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 –רופולין ירושלים הזמנה להציע הצעות לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במט

   2020-24הליך מס' 

  כללי .1

ושימור  ,פיתוחתכנון ") פועל במסגרת "העמותה להצוות"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" (להלן: ""

ובראשם  ,ירושלים תחבורתיים בעיר ובמטרופולין פרויקטיםירושלים". הצוות מנהל ומקדם מגוון  –אורבני 

מעבודתו עוסק  כחלק נים ורשת התחבורה הציבורית הנלוות לה.התכנון וההקמה של מערכת הסעת המו

מערכות תומכות כגון  ובתכנון ,הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן

מטעם המגזר הציבורי הוא  וסע ומסופי אוטובוסים. פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות-חניוני חנה

פועל הצוות במגוון תחומים  ם המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים. בנוסףתכנון והקמה של הקווי

קידום פרויקטים טכנולוגיים שונים בתחום התחבורה , והקשורים בתכנון, תפעול וניהול רשת האוטובוסים

הציבורית. כך, על מנת לקדם את התחבורה הציבורית בירושלים ולשפר את רמת השירות לנוסע, מעוניין 

הציב שלטים אלקטרוניים מסוגים שונים בתחנות אוטובוס. שלטים אלה יספקו לנוסעים מידע בזמן הצוות ל

  אמת.

הצעות לאספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של שילוט אלקטרוני בתחנות להציע לאור זאת, מזמין הצוות 

  תחבורה ציבורית ברחבי מטרופולין ירושלים.

התחבורה את הארצית לתח"צ במשרד התחבורה, לקדם  הזמנה זו נעשית במסגרת מדיניותה של הרשות

להציב  שלטים  ,צוותההציבורית בישראל ולשפר את  רמת השירות לנוסע. על כן מבקשת הרשות, באמצעות 

  אלקטרוניים לנוסעים בתח"צ במרחב מטרופולין ירושלים.

 אפשרותווב ך זה,במסגרת הלי התקשרויותביצוע ל ש"חליון ימ 8הרשאה תקציבית בסך  הצוותלרשות 

  הצוות משווי ההרשאה האמורה, וזאת בכפוף לצרכי 3עד פי  היקף ההתקשרויות  בגובה שללהרחיב את 

ממשרד התחבורה. יובהר כי הצוות אינו מתחייב להגדיל את ההרשאה מתאימה תקציבית  הרשאהוקבלת 

  .התקציבית האמורה

להם ציוד  מציעיםולכן רק  ,של משרד התחבורה זה כפופים לרגולציה הליךיובהר כי השלטים נשוא עוד 

  . הז ליךבה, יוכלו להשתתף כזה אשר הגישו בקשה לאישור מציעיםמאושר על יד המשרד, או 

  הגדרות .2

העמותה לתכנון,  - צוות תכנית אב לתחבורה –בתקופת ההקמה (כהגדתה להלן)   -  המזמין

  ירושלים. - פיתוח ושימור אורבני

  .עיריית ירושלים או/ומנת"י  -דתה להלן)(כהגהתחזוקה  בתקופת
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  .המרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותחבורה ציבורית ירושלים  -  מנת"י

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

 המפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמין לתפקיד זה. כל

או מנהל  ITSתהיה נציגתו מנהלת תחום  ,עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת

  .מנת"י

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

  המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

מסגרת מי מבין המציעים שהצעתו תיבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם   -  הזוכה/זוכים

  לביצוע השירותים.

 \ הסכם מסגרת

  החוזה

  עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעיל. מושיחת מיםההסככל אחד מ  -

  .אופן מימוש ההתקשרות עם הזוכים  -  הזמנת עבודה

תקופת תכנון, אספקה, ייצור, התקנת שלטים אלקטרוניים, הרצתם והפעלתם   -  תקופת ההקמה

שנה בת אך ללא תקופת בדק ואחריות  ,מכרזלצרכי בדיקות בהתאם למסמכי ה

 ובנפרד יובהר כי תקופה זו תתייחס באופן ספציפי .הז הליךב כהגדרתה, אחת

  לכל הזמנת עבודה.

תעודת גמר למערכות (כהגדרת מונח  תקופת בת שנה אשר תחל מיד לאחר קבלת     -תקופת בדק 

למערכות בשיטת קה במהלך תקופה זו הזוכה יספק שירותי אחז זה בהסכמים).

Total Risk.והכל בכפוף לתנאי הליך זה, על נספחיו ,   

הכוללת בין היתר  ,המערכותשל  תקופת ההפעלה הרציפה, התפעול והאחזקה  -  תקופת האחזקה

 יו"ב.ניטור תקלות, טיפול מונע ותחזוקת שבר, העתקות, מענה לפניות ציבור וכ

תחזוקת  תקופת לתוםתקופת האחזקה תחל מתחילתה של שנת הבדק ועד 

  .לרבות כל הכרוך בכך או הנובע מכך Total Riskבשיטת  ,המערכת

"Total Risk" -   באחריות כוללת , לפיה הזוכה נושא חלוקת האחריות בין הזוכה למזמיןשיטת

והכל על מנת להבטיח , במערכותפגיעה כל לתקלה או בגין כל סיכון אפשרי ל

על אביזריהם, רכיביהם והציוד הנלווה   ,המערכותפעולה תקינה ורציפה של 

מתן , הזוכה אחראי ללפיכך .ובמפרטים הטכניים מיםלהם, הכול כמפורט בהסכ

לרבות החלפת כל רכיב שיימצא תקול, ביצוע כל  ,מכלול השירותים למערכות

, וכן ביצוע כל הדרוש לפעולה ולפעולה תקינה לשלמות מערכותה תיקון והחזרת

לרבות מכשירים, רכיבים,  ,ימים בשבוע 7שעות  24 מערכתרציפה ותקינה של ה

מוגדרות  פעולות אלו, בין אם יו"בוכ ,אביזרים וציוד נלווה להם, תוכנות

יובהר כבר מכרז, ובין אם לאו. הבהנחיותיהן של רשויות מוסמכות ו/או במסמכי 
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כלולה כולה  Total Risk -התמורה המלאה עבור עבודות ושירותי העתה כי 

 עבודות ושירותיזוכה, ולא תשולם לו כל תמורה נוספת עבור למורה שתשולם בת

כאמור בהגדרה זו וביתר מסמכי ההסכם  הזוכה. אחריותו של Total Risk -ה

לרבות במקרים  ,תחול על כל נסיבה שהביאה לתקלה, שבר, קלקול, ליקוי או פגם

התיישנות, כוח  בהם אלה נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל, בלאי, שימוש סביר,

עליון, תופעות טבע (הצפה, רוח, ברקים וכיו"ב), תקלות באספקת החשמל 

(נפילות מתח וכיו"ב), מצב חירום, פח"ע, פגיעות בעלי חיים (עופות, מכרסמים 

  ;אך למעט ונדליזםוכיו"ב), וכל סיבה אחרת, 

ונן, בשל פגיעה שבר או קלקול שנגרם למערכות או חלק מהן, המחייבים את תיק  -  ונדליזם

ישירה במעשה או בזדון של צד שלישי שהקבלן אינו אחראי לו ו/או צד שלישי 

תחת סעיף זה יכללו גם נזק תאונתי (פגישה שלא חלה על הקבלן חובה לבטחו. 

  על ידי רכב) וגניבה.

   2.1סעיף  – י'בנספח כפי שהוגדר   -  שילוט מתחלף

    2.2עיף ס – י' בנספחכפי שהוגדר   -  שילוט משולב

שלטים 

  םטלוויזיוניי

   2.3סעיף  – י'בנספח כפי שהוגדר   -

  .י'בנספח כפי שהוגדר  – שילוט משולב או שילוט מתחלף או שילוט טלוויזיוני  -  אלקטרוני שלט

מידע בזמן אמת  צהתת מערכת במרכז הנתונים של משרד התחבורה אשר מפי  -  מרכז שלטים

בהתאם לתקנים ולהנחיות שהגדיר משרד  לערכת שלטים. מרכז השלטים פועל

  התחבורה ומופעל על ידי ארגון או רשות שהוסמכו לכך על ידי משרד התחבורה.

וכל שרת שלטים / מרכז בקרה  טלוויזיוני שילוטשילוט משולב, שילוט מתחלף,   -  המערכות

  .הנדרש עבורם

  עבודות ההקמה ועבודות התחזוקה.  -  השירותים

  זרשימת מסמכי המכר .3

הזמנה להציע הצעות לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה     מסמכי המכרז

  ציבורית במטרופולין ירושלים;

  טופס הבנת תנאי ההליך;    נספח א

  טופס הגשת הצעה למכרז;    נספח ב

  צהיר בדבר אישורי השילוט;ת    נספח ג
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  אישור רואה חשבון;    1נספח ג'

  יך אישור;הצהרת המציע לגבי תהל    2נספח ג'

  קבלני; ןניסיותצהיר בדבר     3נספח ג'

  הצעת המחיר;    1, ד  נספח ד'

  נוסח ערבות מכרז;    נספח ה'

  תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;    נספח ו'

  בוטלמ    נספח ז'

  מבוטל    נספח ח'

  ענייניםתצהיר ניגוד     נספח ט'

  מפרט טכני    נספח י'

  ;והזוכה צוותהבין הקמה חוזה     הקמהחוזה 

  ;, מנת"י, והזוכהעיריית ירושליםחוזה בין     תחזוקה חוזה

  השירותים הנדרשים .4

מפעם לפעם.  יורה המזמין הזוכה יספק, יתכנן  ויתקין את המערכות או כל חלק מהן, במקומות עליהם .4.1

ללא קבלת תמורה  ,כמו כן, הזוכה יתחזק את השלטים במשך תקופת אחריות (בדק) של שנה אחת

 המזמין נוספת מעבר לזו שקיבל בעבור עבודות ההקמה, אשר תחל ממועד קבלת אישור בכתב מטעם 

  .על השלמת ההתקנה בהתאם להוראות החוזה

כמו כן, הזוכה יספק שירותי תחזוקה כוללת למערכות בהתאם להוראות מכרז זה למשך שבע שנים  .4.2

כי בעבור שירותי התחזוקה יקבל הזוכה תמורה בנפרד  יובהר כבר עתה .נוספות מעבר לשנת הבדק

  .קבל בעבור עבודות ההקמהילתמורה ש

למען הסר ספק, יצוין כי תיאור העבודה בפסקה זו הוא תיאור תמציתי בלבד וכי תכולת העבודה  .4.3

. על המציע להזמנה ולהסכם י' המפורטת והמחייבת מופיעה, בין היתר, במפרט הטכני המצורף כנספח

  א בעיון את המסמכים ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בהם.לקרו

משולב ושילוט שילוט מתחלף, שילוט הזוכה יידרש לספק שירותים עבור שלושה סוגי שילוט אלקטרוני:  .4.4

  .י'טלוויזיוני. המפרט הטכני אודות שלטים אלה מופיע בנספח הטכני המצורף כנספח 

כם מסגרת אשר יופעל על פי צרכי הפרויקט ובהתאם להחלטת ההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הס .4.5

 ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.המזמין 
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צוות (להלן: "הסכם המכרז זה כולל שני הסכמים שונים: הסכם החל על תקופת ההקמה אשר יערך מול  .4.6

: (להלן או עיריית ירושלים\ו מנת"יהאחזקה אשר יערך מול הבדק ו ההקמה") והסכם החל על תקופת

 "הסכם האחזקה"). 

בכל עת בה ירצה הצוות להפעיל את הזוכה, יעביר נציג הצוות אל הזוכה הזמנת עבודה לביצוע עבודות  .4.7

ההקמה כפי שאלה תוגדרנה. בהזמנת העבודה תצוין כמות השלטים שעל הזוכה לספק, המקומות בהם 

, לוח הזמנים להקמה הזוכה אמור להתקין את השלטים, הנחיות מיוחדות לביצוע עבודות ההקמה

 וכן כל פרט רלוונטי נוסף. ,והתמחור

תוציא תעודת גמר, יעברו השלטים לאחזקה באחריות מנת"י. מנת"י עם סיום ההתקנה ולאחר קבלת  .4.8

הזמנת עבודה נפרדת למתן שירותי תחזוקה. בהזמנת העבודה תצוין כמות השלטים שעל הזוכה לתחזק, 

השלטים, הנחיות מיוחדות לביצוע עבודות התחזוקה, לו"ז המקומות בהם הזוכה אמור לתחזק את 

  לתחזוקה והתמחור וכן כל פרט רלוונטי נוסף.

עם  ,שתי התקשרויות נפרדות מהוויםהסכם ההקמה והסכם התחזוקה יודגש כי  למען הסר ספק .4.9

 שונים זה מזה. ו נפרדים ניםימזמ

ה מוגדרים במפרט הטכני הזוכה יבצע את העבודה בעזרת ציוד וחומרים תקינים כפי שאל .4.10

  ובאמצעות כוח אדם מיומן.

  

  תקופת ההתקשרות .5

שנים  5הצוות יוכל להזמין מאת הזוכה אספקה והתקנה של שלטים במהלך תקופה של לכל היותר  .5.1

  ממועד חתימת החוזה או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדם. 

ידי ל מסירת השלטממועד החל  לטשנים עבור כל ש 8הזוכה יידרש לתת שירותי תחזוקה לתקופה של  .5.2

  שנות תחזוקה.  7תקופת בדק של שנה אחת ועוד  -וקבלת תעודת גמר כנגדה, דהיינו  המזמין

עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה, והוא שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל  .5.3

  לכך. ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר ,את ההתקשרות או לא לבצעה כלל

   תנאי סף .6

  הבאים: ( על המציע לעמוד בתנאי הסף

  המציע הוא תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. .6.1

ואין בקשות תלויות  ,המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק .6.2

  נכסיו עיקולים מהותיים.שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על 
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למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  ותשלום  .6.3

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

  או מרואה חשבון או יועץ מס כי המציע:

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

  חוק מס ערך מוסף. 

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

  מס ערך מוסף.

כל אחת שקלים חדשים (לא כולל מע"מ) ב 15,000,000המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .6.4

  לא כללו "הערת עסק חי". 2019, והדו"חות הכספיים של המציע לשנת 2017-2019מהשנים 

  . 2סיווג  3המציע או קבלן משנה מטעמו רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג' .6.5

 OUTDOORהמציע בעל ניסיון באספקה התקנה ותחזוקה של ציוד אלקטרוני מתח נמוך בסביבת  .6.6

  .נותושר השנים האחרבע יחידות 100בכמות של לפחות 

  כל הציוד המוצע על ידי המציע תואם את המפרט הטכני המצורף לנספח תכולת העבודה. .6.7

דגם השילוט המתחלף ודגם השילוט המשולב שהוצעו על ידי המציע אושרו ע"י משרד התחבורה  .6.8

ע כעומדים בהנחיות המשרד או שהמציע הגיש למשרד התחבורה בקשה לקבלת אישור כנ"ל לדגם המוצ

  על ידו במכרז.

שלטים  20-, לפחות ל2016-2020המציע או קבלן המשנה מטעמו התקין וסיפק שירותי תחזוקה, בשנים  .6.9

טלוויזיוניים או שלטים דיגיטליים, הממוקמים באזורים ציבוריים ומאפשרים לשנות את התוכן המוצג 

א צורך בהתערבות באופן אלקטרוני באמצעות תקשורת ולל נשלח אליהםהמידע בהתבסס על בהם 

  ידנית.

לפחות  השלים במהלך חמש השנים שקדמו לתאריך הגשת ההצעותהמציע או קבלן המשנה מטעמו  .6.10

בכל אחד מהם ביצע (לא כולל מע"מ) כל אחד, אשר ₪  5,000,000פרויקטים בהיקף כספי של לפחות  3

ואספקת  Outdoorתכנון; פיתוח; אספקה; התקנה; אחזקה; אספקת/התקנת חומרה בסביבת 

מוחשב ממשק מ לפחות באחד מהם קייםתוכנה/פיתוח תוכנה ייעודית לפרויקט/מותאמת לפרויקט; ו

  . אחד לפחות למערכת חיצונית

  .הנלהזמ 11המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כנדרש בסעיף  .6.11

  .להזמנה 16נציג המציע השתתף במפגש המציעים כאמור בסעיף  .6.12

  קבלני משנה . 6.13
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שהתקיים במציע עצמו, דהיינו להציג ניסיון  המציעסף האמורים לעיל נדרש על מנת לעמוד בתנאי ה .6.13.1

ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו ובלעדי, באופן עצמאי  שירותים וטובין שסיפק המציע בעצמו 

  ולא כאשר הוא שימש קבלן משנה בעבור קבלן עצמאי אחר.

להציע קבלן  המציערשאי  6.10-ו 6.9, 6.5עם זאת, על מנת לעמוד בתנאי הסף האמורים בסעיפים  .6.13.2

  משנה מטעמו אשר הוא זה שביצע את העבודות האמורות בסעיפים אלה. 

  הליך הבחירה .7

  1מעטפה מס' – בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף –שלב ראשון  .7.1

עמידת כלל המציעים בתנאי הסף. הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל תיפסל  בדיקת .7.1.1

  על הסף.

כי ההצעה וצרופותיה (למעט הצעת המחיר) בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו פגמים בדיקת כל מסמ .7.1.2

לרבות הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות , טכניים, השמטות, טעויות סופר או טעויות חשבוניות

 המזמיןרשאי חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות,  היאשמכרז זה או חלקן ו/או 

 .,ה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דיןלתקן אותן תוך מתן הודע

  2מעטפה מס' – בחירה בהצעה הזוכה –שלב שני  .7.2

בחר בהצעה של המציע שסכום הצעתו במכרז הצוות יבכפוף לעמידה בתנאי הסף ולהוראות כל דין,  .7.2.1

 הינו הזול ביותר ובכפוף לסמכויותיה המפורטות במסמך זה. 

(בכתב הכמויות המצורף המתאימה ע בשורה ההצעה הזולה ביותר תהא זו אשר המחיר המופי .7.2.2

  ) הינו הנמוך ביותר.1דכנספח 

  בחירת כשיר שני .7.3

חייב, לבחור זוכה שני. הכשיר השני יבוא במקום הזוכה באחד מן המקרים  ורשאי, אך אינ הצוות .7.3.1

  הבאים:

  במקרה שזה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז.  .7.3.1.1

מהחלטת  ימים 60וד המוצע על ידי הזוכה בתוך במקרה שבו משרד התחבורה לא יאשר את הצי .7.3.1.2

. יובהר, כי הצוות רשאי להאריך את מועד זה בהתאם לשיקול דעתו הצוות על הבחירה בזוכה

  .מוותר על כל טענה בקשר לכך כשיר השניההבלעדי ו

  .הצוות הענקת הזכייה במכרז לזוכה השני כפופה להחלטת .7.3.2
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יום נוספים  180תוקפה ותחייב אותו לתקופה של הצעתו של מציע שנבחר ככשיר נוסף תעמוד ב .7.3.3

  ממועד קבלת הודעה בדבר בחירתו ככשיר שני כאמור. 

נוספים ממועד קבלת הודעה בדבר  מיםי 180-על הכשיר השני להאריך את כתב הערבות למכרז ב .7.3.4

  בחירתו ככשיר שני כאמור. 

  הודעת זכייה –שלב שלישי  .8

שלב בהליך, ולא יהיה בה משום קיבול להצעת המציע ו/או הודעה על זכייתו של מציע במכרז תחשב כ .8.1

השתכללות החוזה שבין הצדדים. החוזה בין הצדדים ישתכלל לכדי חוזה מחייב רק לאחר ובכפוף 

  :צוותעל החוזה ובכפוף לכך שהמציע ימציא ל הצוותלחתימת 

  אישורי ביטוח (אם נדרשו אישורים כאמור במסמכי המכרז); .8.1.1

  ד התחבורה המאשר את דגמי השלטים שהוצעו על ידי הזוכה במכרז. אישור בכתב של משר .8.1.2

  המסמכים שיש לצרף להצעה .9

  )1מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו (מעטפה  .9.1

  המציע יצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף ואת המסמכים המפורטים להלן:

  תעודת התאגדות של המציע.  .9.1.1

 .תדפיס רשם חברות עדכני .9.1.2

  .עו"ד או רו"ח מאת ורשי החתימה במציעמ אישור .9.1.3

, לרבות אישור מאת פקיד 1976-אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .9.1.4

לחוק האמור, על פי הנוסח כאמור  2שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות כאמור בסעיף 

  . 1987 –ונות) (אישורים), התשמ"ח בתוספת לתקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשב

 .כדין למסמכי המכרז, חתום ע"י המציע ומאומת כנספח א'טופס הבנת התהליך, המצורף  .9.1.5

  .עדין למסמכי המכרז, חתום ע"י המציע ומאומת נספח ב'כטופס הגשת הצעה למכרז, המצורף  .9.1.6

  .רזלמכ בנספח ג'בדבר אישורי השילוט בנוסח המצורף כטופס  מאומת כדין תצהיר .9.1.7

 1נספח ג'בנוסח המצורף כ 9201-7201אישור רואה חשבון ביחס למחזור השנתי של המציע בשנים  .9.1.8

  למכרז;

אישור משרד התחבורה כי השלטים המוצעים על ידי המציע הינם תואמים להנחיות המשרד.  .9.1.9

 מאומתת כדין לחלופין, וככל ואין בידי המציע את האישור האמור, עליו לצרף הצהרה והתחייבות
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על הגשת בקשה (לרבות אסמכתא) לאישור דגם השלטים המוצעים על ידו במכרז בנוסח ההצהרה 

  .למכרז 2כנספח ג'והתחייבות המצורפת 

  .למכרז 3נספח ג'קבלני על פי הנוסח המצורף כ ןניסיובדבר מאומת כדין תצהיר  .9.1.10

 6.9, 6.4סעיפים האמורים ב םככל והמציע מעוניין להציע קבלן משנה מטעמו על מנת לעמוד בתנאי .9.1.11

  , עליו להציג אסמכתא בדבר הסכם מותנה אשר יכנס לתוקפו במידה והמציע יזכה במכרז.6.10-ו

עם קבלן רשום  תעודת רישום מפנקס הקבלנים, תקפה למועד הגשת ההצעות או הסכם מותנה .9.1.12

  .כנ"ל

ע, על פי , כשהוא מלא וחתום ע"י המצי1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .9.1.13

  .למסמכי המכרז כנספח ו'הנוסח המצורף 

  .ערבות מכרז מקורית .9.1.14

  להזמנה זו. 'טכנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .9.1.15

  .כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע .9.1.16

  המציע. למציעים, חתומות ע"י הצוותהודעות  .9.1.17

ל המציע האחריות לוודא כי התייחס מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי ע .9.1.18

 לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין.

סוף בבכל עמוד ובמקומות המיועדים לכך בתחילת והסכם הקמה והסכם תחזוקה חתומים  .9.1.19

  מים.ההסכ

  הסכם מסגרת ותנאים נלווים . 10

ת וצרכיו. ההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוו .10.1

מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של שלטים ו/או לספק 

 ,לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם

מו והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצ

את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול 

  דעתו הבלעדי.

בהזמנת העבודה יצוינו, בין היתר, הפרטים הבאים: כמות השלטים מכל סוג, מיקומם, לוחות  .10.2

  הזמנים להתקנה, התמורה וכו'.
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תכלול מספר שלטים ולא שלטים ספורים  יצוין, כי הצוות ישאף כי כל הזמנת עבודה שתצא לזוכה    .10.3

בלבד. עם זאת, יובהר, כי הצוות אינו מתחייב לעניין זה ועל כן הוא רשאי בהחלט להזמין בכל 

  הזמנה כל כמות שיראה לנכון, לרבות שלט אחד בלבד.

  העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  .10.4

רו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא יובהר כי לא יוכ   .10.5

  הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת.

  לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית בכתב.  .10.6

ודות לפני קבלת הזמנת עבודה חתומה מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העב

  ומאושרת מאת נציג הצוות. 

  במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז כמפורט בהסכם המסגרת.    .10.7

  ת יוערבו . 11

ערבות בנקאית צמודה  המציע, יצרף במכרזלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  -ערבות מכרז  .11.1

בנוסח המצורף להזמנה זו  ),או "ערבות מכרז" הלן: "הערבות"(ל ₪  250,000-בסכום השווה ל

  '.הנספח כ

להבטחת ביצוע השירותים יצרף המציע ערבות ביצוע חתומה בנוסח המצורף  -ערבות ביצוע  .11.2

חתומה ומאושרת,  ביצוע כי הזמנת עבודה (ואפילו חתומה) אליה לא תצורף ערבות יובהרלהסכם. 

 לא יוכל להתחיל בביצוע השירותים. זוכהוהתיחשב כאילו לא נחתמה, 

  התמורה . 12

בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של ₪.  8,000,000סך כולל של עד לחוזה מסגרת על ם ויחתהזוכה  .12.1

ובכפוף לקבלת הרשאה תקציבית מתאימה ממשרד ₪  21,000,000הצוות ניתן יהיה להגדילו עד 

  התחבורה.

רשאי להזמין מערכות הצוות ות בלבד ויודגש כי כתב הכמויות שבהצעה הכספית מובא להתרשמ .12.2

. הכמות הנקובה בכתב הכמויות ובכל מקום אחר במכרז הינה בגדר אומדן בלבד ובהתאם לצרכי

אי שימוש בכל  כתב הכמויות אומתחייב לעשות בה שימוש כלל ו/או בהיקף כלשהו.  ואינ הצוותו

או לשינוי במחיר שבהצעת המחיר /לא יהווה עילה לפיצוי הזוכה בכל דרך ו בו, או חלק מהכמויות 

  של הזוכה, והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך. 

 םמחירילהתמורה הספציפית לכל הזמנת עבודה תהיה בהתאם לעבודות שיוזמנו ויבוצעו בפועל ו .12.3

  הזוכה.  הנקובים בהצעה
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וכות המחירים הנקובים על ידי המציע בהצעתו ייחשבו ככוללים את כל העלויות וההוצאות הכר .12.4

שכר עבודה,  ,(למעט ונדליזם)Total  Riskבשיטת ואחזקה כוללת  בדקשנת  לרבותבביצוע העבודה, 

רווח קבלני. בכל מקרה לא בבהוצאות ו ,שינויים אפשריים בעלויותוכן  ,חומרים, מיסים, נסיעות

עבודות תשולם לזוכה תוספת כלשהי על מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לרבות תוספת בגין 

העמדת הסדרי בטיחות כנדרש, הכנת ולילה, בגין "עבודות קטנות", בהפעלת שוטרים בשכר, בגין 

בגין קבלת רישיונות, תיאומים ואישורים מכל סוג, בגין עבודות דחופות/בהולות , בגין מדידות מודד 

 ,ככל שידרשו מוסמך ככל שידרשו לצורך העבודה, בגין תכנון ואישורי קונסטרוקטור ויועץ נגישות

  ועל המציע לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.

הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, ואי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של  .12.5

איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי 

  במסמכי המכרז.אחר בתנאים ובהוראות הכלולים 

מובהר כי התשלומים יתבצעו כנגד הצגת חשבונות בגין העבודות שבוצעו בפועל על פי הזמנות  .12.6

העבודה המאושרות. בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי יחידות שסופקו. הזוכה יצרף 

  . לחשבונות דו"ח המציין את תאריך ביצוע השירות, תיאור השירות ומספר היחידות שסופקו

  החשבונות בצירוף הדו"ח יוגשו לאישור הצוות. .12.7

  לתמורה המפורטת לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .12.8

  . 2020  אוקטוברהתמורה תוצמד למדד תשומות הבניה של חודש  .12.9

 יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות. 60התמורה תשולם במועד שוטף + .12.10

  ביטוח . 13

על זכייתו, אישור חתום מאת חברת ביטוח  ימי עבודה מיום ההודעה 7הזוכה ימציא לצוות, בתוך  .13.1

  מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח האישור המופיע בנספח ז' למסמכי ההזמנה.

במידה והזוכה לא ימציא את אישור הביטוח כמפורט לעיל במועד האמור, הרי שהצוות יהא רשאי  .13.2

  לפסול את זכייתו בהליך.

שנים מיום ההודעה על זכייתו של הזוכה  5תהא בתוקפה במשך  למען הסר ספק, פוליסת הביטוח .13.3

 בהליך, וזאת ללא כל תלות בהיקפן הכספי של העבודות שיזמין הצוות מאת הזוכה.
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  לוח זמנים להליכי המכרז . 14

  לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן, בכפוף לסמכויות הוועדה לשנות המועדים:  . 14.1

  הערות  שעה  תאריך  הפעילות

    ---  04/01/2021  ם המכרזמועד פרסו

    ---  31/12/2021  תוקף ערבות המכרז

    10:30 -החל מ  12/01/2021  מפגש מציעים (חובה)

    12:00  18/01/2021  מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

    12:00  04/02/2021  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

ורטים במסמכי המכרז, יקבעו במקרה של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפ

  המועדים שבטבלה לעיל. 

    

הבלעדי, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים  וה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתיהי הצוות .14.2

או דרישה בקשר לשינוי /לעיל, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר, ולמציעים לא תעמוד כל טענה ו

ים להתעדכן בהודעות המתפרסמות באתר האינטרנט ביחס ו/או דחייה כאמור. באחריות המציע

  למכרז. 

כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי. בכל מקרה בו לא תינתן ו/או תעוכב  יצוין .14.3

רשאי לעכב או לבטל את  הצוות יהיהו/או תבוטל הרשאה תקציבית באופן פורמלי או באופן מעשי, 

ת מתן צו התחלת העבודה, ו/או להפסיק את העבודה לאחר מתן צו התחלת הליכי המכרז ו/או לעכב א

  עבודה ו/או להקטין ו/או לבטל את כלל ההזמנות העבודה העתידיות.

  שאלות והבהרות . 15

לשאלות  המועד האחרוןעד   tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  . 15.1

  .הבהרה

  שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: .15.2

המסמך או   מס"ד
הנספח אליו 
מתייחסת 
  ההבהרה

פרק וסעיף 
  רלבנטיים

  תשובת המזמין  נוסח השאלה
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  לעיל.שהמזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט  .15.3

  המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו.  .15.4

  תנו בכתב יחייבו את המזמין.רק הבהרות שיינ  .15.5

  באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת.  .15.6

  חובה –מפגש מציעים  . 16

ירושלים, במועד המפורט  ,97, רחוב יפו הצוותבמשרדי מפגש מציעים יתקיים בחדר הישיבות  .16.1

לערוך יותר  ושומר על זכות הצוותלאחריו ייערך סיור באתר/י התקנה לדוגמא. ו, לעיל בטבלת המועדים

  ממפגש מציעים אחד ו/או לדחות את מועד המפגש (להלן: "מפגש מציעים"). 

  .חובההשתתפות נציג המציע במפגש מציעים הינה  .16.2

  הגשת ההצעות . 17

תכנית אב לתחבורה ירושלים, בכתובת: בנין כלל, רח' צוות ההצעה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי  .17.1

הצעה שלא תימצא בתיבת  .לעילכאמור צעות למכרז מועד האחרון להגשת הלעד  ,ירושלים ,97יפו 

  לא תשתתף בהליך.  ,ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי

  . 17:00 – 8:00ה', בין השעות -ניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעילות של הצוות בימים א .17.2

  הצעת המציע תוגש בשתי מעטפות כאמור להלן: .17.3

ביה יכתוב המציע "מענה לתנאי סף" והיא תוגש כשהיא סגורה היטב ועל ג 1מעטפה  – 1מעטפה  .17.3.1

  .תכלול את כל הדרוש כמענה לעמידה בכל תנאי הסף וכל המסמכים הנדרשים

  ) הכוללת סריקה של כל הצעת המציע הנ"ל.CD/DiskOnKeyתצורף מדיה מגנטית ( 1למעטפה  .17.3.2

  בלא שנכרכה, שודכה וכיו"ב.  1ערבות המכרז המקורית תוגש במעטפה  .17.3.3

  את ההצעה הכספית ו/או לכלול בה כל נתון כספי אחר. 1הכניס למעטפה יודגש, כי אין ל .17.3.4

" והיא תכלול רהצעת מחיתוגש כשהיא סגורה היטב ועל גביה יכתוב המציע " 2מעטפה  – 2מעטפה  .17.3.5

תצורף  2למעטפה  למכרז. נספח ד' – רק את הצעת המחיר של המציע שתרשם על גבי כתב הכמויות

של כתב הכמויות במילוי הנדרש (הנחה / קובץ אקסל הכוללת  )CD/DiskOnKeyמדיה מגנטית (

  אחוז מעלות הקמה) כמפורט בנספח ד'.
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לאספקת והתקנת "הצעה במכרז ועל העטיפה יצוין  מהואטו השתי המעטפות יוכנסו למעטפה סגור .17.3.6

או כל  ללא שם המציע "024-2020 –שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים 

  .מזהה אחרפרט 

(שני) העתקים כשהם חתומים על ידי המציע כנדרש על פי  2-כל מסמכי ההצעה, יוגשו במקור וב .17.3.7

  הוראות המכרז. על כל מציע להגיש את כל המסמכים שיש לצרפם להצעה על פי הוראות המכרז. 

מקרה המציע יגיש את ההצעה בעותק נוסף כאמור לעיל, על גבי מדיה מגנטית, שלא תוחזר למציע. ב .17.3.8

   במסמכים המודפסים.של סתירה בין המדיה המגנטית לבין מסמכי המכרז המודפסים יגבר האמור 

ההצעה למכרז תוגש בשפה העברית. ניתן ללוות את ההצעה בנספחים בשפות העברית או האנגלית  .17.3.9

בלבד. מסמכים מתורגמים משפות אחרות יוגשו מתורגמים לעברית או אנגלית בלבד, בצירוף 

  וטריוני בדבר נכונות התרגום.אישור נ

ההצעה תוגש על גבי הטפסים המצורפים כנספחים למכרז זה, כאשר מסמכי המציע יצורפו  .17.3.10

  כנספחים לאותם טפסים בהתאם למצוין באותם טפסים. 

  המציע.  מורשי החתימה שלכל עמוד מעמודי ההצעה ונספחיה יחתמו בידי  .17.3.11

  בע כמועד האחרון להגשת ההצעות.חודשים מן היום שנק 6ההצעה תהיה תקפה למשך  .17.3.12

 הצוות הסכם עם הזוכה/ים בתקופה האמורה, רשאי הצוותמובהר כי במידה ולא ייחתם על ידי  .17.3.13

ימים כל אחת, לפי שיקול  90להאריך את התקופה הנזכרת לעיל בעוד שתי תקופות נוספות בנות 

קופה כאמור, את הת ך הצוותדעתה המוחלט, בהודעה בכתב שתימסר לכל המציעים. הארי

המציע יאריך את תמשכנה הצעות המציעים לעמוד בתוקפן עד לתום תקופת ההארכה האחרונה, ו

  ערבות המכרז על חשבונו עד לתום התקופה הנזכרת לעיל בהתאם.

  זכויות המזמין . 18

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

  ה זו לעניין ההצעות שהוצעו. לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנ .18.1

  להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. .18.2

  לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או חלקה. .18.3

  בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  .18.4

  ק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. לפנות ר .18.5
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יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת אישור   .18.6

  הצוות מראש ובכתב.

 המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף במקרה   .18.7

  ההליך מכל סיבה שהיא.בו בוטל 

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל   .18.8

  הצעה שהיא. 

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין יחלק  .18.9

ו מתחייב לחלוקה קבועה את השירותים הנדרשים בין הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי ואינ

  מראש כזו או אחרת.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים  .18.10

  בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית לתת  .18.11

  שבהצעה. למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי מתקיים  .18.12

  לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

  ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי סביר ו/או

  מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.

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

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

היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת הצעתו לבין מועד כניסת ההתקשרות  .18.13

חייבויות הנובעות ממנה, תהא ועדת עימו לתוקף, המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהת

המכרזים רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, לחלט את ערבות המכרז שהגיש, לבטל את 

  הודעת הזכייה למציע ולהודיע לו על כך.

לנכון לביצוע מצא ישהיה רשאי לנקוט בכל פעולה הצוות ימיום משלוח הודעת הזכייה כאמור  .18.14

לנכון,  וולנקוט בכל צעד אחר הנראה ל ו,טענה ו/או תביעה כנגדהשירותים בלא שתהיה למציע כל 

  לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי נוסף על פי דין.

  בברכה,

  רוזנברג צדוק תמי

  צוות תוכנית אב לתחבורה
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  טופס הבנת תנאי ההליך – נספח א'

  לכבוד
  ירושלים -פיתוח ושימור אורבני  לתכנון, העמותה – תחבורהלתכנית אב  צוות

  
  א.ג.נ,

  
-024 -"לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים  בהמשך למכרז

  (להלן: "המכרז") מתכבד הח"מ להגיש את הצעתו למכרז.  "2020
  

  התחייבויות והצהרות
  

אנו, החתומים מטה, בשם (שם התאגיד) _______________________ (מספר זהות התאגיד)  .1
______________ (להלן: "המציע"), קיבלנו לידינו את מסמכי המכרז (להלן גם: "ההזמנה" 

  ו"מסמכי ההזמנה"), קראנו והבנו אותם, ואנו מגישים בזאת את הצעת המציע למכרז.

  המציע מאוגד ומוכר על פי חוקי מדינת ישראל מיום: ____________. .2

ירוק או פשיטת רגל, לא הוצא נגד המציע צו כינוס נכסים, למיטב ידיעתנו, לא ננקטו נגד המציע הליכי פ .3
  לא מונה למציע כונס נכסים זמני או קבוע או כל הליך בעל אופי דומה, ולא יזמנו הליכים מסוג זה.

המציע מקבל על עצמו את תנאיהם של מסמכי ההזמנה ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם, ובפרט  .4
המכרזים, אנו מבינים את האמור בהם והשלכותיהם ואנו  לוועדתאת הסמכויות המוקנות בהם 

  מגישים את הצעת המציע למכרז על פיהם.

הבנה, -אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההזמנה ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי .5
רישה בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ואנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או ד-אי

כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש למציע טענות כאמור, אנו מתחייבים ומצהירים 
יש לראות המציע כמי שוויתר עליהן.  -כי העלינו אותן בטרם מועד הגשת ההצעה, והיה ולא טענו אותן 

ת או הדרישות בהן כן אנו מצהירים ומתחייבים, כי אין למציע כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעו
  על המציע לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי ההזמנה, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלינו.

בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי מסמכי ההזמנה, במלואם, לרבות,  .6
פי תנאי המכרז. -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנוגע להעמדת כח האדם והאמצעים הנדרשים על

אנו מצהירים בזאת כי בידי המציע כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז במלואן 
, המומחיות, והרישיונותובמועדן או שיש באפשרות המציע להשיגו מבעוד מועד, לרבות ההיתרים 

רושים לביצוע היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, כח האדם, הציוד ויתר האמצעים הד
  התחייבויותיו על פי המכרז, והכל כפי שעולה ממסמכי ההזמנה.

פיה -ידוע לנו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת ההצעה שהגשנו על פי ההזמנה, לרבות הכנת הצעתנו על .7
על כל הקשור בכך והנובע מכך וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעתנו, תחולנה על המציע בלבד במלואן 

  למציע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך. וכי לא תהיה

ידוע לנו ואנו מסכימים כי הגשת ההצעה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. אנו מצהירים כי הצעת  .8
המציע עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי ההזמנה והמציע מקבל 

  יבויות העולות ממסמכי ההזמנה, המפורשות והמשתמעות. על עצמו את כל ההתחי

המציע מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  .9
  שלו במכרז מכל סיבה שהיא ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ההזמנה ו/או מכל שימוש בסמכות על ידכם. 

הינה בתוקף בהתאם לנדרש במסמכי ההזמנה, ואתם תהיו הצעת המציע, על כל המשתמע ממנה,  . 10
רשאים להאריך את תוקף ההצעה, מעת לעת כאמור במסמכי ההזמנה בהודעה שתיתנו לנו, והמציע 
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נותן בזאת את הסכמת המציע מראש להארכה כאמור. על פי הוראתכם כאמור, המציע יאריך את 
  נה.תוקפה של ערבות המכרז שהגשנו, כאמור במסמכי ההזמ

ידוע למציע כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי, וכי הבחירה בהצעה(ות) הזוכה(ות) כאמור במסמכי  . 11
ההזמנה נתונים לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה ובכפוף 

  להוראות כל דין. 

, אנו 1977-, התשל"זבנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין . 12
 מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  .1.1
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 
הוועדה או של נושא משרה ו/או עובד תכנית אב ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר 

 למכרז.

ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה לא לשדל  .1.2
ו/או עובד תכנית אב ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור 

 למכרז ו/או הנובע ממנו.

אמור לעיל, הננו מאשרים כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנו ו/או מי מטעמנו פעלנו בניגוד ל .1.3
תהיה לוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול 

 את הצעתנו במכרז ו/או זכייתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה.

הננו מאשרים, כי הבאנו תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו וכל מי מטעמנו המעורבים בכל דרך  .1.4
 שהיא במכרז.  

ידוע לנו שכל המסמכים שנמסרו לידינו לצורך הכנת ההצעה, הם רכושה של תכנית אב ועלינו להחזירם  . 13
  לתכנית אב, בין אם הגשנו ובין אם לא הגשנו את הצעה, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

ביעתם ידוע לנו כי זכותכם להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וק . 14
מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל כמפורט במסמכי 

  ההזמנה.

כל החתומים מטה, וכן כל גוף הקשור עם כל אחד מהחתומים מטה, משתתפים בהצעה למכרז זו בלבד.  . 15
ל אינו מוסיף הצעת המציע מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים. למען הסר ספק, האמור לעי

  על או גורע מן האמור במסמכי ההזמנה.

  ההצעה למכרז אינה מוגשת לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. . 16

  הגשת ההצעה למכרז והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים. . 17

צהרות הכלולים בהצעה למיטב ידיעתנו, ולאחר בדיקה נאותה שערכנו, כל הנתונים, המצגים והה . 18
למכרז הם נכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה למכרז, ולא הושמט מההצעה 
למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

נו הינם הדו"חות אנו מצהירים ומתחייבים כי הדו"חות הכספיים של המציע המצורפים להצעת
  הכספיים הסופיים לתקופה הרלבנטית.

אנו מסכימים כי אין בהגשת הצעתנו זו כדי לחייב את תכנית אב ו/או ועדת המכרזים להכריז על המציע  . 19
המכרזים הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות את כל ההצעות  לוועדתכמציע מתאים, או כזוכה, וכי 

יע יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי, והכול בכפוף להוראות המוגשות במסגרתו וזאת מבלי שהמצ
  ההזמנה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בה. 

אנו נמסור כל מידע נוסף שיידרש על ידי ועדת המכרזים במסגרת הליך המכרז, לרבות מידע כספי, על  . 20
  מנת לבחון את עמידתנו בתנאי המכרז.
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וגדרו בו במפורש תהיה המשמעות הנודעת להם למונחים הכלולים בכתב התחייבות זה ואשר לא ה . 21
  במסמכי ההזמנה. 

  הצהרה: . 22

אנו, ______________ נושא ת.ז ______________, ______________ נושא ת.ז 
_____________ נושא ת.ז ______________ (שמות החתומים על ההצעה  -______________ ו

אחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת והאמת בשם המציע ומספרי תעודות זהותם, לפי העניין), ל
  בלבד וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בזה לאמור:

  אנו מסכימים להגשת ההצעה למכרז. .1.5

ההצעה מוגשת בשם (שם התאגיד) ___________________  (מספר זהות התאגיד) ח.פ.  .1.6
  ").המציע________________ (להלן: "

ההצעה הוגשה בחתימתנו ובאופן אשר למיטב ידיעתנו ולפי עצה משפטית שקיבלנו מחייב את  .1.7
  המציע בכל הנוגע להצעה למכרז זה.

לטופס זה כאמור לעיל והבנו את  21עד  1קראנו את ההצהרות וההתחייבויות כאמור בסעיפים  .1.8
  תוכנן. אנו מצהירים כי הן נכונות וניתנו על מנת לחייב את המציע.

אמור בהצעה, לרבות כל מצג והצהרה על מצב עובדתי האמורים בה, נכון בכל חלקיה הנוגעים ה .1.9
למציע. מקום בו אין לנו ידיעה אישית לגבי המידע המובא בהצעה, המדובר הוא במידע נכון 

  למיטב ידיעתנו ואמונתנו, בהתאם לדברים שנמסרו לנו מכוח זיקתנו ותפקידנו במציע.

  
  

  חתום:ולראיה באנו על ה
  תאריך  חתימה  מספר זהות  שם מורשה החתימה

        
        

  
  

  אישור עו"ד
              

  
  
  
  

  תאריך    חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימה וחותמת המציע
          

  
      

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו  מורשההריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 
  למטרות ההליך .

בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים  הריני מאשר
  הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה.
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  1מעטפה 

  טופס הגשת הצעה למכרז - נספח ב'

  
  ים הנדרשיםבאחריות המציע למלא טופס זה ולצרף אליו את מכלול המסמכ

  

  שם המציע:
  

  מספר ח.פ. / עוסק מורשה
  

  נציג מוסמך לצורך המכרז:
  

  כתובת:
  

  מס' טלפון:
  

  מס' פקס':
  

  דוא"ל:
  

  
    

  להצעה 1מסמכי מעטפה 
מס' 

  סידורי
לביקורת   תיאור  נספח 

באחריות 
 -המציע 

    √ציין 

  תעודת התאגדות של המציע     1
  

  תדפיס רשם חברות עדכני    2
  

אישור עו"ד או רו"ח של המציע לגבי זכויות ומורשי החתימה     3
  במציע

  

-אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    4
, לרבות אישור מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול 1976

לחוק האמור, על פי הנוסח כאמור  2ספרי חשבונות כאמור בסעיף 
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) בתוספת לתקנות עסקאות 

   1987 -(אישורים), התשמ"ח 

  

טופס הבנת תנאי ההליך, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז, חתום   א'  5
  ע"י המציע ומאומת
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  להצעה 1מסמכי מעטפה 
מס' 

  סידורי
לביקורת   תיאור  נספח 

באחריות 
 -המציע 

    √ציין 

  טופס זה חתום ע"י המציע ומאומת  ב'  6
  

תצהיר בדבר אישורי השילוט בנוסח המצורף כטופס בנספח ג'   ג'  7
  למכרז

  

ישורי משרד התחבורה להתאמת השלטים המוצעים להנחיות או א  2ג'  8
הצהרה והתחייבות של המציע על הגשת בקשה לאישור דגם 
השלטים המוצעים על ידו במכרז בנוסח ההצהרה והתחייבות 

  למכרז  2המצורפת כנספח ג'

  

-2017אישור רואה חשבון ביחס למחזור השנתי של המציע בשנים   1ג'  
  למכרז 1ף כנספח ג', בנוסח המצור2019

  

  למכרז 3קבלני על פי הנוסח המצורף כנספח ג' ניסיוןתצהיר בדבר   3ג'  
  

או תעודת רישום מפנקס הקבלנים, תקפה למועד הגשת ההצעות     
  הסכם מותנה עם קבלן רשום כנ"ל

  

, כשהוא 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  ו'  
פי הנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי מלא וחתום ע"י המציע, על 

  המכרז 

  

  ערבות מכרז מקורית    
  

  כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד    
  

  למציעים, חתומות ע"י המציע הצוותהודעות     
  

  
  

  אישור המציע בדבר נכונות כאמור לעיל:
  
  
  

  תאריך    חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימה וחותמת המציע
              

  
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו  ההריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורש

  למטרות המכרז.
הריני מאשר בחתימתי, כי  החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 

  , חתמו בפני על טופס זה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  1מעטפה 

  תצהיר בדבר אישורי שילוט -נספח ג' 

  לכבוד
  ירושלים  פיתוח ושימור אורבניתכנון, העמותה ל, תכנית אב לתחבורהצוות 

  ירושלים  97רחוב יפו 
  

אני הח"מ ________________________ מגיש בזאת תצהירי מטעם ________________________ 
ע"), שהוא המציע במכרז לאספקה התקנה תפעול ואחזקה של שילוט אלקטרוני בתחנות (להלן: "המצי

  תחבורה ציבורית (להלן: "המכרז"). הריני מצהיר מאשר בזאת בשם המציע כדלקמן:
  
  אני משמש כמנהל במציע ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו. .1

  פרטי השלטים המוצעים ע"י המציע במכרז הינם כדלקמן: .2

  
פרטים (על המציע לסמן את החלופה   גם השלטד  שם היצרן  

  המתאימה ולצרף המסמכים הנדרשים)
התקבל אישור משרד התחבורה לדגם        שלט מתחלף

המוצע (על המציע לצרף להצעתו את 
  אישור משרד התחבורה)

  המציע הגיש בקשה לאישור הדגם
המוצע (על המציע לצרף להצעתו 
הצהרה והתחייבות חתומה ע"ג נספח 

   ) 2ג'
התקבל אישור משרד התחבורה לדגם        שלט משולב

המוצע (על המציע לצרף להצעתו את 
  אישור משרד התחבורה)

  המציע הגיש בקשה לאישור הדגם
המוצע (על המציע לצרף להצעתו 
הצהרה והתחייבות חתומה ע"ג נספח 

  )  2ג'
מצורף תיעוד יצרן ביחס למסך        מסך טלוויזיוני

  הטלוויזיוני המוצע
  
רינו לאשר כי יש בידינו את כל התוכנות והממשקים הנדרשים לצורך הפעלה תקינה של המערכות, ה .3

העונות לכל הדרישות בהנחיות, או שיש בידינו לפתחם, בעצמנו או ע"י מי מטעמנו, באופן שיועמדו 
  ימים ממועד זכייתנו במכרז.  90לטובת ביצוע העבודות והפעלה תקינה של המערכות לא יאוחר מ 
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  
  
  

  ולראיה באתי על החתום:
  

  תאריך  חתימה  מספר זהות  שם
  
  
  

      

  
  
  

  אישור עו"ד
  
  
  

  תאריך    חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימה וחותמת המציע
  

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו  ההריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורש
  למטרות ההליך.

שר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הריני מא
  הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה.
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  1מעטפה 

המציע, בתנאי הסף  אישור רואה חשבון בדבר עמידת - 1נספח ג'
  46.הקבוע בסעיף 

  
  __________תאריך:_____

  
  לכבוד

  ______________ (להלן: "המציע")
  

  הנדון: אישור רואה חשבון לצורך מכרז
  

  , הרינו לאשר כדלקמן:המציעלבקשתכם, וכרואי החשבון של 

  החל משנת _________.  המציעהננו משמשים כרואי החשבון של   .א

  בוקרו על ידי משרדנו החל מ ___________. המציעהדו"חות הכספיים של   .ב

שקלים  15,000,000הינו לפחות  2019-ו ,2018 ,2017בכל אחת מהשנים,  המציעהמחזור הכספי של   .ג
  חדשים (לא כולל מע"מ).

אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי  המציעהדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים של   .ד
יכולת המציע להמשיך  המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר

  ולהתקיים "כעסק חי".

  של לשכת רו"ח בישראל. 58 –(*) לעניין מכתבי זה "עסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 
  
  

  תאריך    חתימה וחותמת    שם
  
  

  הערות: 

  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח    

 .יש לציין תאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז  
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  1מעטפה 

  הצהרת מציע לגבי תהליך אישור שילוט - 2ח ג'נספ

  לכבוד
  ירושלים  פיתוח ושימור אורבניתכנון, ל, העמותה תכנית אב לתחבורהצוות 

  
  ג.א.נ.,

  
  הנדון: הצהרה והתחייבות של המציע על עמידת השלטים המוצעים בתנאי המכרז

  
זאת בשם אני הח"מ, ____________________, ת.ז. _____________, מצהיר/ים ב

  ") כדלקמן:המציע________________________ (להלן: "
  
במסגרת הצעת המציע במכרז שפרסמתם לאספקה, התקנה תפעול ואחזקה של שילוט מידע מתחלף  .1

  בתחנות תחבורה ציבורית (להלן: "המכרז") הציע המציע את דגמי השלטים כדלקמן:

  
  שילוט מתחלף

    שם יצרן:
    שם דגם:

שה למשרד התחבורה מועד הגשת בק
  לאישור דגם השלט:

  

  
  שילוט משולב

    שם יצרן:
    שם דגם:

מועד הגשת בקשה למשרד התחבורה 
  לאישור דגם השלט:

  

  * על המציע למלא את הפרטים דלעיל.
  
אנו מאשרים כי המציע הגיש למשרד התחבורה בתאריך הנקוב לעיל בקשה לאישור הדגמים המוצעים  .2

  על ידו במכרז זה. 

לחוזה) ובהנחיות משרד  2גמי השלטים הנ"ל עומדים בדרישות המפרטים הטכניים במכרז (נספח ד .3
  לחוזה כשהוא חתום ממולא על ידינו במקומות הרלבנטיים.     2התחבורה. מצורף להצעתנו נספח 

המציע מתחייב לסיים את הליך אישור דגם השלט המוצע דלעיל ולהעביר לתכנית אב את אישור משרד  .4
ימים מיום הכרזתו כזוכה במכרז. ידוע למציע כי  90בורה לשלט המוצע דלעיל, וזאת לא יאוחר מ התח

במקרה ויוכרז כזוכה ואישור משרד התחבורה לשלט המוצע לא יתקבל בתוך המועד הנ"ל, תכנית אב 
מור בכפוף לסמכויותיה לפי הוראות המכרז ולפי דין בין היתר לדרוש מהמציע פיצוי מוסכם כא עשויה

לנו כל טענה בנושא  תהיהלגורם אחר, ולא  הזכייהבמכרז ו/או לבטל את זכיית המציע ו/או להעביר את 
  זה. 

_______________  
  אישור עורך דין

שיון _________ יאני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר ר
בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה 

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני 
על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר 

התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את  בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של
  התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

  _________________  חתימת עורך הדין                               
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  1מעטפה 

  סיון קבלנייתצהיר בדבר נ - 3נספח ג'

  
  לכבוד
  ירושלים -ושימור אורבני פיתוח תכנון, העמותה ל –תכנית אב לתחבורה צוות 

  ירושלים  97,ו רחוב יפ
  

אני הח"מ ________________________ מגיש בזאת תצהירי מטעם ________________________ 
הזמנה להציע הצעות תפעול  תהתקנ תלאספק הזמנה להציע הצעות(להלן: "המציע"), שהוא המציע ב

 2020- 024' הליך מס –-לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים 
  (להלן: "המכרז"). הריני מצהיר מאשר בזאת בשם המציע כדלקמן:

  
  אני משמש כמנהל במציע ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו. .1

בחלופה  למכרז (על המציע לסמן    6.6המציע לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  ניסיוןפירוט  .2
  קמן:  בטבלאות להלן), הינו כדל הפרויקטיםהרלוונטית ולפרט על 

 הוא ו ,המציע או קבלן המשנה מטעמו הינו בעל ניסיון בהתקנה ואחזקה של שלטים אלקטרוניים
שלטים טלוויזיוניים  20התקין בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 

שלטים דיגיטליים, הממוקמים באזורים ציבוריים ומאפשרים לשנות את התוכן המוצג בהם  20או 
  מידע המתקבל בהם באופן אלקטרוני באמצעות תקשורת וללא צורך בהתערבות ידנית.מ

  
  

 פרטי התקנות

שם איש הקשר 
של הלקוח, 

תפקידו ופרטי 
 התקשרות

תקופת 
  הביצוע

  מ:______
 עד:_____

מספר 
השלטים 
 שהותקנו

סוג השלטים 
(טלוויזיוניים 

דיגיטליים) /
  שהותקנו

 

שם 
הלקוח /הפרויקט

עבורו בוצעו 
 ההתקנות

 

      
  
  
  
  
 

1. 

      
  
  
  
  
 

2. 

      
  
  
  
  
 

3. 

      
  
  
  
  

4.  
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

 פרטי התקנות

שם איש הקשר 
של הלקוח, 

תפקידו ופרטי 
 התקשרות

תקופת 
  הביצוע

  מ:______
 עד:_____

מספר 
השלטים 
 שהותקנו

סוג השלטים 
(טלוויזיוניים 

דיגיטליים) /
  שהותקנו

 

שם 
הלקוח /הפרויקט

עבורו בוצעו 
 ההתקנות

 

  
  
  
  
  פרויקטים מורכבים**, שהושלמו במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון  3לפחות **המציע ביצע

  להגשת הצעות למכרז. 
  

  אנו מאשרים כי לעניין זה:
  

המציע שימש כקבלן ראשי והפרויקטים בעצמו ו/או באמצעות קבלן/ני משנה מטעמו, ובלבד ש –" ביצע*"
  תוכננו ונוהלו ישירות על ידי המציע ולא על ידי קבלן/ני המשנה. 

(לא כולל מע"מ), אשר כולל תכנון; ₪  5,000,000" הינו פרויקט בהיקף כספי של לפחות פרויקט מורכב**"
ה ייעודית פיתוח; אספקה; התקנה; אחזקה; אספקת/התקנת חומרה ואספקת תוכנה/פיתוח תוכנ

  לפרויקט/מותאמת לפרויקט; וממשק ממוחשב אחד לפחות למערכת חיצונית.

  
  להלן פרטי הפרויקטים המורכבים:

  

    
    

  1פרויקט 
  

שם   תיאור הפרויקט 
  המזמין

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

(ללא 
  מע"מ)

מועד 
התחלה 

ומועד 
השלמה של 

 הפרויקט
  (חודש/שנה)

  

פרטי איש הקשר  של 
המזמין+תפקיד+פרטי 

  תקשרותה

  : הפרויקטשם 
__________________  

  : הפרויקטמיקום 
__________________  

  : הפרויקטתיאור 
__________________  

  
כלל ביצוע עבודות  הפרויקט

כדלקמן: תכנון; פיתוח; אספקה; 
התקנה; אחזקה; אספקת/התקנת 
חומרה ואספקת תוכנה/פיתוח 
תוכנה ייעודית לפרויקט/מותאמת 

משק ממוחשב אחד לפרויקט; ומ
  לפחות למערכת חיצונית.

  
  תוכנן ונוהל ע"י המציע. הפרויקט
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  חתימת המציע

___________   

  

  

  2פרויקט 
  

שם   תיאור הפרויקט 
  המזמין

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

(ללא 
  מע"מ)

מועד 
התחלה 

ומועד 
השלמה של 

 הפרויקט
  (חודש/שנה)

  

פרטי איש הקשר  של 
המזמין+תפקיד+פרטי 

  התקשרות

  : הפרויקטשם 
__________________  
  : הפרויקטמיקום 

__________________  
  : הפרויקטתיאור 

__________________  
  

כלל ביצוע עבודות  הפרויקט
כדלקמן: תכנון; פיתוח; אספקה; 
התקנה; אחזקה; אספקת/התקנת 
חומרה ואספקת תוכנה/פיתוח 
תוכנה ייעודית לפרויקט/מותאמת 
לפרויקט; וממשק ממוחשב אחד 

  ת חיצונית.לפחות למערכ
  

  תוכנן ונוהל ע"י המציע. הפרויקט

        

  3פרויקט 
  

שם   תיאור הפרויקט 
  המזמין

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

(ללא 
  מע"מ)

מועד 
התחלה 

ומועד 
השלמה של 

 הפרויקט
  (חודש/שנה)

  

פרטי איש הקשר  של 
המזמין+תפקיד+פרטי 

  התקשרות

  : הפרויקטשם 
__________________  

  : הפרויקטמיקום 
__________________  

  : הפרויקטתיאור 
__________________  

  
כלל ביצוע עבודות  הפרויקט

כדלקמן: תכנון; פיתוח; אספקה; 
התקנה; אחזקה; אספקת/התקנת 
חומרה ואספקת תוכנה/פיתוח 
תוכנה ייעודית לפרויקט/מותאמת 
לפרויקט; וממשק ממוחשב אחד 

  לפחות למערכת חיצונית.
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  חתימת המציע

___________   

  
  
  
  

  תאריך  חתימה  מספר זהות  שם 

  

  

      

  
  
  
  

  אישור עו"ד
  
  
  

  
  תאריך    חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימה וחותמת המציע

  
  
  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 
  למטרות ההליך .

י החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הריני מאשר בחתימתי, כ
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה.

  ל ע"י המציע.תוכנן ונוה הפרויקט
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  חתימת המציע

___________   

  2מעטפה 
  הצעת מחיר  - נספח ד'

  
  סגורה היטב) 2(הצעת המחיר תוכנס למעטפה 

  
  לכבוד
  ירושלים   פיתוח, ושימור אורבני תכנוןהעמותה ל, תכנית אב לתחבורהצוות 

  ירושלים  ,97רחוב יפו 
  

אנו הח"מ _____________________________ (להלן: "המציע") מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו 
את כל מסמכי המכרז, ולאחר שביצענו בדיקות מקיפות ביחס לעבודות הנדרשות לרבות בכל רשות אנו 

בהסכם עם תכנית אב. הננו מתחייבים לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לכל מגישים הצעתנו להתקשר 
מסמכי המכרז והחוזה תמורת סכום השווה לכמויות שיוזמנו על ידכם ויבוצעו על ידינו בפועל ויאושרו על 

  ידכם ובהתאם למחירים הנקובים להלן, ללא מע"מ.
  

מחיר בכתב כמויות או באחוזים למצעות הנחה באעל המציע למלא את המחיר המוצע על ידו ברמת יחידה, 
להלן גם במדיה הדיגיטלית אשר  1בכל אחד מהסעיפים בטבלה שבנספח ד'אחוז עלות תחזוקה מערך הקמה 

  בהצעה). כל המחירים יהיו ללא מע"מ.  2צורפה למעטפה 
  

  אנו מאשרים כי: 
להזמנה בפועל של כמות זו או  הכמויות הנקובות הינן הערכה בלבד. אין כל התחייבות של תכנית אב .1

  אחרת, והתשלום בפועל לקבלן יהיה על פי היקף הביצוע בפועל, בכפוף להזמנות עבודה.

בכל מקום בו נכתב "שלט" הכוונה היא למתקן הכולל מסך, בקר תצוגה, התקן תקשורת סלולרי פעיל  .2
פוטווולטאי ו/או חיבור ועובד בכל תקופת ההתקשרות, מארז, עמוד, ספק כוח ו/או מצבר ו/או לוח 

  לרשת חברת החשמל. 

כל הפרטים המוצעים כוללים במחירי היחידה בקר תקשורת, התקנה ואינטגרציה, וביצוע כל הפעולות  .3
הנדרשות על מנת להציב ולהפעיל באופן תקין את השלט באתר שיקבע המזמין, ובכלל זה הובלה, השגת 

  עולה אחרת הנדרשת לשם כך. וכל פ שיידרשהיתרים, הצבה כולל חפירות ככל 

בנוסף לאמור לעיל כוללים מחירי היחידה את כל הפעולות הנדרשות על מנת שהשלט יציג בפועל תצוגה  .4
העדכנית  בגרסה C2Sמתחלפת פעילה בכל מועד שיבחר המזמין, ובכלל זה אפיון ויישום ממשק 

יובהר, כי הספק  S2C-ייחס למשרד התחבורה נכון למועד פרסומו של מכרז זה. בהת שפרסםהאחרונה 
עדכנית יותר ללא כל תמורה נוספת וזאת כל עוד לא התחיל שלב היישום  גרסהעשוי להידרש לעבוד לפי 

  העדכנית אינה כוללת עדכונים המשנים את התכן. שהגרסהובלבד 

נו ", כמפורט בחוזה. ידוע לTotal Riskכוללת אחריות ואחזקה בשיטת " 1הצעתנו כמפורט בנספח ד' .5
כי במקרה של "ונדליזם", כהגדרתו בחוזה, ובמקרים של העתקה של שלטים שיזמה תכנית אב, ובכפוף 
לעמידתנו בדרישות החוזה ואישור תכנית אב מראש ובכתב, ישולם לנו תשלום לפי המחירים 

  ובכפוף להוראות החוזה.  2המפורטים בנספח ד'

  לם המלא ואחזקתם.סעיפי כתב הכמויות כוללים אספקתם, התקנתם, תפעו .6

  מודגש כי מחירי היחידה לא ישתנו בתלות בכמות השלטים שיסופקו.  .7

  עלות אחזקת השרת/מרכז הבקרה כלולה במחיר האחזקה של השלטים. .8

בהצעתנו זו התחשבנו בכך שהמחיר כולל את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, כולל  .9
עבודה, חומרים, תיאומים, מיסים, נסיעות וכן הלאה,  אחריות ואחזקה כוללת מלאה, ולרבות שכר

ולרבות שינויים אפשריים בעלויות ובהוצאות, ולרבות רווח קבלני. ידוע לנו כי בכל מקרה לא ישולם 
לנו תוספת כלשהי על מחירי היחידה הנקובים לעיל לרבות תוספת בגין עבודות לילה, בגין עבודות 

ות נגישות, בגין העמדת הסדרי בטיחות כנדרש, בגין קבלת קטנות, הפעלת שוטרים בשכר, התאמ
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___________   

רישיונות, תאומים ואישורים מכל סוג, בגין עבודות דחופות/בהולות וכו', בגין מדידות מודד מוסמך 
ככל שידרשו לצורך העבודה, בגין תכנון ואישורי קונסטרוקטור ככל שידרשו ולקחנו זאת בחשבון בעת 

ה סופית וידוע לנו כי אי התקיימות איזו מהערכותינו ו/או אי התממשות מתן הצעתנו. הצעתנו זו הינ
של איזו מציפיותינו, תחזיותינו או תוכניותינו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתנו ו/או לכל 

  שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

    ___________________  
  חתימת המשתתף וחותמת

  
  
  
  ראישו

  
אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון 
_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____________________ ת.ז. 

_____________________ ת.ז. _____________________ אשר חתמו -___________________ ו
ציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על על הצעת והצהרת המ

ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת 
  והצהרת המציע הנ"ל. 

  
________________            __________________  

  חותמת + חתימת עוה"ד                  תאריך
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  חתימת המציע

___________   

  2טפה מע

  הצעת מחיר  - 1נספח ד'

  
  סגורה היטב) 2(הצעת המחיר תוכנס למעטפה 

  
באמצעות הנחה באחוזים למחיר בכתב כמויות או על המציע למלא את המחיר המוצע על ידו ברמת יחידה, 

הינם להלן. כל המחירים  1בכל אחד מהסעיפים בכתב הכמויות שבנספח ד'אחוז עלות תחזוקה מערך הקמה 
ביצוע הכפלת הכמויות מתבצע באופן אוטומטי. יש הקובץ מצורף באקסל נפרד, כאשר . א מע"מבש"ח לל

את האקסל ללא שינוי המידע בתוכו למעט באמצעות מדיה מגנטית להדפיס את האקסל ולחתום וכן לצרף 
  שדה ההנחה למחיר פריט או שדה אחוז תחזוקה מערך הקמה.

, המספר המופיע בקובץ המודפס אחוז עלות תחזוקה מערך הקמהאו  לעניין ההנחה המוצעת על ידי המציע
  . והחתום הינו קובע

  
  
  
  

  מצורף באקסל נפרד
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___________   

  2מעטפה 

  מחירון חלפים ועבודות נוספות  - 2נספח ד'

  
במחירון להלן ישולמו לקבלן עבור תיקון נזק שנגרם לשלטים ולציוד הנלווה  1-20המחירים בסעיפים  .1

  כהגדרתו בהסכם, ובכפוף להוראותיו. שלהם עקב "ונדליזם", 

במחירון שלהלן ישולמו לקבלן עבור העתקה של שלטים ו/או מסכים  21-23 המחירים בסעיפים .2
 שהותקנו בהתאם להוראה של תכנית אב.

  .מחירון כ"א לעבודות נוספות לרבות שו"ש, בהזמת המזמיןהינם  24-45המחירים בסעיפים  .3

ם את מלוא עלות אספקת הציוד, הרכיבים, העבודה, אחריות וכיו"ב, מחירים אלו הינם סופיים וכוללי .4
  ואינם כוללים מע"מ, ואינם כפופים להצמדה כלשהי. 

הגדרת אישור ביצוע עבודה כמקרה "ונדליזם" או העתקה, כפוף להוראות ההסכם ולקבלת אישור  .5
  .המזמיןמ מראש ובכתב

  
מחיר (בש"ח, לא   הערות  יחידה  תיאור  סודר

  מ)כולל מע"
  מחירון לתיקון נזקי ונדליזם 

  יח  מבוטל   )1

המחירים כוללים 
וסופיים לרבות 

אספקה, עבודה, 
התקנה, נסיעות 

אחריות וכל עלות 
  נלווית אחרת

  מבוטל
 מנופצתקדמית זכוכית    )2

  
  1,000  יח

 מארז שבור   )3
  

  1,500  יח

  2,000  יח  בקר מרכזי   )4
  1,000  יח  דלת אחורית   )5
  400  יח  רמקול   )6
  2,500  יח  צג    )7
  מבוטל  יח  מבוטל   )8
  1,000  יח  תא סולרי   )9

  600  יח  פירוק והרכבת שלט    ) 10
  2,000  יח  פירוק והרכבת עמוד   ) 11
  2,200  יח  השחתת עמוד   ) 12
  900  יח  השחתת בקר   ) 13
  900  יח  השחתת מצבר   ) 14
  400  יח  אנטנה   ) 15
  350  יח  לחצן קול תלוש   ) 16
  200  יח  כבילה נתלשה   ) 17
  600  יח  דלת שבורה   ) 18
  7,000  יח  טוטל לוס   ) 19
 ואנדליזים/גריטה לאחר תאונה   ) 20

  כולל שיקום
  1,200  יח

  מחירון עבודות נוספות 
  1,200    יח  פירוק ואחסנה   ) 21
  2,000    יח  התקנה לאחר אחסנה   ) 22
העתקת שלט קיים ממקום    ) 23

  למקום
המחיר כוללים   יח

לרבות עבודה, 
  התקנה, אחריות

3,000  

  מחירון כ"א לעבודות נוספות ושו"ש
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___________   

מחיר (בש"ח, לא   הערות  יחידה  תיאור  סודר
  מ)כולל מע"

  100    שעה  עבודת טכנאי   ) 24
  200    שעה  עבודת מתכנת   ) 25

  
  הערות:

  שילוט מתחלף" והם כוללים את כלל העלויות -מתייחסים ל 1-20המחירים המפורטים בסעיפים"
  הנלוות לביצוע התיקון בכללם נסיעות, זמן עבודה וכדומה.

 יתאם למחירון יצרן רשמי או מסכים טלוויזיוניים  \תשלום על תיקון נזקי ונדליזם לשילוט משולב ו
אשר יוצג על ידי הספק, ובתוספת עלויות יבוא ושעת עבודת טכנאי אחת, הכל כאמור לעיל בתחילת 

  מסמך זה. 

 מכלול שווה  \או מכלול שלא נמצא כבר בייצור יהיה על הספק להתקין שלט\במקרה של החלפת שלט ו
  במחירון לעיל. ערך או עדיף בתכונותיו וזאת ללא תוספת תשלום על הרשום

 .זמן התגובה לתיקון תקלות ונדליזם יהיה בהתאם לעניין זה כקריאה רגילה או כקריאה דחופה  

  מעלה אינם כוללים מע"מ המצויניםהמחירים  
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___________   

  1מעטפה 

  נוסח ערבות מכרז  - נספח ה'

  תאריך:___________
  

  לכבוד
  ירושלים -ני , העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבצוות תכנית אב לתחבורה

  
  א.ג.נ,

  
  ____________הנדון: ערבות מס'

  
") הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת הנערב*(להלן: "           לפי בקשת 

ש"ח (במילים: מאתים חמישים אלף שקלים חדשים)  250,000ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין  לאספקת והתקנתלהבטחת מילוי תנאי מכרז פומבי 

  .024-2020 -ירושלים 
  

ערבותנו זו הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד דרישתכם 
הראשונה בכתב אלינו, כל סכום שתדרשו עד לסכום הנ"ל, מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם ומבלי לתת 

  בקשר לכך, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מהנערב.  לנו כל הסברים
  

  ערבותינו זאת בתוקף עד תאריך ______ ועד בכלל. אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת.
  

  ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל דרך שהיא. 
  
  
  

  בכבוד רב                    
  

                          
  חותמת הבנקחתימה ו                    

  
  *    יש לציין שם המציע
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  1מעטפה 

תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים  -נספח ו' 
  ציבוריים

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 
  : לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן: "המציע") שהוא הגוף שהגיש את  .1
-024 -לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים הצעתו למכרז 

2020.  

____________ (תיאור התפקיד) במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם  -אני משמש כ .2
  מציע ובשמו.ה

(להלן: "חוק עסקאות גופים  1976-ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סעיף 
  ציבוריים")

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  .3
  ]במשבצת המתאימה לכך Xיש לסמן [ –המציע ובעל זיקה אליו 

 עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא 2שעו בפסק דין חלוט ביותר משתי (לא הור (
(להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום,  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

  (להלן: "חוק שכר מינימום"). 1987-התשמ"ז
 ) מינימום, אך נכון למועד האחרון  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר2הורשעו ביותר משתי

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, 2הורשעו ביותר משתי (

  עה האחרונה.) לפחות ממועד ההרש1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (
ב לחוק עסקאות גופים 2כמשמעותם בסעיף  –"בעל זיקה" -זה: "הורשע", "עבירה" ו 3לצורך סעיף 

  ציבוריים.
  לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  .4
  ]במשבצת המתאימה לכך Xיש לסמן [ –לופות הבאות מתקיימת אחת מהח

  'להלן: "חוק  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  -חלופה א)
  שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב  
  עובדים לפחות, ומתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100המציע מעסיק

לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -
 חייבותו המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם להת

)(ב) במסגרת התקשרות שנעשתה אתו וטרם קיבל הנחיות/ופועל 2(א)(1ב2לפי הוראות פסקת משנה 
  לחוק שוויון זכויות. 9לביצוע ההנחיות  [מחק את המיותר] ליישום חובותיו לפי סעיף 

לעיל למנהל הכללי של  4במידה והמציע יזכה במכרז, אעביר העתק מתצהיר זה ביחס לתוכן של סעיף  .5
  ימים ממועד ההתקשרות. 30משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  
  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  
  

____________________  
  חתימת המצהיר

  
  אישור
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

אני הח"מ, ___________, עו"ד, מאשר כי _____________, ת.ז. _____________, שהינו מוסמך 
ע וחתימתו מחייבת את המציע לכל דבר ועניין, חתם בפני ע"ג תצהיר זה, לאחר שהזהרתיו לחתום בשם המצי

  כי עליו לומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמר את האמת. 
  

  ______________, עו"ד          תאריך: ____________
  
  

  בוטל –נספח ז' 
  בוטל –נספח ח' 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-39-  

   

  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  ניגוד עניינים היעדר תצהיר  –' טנספח 

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

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

ונים לתחבורה ציבורית במטרופולין הזמנה להציע הצעות לאספקת והתקנת שלטים אלקטר"

), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי "ההזמנה"להלן: (" 24-2020הליך מס'  –ירושלים 

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

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

 והמצורף להזמנה.

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

 https://jet.gov.il/category/tendersבאתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 ווח לצוות באופן מיידי על קשרי עם מי מהן.) ולד"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 עסקיים

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

 ברות.המציע עם הח

  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

___ מאשר/ת בזה בי ביום __________, הופיע/ה אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. ____

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

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

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

____________________                    ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                              תאריך
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  מסמך נפרד –מפרט טכני  –נספח י' 
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  נוסח אישור על עריכת ביטוחים –נספח יא' לחוזה 

  

  לכבוד

  ירושלים - פיתוח ושימור אורבני ,תה לתכנוןהעמו -צוות תכנית אב לתחבורה 

  "המזמין") -(להלן  

  

אישור על קיום ביטוחים של ___________________________  (להלן: "הספק" ו/או "הקבלן") לביצוע   הנדון:

(להלן: "השירותים"), יתכנן  ויתקין את המערכות שילוט מהסוגים המפורטים בכתב המכרז ובחוזה,או כל חלק 

  , במקומות עליהם  יורה המזמין מפעםמהן

לפעם. כמו כן, הזוכה יתחזק את השלטים במשך תקופת אחריות (בדק) של שנה אחת , אשר תחל ממועד קבלת 

  אישור בכתב מטעם המזמין  על השלמת ההתקנה בהתאם להוראות החוזה .

למשך שבע שנים נוספות מעבר  כמו כן, הזוכה יספק שירותי תחזוקה כוללת למערכות בהתאם להוראות מכרז זה

לשנת הבדק .יובהר כבר עתה כי בעבור שירותי התחזוקה יקבל הזוכה תמורה בנפרד לתמורה שמקבל בעבור עבודות 

  ההקמה

  

  

  אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

  

             

ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של הספק, כמפורט אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השירותים   .1

  להלן:

  
  הנפקת האישור:תאריך    אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים עם זאת, המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד 

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה 
  מיטיב עם מבקש האישור.

  מבקש האישור מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור

הפועל צוות תכנית אב לתחבורה 
לתכנון פיתוח  העמותהבמסגרת 

/או  ורבני ירושליםאושימור 
העמותה לתכנון ופיתוח ושימור 

ו/או   JTNT    -אורבני ירושלים  
ו/או   JPTA -ועדת ההיגוי 

מדינת ישראל  ו/או משרד 
  התחבורה ו/או עיריית ירושלים 

 
(המזמינה ו/או חברות בנות ו/או 
תאגידים עירוניים ו/או עובדים 

  ומנהלים של הנ"ל) 

  םש
  
  

  

  שירותים☒
  
  

אספקה,   שירותיאחר: ☒
הקמה , תחזוקה ותפעול של 

מערכות שילוט אלקטרוני ו/או 
שלטים ו/או מערכות 

  ושירותים נלווים  

בעל חוזה (מזמינת שירותים ☒
  מוצרים) /
  

אחר ☐
______________________  
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  24-2020הליך מס' 

  

  חתימת המציע

___________   

  הנפקת האישור:תאריך    אישור קיום ביטוחים

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 
  

  מען

  , מרכז כלל97מרח' יפו  
  לים, ירוש37049ת.ד. 

  מען
  

  כיסויים

סוג 
  הביטוח

  
 חלוקה

לפי 
 גבולות

אחריות 
או 

 סכומי
  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול   גבול האחריות/ סכום ביטוח
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
  לנספח ד'

  מטבע  סכום

אחריות 
 כלפי צד
  שלישי

  אחריות צולבת  302  ₪   4,000,000        
  הרחב שיפוי 304
  קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

  מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק שנגרם  312

  משימוש בצמ"ה
  תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

  נוסף
  ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

  יחשב כצד ג 
אחריות 

  עבידיםמ
  הרחב שיפוי 304  ₪       20,000,000        

ויתור על תחלוף מבקש  309
  האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
  כמעבידם 

  ראשוניות  328
אחריות 

  מקצועית
           

  
  

ת. 
  רטרו: 

  
_____  

  
  
  
  
  
  
  
  

2,000,000    ₪  
  
  

  אובדן מסמכים 301
  אחריות צולבת  302
  הרחב שיפוי 304
לוף לטובת ויתור על תח 309

  מבקש האישור 
  מרמה ואי יושר  עובדים 325
עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

  ביטוח
  ראשוניות 328
  חודשים.   6תקופת גילוי  332

חבות 
  מוצר

ביט   
______  

ת. 
  רטרו: 

  
______  

  
  
  
  
  
  
  
  

4,000,000   ₪  
  

  אחריות צולבת  302
  הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

  מבקש  האישור 
  ראשוניות 328
  12תקופת גילוי  332

  חודשים.
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  חתימת המציע

___________   

  הנפקת האישור:תאריך    אישור קיום ביטוחים

ביטוח 
  רכוש

  ציוד ☒

ביט   
______  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
מלא ערך  –רכוש 
  כינון 

  
  

  
 ₪  
  
  

 ₪  
  

ויתור על תחלוף לטובת  309
  מבקש האישור 

  ראשוניות 328
  

ן את קוד השירות מתוך פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציי
  הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

  ותפעול תחזוקה שירותי 088
   מערכות תחזוקת שירותי 089
  מחשוב 043
 מידע 044

  ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

  .הביטול או שינויה בדבר האישור
  חתימת האישור

  המבטח:

  

  

  __________ ועד______________(כולל). -תקופת הביטוח היא החל מ .2

  הספק ו/או המזמין.  –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .3

לתכנון פיתוח ושימור  ,) ו/או העמותהJTMT( צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים -"המזמין" 

ו/או משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו/או עיריית   ו/או מדינת ישראל    ירושלים -אורבני 

  ירושלים לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל. 

  בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:  .4

  ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  א.

ת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי סעיף אחריות צולב  ב.

  הספק.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,   ג.

יום לפחות לפני מועד  60אלא לאחר שנמסור לספק ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

וליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות הפ  ד.

  במועד התחלת הביטוח (למעט ביטוח אחריות מקצועית). 

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .5

לגבי המזמין על פי הפוליסות הנ"ל הוא קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ו

"ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  

לחוק חוזה  59מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

  נה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל., ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טע1981 –הביטוח תשמ"א 
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  חתימת המציע

___________   

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור באישור  .6

  זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 

  

 _____________                ___________________           ________________  

    חתימת חברת הביטוח            שמות החותמים                             תאריך

  :פרטי סוכן הביטוח

  

  שם_______________________ כתובת ____________________

  

  

  _____________ טלפון
  


