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 ותכן מבנה ביסוס ,ייעוץ קרקע להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  לפרויקטים תחבורתיים

  04/2021ך מס' הלי

 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 הציבורי הינו פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר 

  . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

 קידום מכלול הפרויקטים באחריות המזמין ובדגש על הרק"ל,ולצורך במסגרת פעילותו, 

. ההסכם שייחתם ותכן מבנה ביסוס ,ייעוץ קרקעבתחום  ים/ץיועהתקשר עם הצוות נדרש ל

הפעלתו/ם תעשה באמצעות הזמנות עבודה כמפורט עם הזוכה/ים יהיה הסכם מסגרת כאשר 

  בהזמנה זו.

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

או מי  מנהל התכנון גויהא נציזה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  ;ומטעמ

המציע יהיה  .ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי 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. הזוכה/ים אופן ההתקשרות עם   - הזמנת עבודה

 השירותים הנדרשים .3

 .ותכן מבנה ביסוס ,ייעוץ קרקעלמתן שירותי עם יועץ הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 המצורף למסמך זה) SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ( 3.2

 . כנספח א'

על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.  מחייבתכולת העבודה מסמך יובהר כי  3.3

ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

  .וב

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 4.1

במהלכה הסתיימה תקופת אשר , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 4.2

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

 לשביעות רצון המזמין.

והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 4.3

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

 תנאי סף  .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. הואהמציע  5.1

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

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

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

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

 ביסוס בתחום העירוני.ובתחום ייעוץ קרקע  שנים לפחות 5של  ון מוכחלמציע ניסי 5.3

הסף  אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאי שירותים ןנותהמציע מעסיק בהעסקה ישירה  5.4

 :)"המהנדס המוצע(להלן: " הבאים

רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי רשום במרשם ההנדסאים מהנדס  5.4.1

 .האזרחיתוהטכנאים המוסמכים, בענף ההנדסה 

וביסוס בפרויקטים  בתחום ייעוץ קרקע שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  5.4.2

  הנדסיים בתחום העירוני.

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאמור לחלוקה  בהתאםלהלן, הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים  6.1

 בטבלה להלן.

יובהר כי בכל מקום בו לא נכלל פירוט לגבי אופן חישוב הניקוד, הניקוד יתבצע באופן  6.2

  יחסי בין המציעים. 

  מס"ד
הגורם 

  המנוקד
  קריטריון

 ניקוד

  מקסימלי

  מציעה  6.2.1

 50בפרויקטים מעל  המציערלבנטי של  ניסיון

  . בתחום ייעוץ קרקע וביסוס מלש"ח

  נק'. 1יינתן עד  פרויקטעבור כל 

  נק' 2עבור כל פרויקט תחבורתי יינתנו עד 

  . נק' 20עד לסה"כ של 

20  

  המציע  6.2.2

בהעסקה (מעבר למהנדס המוצע)  מהנדסים נוספים

ות שנ 2 . עבור כל מהנדס בעלישירה של המציע

 15נק' ועד לסה"כ של  1.5ניסיון לפחות יינתנו עד 

  .נק'

15  

6.2.3  
המהנדס 

  המוצע

 ןאו תכנובייעוץ  המהנדס המוצעניסיון רלבנטי של 

  :למנהור ביסוס

מ' לפחות  150פרויקט של מנהור באורך של עבור כל 

 בתחום עירוני בו נתן שירותי תיכנון או ייעוץ ביסוס

  נק' 10ועד לסה"כ של נק'  2.5 עדיינתנו 

10  



 

 

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .7

והשירותים יינתנו על פי דרישת  כם מסגרתהס יהיה הזוכים/שייחתם עם הזוכה ההסכם 7.1

 . הצוות וצרכיו

מינימום כלשהו של עבודות מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע  7.2

ו/או לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית 

הכללית של ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא 

ן את סכום ההסכם שייחתם זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטי

 לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.בהתאם , עם הזוכה

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  7.3

בה יצוינו הפרטים הדרושים יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בטרם ביצוע העבודה 

 לצורך ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות

 לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

6.2.4  
המהנדס 

  המוצע

בייעוץ או תכנון  המהנדס המוצעניסיון רלבנטי של 

  :ביסוס לגשרים

מ'  25רכבת באורך של \עבור כל פרויקט של גשר רכב

לפחות בתחום עירוני בו נתן שירותי תיכנון או ייעוץ 

  נק' 10נק' ועד לסה"כ של  2.5עד ביסוס יינתנו 

10  

6.2.5  
המהנדס 

  המוצע

בייעוץ או תכנון  המהנדס המוצעניסיון רלבנטי של 

  :ביסוס למסילות

עבור כל פרויקט מסילתי בו נתן שירותי תיכנון או 

  'נק 10ועד לסה"כ של  נק' 2.5עד  ייעוץ ביסוס יינתנו

10  

6.2.6  

  כללי

של המציע או המהנדס  ניסיון בעבודה בירושלים

   המוצע

  *יינתן ניקוד יחסי

5  

6.2.7  

  חוות דעת מזמינים קודמים

  *יינתן ניקוד יחסי

  'נק 10עד  -עבור המציע

  'נק 10עד  -המהנדס המוצע  עבור

20  

  10  התרשמות כללית   6.2.8

  100  סה"כ    



 

 

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם  7.4

 .אלה לא הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

 התמורה הכספית .9

אשר ₪  10,000,000ך ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים, הוא בס 9.1

 .חרו על ידי המזמין במסגרת הליך זהביחולק בין הזוכים אשר יי

. יובהר כי בחתימתו על נספח נספח ב'התמורה תהיה על פי נספח התמורה המצ"ב כ 9.2

 התמורה מאשר המציע כי קרא את התעריפים וכי הוא מאשר אותם.

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 9.3

הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  המציע   ובהר כי התמורה המוצעת על ידיי 9.4

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

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

 השירותים, בתאום מראש, והמזמין יישא בהוצאות אלה.

 המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ולא יהא זכאי לכל שיפויעוד יובהר כי  9.5

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאמאת המזמין, 

  .יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות 60התמורה תשולם במועד שוטף + 9.6

יובהר כי הצוות יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכנית העבודה ובאבני הדרך  9.7

 . לרבות אופן חישובה של התמורה לוםלתש

 

 אופן חישוב התמורה בכל הזמנה יתבצע על פי העקרונות שלהלן:

 :יועץ קרקע וביסוס 9.8

 .25%הנחה קבועה בשיעור ייעוץ קרקע וביסוס בניכוי  –א.א.א.י  –התעריף  9.8.1

 הקטגוריה לקביעת התמורה על פי הגדרות התעריף בהתאם לקטע המוזמן.  9.8.2

  אחוז השכר ייקבע על פי ערכו הישים לקטע המוזמן.  –אחוז השכר קביעת  9.8.3

אומדן ערך המבנה: אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר ייקבע בהתאם  9.8.4

 לקטע המוזמן. 

על פי ייקבעו בהתאם לקטע המוזמן וערכי המבנה לצורך חישוב השכר  9.8.5

 2020לעבודות תכנון  םהסייגים וההתניות הקבועים ב"תעריפים ונהלי

", זאת על אף חישוב התמורה על פי תעריף א.א.א.י כאמור ןבמערכת הביטחו

לעיל. יובהר כי בערך המבנה לא יכללו ערכם של אותם חלקים ו/או מתקנים 

ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו עפ"י התעריף ו/או ההתניות שצוינו 

כלל בערך המבנה בהסכם (ואשר יכולות לגבור על האמור לעיל). וכן, לא יי



 

 

מס ערך מוסף. התשלום עבור פיקוח עליון ייעשה על פי היקף הביצוע בפועל 

 בכפוף לאישור הצוות וכמפורט לעיל.  לוהכו

שיקול על פי במקרה בו החליט הצוות ערך המבנה במהלך התכנון יעודכן  9.8.6

  ."אומדן מעודכן" –להוסיף או לגרוע  דעתו

 :המבנה ערך עדכון 9.9

על פי הערכה ראשונית ועל ייקבע אומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר  9.9.1

  ופיקוח עליון.אומדן השכר הכולל לתכנון  ייערךבסיסו 

עם סיום שלב האפיון ולכל המאוחר בגמר התכנון הסופי, יגיש המתכנן  9.9.2

"אומדן  -והוא ייחשב כ, לצוות אומדן משוער של ערך המבנה הכולל

יהווה הבסיס לקביעת ערך המבנה  לצורך  המאושר" האומדן המאושר

יובהר כי עד קבלת אישור סופי של חברת בקרה חיצונית חישוב השכר . 

)RFT מערכו של האומדן  80%) יקבע ערך המבנה לצורך חישוב שכ"ט על

 המאושר. 

עדכון ערך המבנה יחול רק במקרים בהם לא נקבע כי ערך המבנה סופי לצורך  9.9.3

העדכון יחול במקרים בהם יהיה שינוי מהותי חישוב שכר הטרחה. 

 בפרוגראמה או בשטח המבנה .

במקרים ). RFTככלל, יקבע האומדן הסופי בהתאם לדו"ח המוכנות למכרז ( 9.9.4

על פי ולפי שיקול דעת הצוות ניתן יהיה לעדכן את האומדן המתאימים 

 תוצאות המכרז, העדכון יתבצע להגדלת ערך המבנה או להקטנתו.

 חלקיים :שירותים  9.10

או חלקם על פי החלטת הצוות  התחשיב ייערך למלוא השירותים החלקיים 9.10.1

. יודגש כי מעבר משלב לשלב יעשה אך ורק לאחר ולפי העניין בכול הזמנה

  אישור מראש ובכתב של הצוות. 

 כמפורט בנספח ב'.  –השירותים החלקיים/ אבני הדרך על פי התעריף  9.10.2

קבלת  -ח עליון בזמן ביצוע היסודותהשירותים החלקיים כוללים גם פיקו 9.10.3

נתוני הביסוס בתכניות לאחר ביצוע יסודות, אישור גמר ביצוע, הכנסת ה

בשלב הפיקוח העליון על  ץואישור היועץ לתכניות לאחר ביצוע. עבור הייעו

  ביקורים באתר בשלב הביצוע. 8פי התעריף יחושבו עד 

י העבודה ידרוש מספר רב היה ואופכאמור לעיל  -תוספת בגין פיקוח עליון  9.10.4

השכר עבור כל ביקור נוסף ישולם לפי שעות הסיור בפועל של ביקורים, 

 .ש"ע לסיור 4 -באישור מנהל הפרויקט, אך לא יותר מ 



 

 

בגין ביקורים נוספים אשר יבוצעו שעות עבודה הקצב  ליכליהשכר בתחשיב  9.10.5

ריף חשכ"ל  התשלום יבוצע על פי תע -על פי אישור מראש ובכתב מאת הצוות 

 .כמפורט להלן

 ותוכנית העבודה תכלול מערכת אישורים לרבות אישורי וועדות היגוי ו/א 9.10.6

 הגופים הרלבנטיים לאישור.

 תכן מבנה (מיסעות)  9.11

 הנחה בניכוי) 09/2016(גרסא  מיסעות תכן 13 פרק –נתיבי ישראל  – התעריף 9.11.1

 10% בשיעור קבועה

 הגדרותהמוזמן ועל פי  לקטע  בהתאםהפרויקט והמקדמים ייקבעו  אורכי 9.11.2

 מסעות.  לתכןנתיבי ישראל 

והמקדמים הסופיים לצורך חישוב שכר הטרחה ייקבעו בהתאם  האורכים 9.11.3

 .המאושר המפורט לתכנון

 מכרז לפי הטרחה שכר חישוב על יחולו לא בתעריף המצוינים מינימום אורכי 9.11.4

 .זה

 שירותים חלקיים : 9.11.5

ייערך למלוא השירותים החלקיים או חלקם על פי החלטת  התחשיב 9.11.5.1

ולפי העניין בכל הזמנה. יודגש כי מעבר משלב לשלב יעשה אך הצוות 

 ורק לאחר אישור מראש ובכתב של הצוות.

 כמפורט בנספח ב' –השירותים החלקיים/אבני הדרך על פי התעריף  9.11.5.2

בנספח א' המשימות הכלולות בכל אבן דרך יהיו בהתאם לאמור  9.11.5.3

תכולות העבודה ובהתאם לאמור במגדיר המשימות של נתיבי ישראל 

 לפרק תכן מסעות. 

 תעריף חשכ"ל  9.12

התעריף : "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת  9.12.1

לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר [להלן: תעריף חשכ"ל ] התעריף 

של נותן השירות בפועל לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית 

 כמוגדר באותו תעריף.

לצורך קביעת זכאות דרגת השכר על המציע למלא את הטופס המצורף  9.12.2

להזמנה זו ולצרף בהתאם את התעודות הרלבנטיות ופירוט ניסיונו של נותן 

 השירות. 



 

 

, יצוין כי  10%ר על תעריף חשכ"ל תחול הפחתה קבועה בשיעו –הפחתה  9.12.3

 על פי הגדרות תעריף חשכ"ל מוגדרת הפחתה שונה. הפחתה זו תחול גם אם 

 חשבונות  ואופן דיווח   9.12.4

חשבונות יוגשו בהתאם להתקדמות העבודה ועל פי שעות עבודה  9.12.4.1

 שיושקעו בפועל ולא יותר ממספר השעות המוגדרות בהזמנה.

תעריף חשכ"ל [להלן: הדו"ח], המתכנן  1אופן דיווח כמפורט בנספח  9.12.4.2

ביצוע השירות, מספר השעות שבוצעו, תיאור יציין בדו"ח: תאריך 

 השירות, שם המבצע וחתימת המבצע .

 : שנייה דעת חוות 9.13

בעת הזמנת חוות דעת שניה ייקבע המחיר על פי אחד התעריפים המפורטים  9.13.1

 לעיל ועל פי המוזמן בפועל : 

  .תעריף קרקע וביסוס לפי השלבים המוזמנים 9.13.2

ע מסגרת שעות עבודה להכנת על פי החלטת הצוות תיקב –תעריף חשכ"ל  9.13.3

  .חוות הדעת

 -לאחר עריכת חוות דעת -מאת המתכנן כי היה בדעת הצוות להזמיןיצוין  9.13.4

את המשך עבודות התכנון , יקוזז השכר בגין חוות הדעת השנייה מסה"כ 

לרבות שכר אשר יחושב על פי  ,השכר בגין התכנון הכולל כמפורט להלן

 תעריף חשכ"ל . 

  ף להצעהשיש לצר המסמכים .10

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 10.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 10.2

 המצורף להזמנה זו.  ב' נספחעל פי  חתומה כספיתהצעה  10.3

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  המציעתצהיר  10.4

 להזמנה זו. ג' נספחכהאיכותי, המצורף 

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  המוצע המהנדסתצהיר  10.5

 להזמנה זו.  ד' נספחכהניקוד האיכותי, המצורף 

  .ככל וישנם ,המלצה מכתביכן ו רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם 10.6

 . להזמנה זו ה'נספח המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 10.7



 

 

והצוות הנוסף  השירותים ןעבור נותאסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה)  10.8

 כדלקמן: (בהעסקה ישירה)

 אסמכתאות המעידות על השכלה. 10.8.1

 העתק רישיון. 10.8.2

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  10.9

 נוסח הזמנה זו. 10.9.1

ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  10.9.2

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

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  10.9.3

 האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 הבהרותשאלות ו .11

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  11.1

 . 12:00 בשעה 25.3.21

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 11.2

  

  

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 11.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 11.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 11.7

 הגשת ההצעות .12

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  12.1

הצעה ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה  ,20.4.21 עד ליום, ירושלים

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

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 12.2

 . 08:00-17:00השעות 

 מס"ד
הנספח אליו  המסמך או

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 12.3

 זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים תבאחריו). USB -דיגיטלית 

 .בתוכנם לחלוטין

לפרויקטים  ותכן מבנה ביסוס ,מתן שירותי ייעוץ קרקע"הצעה לעל המעטפה יצוין  12.4

 ".04/2021 :מס' הליך ,תחבורתיים

לאחר אלא  ,עם מציע אחראו בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  12.5

   הצוות מראש ובכתב.קבלת אישור 

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  12.6

 זכויות המזמין  .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  13.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,ל להזמין את המציעים או מי מהם 13.2

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  13.3

 או חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  13.4

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 13.5

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 13.6

  .כל הצעה שהיאב

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 13.7

ל דעתו  הבלעדי ואינו על פי שיקו  הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין  המזמין

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  13.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 13.9

 .הטכני שבהצעהפגם לתקן את התת למציע פרק זמן מוגדר כדי ל רשאית

היא סבורה  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  13.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 13.10.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר



 

 

ע כי כל הסתייגות או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו אוההצעה מסויגת  13.10.2

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

 תוקף.

            

                

  בברכה,

  ציון מטלון                          

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה                 



 

 

  )SOWתכולת העבודה ( –נספח א' 
 :מטרת המסמך .1

, הנדרשים ותכן מבנה ביסוס ,ייעוץ קרקעבתחום  המזמין יתקשר עם זוכה/ים למתן שירותים .1.1

 .לצורך קידום מכלול הפרויקטים באחריות המזמין

על מנת  הביסוסו) של יועץ הקרקע SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה ( .1.2

 לקבל תכנון מושלם.

 : להלן פירוט השירותים על מרכיביהם השונים אשר יידרשו מהזוכה/ים:כללי .2

 אשר יכלו את השלבים כדלקמן: ןשלבי התכנו .2.1

 .ייעוץ לתב"ע ותכנון מוקדם כולל הנחיות ומיקום קידוחים לביצוע קידוחי קרקע 

 .תכנון סופי 

 .תכנון מפורט 

 .פיקוח עליון 

  רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים.    

 עיקרי תכולת העבודה .2.2

 הביסוס יהיה אחראי ל: ויועץ הקרקע  .2.2.1

  הכנת דו"ח תכנון מוקדם הכולל המלצה לתכן מבנה הן בכביש והן ברצועת

 או רה תכנון מוקדם בהתאם לנדרש. המסילה 

  מה או בדיקת פרוגר ביצועןהכנת פרוגרמה לבדיקות קרקע ופיקוח עליון על

 י יועץ אחר . "שבוצעה ע

 .ניתוח ממצאי הבדיקות 

 ת המבנה הן בכביש והן ברצועת המסילה יגיבוש המלצות לתכנ 

 .גיבוש המלצות לביסוס קירות תמך ועבודה ליד מבנים קיימים 

 .גיבוש המלצות לתכן ביסוס גשרים ומנהרות 

 עוגני קרקע/כל רכיב ייצוב וביסוס /פיקוח עליון בזמן ביצוע היסודות. 

 .דו"ח מסכם 

  

  

 

 



 

 

 תהליך התכנון .3

 לוח זמנים .3.1

אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו להשלמת התכנון (בדיקות  הזוכה

קרקע, בדיקות מעבדה וכד') ולהשיג את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות 

 זמנים שנקבע לתכנון. הרלוונטיות בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח ה

 ממשקים ותיאום .3.2

ב חלק "מצ – לפי הצורך לעבוד בתיאום עם מתכננים נוספים כמפורט להלן שיידר הזוכה

 :מהמתכננים 

 מנהל הפרויקט .3.2.1

 מתכנן המסילה (במידה וקיים)  .3.2.2

 אדריכל מתכנן ערים, אדריכל מבנים ואדריכל נוף. .3.2.3

 מתכנן התנועה והרמזור. .3.2.4

 מתכנן הכבישים. .3.2.5

 נמוך, רגיל וגבוה, ישר ומתחלף.מתכנן מתח  .3.2.6

 מתכנן תשתיות רמזור ובקרה. .3.2.7

 מתכנן הקונסטרוקציה. .3.2.8

 .גיאולוג .3.2.9

 מתכנן מערכות הרכבת הקלה, ועוד. .3.2.10

להבטחת ים והמומחים של צוות אב לתחבורה המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המתכננ

 ביצוע והפעלה אופטימליים של קווי הרכבת. 

יהיה אחראי לשלמות עבודתו, ובמיוחד אחראי להשגת על אף האמור לעיל, המתכנן לבדו 

  כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות
יעבוד בתאום מלא עם חברות התשתית הרלוונטיות והאגפים הרלוונטיים בעיריית  הזוכה

  ירושלים וידאג לקבלת האישורים הדרושים לביצוע מושלם של העבודות. 

 פגישות .3.3

ת תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים נדרש להשתתף בפגישו הזוכה

נתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת יבצוות הפרויקט.  המתכנן יתייחס לכל ההערות שת

  , חברת הבקרה של משרד התחבורהאב לתחבורהצוות  מאת לתכנון להבטיח קבלת אישור

   ם.או מי מטעמ

  יביא לכל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות התכנון.  הזוכה



 

 

יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון, כמו: עיריית  הזוכה

  ירושלים, משרד התחבורה, משטרה, שרותי החרום וההצלה וכד'. 

 הגשת התוצרים. .3.4

אב לתחבורה טיוטה של רשימת צוות ל ש ויגיש לאישור הזוכהבתחילת כל שלב תכנון, 

  תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמך זה יעודכן בהתאם להקדמות הפרויקט.

, שיטת CADאב לתחבורה  (תבניות, קבצי צוות כל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות של 

 קידוד וכד'). מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 אישור התוצרים. .3.5

  לעיל. 3.4 כמפורט בסעיף אב לתחבורה צוות להתוצרים  הזוכהבגמר כל שלב יגיש 

ועל די גורמים נוספים כמפורט בהזמנה הצוות שהתוצרים יבדקו יבוקרו על ידי  לזוכהידוע 

  ובמסמך תכולת העבודה.

ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים, כאשר ידוע לו שהאישור לשלב  הזוכה

או על ידי חברת בקרה חיצונית מטעם משרד \ו אב לתחבורה צוותנתן על ידי יהתכנון י

  .התחבורה

צוות תכנון על ידי השלב  סופי של לשינויים ותוספות לאחר אישור הזוכהבמידה ויידרש 

, יהיה המתכנן זכאי לתשלום עבור העבודה הנוספת שיתבקש לבצע. שכר אב לתחבורה

  הטרחה לשינויים יהיה על פי החוזה שיחתם עמו. 



 

 

 אור מפורט של משימות התכנוןית .4

מך למיניהם, כנן, כל היסודות למיניהם, קירות תבסעיף זה מבנה פרושו: מבנה קיים, מבנה מתו

 גשרים, מנהרות ואלמנטים קונסטרוקטיביים שונים.

 תכנון מוקדם .4.1

 משימות .4.1.1

  ,חקירות בירור הפרוגרמה עם המזמין ומתכנני הפרויקט, ביקורים באתר

 מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני המבנה.

  הכנת פרוגרמה ואומדן משוער לקידוחי ניסיון, חקירות ובדיקות קרקע בתיאום עם

 המזמין ומתכנני המבנה.

  הכנת תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות כדרוש לעריכת מכרז בין קבלנים לביצוע

קירות גיאולוגיות וכד' ובדיקות חקירות שתית, כולל: קידוחים, בורות ניסיון, ח

 קרקע באתר ובמעבדה.

  טיפול בעריכת המכרז כנ"ל בין קבלנים, השתתפות בסיור קבלנים, חוות דעת

 טכנית בקשר למסירת העבודה לקבלן.

 .פיקוח עליון על ביצוע חקירות השתית ובדיקות הקרקע 

  ובדיקות דו"ח בכתב למתכנני המבנה ולמזמין על ממצאי הקידוחים, החקירות

 הקרקע.

 תוצרים .4.1.2

 דו"חות ותוצרים טכניים .4.1.2.1

 .דו"ח מסכם לחקירות המוקדמות 

 .פרוגרמה ואומדן משוער לקידוחי ניסיון, חקירות ובדיקות קרקע 

 .מסמכי מכרז בין קבלנים לביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע 

 .'מסמכי מכרז בין מעבדות לביצוע בדיקות קרקע וכד 

  קידוחי הניסיון ובדיקות הקרקע.אודמן עלויות לביצוע 

 .דו"ח על ממצאי הקידוחים, החקירות ובדיקות הקרקע 

 תוכניות .4.1.2.2

 .תוכניות מכרז לבחירת קבלן מבצע לקידוחי הניסיון ובדיקות הקרקע 

 .מפרטים טכניים 

  .כתבי כמויות 



 

 

 תכנון סופי .4.2

 משימות .4.2.1

 שתית.ניתוח ממצאי חקירות ת 

  הערכת התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן על היסודות ושאר חלקי המבנה

 לרבות מבנים קיימים. הפרויקטלכל מבנה בתחומי 

  בחינה וניתוח של האפשרויות השונות לתכנון היסודות בתיאום עם מתכנני המבנה

 .הפרויקטלכל מבנה בתחומי 

 מים בתיאום עם מתכנני בחינה וניתוח של הצורך בחיזוק היסודות של מבנים קיי

 .הפרויקטהמבנה לכל מבנה קיים בתחומי 

  ריכוז ומתן המלצות למתכנני המבנה לקביעת המערכת הקונסטרוקטיבית או

אחרת של היסודות ושאר חלקי המבנה המושפעים על ידי היסודות, הן למבנים 

 .הפרויקטחדשים והן למבנים קיימים, כפי שתואמו על ידי מתכנני 

 כנני המבנה בהכנת אומדן משוער לערך היסודות.ייעוץ למת 

דו"ח המפרט את התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן על היסודות ושאר  תוצרים .4.2.2

 החלקים לכל מבנה חדש וקיים בתחום הפרויקט.

  המלצות לצורך קביעת המערכת הקונסטרוקטיבית של היסודות ושאר החלקים

 .הפרויקטלכל מבנה קיים או חדש בתחום 

 בפרויקטומדן משוער לערך היסודות למבנים השונים א . 

 תכנון מפורט .4.3

 משימות .4.3.1

 .הכנת חישובי היציבות והשקיעות של הקרקע 

 .הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה לחישובי היציבות של היסודות 

 מלצות.הבדיקת ההתאמה של תוכניות היסודות ל 

  להכנת מפרטים וכתבי כמויות הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה

 לביצוע היסודות.

  מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין קבלנים לביצוע היסודות והשתתפות

 בסיור קבלנים. 

 תוצרים .4.3.2

 דו"חות ומסמכים טכניים .4.3.2.1



 

 

 .דו"ח חישובי יציבות ושקיעות של הקרקע 

 .המלצות לחישוב יציבות של יסודות המבנים הקיימים והמתכוננים 

  .המלצות להכנת מפרטים וכתבי כמויות לביצוע היסודות 

  

 מידע מהמזמין .5

 יסופקו על ידי המזמין. –כל הסקרים, הבדיקות והחקירות שנעשו  .5.1

יסופקו על ידי  –כל הנתונים מקידוחי קרקע ובדיקות קרקע קודמים הקיימים בפרויקט  .5.2

 המזמין.

יסופקו על ידי המזמין. המתכנן אחראי לזהות  – 1:250 – 1:1,250מדידות טופוגרפיות בקנ"מ  .5.3

 במהירות האפשרית דרישות מדידה נוספות ולהודיע על כך לצוות תכנית אב לתחבורה.

טכני שהתקבל בבדיקות קודמות. המתכנן אחראי לזהות במהירות -מידע גיאולוגי וגיאו .5.4

שתבצע את  הלחברת הבקרהאפשרית דרישות למידע נוסף או מידע מעודכן ולהודיע על כך 

 הבדיקות הנוספות. 

 ו/או צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים. חברת הבקרהמדידות פוטוגרמטריות יסופקו על ידי  .5.5

 יסופקו על ידי המזמין.  –ומפרטים טכניים  As Madeתוכניות  –תכנון הקו האדום  .5.6



 

 

  תצהיר המציע –נספח ג' 
  

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

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

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

 , ביסוס ותכן מבנהייעוץ קרקעלמתן שירותי צעות "הזמנה להציע התצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .")ההזמנה(להלן: " "04/2021לפרויקטים תחבורתיים, הליך מס' 

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  .2.2

 בתחום ייעוץ קרקע וביסוס בתחום העירוני.שנים לפחות  5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

אשר עומד, במועד הגשת ההצעה,  שירותים נותןלטובת מתן השירותים, ביכולתי להעמיד  .2.4

  בתנאי הסף הבאים:

רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי רשום במרשם ההנדסאים והטכנאים מהנדס  .2.4.1

 .חיתהמוסמכים, בענף ההנדסה האזר

בתחום ייעוץ קרקע וביסוס בפרויקטים הנדסיים  שנים לפחות 5מוכח של בעל ניסיון  .2.4.2

 .בתחום העירוני

 מהנדסים המועסקים על ידי המציע בהעסקה ישירה (מעבר למהנדס המוצע):רשימת להלן  .2.5

  שנות ותק  השכלה  תפקיד  שם מלא  מס"ד

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 *ניתן להוסיף שורות במידת הצורך    

להלן טבלת ניסיון עבור המציע. הנני מצהיר/ה כי כל השירותים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו  .3

ידוע לי כי המידע שבתצהיר זה ובטבלה ישמש לצורך על ידי המציע וכי תוכן הטבלאות אמת.  

 ולצורך ניקוד ההצעה.בחינת עמידת המציע בתנאי הסף 



 

 

  טבלת פרויקטים עבור המציע
  .בתחום העירוניבתחום ייעוץ קרקע וביסוס  שנים לפחות 5של  ניסיון מוכח: למציע 5.3סעיף 
  (יתרון עבור פרויקט תחבורתי כאמור בטבלת הניקוד) בתחום ייעוץ קרקע וביסוס מלש"ח 50מעל בפרויקטים  המציע: ניסיון רלבנטי של 6.2.1סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  -נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

קרקע , האם כלל יעוץ שבוצע
  וכו' וביסוס

  
האם 

הפרויקט 
בתחום 
  העירוני?

  
האם 

הפרויקט 
  תחבורתי?

  
היקף 

של  כספי
  הפרויקט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך.



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

  תאריך    המציע וחותמתשם 

_____________________    ______________________  

  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

  .נות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפנילא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכו

                         _____________

  חותמת + חתימה                     

  



 

 

  תצהיר נותן השירותים ("המהנדס המוביל") –נספח ד' 
  

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

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

 כדלקמן:

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

 –הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

למתן "הזמנה להציע הצעות גרת ), במס"המציע"חב'/ע.מ_____________________ (להלן: 

(להלן: " 04/2021לפרויקטים תחבורתיים, הליך מס'  ותכן מבנה ביסוס ,ייעוץ קרקעשירותי 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. המהנדס המוביל) בתפקיד "ההזמנה"

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

רשום במרשם ההנדסאים והטכנאים הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי  .2.1

 .המוסמכים, בענף ההנדסה האזרחית

בתחום ייעוץ קרקע וביסוס בפרויקטים הנדסיים בתחום  שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.2

 .העירוני

להלן טבלת ניסיון עבור מנהל החוזה. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן  .3

ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי בלה אמת. בוצעו על ידי וכן תוכן הט

 הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 

 



 

 

  טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים ("המהנדס המוביל")
  

  בתחום העירוניבתחום ייעוץ קרקע וביסוס בפרויקטים הנדסיים  שנים לפחות 5: בעל ניסיון מוכח של 5.4.2סעיף 
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  -נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

שבוצע, האם כלל יעוץ קרקע 
  וביסוס וכו'

  
האם 

הפרויקט 
בתחום 
  העירוני?

  
האם 

הפרויקט 
  תחבורתי?

  
היקף 

של  כספי
  הפרויקט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
  
  
  
  
  



 

 

  
  למנהורבייעוץ או תכנון ביסוס  המהנדס המוצע: ניסיון רלבנטי של 6.2.3 סעיף

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות העבודה  -נא לפרט : שניתנו
 שנעשתה, תפקיד שבוצע, האם

  כלל יעוץ קרקע וביסוס וכו'

  
הפרויקט האם 

בתחום 
  העירוני?

  
כלל ייעוץ/ האם 

תכנון ביסוס 
למנהור? נדרש 
  לפרט, כולל אורך

  
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
  + מזמין העבודה

  נייד טלפון

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
  
  
  
  
  



 

 

  לגשריםבייעוץ או תכנון ביסוס  המהנדס המוצע: ניסיון רלבנטי של 6.2.4 סעיף
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
  ניתן השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות העבודה  -נא לפרט : שניתנו
שנעשתה, תפקיד שבוצע, האם 

  כלל יעוץ קרקע וביסוס וכו'

  
הפרויקט האם 

בתחום 
  העירוני?

  
כלל ייעוץ/ האם 

תכנון ביסוס 
לגשרים? נדרש 
  לפרט, כולל אורך

  
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
  + מזמין העבודה

  נייד טלפון

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
  
  
  
  
  
  



 

 

  למסילותבייעוץ או תכנון ביסוס  המהנדס המוצע: ניסיון רלבנטי של 6.2.5 סעיף
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו ניתן 
  השירותים

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות העבודה  -נא לפרט : שניתנו
שנעשתה, תפקיד שבוצע, האם כלל 

  יעוץ קרקע וביסוס וכו'

  
כלל ייעוץ/ תכנון האם 

ביסוס למסילות? נדרש 
לפרט העבודה 

  שנעשתה

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

ך*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצור



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

  תאריך    נותן השירותיםשם וחתימת 

_____________________    ______________________  

  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי 

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ה כי 

  .לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

                         _____________

  חותמת + חתימה                     



 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -נספח ה'

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

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

לפרויקטים קרקע, ביסוס ותכן מבנה ייעוץ למתן שירותי הזמנה להציע הצעות  "במסגרת 

), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את "ההזמנה" (להלן:" 04/2021תחבורתיים, הליך מס' 

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.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 קשרי עם מי מהן.

 ]:בחר/י את החלופה הנכונהע [נכון למועד הגשת הצעת המצי .3

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

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

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 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 __________,  _אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______

לי  המוכר/ת_ מס'___________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. הופיע/ה בפני מר / גב'________

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

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

____________________                    ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                             אריך ת


