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  2021מאי 

עבור  שירותי ייעוץ בתחום תשתיות תקשורת (כולל סיבים אופטיים) וחשמלהזמנה להציע הצעות למתן 

   י"מנת

  כללי

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

). הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה "הצוות"

ודתו עוסק הצוות והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה. כחלק מעב

בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני 

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

ל הצוות במגוון תחומים הקשורים . בנוסף פועוהקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים

   בתכנון, תפעול וניהול רשת האוטובוסים.

תנועה ותחבורה ציבורית  ניהולבמסגרת קידום הפרויקטים עוסק הצוות בפיתוח מערכות מרכז 

במסגרת  בירושלים. לצורך ניהול מיטבי של התנועה והתחבורה הציבורית (להלן: "מנת"י") מטרופוליני

  תשתיות תקשורת (כולל סיבים אופטיים) וחשמל.תכנון הצוות להתקשר עם יועצים בתכני מכרז זה מבקש 

בקבלת אישור  יםמותנ ת עבודה בהליך זה,הזמנכל החלטה או ביצוע התקשרות או כי כבר עתה יובהר 

 תקציבי מתאים. 

   הגדרות .1

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

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

בהזמנה להגיש הצעות זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. כל 

נציג או \בצוות ו ITSתו מנהלת תחום נציג ההיתעוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  .מטעם מנת"י

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

  אשר בשמה הוגשה ההצעה.

  מי שימונה מעת לעת ע"י מנהל מנת"י.   -נציג מנת"י

  .מרכז ניהול תנועה ותחבורה ציבורית מטרופוליני ירושלים  -מנת"י 

  .מוגש מטעם המציע כגורם אשר יבצע בפועל את עבודת הייעוץ האדם אשר  - נותן השירותים

  בחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע השירותים.ימבין המציעים שהצעתו ת מי  - ההזוכ

משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים    -גוף ציבורי 

  .ציבוריים על פי דין

 הנדרשיםהשירותים  .2

בהיקף של  תשתיות תקשורת (כולל סיבים אופטיים) וחשמליעוץ בתחום ישירותי  למנת"י יספקהזוכה  .2.1

  .ש"ע שנתיות 800עד 

 להזמנה זו. נספח א') המצורף כSOWבמסמך תכולת העבודה ( ותעבודה מפורטה חבילת .2.2
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המציע לקרוא  יובהר כי מסמך תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על .2.3

 בעיון את המסמך הנ"ל ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בו.

 במסגרת ההצעה יש להציג נותן שירותים אחד.  .2.4

  :תנאי סף למציעים .3

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:  - כללי .3.1

 המציע תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. .3.1.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  ותשלום  .3.1.2

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

 בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס כי המציע:

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

 מס ערך מוסף. 

  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ לפי חוק מס

 ערך מוסף.

 להלן:נותן שירותים העומד בתנאי הסף המפורטים את סקה ישירה עהמציע מעסיק בה .3.1.3

לציודי קצה בשטח (רמזורים / מצלמות  חשמל תשתיותשנים כמתכנן  5ניסיון של  .3.1.3.1

 .גלאים וכו') /

לציודי קצה בשטח (רמזורים /  תקשורת תשתיותשנים כמתכנן  5ניסיון של  .3.1.3.2

 .מצלמות / גלאים וכו')

 .בתחום שנות ניסיון לפחות 5 בעל או אלקטרוניקהחשמל הנדסאי  /מהנדס  .3.1.3.3

 .AutoCADשנים לפחות בעבודה עם תוכנת  3של  בעל ניסיון .3.1.3.4

יציג נותן שירותים  המציע –ככל ונותן השירותים מהנדס או הנדסאי אלקטרוניקה  .3.1.3.5

המועסק  ,פחות בתחוםלשנות ניסיון  5מהנדס או הנדסאי חשמל בעל ניסיון של  נוסף

 .   במשרדו של המציע באופן קבוע

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

ייבחן הצוות את נחיצות , כאשר מדי שנה תהיה לתקופה של חמש שניםהזוכה התקשרות עם ה .4.1

יובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויה להשתנות בהתאם לצרכי המזמין . ההתקשרות והיקפה

 יום. 30וללוח הזמנים שלו בהודעה מוקדמת של 

  .  ובהתאם להצעתו הכספית להלן 2היקף ההתקשרות השנתי עם כל זוכה יהיה כמפורט בסעיף  .4.2

ינו מתחייב לנצל את מלוא שעות העבודה וכי עבודת הזוכה תהיה בהתאם לצרכי מובהר כי הצוות א .4.3

  הצוות. 

המציע מתחייב כי נותן השירותים מטעמו יהיה זמין לביצוע השירותים, בהיקף השעות ולתקופת הזמן  .4.4

  כפי שמצוין בהזמנה זו. 

  הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה .5

, נקודות 80כאשר איכות ההצעה תהווה  ,המפורטים להלןהבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים  .5.1

 שלהלן., ובהתאם לחלוקה נקודות 20תהווה וההצעה הכספית 

 יובהר כי בכל מקום בו לא נכלל פירוט לגבי אופן חישוב הניקוד, הניקוד יתבצע באופן יחסי בין  .5.2
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 .המציעים

 :אמות המידה להערכת ההצעות עבור השירות המבוקש 5.3

 

  תיאור  סעיף
ניקוד 

  מרבי

  10  .השכלה והסמכות רלוונטיות.5.3.1

5.3.2.

רמזורים, מצלמות,  ,המוצע בתכנון ויישום תשתיות (צנרת, תאים) לחשמל נותן השירותיםניסיון 

בתכנון או ביישום  נותן השירותיםכל פרויקט בתחום הנ"ל בו היה מעורב  בעבור ציודי קצה בשטח.

  .נקודות 3 עד נתנויהשנים האחרונות י 10במהלך 

15  

5.3.3.

, מצלמות, לרמזוריםתקשורת  ,בתכנון ויישום תשתיות (צנרת, תאים)המוצע  נותן השירותיםניסיון 

נותן בעבור כל פרויקט בתחום הנ"ל בו היה מעורב  .ציודי קצה בשטח ומהם למרכז הבקרה

 .נקודות 3 עד ינתנויהאחרונות  השנים 10במהלך  יישוםבתכנון או  השירותים

15  

5.3.4.

ת ילקומפילצי AutoCADאפיון / יישום מערכות מבוססות  / בתכנוןהמוצע  נותן השירותיםניסיון 

בתכנון  נותן השירותיםבעבור כל פרויקט בתחום הנ"ל בו היה מעורב תשתית / שרטוטים.  תכניות

 .נקודות 5 עד נתנויהאחרונות י השנים 10במהלך  יישוםאו 

10  

5.3.5.

ובכללו הכנת  GISבייעוץ הכולל שילוב התכנון הממוחשב במסגרת מערכות  נותן השירותיםניסיון 

בעבור כל פרויקט בתחום הנ"ל בו היה מעורב  .כללים והנחיות לשכבות תכנון ולאופן תכנון תשתיות

  .נקודות 2 עד ינתנויהאחרונות  השנים 10במהלך  יישוםבתכנון או  נותן השירותים

10 

  10 .ייםרלוונטהמלצות מזמיני עבודה קודמים לפרויקטים .5.3.6

  10 .התרשמות כללית.5.3.7

 20  הצעה כספית.5.3.8

  100 סה"כ 

  

  :המסמכים שיש לצרף להצעה .6

 הבאים:את המסמכים בהצעתו יכלול המציע 

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. .6.1

 ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .6.2

 .נספח ב'כלהזמנה זו  הצעה כספית המצורפת .6.3

 להזמנה זו.כנספח ג' תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף , המצורף  .6.4

תצהיר נותן השירותים בדבר עמידה בתנאי סף וניסיון נותן השירותים, בצירוף טבלה לצורך הוכחת  .6.5

במידה והמציע הציג  להזמנה זו. 'כנספח דעמידה בתנאי סף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי, המצורף 

רט לעיל מהנדס / הנדסאי אלקטרוניקה ולצידו מהנדס / הנדסאי חשמל לתפקיד נותני השירותים, כמפו

 .המוצעים, עליו לצרף את נספח ד עבור כל אחד מנותני שירותים 3.1.8בתנאי הסף  

  .יםהמוצע השירותים י/נותןקורות חיים ואסמכתאות של  .6.6

 להזמנה זו. 'הכנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .6.7

 .להזמנה זו בצירוף אישור ניהול חשבון או צילום שיק כנספח ו'מסמך פרטי חשבון בנק המצורף  .6.8

 .על ידי המציע חתום בתחתית כל עמוד נוסח הזמנה זומ אחדתק  .6.9
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. יודגש כי החתימה )ם(בתחתית כל עמוד ובמקומות הרלבנטיי הסכם ההתקשרותשל  םהעתק חתו  .6.10

 על המסמכים האמורים לעיל מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות. 

חלה . יובהר כי על המציע , חתום בתחתית כל עמודריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיומסמך  .6.11

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

 התמורה הכספית  .7

 בהתאם לנספח ב' להזמנה. עבודה המציעים יידרשו לציין את התמורה המבוקשת על ידם לשעת .7.1

 בהתאם לביצוע השעות בפועל. תשולם התמורה  .7.2

הזוכה יידרש להגיש מדי חודש, דו"ח המפרט את המטלות והנושאים שטופלו על ידו בנוסף לדו"ח  .7.3

אב לתחבורה  תכניתשעות העבודה שבוצעו או דו"ח שעות ממוחשב באמצעים המקובלים בצוות 

 בצרוף חשבון תואם. דו"ח השעות והחשבון יאושרו ע" נציג המזמין.

 :חשבונות .7.4

 .2021פברואר מדד: מדד המחירים לצרכן של חודש  .7.4.1

 .לתמורה יתווסף מע"מ כחוק .7.4.2

 מיום אישור החשבון על ידי המזמין. 60התמורה תשולם במועד שוטף + .7.4.3

מובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ישירות  .7.4.4

הזוכה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות  נסיעות, חניה וכד'.ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, 

  כלשהן מעבר לתשלום בעבור שעות העבודה שביצע.

 שאלות והבהרות .8

בשעה  215.0.2 , עד לתאריךtenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  .8.1

12:00 . 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  .8.2

  

  

  

 

 המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. .8.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. .8.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  .8.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .8.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .8.7

 הגשת ההצעות .9

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,  .9.1

הצעה שלא תימצא בתיבת . 12:00בשעה  3.6.21' הירושלים. עד יום  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

  .לא תשתתף בהליך –ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

   .17:00 – 8:00ה', בין השעות -בימים אניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעילות של הצוות  .9.2

באחריות   (Disk on key) עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית 3-ההצעה תימסר ב .9.3

  .המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם

  מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
  נוסח השאלה  ייםרלוונטפרק וסעיף 
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 ם אופטיים) וחשמלשירותי ייעוץ בתחום תשתיות תקשורת (כולל סיביעל ההצעה יצוין "הצעה למתן  .9.4

  ."18-2021מס  הליך, י"עבור מנת

 .חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 6ההצעה תהיה תקפה למשך  .9.5

חודשים נוספים, על פי  6על אף האמור בסעיף זה, הצוות יהיה רשאי להאריך את תוקף ההצעות ב  .9.6

 שיקול דעתו הבלעדי. 

 זכויות המזמין . 10

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות שהוצעו.  .10.1

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. .10.2

 , כולה או חלקה.לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם .10.3

  בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  .10.4

  הממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. ן לפנות רק לחלק מ .10.5

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת אישור  .10.6

 ובכתב.הצוות מראש 

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף במקרה  .10.7

 בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל  .10.8

 הצעה שהיא. 

ארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין יחלק לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתו .10.9

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

 כזו או אחרת.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים  .10.10

 בהזמנה זו.

ול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית לתת ועדת הבחירה רשאית שלא לפס .10.11

 למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי מתקיים   .10.12

 לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי סביר ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה  .10.12.1

 ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. 

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה לגבי  .10.12.2

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

            

    בכבוד רב

 דוקצ-תמר רוזנברג

 ITמנהלת תחום 

    צוות תכנית אב לתחבורה
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  )SOWמסמך תכולת העבודה ( -נספח א' 

  
 תשתיות תקשורת (כולל סיבים אופטיים) וחשמל .1

 בין היתר לבצע את המטלות הבאות: נותן השירותיםבמסגרת עבודתו יידרש 

  תכנון תשתיות (צנרת, תאים) לחשמל לרמזורים ומצלמות וכן לתקשורת לציודי קצה בשטח ומהם

  למרכז הבקרה. 

 אחריות על שרטוט ותחזוקת שרטוטי ה- muxplan  .של כלל רשת מנת"י  

 ובקרת תכנון תקשורת של קבלנים העובדים עם מנת"י. האופטימיזצי  

  רם מתכנן עבור מנת"י ושילובו במסגרת מערכת מידע תשתית מכל גו תכניותריכוז מידע ממוחשב של

    Cad -ו  GISממוחשב אחודה הפועלת על בסיס 

  הכנת כללים והנחיות לשכבות ולאופן תכנון התשתיות עבור כלל מתכנני התשתיות בתחומים כאמור

  וכן לאופן העברת התוצרים לצורך שילובם במערכת המידע.

  עדות ( ניותתכהכנת כללים והנחיות לאופן קבלתAs Madeושילובם במערכות המידע ( 

  ע"פ צורך מסמכיםהשתתפות בישיבות וכתיבת 
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  הצעה כספית –נספח ב 

ללא יובהר כי יש לנקוב במחירים  על המציע לנקוב במחיר שעת העבודה המבוקש על ידו. .1
 וכי מע"מ כחוק יתווסף בעת תשלום החשבונות. מע"מ

  יובהר כי על המציע למלא את התאים בעמודה "מחיר מבוקש". 
  
  

מחיר שעת עבודה   השירות
  מחיר מבוקש  מקסימאלי

    ₪ 209  תשתיות תקשורת

  
  
  
  

  חתימה:            תאריך:              שם המציע:     
  

_____________      __________    ______________  
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  תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –ג' נספח 

אני החתום/חתומה מטה _______________ ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם 

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ (להלן: "

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

 כדלקמן:

שירותי ייעוץ בתחום תשתיות תקשורת תצהיר זה ניתן במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן  .1

 "). ההזמנהלהלן: " "2021-18מס'  הליך, י"עבור מנת (כולל סיבים אופטיים) וחשמל

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

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

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

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

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

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 חוק מס ערך מוסף.

 להלן:נותן שירותים העומד בתנאי הסף המפורטים  מעסיק בהעסקה ישירה .2.3

לציודי קצה בשטח (רמזורים / מצלמות  חשמל תשתיותשנים כמתכנן  5ניסיון של  .2.3.1.1

 גלאים וכו'). /

לציודי קצה בשטח (רמזורים /  תקשורת תשתיותשנים כמתכנן  5ניסיון של  .2.3.1.2

 מצלמות / גלאים וכו').

 שנות ניסיון לפחות בתחום. 5בעל  חשמל או אלקטרוניקהמהנדס / הנדסאי  .2.3.1.3

 .AutoCADשנים לפחות בעבודה עם תוכנת  3בעל ניסיון של  .2.3.1.4

המציע יציג נותן שירותים  –ל ונותן השירותים מהנדס או הנדסאי אלקטרוניקה ככ .2.3.1.5

המועסק  ,שנות ניסיון לפחות בתחום 5מהנדס או הנדסאי חשמל בעל ניסיון של  נוסף

 במשרדו של המציע באופן קבוע.   

  .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

______________       _____________  

  חתימה                                        תאריך    

  אישור עו"ד

  

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

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

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

  .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

            

                               _______________

  חתימה + חותמת                    
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  תצהיר נותן השירותים בדבר עמידה בתנאי סף וניסיון נותן השירותים -נספח ד

במידה והמציע הציג מהנדס / הנדסאי אלקטרוניקה ולצידו  -למילוי והגשת תצהיר זה דגשים להגשת 

זה , עליו לצרף נספח 3.1.3.5, סעיף מהנדס / הנדסאי חשמל לתפקיד נותני השירותים, כמפורט בתנאי הסף

  עבור כל אחד מנותני שירותים אלו.

  

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

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

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

'/ע.מ_____________________ .פח –המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

שירותי ייעוץ בתחום תשתיות תקשורת (כולל ), במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן "המציע"(להלן: 

 ") הוא אמת, מלא ומדויק. ההזמנה" (להלן: " י"עבור מנת סיבים אופטיים) וחשמל

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

 אני מועסק/ת אצל המציע בהעסקה ישירה. .2.1

שנים כמתכנן תשתיות חשמל לציודי קצה בשטח (רמזורים / מצלמות / גלאים  5ניסיון של בעל/ת  .2.2
  וכו').

לציודי קצה בשטח (רמזורים / מצלמות /  שנים כמתכנן תשתיות תקשורת 5ניסיון של בעל/ת  .2.3

  גלאים וכו').

  שנות ניסיון לפחות בתחום. 5בעל  או אלקטרוניקה מהנדס / הנדסאי חשמל .2.4

  .AutoCADשנים לפחות בעבודה עם תוכנת  3ניסיון של  .2.5

הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלה אמת. ברור  .3

ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם י המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף לי כ

 להזמנה. 5 פרקול 3 פרקל
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תנאי  סף ואמת מידה 

שייבדקו; הוראות 

  ודגשים למילוי הטבלה

תיאור הפרויקט 

  והשירותים שניתנו

  תקופה  מזמין השירותים  שם הפרויקט ומיקומו
  

(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 
  השירותים +

  טלפון נייד

מהנדס / הנדסאי חשמל 

 5או אלקטרוניקה בעל 

שנות ניסיון לפחות 

  )3.1.3.3 ף(תנאי ס בתחום

            

            

            

            

            

            

            

נותן השירותים ניסיון 

המוצע בתכנון ויישום 

תשתיות חשמל (צנרת, 

תאים) לציודי קצה 

בשטח כגון רמזורים 

מצלמות גלאים וכיו"ב) 

אמת  3.1.3.1תנאי סף (

  .)5.3.2מידה 
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תנאי  סף ואמת מידה 

שייבדקו; הוראות 

  ודגשים למילוי הטבלה

תיאור הפרויקט 

  והשירותים שניתנו

  תקופה  מזמין השירותים  שם הפרויקט ומיקומו
  

(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 
  השירותים +

  טלפון נייד
            

ניסיון נותן השירותים 

המוצע בתכנון ויישום 

(צנרת,  תקשורתתשתיות 

 תאים) ציודי קצה בשטח

כגון רמזורים, מצלמות, 

מציודי ו גלאים, וכן

למרכז הבקרה הקצה 

אמת , 3.1.3.2סף תנאי (

  )5.3.3 מידה

            

            

            

            

            

            

            

            

שנים  3ניסיון של  פירוט

לפחות בעבודה עם תוכנת 

AutoCAD  של נותן

ף (תנאי סהשירותים 

3.1.3.4(.  
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תנאי  סף ואמת מידה 

שייבדקו; הוראות 

  ודגשים למילוי הטבלה

תיאור הפרויקט 

  והשירותים שניתנו

  תקופה  מזמין השירותים  שם הפרויקט ומיקומו
  

(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 
  השירותים +

  טלפון נייד
ניסיון נותן השירותים 

המוצע בתכנון / אפיון / 

יישום מערכות מבוססות 

AutoCAD 

 תכניותקומפילציית ל

(אמת  תשתית / שרטוטים

  )5.3.4מידה 

            

            

            

ניסיון נותן השירותים 

המוצע בייעוץ הכולל 

שילוב התכנון הממוחשב 

 GISבמסגרת מערכות 

ובכללו הכנת כללים 

והנחיות לשכבות תכנון 

 ולאופן תכנון תשתיות

  )5.3.5(אמת מידה 

            

            

            

            

  ללא שינוי הפורמט.זאת ניתן להוסיף שורות ככל ונדרש, **
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  .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

  

______________       _____________  

  חתימה                                        תאריך    

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה בפני 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

יו/ה כי עליו/ה להצהיר את מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרת

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

  .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

        

            

                               _______________

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

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

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

' סמ הליך י"עבור מנת ) וחשמלשירותי ייעוץ בתחום תשתיות תקשורת (כולל סיבים אופטייםהצעות למתן 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים , 18-2021

 בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

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

 להזמנה.

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

(להלן:  https://jet.gov.il/category/tendersהאינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 שרי עם מי מהן.על ק מידי) ולדווח לצוות באופן "החברות"

 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 ו/או

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

 .החברות

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

 מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

 

  

  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

בזה בי ביום __________, הופיע/ה . _______ מאשר/ת מראני הח"מ, עו"ד ___________________ 

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

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

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

____________________                    ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                         תאריך 
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  פרטי חשבון בנק -נספח ו'

 

ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות העברה בנקאית בהתאם 
  המצורפים :לפרטי החשבון 

  
  שם החברה: __________________ ח.פ ______________כתובת ____________________

  
  שם הבנק     __________________________        מס' סניף _________________________

  
  כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       _____________________

  
  טלפון   __________        כתובת מייל __________________________________________

  
  
 
  

  נא לצרף צילום של צ'ק או מסמך בנקאי אחר
  

                                                                     
  

                                                                             ________________________  
 מורשה חתימה + חותמת                 תחתימ                                                                            

  
  

  


