה לבורר )באמצעות הצוות המקצועי( ,הצגה בפ י הבורר ,השתתפות
בישיבות הבוררות והפעלת הצוות המקצועי לתגובות.
 .3.3.2מ הל התביעות י הל ,יטפל ,ילווה ויסייע בהליכי הבוררות .במסגרת האמור לעיל יידרש
לעבור אחר כל המסמכים המשפטיים והה דסיים הרלוו טיים להליכים האמורים ,ליתן
תצהירים ,להתייצב בהליכים משפטיים ומעין משפטיים לצורך מתן עדות ,להשתתף
בישיבות מקדמיות ובדיו ים מקדימים להליכים משפטיים ומעין משפטיים כאמור וכן
לערוך חוות דעת מומחה ומתן עדויות ככל שיידרש עד לתום תקופת ההתייש ות
הרלוו טית בקשר עם התביעות כאמור.
 .3.4מ יעת תביעה
 .3.4.1מ הל התביעות יפעל לזיהוי תביעות פוט ציאליות ,תוך ליווי הפרויקט ולימוד באמצעות
מפגשים עם מ הלי הפרויקט ,מ הל הסיכו ים ,מ הל תחזוקה ותפעול ,מה דסי הפרויקט,
וכן השתתפות בישיבות עם הזכיין ,קריאת דוחות ,מכתבים ועוד.
 .3.4.2ככל שתזוהה תביעה בכוח ,היא תתועד בשיתוף מ הל הסיכו ים ויתקיים דיווח תקופתי
פרד לטיפול מ יעתי .ככל שיעלה הצורך ייקבע צוות מקצועי לטיפול ומעקב הטיפול
המ יעתי .מ הל התביעות ימליץ על טיפול מ יעתי בפ י מ הל הקו ויציג בפ י וועדת
מכרזים ככל שיעלה הצורך ל קיטת פעולה.
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 .3.4.3מ הל התביעות יגיש ,אחת לחודש ,דוח טיפול במ יעת תביעות בשיתוף עם מ הל
הסיכו ים.
 .3.5בקשה לקבל מידע
הליך קבלת מידע הי ו הליך מקדים לבחי ת הוראת שי וי ,מ הל התביעות יהיה אחראי לריכוז
ו יתוח הבקשות להוראת שי וי ומעקב עד קבלת מע ה בזמן ,ריכוז יתוח המע ה מכל ההיבטים
וגיבוש המלצה להמשך.
 .3.6טיפול ו יתוח הוראות שי וי
יתוח הוראות שי וי ייעשה על פי התהליך המוגדר בסעיפים  115-116לחוזה הזיכיון ,בצוות אד
הוק כמו שיוקם כאמור בסעיף  3.1.2לעיל .אחריות מ הל התביעות היא לריכוז הצוות ,לביצוע
הפעולות המוזכרות בהוראת השי וי ויישומן באמצעות הצוות .הוראות שי וי כתוצאה מיוזמה
של המדי ה או כתוצאה מיוזמה של הזכיין יטופלו על פי המוגדר בחוזה.
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ספח ב' – הצעה כספית
 .1על המציע ל קוב בסכום המבוקש על ידו עבור שירותים בהיקף של  150ש"ע חודשיות
למ הל התביעות ועבור שירותים בהיקף של  180ש"ע חודשיות עבור העוזר הטכ י.
 .2יובהר כי הסכום המוצע לא יעלה על התמורה החודשית המרבית המצוי ת להלן.
 .3המחיר אי ו כולל מע"מ.
משרה

תמורה חודשית מרבית

מ הל תביעות

₪ 50,000

עוזר טכ י

₪ 32,000

עלות חודשית מבוקשת
_________ ₪
_________ ₪

שם המציע

תאריך

חתימה

______________

______________

______________
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ספח ג' – תצהיר מ הל התביעות

א י החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז ,_____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים החוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב
כדלקמן:
 .1א י מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע ש מסר על ידי בטופס זה ,בקורות
החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע –
חב'/ע.מ_____________________ )להלן" :המציע"( ,במסגרת "הזמ ה להציע הצעות למתן
שירותי מ הל תביעות עבור צוות תכ ית אב לתחבורה ,הליך מס' ) "047/2020להלן" :ההזמ ה"(.
בתפקיד מ הל התביעות הוא אמת ,מלא ומדויק.
 .2א י מצהיר/ה ומאשר/ת כי א י עומד/ת בת אי הסף המצטברים כדלקמן:
 .2.1בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל באחד או יותר מהתחומים
הבאים :כלכלה ,חשבו אות ,מ הל עסקים ,ה דסה ,משפטים.
 .2.2בעל יסיון של  5ש ים לפחות בריכוז צוות של  3ות י שירותים לפחות.
 .2.3בעל יסיון של  5ש ים לפחות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מטעם המדי ה ,בהיקף של
מעל  100מלש"ח.
לע יין סעיף זה "פרויקטים מטעם המדי ה" – פרויקטים שהמדי ה או חברת תשתית מצד
המדי ה צד בהם.
 .2.4בעל יסיון ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מסוג  PPPאו .DB
 .2.5בעל שליטה מלאה בשפה הא גלית.
 .2.6באפשרותי להעמיד עוזר טכ י העומד בת אי הסף הבאים:
 .2.6.1בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל באחד או יותר
מהתחומים הבאים :כלכלה ,חשבו אות ,מ הל עסקים ,ה דסה ,משפטים.
.2.6.2בעל יסיון של ש תיים לפחות בליווי הליך תביעות בשפה הא גלית לרבות ריכוז ,בקרה
וכיוצ"ב.
.2.6.3בעל שליטה מלאה בשפה הא גלית.
 .3ה י מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלאות
אמת .ברור לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחי ת עמידתי בת אי הסף ולצורך יקוד הצעת
המציע בהתאם לאמור בהזמ ה.
 .4ידוע לי כי המזמין רשאי לפ ות לא שי הקשר מטעם מזמי י העבודה ,כפי שיצוין בטבלה ,וזאת
לצורך קבלת המלצות וחוות דעת ,על פי שיקול דעתו .א י מאשר לצוות ,בחתימתי על התצהיר,
לפ ות לא שי הקשר כאמור.

הליך מס' 47/2020

טבלת פרויקטים עבור מ הל התביעות
סעיף  :5.3.2בעל יסיון של  5ש ים לפחות בריכוז צוות של  3ות י שירותים לפחות.
סעיף  :6.4יסיון מ הל התביעות בריכוז צוות.
מס"ד

מזמין השירותים

תקופת מתן
השירותים
)חודש/ש ה עד
חודש/ש ה(

.1
.2

.3

.4

.5
.6

* יתן להוסיף שורות במידת הצורך

תיאור מילולי של
הפרויקט במסגרתו
יתן השירותים

תיאור מילולי של השירותים
ש ית ו:
א לפרט -מהות העבודה
ש עשתה ,תפקיד שבוצע וכו'

מספר א שי
צוות שרוכזו
על ידי
המצהיר

שם איש הקשר של הפרויקט
מטעם מזמין העבודה +
טלפון ייד

הליך מס' 47/2020

סעיף  :5.3.3בעל יסיון של  5ש ים לפחות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מטעם המדי ה ,בהיקף של מעל  100מלש"ח.
סעיף  :5.3.4בעל יסיון ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מסוג  PPPאו .DB
סעיף  :6.5יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מטעם המדי ה ,בהיקף של מעל  100מלש"ח.
סעיף  :6.6יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים מסוג  PPPאו .DB
סעיף  :6.7יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות בפרויקטים ה דסיים.
סעיף  :6.8יסיון מ הל התביעות ב יהול וריכוז תביעות מטעם מזמין עבודה ציבורי.
מס"ד

מזמין השירותים

תקופת מתן
השירותים
)חודש/ש ה עד
חודש/ש ה(

תיאור מילולי של
הפרויקט במסגרתו יתן
השירותים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
* יתן להוסיף שורות וספות במידת הצורך.

תיאור מילולי של השירותים
ש ית ו:
א לפרט -מהות העבודה
ש עשתה ,תפקיד שבוצע וכו'

היקף
האם פרויקט
מסוג  PPPאו כספי של
 ?DBיש לפרט הפרויקט

שם איש הקשר של הפרויקט
מטעם מזמין העבודה +
טלפון ייד

הליך מס' 47/2020

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

_____________
חתימה

______________
תאריך

אישור עו"ד
א י ,עו"ד ________________ ,מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בש ת  ,2020הופיע/ה
בפ י מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז _______________ .ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את
כו ות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפ י.
_______________
חותמת+חתימה

הליך מס' 47/2020

ספח ד' – תצהיר העוזר הטכ י
א י החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז ,_____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים החוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב
כדלקמן:
 .1א י מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע ש מסר על ידי בטופס זה ,בקורות
החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע –
חב'/ע.מ_____________________ )להלן" :המציע"( ,במסגרת "הזמ ה להציע הצעות למתן
שירותי מ הל תביעות עבור צוות תכ ית אב לתחבורה ,הליך מס' ) "047/2020להלן" :ההזמ ה"(.
בתפקיד עוזר טכ י הוא אמת ,מלא ומדויק.
 .2א י מצהיר/ה ומאשר/ת כי א י עומד/ת בת אי הסף המצטברים כדלקמן:
 .2.1בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל באחד או יותר מהתחומים
הבאים :כלכלה ,חשבו אות ,מ הל עסקים ,ה דסה ,משפטים.
 .2.2בעל יסיון של ש תיים לפחות בליווי הליך תביעות בשפה הא גלית לרבות ריכוז ,בקרה
וכיו"ב.
 .2.3בעל שליטה מלאה בשפה הא גלית.
 .3ה י מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלאות
אמת .ברור לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחי ת עמידתי בת אי הסף ולצורך יקוד
הצעת המציע בהתאם לאמור בהזמ ה.
 .4ידוע לי כי המזמין רשאי לפ ות לא שי הקשר מטעם מזמי י העבודה ,כפי שיצוין בטבלה ,וזאת
לצורך קבלת המלצות וחוות דעת ,על פי שיקול דעתו .א י מאשר לצוות ,בחתימתי על התצהיר,
לפ ות לא שי הקשר כאמור.

הליך מס' 47/2020

טבלת פרויקטים עבור עוזר טכ י
סעיף  :5.4.2בעל יסיון של ש תיים לפחות בליווי הליך תביעות בשפה הא גלית לרבות ריכוז ,בקרה וכיוצ"ב.
סעיף  :6.9יסיון העוזר הטכ י בליווי הליך תביעות בשפה הא גלית לרבות ריכוז ,בקרה וכיוצ"ב.
מס"ד

מזמין השירותים

תקופת מתן
השירותים
)חודש/ש ה עד
חודש/ש ה(

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
* יתן להוסיף שורות במידת הצורך

תיאור מילולי של
הפרויקט במסגרתו יתן
השירותים

תיאור מילולי של
השירותים ש ית ו על ידי
המציע :א לפרט -מהות
העבודה ש עשתה ,תפקיד
שבוצע וכו'

האם בשפה
הא גלית? יש
לפרט

שם איש הקשר של הפרויקט
מטעם מזמין העבודה +
טלפון ייד

הליך מס' 47/2020

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

_____________
חתימה

______________
תאריך

אישור עו"ד
א י ,עו"ד ________________ ,מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בש ת  ,2020הופיע/ה
בפ י מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז _______________ .ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את
כו ות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפ י.

_______________
חותמת +חתימה

הליך מס' 47/2020

ספח ה' – תצהיר בדבר העדר יגוד ע יי ים
א י הח"מ __________________ ,ושא/ת ת.ז .מס' _________________ ,מורשה
חתימה מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן" :המציע"( ,עושה תצהירי זה
במסגרת " הזמ ה להציע הצעות למתן שירותי מ הל תביעות עבור צוות תכ ית אב לתחבורה,
הליך מס' ) "047/2020להלן" :ההזמ ה"( ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1א י מאשר/ת כי קראתי והב תי את סעיפי יגוד הע יי ים בהסכם ההתקשרות עליו
חתמתי והמצורף להזמ ה.
 .2א י מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת ,ולכל הפחות פעם ברבעון ,ברשימת החברות
המפורטת באתר האי טר ט של צוות תכ ית אב לתחבורה בכתובת
) https://jet.gov.il/category/tendersלהלן" :החברות"( ולדווח לצוות באופן מיידי על
קשרי עם מי מהן.
 .3כון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה ה כו ה[:


המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים
ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות .מצ"ב לתצהיר זה
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.
 .4זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
חתימת המציע_____________________ :
אימות חתימת המצהיר
א י הח"מ ,עו"ד ___________________ מ.ר _______ .מאשר/ת בזה בי ביום __________
בש ת  ,2020הופיע/ה בפ י מר  /גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס'_________
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו /ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה /תעשה כן
יהיה /תהיה צפוי/יה לעו שים הקבועים בחוק ,חתם/ה על הצהרתו /ה דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עוה"ד

