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2020 דצמבר  

  
  למתן שירותי הוראת והפעלת קורסים להכשרה מקצועית של פקחי תנועה להציע הצעות  הזמנה

  עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

  2020/105 מס' הליך

 כללי .1

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

  . )"הצוות"ירושלים (להלן: 

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם 

כאשר ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה,  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים

הקווים תכנון והקמה של פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו 

  . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

עם מרכז ניהול התנועה המטרופוליני בשיתוף פעולה עובד הצוות פעילותו כאמור,  במסגרת

   .)"מנת"י"להלן: (

"הסמכת והפעלת עובד רשות תמרור מקומית  02.231.22פורסם נוהל את"ן מס' , 2020 בשנת

  . )"נוהל את"ן"(להלן:  "או מטעמה, להכוונת תנועה באתרי עבודות בדרך

ם יזוכה/להתקשר עם  מעוניין הצוות, את"ןלשם הכשרת ואישור פקחי תנועה בהתאם לנוהל 

ו/או לריענון  להכשרה מקצועית של פקחי תנועהאשר יספקו שירותי הוראת והפעלת קורסים 

   . הכשרתם

יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים 

 או גברים.  

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה  - מזמיןה

  . ירושלים

וע ומתן השירותים שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצמי   - נציג המזמין

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד  הזמנההמפורטים ב

ראש אגף תשתיות ו/או יהא נציגו זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  מנת"י ו/או מי מטעמם. מנהל
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המציע יהיה . נתקבלה הצעתו ובין אם לאון אם מי שהגיש הצעה, בי   - המציע

  .האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה

עמו הסכם לביצוע  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת   - זוכים/הזוכה

  .השירותים המפורטים בהזמנה זו

  .ההסכם שיחתם עם הזוכה/זוכים למתן השירותים כאמור לעיל - הסכם מסגרת

  לביצוע מטלות שיקבעו. אופן ההתקשרות עם הזוכה/ים   - עבודההזמנת 

 השירותים הנדרשים .3

נותני שירותים אשר יספקו שירותי הוראת והפעלת קורסים עם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

או כל ו/את"ן , בהתאם לנוהל ו/או לריענון הכשרתם פקחי תנועהה מקצועית של להכשר

 אחרת.הוראת דין רלוונטית אחר ו/או נוהל 

 הזוכה יהיה אחראי לבניית והעברת הקורסים הבאים: 3.2

 :מפגשים 10בן  –קורס הכשרה  3.2.1

שיבוץ מרצים. באחריות הזוכה בהתאם לנוהל את"ן ו הכנת סילבוס 3.2.1.1

משטרת  ו/או לאשר את הסילבוס ואת זהות המרצים מול נציג הצוות

 כל גורם רלוונטי אחר. או /ישראל ו

של ראש מדור תעבורה באתן בהתאם תכני הקורס נדרשים את אישורו 

"נוהל הסמכת והפעלת עובד רשות תמרור  02.231.22לנוהל מתן 

  מקומית או מטעמה, להכוונה באתרי עבודה בדרך"

ימים לפני פתיחת  45הזוכה נדרש לאשר את רשימת המרצים והסילבוס 

הקורס ולהעביר למזמין ולראש ראשות התמרור המקומית את 

 ימת המרצים המאושרים.הסילבוס החתום ורש

 ת"ן. אבהתאם לנוהל  מערכי שיעורבניית  3.2.1.2

במידה ובקורס ישולבו מרצים מטעם משטרת ישראל, יש לתאם את  3.2.1.3

השתתפותם מול המכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש/ מגמת 

התיאום יבוצע  -תנועה על גבי הטפסים המצורפים כנספחים לנוהל מתן

 יום טרם פתיחת הקורס. 45-כ

לוח תמרורים, ועדכני, לרבות: אספקת חומר הדרכה מקצועי הכנת/ 3.2.1.4

מדריך להסדרי תנועה, הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים בדרכים 

 . עירוניות וכל חומר רלוונטי נוסף

מצגות רלוונטיות בהתאם לסילבוס המאושר עי ראש מדור תעבורה 

 באתן יועברו לנציג המזמין לאישור לפני תחילת הקורס בפועל.
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  ים, העברתם ובדיקתם, כדלקמן:מקצועי יםמבדקכנת ה 3.2.1.5

. באחריות הזוכה ובדיקתם העברתם בכיתה, בניית מבחנים 3.2.1.5.1

משטרת ישראל ו/או  לאשר את המבחנים מול נציג הצוות

 כל גורם רלוונטי אחר. או /ו

. באחריות ובדיקתו העברתו בשטח, בניית תרגיל מעשי 3.2.1.5.2

דרש לתרגיל הזוכה לספק את כוח האדם והציוד אשר יי

 2ובכלל זה: ניידות, פקחים מוסמכים, הכוונת התנועה, 

וכן לקבל  צוותי אבטחה (לרבות ראשי צוותים) 2עגלות חץ, 

 היתר לביצוע התרגיל. 

. ובדיקתו העברתו בשטח, בניית תרגיל פריסת הסדר תנועה 3.2.1.5.3

באחריות הזוכה לספק את כוח האדם והציוד שיידרש 

וכן לקבל  צוותי אבטחה 2חץ, עגלות  2לתרגיל ובכלל זה: 

 .היתר לביצוע התרגיל

לאחר הסמכת הפקחים, המציע נדרש לסייע לראש ראשות  3.2.1.5.4

תמרור מקומית לוודא כי הפקחים שובצו לעבודה עם פקח 

שעות  35תנועה מנוסה (וותק של שנתיים לפחות) במשך של 

ולאחר מכן לחתום ולאשר על הטופס המופיע כנספח ג 

 לראש ראשות תמרור מקומית.לנוהל, ולהעבירו 

המציע נדרש להפיק כרטיס "פקח תנועה" בסיום הקורס  3.2.1.5.5

לחניכים שעברו בהצלחה את הבחינות בציון מינמאלי של 

נקודות, הכרטיס יכלול תמונת החניך, תאריך ההסמכה,  70

פרטיו האישיים של הפקח ותישא לוגו משטרתי ולוגו של 

ימת של מפקד ג הכרטיס נדרשת חת"עיריית ירושלים. ע

 המחוז וראש ראשות תמרור מקומית.

 

  מפגשים: 2בן  - ענוןיקורס ר 3.2.2

הכנת סילבוס ושיבוץ מרצים. באחריות הזוכה לאשר את הסילבוס ואת  3.2.2.1

זהות המרצים מול נציג הצוות ו/או משטרת ישראל ו/או כל גורם 

 רלוונטי אחר. 

 בהתאם לנוהל את"ן. , בניית מערכי שיעור 3.2.2.2
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הכנת/אספקת חומר הדרכה מקצועי ועדכני, לרבות: לוח תמרורים,  3.2.2.3

מדריך להסדרי תנועה, הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים בדרכים 

  עירוניות וכל חומר רלוונטי נוסף. 

ימים לפני  45הזוכה נדרש לאשר את רשימת המרצים והסילבוס  3.2.2.4

ית ולהעביר למזמין ולראש ראשות התמרור המקומ פתיחת הקורס

 את הסילבוס החתום ורשימת המרצים המאושרים.

מעודכן בסיום הריענון המציע נדרש להפיק כרטיס "פקח תנועה"  3.2.2.5

, פרטיו האישיים של הפקח רענוןהכרטיס יכלול תמונת החניך, תאריך ה

ותישא לוגו משטרתי ולוגו של עיריית ירושלים. ע"ג הכרטיס נדרשת 

 תמרור מקומית.חתימת של מפקד המחוז וראש ראשות 

 ענון יכלול את נושאים הבאים:יהרקורס  3.2.2.6

ריענון ועדכון בנושא אישורים לביצוע עבודות של רשות  3.2.2.6.1

 התמרור המקומית.

עדכון נושאים ייחודים לרשות התמרור המקומית כגון  3.2.2.6.2

, )עבודות בלילה, חניית רכב וכו'(: חוקי עזר עירוניים 

 שילוב רכבת מקומית, דיווח למרכז בקרה וכד'.  

עדכון בנושא שינויים בתקנות התעבורה הרלוונטיות  3.2.2.6.3

 להכוונת תנועה, עבודות בדרך ולוח התמרורים.  

ריענון בנושא תכניות הסדרי תנועה ותרשימים לביצוע  3.2.2.6.4

 עבודות בדרך.  

בקטע דרך (ריענון בנושא הכוונת תנועה ידנית  3.2.2.6.5

 . )ובצומת

 ן בנושא בטיחות בעבודה ובתנועה.  ריענו 3.2.2.6.6

עדכונים ונושאים נוספים בהתאם לשיקול דעתה של  3.2.2.6.7

 רשות התמרור המקומית.

 תקופת ההתקשרות  .1

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 1.1

אשר במהלכה הסתיימה תקופת , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 1.2

ת בהזמנת העבודה וההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

 לשביעות רצון המזמין.
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והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 1.3

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותהזכות להקטין או להגדיל את הה

 תנאי סף  .2

  בתנאי הסף הבאים:על המציע לעמוד 

 :תנאים מקצועיים 2.1

 לפחות קורס הכשרה אחדבתכנון, ארגון וביצוע של המציע הינו בעל ניסיון  2.1.1

 השנים שקדמו להגשת ההצעה.  5במהלך 

 :תנאים מנהליים 2.2

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. 2.2.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  2.2.2

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

דהיינו: אישור מפקיד מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס 

 המאשר כי המציע:

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

 פקודת מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 עליהן מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .3

כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 3.1

 .נקודות 80וההצעה הכספית תהווה  נקודות 20

  מקסימלי ניקוד  קריטריון  

3.2 

בתכנון, ארגון וביצוע של ניסיון רלבנטי של המציע 

  קורסים להכשרה מקצועית.

 20נק' ועד  2*על כל קורס להכשרה מקצועית יינתנו עד 

  נק'.

20  

  80   הצעה כספית 3.3

  

  



  051/2020הליך מס' 

 התמורה הכספית .4

הצוות  ₪.מיליון  2בסך  ואה זו, עבור כלל הזוכים, ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה 4.1

 את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים. לעצמו שומר

) ועל פי נספח התמורה שיועבר ב'התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה (נספח  4.2

 על ידי המזמין לאחר הזכייה.

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 4.3

 מציע הינה סופית וכוללת את כל הוצאות ה מציע ידי ההתמורה המוצעת על ובהר כי י 4.4

שטרת ישראל, אמצעי הדרכה, יועצים ו/או למתשלומים לועקיפות כולל שכר,  ישירות

 .נסיעות, חניה וכו'

 זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ולא יהא עוד יובהר כי  4.5

 .יבה שהיאבוטל ההליך מכל סאף במקרה בו מאת המזמין, 

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 45התמורה תשולם במועד שוטף + 4.6

  שיש לצרף להצעה המסמכים .5

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 5.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 5.2

 המצורף להזמנה זו. ב'נספח כספית על פי הצעה  5.3

תצהיר המציע בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  5.4

 להזמנה זו. ג' כנספחהאיכותי, המצורף 

 . להזמנה זונספח ד' המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 5.5

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  5.6

 נוסח הזמנה זו. 5.6.1

ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  5.6.2

לתנאי  . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעלכך בעמוד האחרון)

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  5.6.3

 ורסמו על ידי המזמין. האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפ

להסמכת פקחים והפעלת עובד רשות תמרור מקומית  02.232.22נוהל מתן  5.6.4

 חתום עי המציע.
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 הבהרותשאלות ו .6

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  6.1

 . 12:00 בשעה, 22.12.2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 6.2

  

  

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 6.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 6.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 6.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  6.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 6.7

 הגשת ההצעות .7

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  7.1

ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 4.1.2021 עד ליום, ירושלים

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

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 7.2

 . 08:00-17:00השעות 

 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 7.3

 והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות). CDאו  USB -דיגיטלית 

 .בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי

למתן שירותי הוראת והפעלת קורסים להכשרה מקצועית "הצעה על המעטפה יצוין  7.4

 "051/2020מס' הליך , עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים,  של פקחי תנועה

לאחר אלא  ,עם מציע אחראו בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  7.5

   קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  7.6

חודשים  6על אף האמור בסעיף זה, המזמין יהיה רשאי להאריך את תוקפה של ההצעה ב 

 נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 ןזכויות המזמי  .8

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
וסעיף רלבנטייםפרק   נוסח השאלה 
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לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  8.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 8.2

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  8.3

 או חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  8.4

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 8.5

ביותר ו/או הצעה הנמוכה רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 8.6

  .כל הצעה שהיאב

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 8.7

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין  המזמין

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים מהעבודה  רק חלק להזמיןוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  8.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 8.9

 .הטכני שבהצעהפגם תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הל רשאית

היא סבורה  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  8.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 8.10.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

ע כי כל הסתייגות או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו אוההצעה מסויגת  8.10.2

תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת ו/או זמנה זו ו/או תנאי ה ההצעהתניה לגבי ה

 תוקף.

            

  בברכה,                       

  מיכאל פוסטלניק                          

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה                      
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 נספח ב' – הצעה כספית

 
 למלא את כל סעיפי הצעת המחיר שלהן. על המציעים  .1
לכלול את כל הוצאותיו של המציע לרבות, אך לא רק: שכר מרצים, על המחיר המוצע  .2

 יועצים, תשלום למרצים ממשטרת ישראל, אמצעי ההדרכה, תעודת הסמכה.
  למחירים שלהלן יתווסף מע"מ כחוק.  .3

 
מפגשים  10קורס הכשרה בן   

 
מספר 
 חניכים
  בקורס

  ניקוד חלקי  תמורה מבוקשת לחניך (ללא מע"מ) 

20    5  

21-30    10  

31-40     10  

41-50    10  

50 
  ומעלה

  5  

 
 

מפגשים  2קורס ריענון בן   
 

מספר 
 חניכים
  בקורס

  ניקוד חלקי  תמורה מבוקשת לחניך (ללא מע"מ) 

20    5  

21-30    10  

31-40     10  

41-50    10  

50 
  ומעלה

  5  
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  בדבר עמידה בתנאי הסף המציעתצהיר  –נספח ג' 

  

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

מטעם חברת/ע.מ. _____________ ח.פ./ע.מ _____________________ (להלן: 

 החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר"), המציע"

  :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם

הוראת והפעלת קורסים הזמנה להציע הצעות למתן שירותי " במסגרת ניתן זה תצהיר .1

הליך מס' , עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים להכשרה מקצועית של פקחי תנועה

 "). ההזמנה: "להלן(" 2020/051

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

השנים שקדמו  5ניסיון בתכנון, ארגון וביצוע של לפחות קורס הכשרה אחד במהלך בעל  .2.1

 להגשת ההצעה.

  ה.תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורש .2.2

הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול יש ברשותו את כל האישורים  .2.3

 .1976 –חובות מס), התשל"ו  ותשלוםחשבונות 

מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל או פטור  .2.3.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.3.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 לההטב תוכן וכיהמציע  ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .3

בתנאי הסף ולצורך ניקוד  מציעלי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ה ידוע. אמת

 ההצעה.

ידוע לי כי המזמין רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי שיצוין בטבלה, וזאת עוד  .4

אני מאשר לצוות, בחתימתי על התצהיר,  לצורך קבלת המלצות וחוות דעת, על פי שיקול דעתו.

לפנות לאנשי הקשר כאמור.
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  טבלת פרויקטים עבור המציע

  ה.השנים שקדמו להגשת ההצע 5במהלך  בעל ניסיון בתכנון, ארגון וביצוע של לפחות קורס הכשרה אחד: 2.2.1סעיף 

  להכשרה מקצועית.: ניסיון רלוונטי של המציע בתכנון, ארגון וביצוע של קורסים 3.2סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

  שניתנו: 
מהות העבודה, סוג  -נא לפרט

  הקורס, תפקיד שבוצע וכו'

  
האם כולל 

  תכנון?
  נדרש לפרט

  
האם כולל 

  ארגון?
  נדרש לפרט

  
האם כולל 

  ביצוע?
  נדרש לפרט

  
שם איש הקשר של הפרויקט 

  + מזמין העבודהמטעם 
  נייד טלפון

1.                  

2.            
    

  

3.            
    

  

4.            
    

  

5.            
    

  

6.            
    

  

*ניתן להוסיף שורות במידת הצורך
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 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

  

  

  

 
______________       _____________  

  חתימה                                        תאריך    
  

  

  

  אישור עו"ד

  

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

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

יר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את להצה

  .נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

        

            

                               _______________

  חתימה חותמת+                    
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  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים – ה'נספח 

  

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

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

שירותי הוראת והפעלת קורסים להכשרה מקצועית הזמנה להציע הצעות למתן  " במסגרת

), "ההזמנה"(להלן: " 2020/051הליך מס'  לתחבורה,של פקחי תנועה עבור צוות תכנית אב 

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  .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 מי מהן. קשרי עם

 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

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

 מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

  
  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

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

, הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ 2020בשנת 

המוכר/ת לי 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 


