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  2021 אוגוסט
  

עבודות איתור, גישוש, חפירה, שיקום,  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  מדידות ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין 

  2021/42 מס' הליך

 כללי .1

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

  . )"הצוות"ירושלים (להלן: 

ההקמה הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם 

רויקט הדגל כאשר פורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה,  והתכנון של מערכת הסעת המונים

תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של וא אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי ה

  . הרכבת הקלה בירושלים

ושילוב  בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבוריתגם כחלק מעבודתו עוסק הצוות 

  וסים.וסע ומסופי אוטוב-ביניהן, וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

למתן שירותי עבודות איתור, גישוש, מבקש הצוות להתקשר עם יועצים במסגרת פעילותו, 

  , כפי שמפורט בהרחבה להלן. חפירה, שיקום, מדידות ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין

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 מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצ  - נציג המזמין

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

מנהל אגף תכנון תשתיות יהא נציגו כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  .ו/או מי מטעמו תח"צ

המציע יהיה האישיות . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי   - המציע

  .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., עם הזוכה/יםאופן ההתקשרות  – הזמנת עבודה

 השירותים הנדרשים .3

למתן שירותי עבודות איתור, גישוש, חפירה, שיקום, יועצים עם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 . מדידות ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין

 למסמך כנספח א') המצורף SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ( 3.2

 . זה

על המציע התקשרות. לצורך הכנת ההצעה ולצורך ה מחייבתכולת העבודה מסמך יובהר כי  3.3

  .וולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בלקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

 תקופת ההתקשרות  .4

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

אשר במהלכה הסתיימה תקופת , ובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהי 4.2

לשביעות  ,ת בהזמנת העבודהואזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשההתקשרות, 

 רצון המזמין.

ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה, והוא שומר לעצמו את הזכות להקטין עוד י 4.3

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותאו להגדיל את הה

 תנאי סף  .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 :תנאים מקצועיים 5.1

בעבודות איתור, סימון,  חמש שנים לפחותעל המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  5.1.1

 .חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס

לרבות  ,בעל אמצעים טכנולוגיים מתאימים לביצוע השירותיםעל המציע להיות  5.1.2

אך לא רק: מיפוי וחישוף תשתיות תת קרקעיות ללא הרס, רדאר חוקר קרקע, 

על המציע לפרט בהצעתו באיזה ציוד/כלים ציוד אלקטרואקוסטי. וגלאי מתכות 

 הוא עושה שימוש בעבודתו.

חמש בעל ניסיון של  ,ראש צוות איתור תשתיות ,בהעסקה ישירה ,מעסיק המציע 5.1.3

). ראש הצוות "ראש הצוות"ת איתור תשתיות (להלן: בניהול עבודו שנים לפחות

 יהיה איש הקשר האחראי אל מול המזמין. 



 

 

בביצוע עבודות  ,חמש שנים לפחותבעל ניסיון של  ,מודד מוסמך יעמידהמציע  5.1.4

. יובהר, כי המציע רשאי להתקשר עם קבלן משנה )"המודד"(להלן:  מדידה וסימון

 לצורך סעיף זה.

 :תנאים מנהליים 5.2

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. 5.2.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  5.2.2

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

י אישור מפקיד מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כ

 המציע:

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.

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאשר איכות והחלוקה כאמור בטבלה להלן, הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים  6.1

 .נקודות 20וההצעה הכספית תהווה  נקודות 80ההצעה תהווה 

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

 בין המציעים. 

ניקוד   קריטריון  

  מקסימלי

6.3 

עבודות איתור, סימון,  בביצוע המציענטי של ווניסיון רל

עבור  חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס

  . פרויקטים תחבורתיים

עירוני ו/או . פרויקט נק' 2יקבל המציע עד עבור כל פרויקט * 

   נק' נוספת. המציע ב יזכה את מסילתי

  נקודות 20

איתור בניהול עבודות  ראש הצוותנטי של ווניסיון רל 6.4

  תשתיות.

  נק'.  2עבור כל פרויקט יקבל ראש הצוות עד *

  נקודות 20

  בביצוע עבודות מדידה וסימון.  המודדנטי של ווניסיון רל 6.5

  נק'.  2עבור כל פרויקט יקבל המודד עד *
  נקודות 10



 

 

על ידי המציע (למעט ראש הצוות  צוות העבודה המוצע 6.6

  . והמודד המוסמך)

מעל שנה באיתור  בעל ניסיון שלעבור כל איש צוות, *

  נק'.  2 תשתיות, יינתנו

  נקודות 10

  נקודות 5  .ניסיון המציע בעבודה מול גופים ממשלתיים/ ציבוריים 6.7

ניסיון המציע ו/או נותני השירותים  מטעמו בעבודה  6.8

  .בירושלים
  נקודות 5

  נקודות 10   .התרשמות כללית 6.9

  נקודות 20   .הצעה כספית 6.10

  נקודות 100  סה"כ  

  

 התמורה הכספית .7

הצוות . ₪ 20,000,000ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים, הוא בסך  7.1

 שומר לעצמו את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

להציע הנחה או תוספת באחוזים על . על המציע כנספח ב' להזמנה זו מצורף כתב כמויות 7.2

ההנחה שיעור יובהר כי  .את אחוז ההנחה או התוספת הכוללת בסיס מחיר המחירון ולציין

 . 20%על  העלילא  , לפי העניין,המוצעתאו התוספת 

) ועל פי נספח התמורה שיועבר נספח ב'התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה ( 7.3

 על ידי המזמין לאחר הזכייה.

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 7.4

 .2021 יוליהמחירים לצרכן של חודש המדד: מדד  7.5

הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  ובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע י 7.6

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

ותים, יהיה הזוכה רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השיר

 בתאום מראש, והמזמין יישא בהוצאות אלה.

מאת  המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ולא יהא זכאי לכל שיפויעוד יובהר כי  7.7

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאהמזמין, 

  .יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות 60התמורה תשולם במועד שוטף + 7.8

  להצעההמסמכים שיש לצרף  .8

  :את המסמכים הבאים בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 8.1



 

 

 כאמור לעיל.  אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 8.2

 המצורף להזמנה זו. ב'נספח על פי חתומה הצעה כספית  8.3

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד , בצירוף טבלה המציעתצהיר  8.4

 להזמנה זו. ג' כנספחהאיכותי, המצורף 

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת , המוצע בצירוף טבלה ראש הצוותתצהיר  8.5

 להזמנה זו.  ד'כנספח הניקוד האיכותי, המצורף 

המוצע בצירוף טבלה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  המודדתצהיר  8.6

 להזמנה זו.  'הכנספח הניקוד האיכותי, המצורף 

 להזמנה זו.  כנספח ו'תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  8.7

 המצורף להזמנה בצירוף אישור ניהול חשבון/ צילום שיק. 'זנספח פרטי חשבון בנק לפי  8.8

  .ככל וישנם ,מכתבי המלצהכן ו ופרטי ההתקשרות איתםרשימת ממליצים  8.9

, יםאסמכתאות בתוקף, נכון למועד הגשת ההצעה, עבור ראש הצוות והמודד המוצע 8.10

 : כדלקמן

 תעודות השכלה רלוונטיות. 8.10.1

 קורות חיים. 8.10.2

 נכון למועד הגשת ההצעה.  ,בתוקף רישיון מודד 8.10.3

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  8.11

 נוסח הזמנה זו. 8.11.1

ההתקשרות, חתום על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד לכך הסכם  8.11.2

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

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  8.11.3

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

 הבהרותשאלות ו .9

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  9.1

 . 12:00 בשעה 25.8.2021

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 9.2

  

  

 

 הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל.המזמין לא יענה לשאלות  9.3

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות  שיוגשו. 9.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  9.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 9.7

 הגשת ההצעות .10

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  10.1

הצעה ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה  ,14.9.2021 ליוםעד ירושלים, 

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

ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 10.2

08:00-17:00 . 

 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 10.3

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

 .בתוכנם לחלוטין

עבודות איתור, גישוש, חפירה, שיקום, מדידות  למתן שירותי"הצעה על המעטפה יצוין  10.4

 ."24/2021מס' הליך , ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין

לאחר אלא  ,עם מציע אחראו בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  10.5

   קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

על  חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6 משךלההצעה תהיה תקפה  10.6

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

 נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 זכויות המזמין  .11

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  11.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 11.2

 לצורך, לממליצים שנכללו בהצעה או לגורמים אחרים נוספיםאו לא לפנות  לפנות 11.3

 .ועל פי שיקול דעת, הצעהמה והתרשמות

, כולה או ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.4

 חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  11.5



 

 

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 11.6

כל בהצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין מציעים כי מובא בזאת לידיעת ה 11.7

  .הצעה שהיא

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 11.8

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

 לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.9

 .הזמנה זוהמפורטים ב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 11.10

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

היא סבורה כי  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  11.11

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 11.11.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

ע כי כל הסתייגות או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו אוההצעה מסויגת  11.11.2

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

 תוקף.

            

                

  בברכה, 

  ניקולאי גליקמן                          

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה                   

 
  

 
   



 

 

 

  נספח א' –) SOW(תכולת העבודה 

עבור הרס -כוללת גילוי מערכות תשתיות תת קרקעיות בשיטות אל וז הזמנה להציע הצעותהעבודה נשוא  .1

 ומתייחסת, בין היתר, לתשתיות הבאות:פרויקטים תחבורתיים המקודמים ע"י הצוות, 

  בזק, סלקום, הוט וכיו"ב. -חברות תקשורת וחברות כבלים  .1.1

  גבוה).נמוך וחברת חשמל (מתח  .1.2

  מקורות. .1.3

  .קצא"א/תש"ן .1.4

  .)הולכה, חלוקה (זכיינים–גז  .1.5

  מים, ניקוז, חברת גיחון. ביוב, קולחין,  .1.6

  תשתיות עירוניות. .1.7

 .קווי השקיה .1.8

 קווי תקשורת עירוניים. .1.9

  יצוין כי תשתיות הרמזורים יהיו בשכבה נפרדת בהגשה ובתיעוד. תשתיות רמזורים.  .1.10

כל קן אחר לחשוף, לגלות לסמן ולמפות ו/או  יהיה מעוניין צוותכל קו או תשתית אחרת שה .1.11

  ידי הזוכה.-עלשהתגלה 

  .עקרונות התהליך לביצוע סקר למיפוי תשתיות תת"ק .2

לצורך הגשת תכנית עדות מפורטת (מצב קיים תשתיות), נדרש הזוכה, לאתר, לסמן, לחשוף ולמפות  .2.1

), GPRאקוסטי, ורדאר חודר קרקע (-תשתיות תת"ק ע"י שימוש בציוד אלקטרומגנטי, אלקטרו

פין, ביצוע בורות גישוש באמצעות מחפרונים, עב' ידיים ו/או ע"י חישה מרחוק וללא הרס או לחילו

 ובעלי התשתיות השונות.המזמין מכשירי שאיבת עפר ייעודיים, כל זאת בהתאם להנחיות 

הנדרשים מכל הגופים הציבוריים  העבודה תעשה תוך ביצוע כל התיאומים וקבלת כל ההיתרים .2.2

והפרטיים, אשר קיימות בבעלותם תשתיות בקרקע וכן מכל גורם נדרש לצורך ביצוע בפועל של 

העבודה, כגון: בזק, חברת החשמל, מקורות, רשות העתיקות, רשות מקומית, רשות הניקוז, קמ"ד, 

על מי שמבצע עבודות נשוא  שהדבר מוטל על פי דין או על פי נוהגכל בעלי תשתית אחרים וכו', כ

  .הזמנה להציע הצעות זו



 

 

על פני  ויסמנןנציג המזמין ו/או מי מטעמו  הוראות ע"פ ק"תת תשתיות ויאתר יסרוק הזוכה .2.3

  השטח לצורך מדידה והפקת תכנית עדות. 

-ASבסיום שלב האיתור וסימון התשתיות על פני הקרקע, תבוצע מדידה והפקת תכניות עדות ( .2.4

MADEתו.יודד בליווי צמוד של הזוכה ובהנחי), ע"י מ 

  המזמין. הזוכה יעביר את תוכנית העדות לבדיקה ואישור  .2.5

 המזמין.העדכני של   CADשרטוט התכניות יבוצע עפ"י מפרט  .2.6

  .מפרט ביצוע לאיתור תשתיות תת"ק .3

  להלן הדרישות לאופן ביצוע הסקר: .3.1

זה הזוכה יפעל אל מול הרשויות השונות ובעלי התשתיות לאישור ביצוע העבודה, ובכלל  .3.1.1

קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים, הכנת תכניות עבודה מתאימות וקיום פגישות 

  תיאום.

מים, ביוב, חשמל, : תוואי, רצועת תשתיות תת קרקעיות כגוןל איתור וסימון בשטח ש .3.1.2

לרבות שוחות, תאי קליטה, מגופים, גובים של  ,'בוכיו"ק ניקוז, תאורה, כבלים, בז

טלוויזיה בכבלים, בזק, חשמל ותשתיות אחרות (תשתיות של קווי דלק, מקורות וכו', 

), GPRומתקנים אחרים הנמצאים חשופים בשטח), בשיטות שונות (ציוד אלקטרומגנטי (

וך קנים ריקים של אקוסטי ורדאר חודר קרקע) לרבות השחלת קנה מתכתי לת-אלקטרו

  .בזק/תקשורת וכיו"ב

פתיחת שוחות, : ויכלול, אקוסטי-איתור וסימון קווי ביוב וניקוז יבוצע ע"י ציוד אלקטרו .3.1.3

החדרת מוליכים, איתור וסימון נתוני השוחות, כיווני זרימה, קוטר הצינורות, התווית 

 הקווים ואיתור שוחות הנסתרות מהעין.

 מ' ע"י השחלה של צינור הכולל משדר מיוחד 9בעומקים של עד איתור וסימון תשתיות  .3.1.4

 באמצעות "ביובית". 

סימון הממצאים על פני השטח יעשה באופן ברור ומפורט בעזרת צבעים, סרטי סימון,  .3.1.5

 מסמרים ויתדות.

בכל נקודת  ס"מ מכל צד של התוואי 30טווח סטיית סימון מיקום התשתיות יהיה עד  .3.1.6

  שתית.האיתור או מפנה של הת



 

 

מ'  3 -מ, בעומק 20%מ', ועד  3בעומק של עד  10%טווח סטיית עומק התשתיות יהיה עד  .3.1.7

 מ'.  9עד 

למען הסר ספק, גם סימון התשתיות יבוצע באישור ותאום מלא עם בעלי התשתיות עפ"י  .3.1.8

 חוק.

בכתב והמשך הטיפול מתכנן במקרה בו אותרה תשתית שלא זוהתה, יודיע הזוכה למנה"פ/ .3.1.9

  מתכנן.אם להנחיות מנה"פ/יהיה בהת

  :סימון התשתיות יבוצע באופן הבא .3.2

  יבוצע הסימון ע"י מוטות/יתדות, מסמרים וסרטי סימון לפי סוג התשתית. -בשטח פתוח  .3.2.1

  יבוצע הסימון ע"י שימוש בספריי צבע לפי סוג התשתית. -בכביש / מדרכה  .3.2.2

כך  ,ע"פ סוג התשתיתעל מנת להבטיח שכל הסימונים יועברו למודד, יש למספר כל יתד  .3.2.3

שבגמר עבודות הסימון תיבדק מפת המדידה ע"י צוות האיתור שכל היתדות והסימונים 

באתר נמדדו ולא נשמטו יתדות בזמן המדידה. הזוכה ינהל רישום לכל הזמנת עבודה 

  שתכלול את מספר היתדות בכל תשתית ויספק רשימה זו יחד עם מפת המדידה לחברה.

באופן רציף והמשכי כך שכל נקודת השבר בתשתית תמופה וכל  סימון התשתית יתבצע .3.2.4

  שינוי בגבהים של התשתית יבוא לידי ביטוי בתוכנית.

  :ביצוע גישושים/חפירות .3.3

בו יתעורר צורך בביצוע חפירה לגילוי פיזי של תשתית (לרבות במקרים של  בכל מקרה .3.3.1

וכו'), יבוצע  לבדדרישת בעלי התשתית, אימות פיזי של איתור תשתיות ע"י מכשור ב

גילוי/גישוש התשתית באמצעות מערכת שאיבת עפר ייעודית ו/או במידת הצורך באמצעות 

  מחפרון בשילוב של עבודת ידיים.

 רבמידה ולא הוגד, יחליט על מידת השיקום הנדרש בתחום החפירה שבוצעה מנה"פ .3.3.2

החומר השאוב, החזרת : מפורשות ע"י הרשויות השונות, כאשר האפשרויות הן, בין היתר

או בטון רזה, החזרת חומר מילוי בהידוק מבוקר, יישום  CLSM –מילוי בחול, מילוי ב 

 שכבת אספלט וכד'.

 :תיעוד העבודה .4

לצורך  ,בסיום שלב איתור, סימון וחישוף התשתיות, תבוצע ע"י מודד מדידה לאיסוף הממצאים .4.1

   מזמין העבודה.הפקת תכניות עדות. המודד יהיה "מודד מוסמך" שיאושר ע"י 



 

 

  הזוכה ילווה את המודדים באתר ויעביר את כל סימוני התשתית לצוות המודדים.  .4.2

על הזוכה לוודא ולאשר כי כל המידע שנגלה בשטח הועבר כראוי ע"י המודד לתוכנית העדות בה  .4.3

 מופיעים כל קווי התשתית שאותרו, על רקע מצב קיים.

טרם תחילת  מזמיןתכניות אלו יסופקו ע"י ה. העבודההנתונים יוצגו ע"ג תכניות מדידת רקע אתר  .4.4

  ביצוע העבודות.

לאחר  ,ולמתכנן הראשי לאישור מזמיןתוצרי העבודה (תכנית עדות על גבי מצב קיים) יועברו ל .4.5

  שהזוכה ביצע הגהה ואישר את נתוני התשתיות המוצגות.

 של שני עותקים מזמיןה לידי , יעביר הזוכהמנהל הפרויקט י"ע התיעוד תכניות אישור לאחר .4.6

 חתומים ע"י המודד והזוכה.,  הסופיות התכניות גיליונות של סטים ושני מגנטית מדיה

העדות  כל חישוף תשתית בשלבי העבודה, ולשייכו לתכניות לתעד במצלמה דיגיטלית זוכהעל ה .4.7

  באופן ברור ומובן.

 :תוצרי העבודה .5

בכתב, את המסמכים והנתונים  המזמיןשל חברת המיפוי תמסור למתכנן הראשי, לפי הנחיות  .5.1

  הבאים:

5.1.1. CD  הכוללות את העדכון של הקווים במקומות  – הזוכהובצרוף תכניות שנמסרו ע"י

קואורדינטות  3-שנמדדו ואותרו ע"י חברת המיפוי כקיימות, לרבות מיקום של כל נקודה ב

 כאשר:

הקנים ברצועה בתשתיות חשמל בזק וכבלים יש למדוד ולסמן גם רוחב רצועה וכמות   .א

ביותר משכבה אחת, אזי יש לציין כמות הקנים בכל שכבה  קיימים כולל האם

 שאותרה.

 ; ..I.Lאו  T.L  -עומק קוים –על התכניות יש לרשום הערה בולטת   .ב

נקודות קיצוניות בתוך החפירה  2-יש לסמן עומק לכל תשתית שנמצאת לפחות ב  .ג

בל אחד בלבד (לא רצועה) יינתן המבוצעת. כל תשתית שמתגלית המכילה צינור/מו

 רוחב / קוטר התשתית שנמצאה.

   . DWG  ,ּPLT) ,בפורמט CDכל קבצי המדידה יוגשו על גבי תקליטור ( .5.1.2

 :הנחיות למיפוי .5.1.3



 

 

תשתיות אשר ימדדו ע"י חברת המיפוי ימופו בשכבות חדשות. לא יעשה שימוש   .א

 .עבודהמזמין הבשכבות קיימות מקבצים אשר נמסרו לחברת המיפוי ע"י 

 תינתן שכבה נפרדת לכל סוג תשתית נמדדת.  .ב

 בודד. 3DPLINEכל תשתיות המים יהיו בשכבה אחת ויסומנו בקו   .ג

 2. המרווח בין  3DPLINEקווי  3כל תשתיות הבזק יהיו בשכבה אחת  ויסומנו ב   .ד

הקווים הצדדיים יציין את רוחב רצועת התשתית. קו אמצעי יציין את ציר רצועת 

 התשתית.

רוחב  בודד. 3DPLINEכל תשתיות חברת החשמל יהיו בשכבה אחת ויסומנו בקו   .ה

 הקו יציין את רוחב רצועת התשתית.

קו חשמל יימדד ויסומן כקו בודד מנקודת מוצא (עמוד חשמל, חדר חשמל, ארון,   .ו

 וכיו"ב') אל נקודת קצה (עמוד חשמל, חדר חשמל, ארון חשמל, צרכן וכיו"ב').

רוחב . בשכבה נפרדת 3DPLINEשורת, וכיו"ב') תצוין בקו כל תשתית אחרת (תק  .ז

 הקו יציין את רוחב רצועת התשתית.

של התשתית   I.Lאו  .T.Lמיצג את עומק  Zכאשר  X,Y,Zלכל תשתית יינתנו ממדי   .ח

 בנקודה בה צוינה.

 .עומק תשתית יינתן בשכבת טקסט נפרדת לכל סוג תשתית  .ט

  העדכני של המזמין. CAD הערה: ככלל ההגשות יבוצעו בהתאם למפרט

 להלן פירוט פריטי העבודות בהתאם לכתב הכמויות: .6

: מטרת כל סעיפי הפרטים שלהלן לאפשר הפקת תוכנית עדות מצב קיים לתשתיות הערה כללית

  הקיימות, ע"י מודד מוסמך.

  .)Detectorאיתור וסימון תשתיות תת"ק ( .6.1

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות: .6.1.1

 ,האישוריםהתוכניות, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

 אום עם כל הגורמיםיסגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, ת  .ב

  הנדרשים.



 

 

ביצוע גילוי בשטח בעזרת מכשור לגילוי תשתיות, תוך פתיחת שוחות ומתקנים   .ג

  ים אחרים הנדרשים.הנדסי

  סימון בשטח (מיקום וגובה) ותיעוד של התשתיות המאותרות.  .ד

 השחלת מוליך מתכתי ו/או משדר תת קרקעי בתוך צנרת ריקה., במידת הצורך  .ה

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות    .ו

 ע"י מודד מוסמך.

גילוי של בעל התשתית ובין באמצעות מכשיר גילוי  העבודה תבוצע בין באמצעות מכשירי .6.1.2

 שיספק הקבלן הזוכה, הכול עפ"י הנחיות בעל התשתית.

  .) GPRאיתור וסימון תשתיות אל מתכתיות יבשות/רטובות תת"ק באמצעות רדאר חודר קרקע ( .6.2

  העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות: .6.2.1

האישורים התוכניות פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

 סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים  .ב

  . הנדרשים

), תוך פתיחת GPRמתכתיות יבשות/רטובות באמצעות רדאר (-איתור תשתיות אל  .ג

  תקנים הנדסיים אחרים במידת הצורך.שוחות ומ

 סימון בשטח (מיקום וגובה) ותיעוד של התשתיות המאותרות.  .ד

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות    .ה

  ע"י מודד מוסמך.

 . ו/או מנהל  הפרויקט המזמיןהעבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית,  .6.2.2

-וסימון תשתיות אל מתכתיות (רטובות/זורמות בלבד) תת"ק באמצעות גלאי אלקטרואיתור  .6.3

  .או שווה ערך)  Detectonאקוסטי (

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות: .6.3.1

האישורים התוכניות פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

 דה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמיםסגירת אזור העבו  .ב

  .הנדרשים



 

 

תוך  אקוסטי,-איתור תשתיות רטובות/זורמות בלבד אמצעות מכשיר אלקטרו  .ג

  פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים אחרים במידת הצורך.

 סימון בשטח (מיקום וגובה) ותיעוד של התשתיות המאותרות.  .ד

ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות  מדידה בשטח של הסימונים/שוחות   .ה

  ע"י מודד מוסמך.

 העבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית ו/או מנהל הפרויקט. .6.3.2

  .מ' באמצעות ציוד ייעודי: משדר להשחלה ומקלט ייעודי 9 -איתור תשתיות בעומקים של עד כ .6.4

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות: .6.4.1

האישורים התוכניות שויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל פניה ותאום עם הר  .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים   .ב

 הנדרשים 

  . Beaconמ' בין שוחות על ידי  9איתור תשתיות בעומקים של עד   .ג

 די ושימוש במקלט מתאים לאיתור התשתית.העבודה כוללת השחלת משדר גלילי ייעו  .ד

העבודה כוללת פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים נוספים עפ"י הצורך וכן השחלת   .ה

 משדר.

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות    .ו

  ע"י מודד מוסמך.

 הפרויקט.העבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית ו/או מנהל  .6.4.2

הפעלת "ביובית" לצורך השחלת צינור כולל משדר מיוחד המאפשר איתור מדויק בעומק של עד  .6.5

   .מ' 9 –כ 

  העבודה כוללת ביצוע פעולות הבאות: .6.5.1

האישורים התוכניות פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

פי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים סגירת אזור העבודה ל  .ב

 .הנדרשים



 

 

 .Beaconהפעלת "ביובית" לצורך השחלת צינור מוליך עבור   .ג

העבודה כוללת פתיחת שוחות וכל מבנה הנדסי אחר עפ"י צורך על מנת להשלים את  .6.5.2

  .העבודה תבוצע עפ"י הצורך באישור מנהל הפרויקט. העבודה

  . לאיתור וחישוף תשתיותהפעלת מערכת שאיבת עפר  .6.6

  העבודה כוללת ביצוע פעולות הבאות: .6.6.1

ביצוע קידוחי כשלב מקדים להפעלת מע' שאיבה לחישוף תשתיות/איתור תשתיות   .א

  .ניסיון תקניים

 חומר שנשאב במסגרת פעילות הנ"ל יפונה למקום מאושר על ידי גורם הרלוונטי.  .ב

האישורים התוכניות פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .ג

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

 מערכת שאיבת העפר.  -התארגנות וסגירת השטח הדרוש להצבת הציוד   .ד

 הפעלת מע' שאיבה לחישוף תשתיות/איתור תשתיות.  .ה

 נדרש נוסף.מדידת מפלס הצינור, קוטר וסוג הצינור וכל מידע   .ו

  הרלוונטי. חומר שנשאב במסגרת פעילות הנ"ל יפונה למקום מאושר על ידי גורם  .ז

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים (מפלס התשתית קוטרה וכו') וכל   .ח

  שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות  ע"י מודד מוסמך.

  הפעילות תבוצע על ידי מערכת שאיבת עפר ייעודית בלבד. .6.6.2

  שאיבת עפר לאיתור וחישוף תשתיות תת"ק כולל שיקום הבורות בשטח פתוח.  הפעלת מערכת .6.7

  העבודה כוללת ביצוע פעולות הבאות: .6.7.1

האישורים התוכניות פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

 ת עפר .מערכת שאיב  -התארגנות וסגירת השטח הדרוש להצבת ציוד    .ב

  הפעלת מע' שאיבה לחישוף תשתיות כולל שיקום.  .ג

 מדידת מפלס הצינור, קוטר וסוג הצינור וכל מידע נדרש נוסף.  .ד

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים (מפלס התשתית קוטרה וכו') וכל   .ה

  שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות  ע"י מודד מוסמך.



 

 

ס"מ  10י ללא חומר אורגני בשכבה של תשתיות שנחשפו יכוסו בחול/חול מחצבה נק  .ו

  לפחות (הידוק יעשה בהרטבה), אלא אם נדרש אחרת מבעלי התשתית).

יש לוודא מילוי הבור ללא השארת  –מעל שכבת החול יבוצע מילוי בחומר המקומי   .ז

 חללים.

  העבודה כוללת אספקת כל חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה.  .ח

 הנ"ל יפונה למקום מאושר על ידי הרשות המקומית.חומר שנשאב במסגרת פעילות   .ט

 הפעילות תבוצע על ידי מערכת שאיבת עפר ייעודית בלבד. .6.7.2

הפעלת מחפרון עם כף ופטיש הידראולי לצורך גילוי וחישוף תשתיות או כשלב מקדים לביצוע  .6.8

  .עבודת האיתור

 עבודה כוללת ביצוע פעולות הבאות:ה .6.8.1

האישורים התוכניות לי התשתיות לקבלת כל פניה ותאום עם הרשויות השונות ובע  .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

 .התארגנות וסגירת השטח הדרוש להצבת המחפרון  .ב

בהתאם להנחיה מפורשת של המפקח ועפ"י הצורך יעשה שימוש במחפרון לצורך גילוי   .ג

 איתור וחישוף תשתיות ו/או לצורך הסדרת דרכי הגישה לביצוע העבודה אמורה.

 דידת מפלס הצינור, קוטר וסוג הצינור וכל מידע נדרש נוסף.מ  .ד

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים (מפלס התשתית קוטרה וכו') וכל   .ה

  שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות  ע"י מודד מוסמך.

  העבודה כוללת במידת הצורך עבודה ידנית של פועל להשלמת החישוף.  .ו

 .עם גמר העבודה ישוקם הבור  .ז

ס"מ  10תיות שנחשפו יכוסו בחול מחצבה נקי ללא חומר אורגני בשכבה של תש  .ח

  לפחות, (הידוק יעשה בהרטבה), אלא אם נדרש אחרת ע"י בעלי התשתיות.

הבורות שנוצרו יכוסו על ידי חומרים למבנה כביש ו/או מדרכה על ידי הידוק מבוקר   .ט

, להחזרת מצב ו/או, המתאימים והנדרשים לביצוע על ידי הרשות ו/או מפקח

 לקדמותו.

היכן שהמיסעה אספלטית ייושם אספלט בעובי שכבת האספלט שהוסרה, כאשר   .י

  המיסעה הינה מאבנים משתלבות יוחזרו האבנים למצב בו היו טרם ביצוע החישוף.



 

 

  עבודה כוללת אספקת כל חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה.  .יא

 אושר על ידי הרשות המקומית.חומר שנשאב במסגרת פעילות הנ"ל יפונה למקום מ  .יב

  .ביצוע הסדרי תנועה ע"י צוות מוסמך לצורך חסימת נתיבי נסיעה .6.9

  העבודה כוללת ביצוע פעולות הבאות: .6.9.1

האישורים התוכניות פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

העבודות בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה זמניים ביצוע הסדרי תנועה לצורך ביצוע   .ב

 .שתתקבל ממנהל הפרויקט

  העבודה תבוצע בהתאם להנחיות משטרה ורשות התמרור. .6.9.2

  .)CLSMחומרים בעלי חוזק נמוך מבוקר ( -יישום חבחמ"נ  בבורות .6.10

 העבודה כוללת ביצוע פעולות הבאות: .6.10.1

האישורים כניות התופניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   .א

  ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.

המציע יספק יוביל ויישם את התערובת, וזאת עפ"י המפרט הכללי לעבודות סלילה   .ב

 וגישור של נת"י במהדורתו האחרונה.

  התשתיות והמזמין.העבודה תבוצע לאחר קבלת הנחיה מפורשת מחברת  .6.10.2

   זמין. מטלות נוספות, על פי הצורך, ובהתאם להנחיות המ .6.11



 

 

 
  הצעה כספית -נספח ב' 

  
  
  

  מצ"ב בנפרד
   



 

 

  תצהיר המציע - נספח ג'

מורשה חתימה מטעם  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

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

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

  :כדלקמן

עבודות איתור, גישוש, חפירה,  למתן שירותי"הזמנה להציע הצעות  במסגרת ניתן זה תצהיר .1

: להלן( "24/2021מס' הליך שיקום, מדידות ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין, 

 "). ההזמנה"

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

בעבודות איתור, סימון, חישוף ומיפוי תשתיות  חמש שנים לפחותבעל ניסיון מוכח של  .2.1

 .תת קרקעיות ללא הרס

לרבות אך לא רק: מיפוי וחישוף  ,בעל אמצעים טכנולוגיים מתאימים לביצוע השירותים .2.2

ציוד ותשתיות תת קרקעיות ללא הרס, רדאר חוקר קרקע, גלאי מתכות 

 אלקטרואקוסטי. 

 חמש שנים לפחותראש צוות איתור תשתיות, בעל ניסיון של  , בהעסקה ישירה,מעסיק .2.3

 בניהול עבודות איתור תשתיות. 

בביצוע עבודות מדידה  חמש שנים לפחותבעל ניסיון של , עמיד מודד מוסמךמתחייב לה .2.4

 וסימון. 

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. .2.5

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  .2.6

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

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

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

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

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

 . אמת לההטב

בתנאי הסף ולצורך ניקוד  מציעכי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ה מציעל ידוע .4

 ההצעה.

עוד ידוע למציע כי הצוות רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי שיצוין  .5

בטבלה, וזאת לצורך קבלת המלצות וחוות דעת על המציע, על פי שיקול דעתו. המציע מאשר 

 , לפנות לאנשי הקשר כאמור. לצוות, בחתימתו על התצהיר



2021-24הליך מס'    

 

  טבלת פרויקטים עבור המציע 
  
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
  תקופת מתן השירותים 

  
  

  חודש/שנה עד  חודש/שנה

  
  שם הפרויקט

  
תיאור מהות העבודה 

  שבוצעה
איתור, סימון, (עבודות 

חישוף ומיפוי תשתיות 
 )תת קרקעיות ללא הרס

  

האם 
הפרויקט 
  תחבורתי?

  (כן/לא)

האם 
הפרויקט 
עירוני? 
  (כן/לא)

האם 
הפרויקט 
  מסילתי?
  (כן/לא)

  
איש הקשר של הפרויקט פרטי 

  מטעם מזמין העבודה
  

  נייד טלפוןשם                       

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

7.                      

8.                      

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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 רשימת האמצעים הטכנולוגיים שיש ברשות המציע: .6

  _________________________________.   .א

  __._______________________________  .ב

  ___.______________________________  .ג

  ____._____________________________  .ד

  _________________________________.  .ה

  _________________________________.  .ו

  _________________________________.  .ז

  _________________________________.  .ח

 רשימת אנשי הצוות המועסקים בהעסקה ישירה ע"י המציע: .7

  מס"ד
איש צוות המועסק שם 

  ישירהבהעסקה 

שנות ניסיון 

  באיתור תשתיות

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך.  

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .8

  

______________            _____________ 

  חתימה                              תאריך    

 אישור עו"ד
, 2021בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________אני

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

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

  .בפניכן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה 

  

                _____________  

  חותמת+חתימה                    
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  תצהיר ראש הצוות  -נספח ד'
  

 שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

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

 :כדלקמן בכתב בזה

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

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

"הזמנה  במסגרת), "המציע"________ (להלן: _________חב'/ע.מ_____________

שיקום, מדידות ומיפוי עבודות איתור, גישוש, חפירה,  למתן שירותילהציע הצעות 

ראש  בתפקיד) "ההזמנה"(להלן: " 24/2021בתחומי ירושלים והמטרופולין, מס' הליך 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. צוות

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

 מועסק בהעסקה ישירה על ידי המציע. .2.1

 .בניהול עבודות איתור תשתיות חמש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.2

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

 . אמת

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.י לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ידוע .4

שיצוין  עוד ידוע לי כי הצוות רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי .5

מאשר לצוות,  אניוות דעת, על פי שיקול דעתו. וחבטבלה, וזאת לצורך קבלת המלצות 

 על התצהיר, לפנות לאנשי הקשר כאמור.  יבחתימת
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  טבלת פרויקטים עבור ראש הצוות
  
  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
  חודש/שנה עד  חודש/שנה

  
  הפרויקטשם 

  
תיאור מהות העבודה 

  שבוצעה
ניהול עבודות איתור (

 )תשתיות
  

  
איש הקשר של הפרויקט פרטי 

  מטעם מזמין העבודה
  

  נייד טלפוןשם                       

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

7.                

8.                

  הצורך*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת 
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

  

______________            _____________ 

  חתימה                                    תאריך    

  

 אישור עו"ד
  

, 2021בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________ אני

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

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

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

        

                    

              _______________  

  ה חותמת+חתימ    
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  תצהיר המודד  -נספח ה' 

  

 כי שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

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

 :כדלקמן בכתב

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

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

"הזמנה  במסגרת), "המציע"________ (להלן: _________חב'/ע.מ_____________

שיקום, מדידות ומיפוי בתחומי עבודות איתור, גישוש, חפירה,  למתן שירותילהציע הצעות 

, הוא אמת, מודד בתפקיד) "ההזמנה"(להלן: " 24/2021ירושלים והמטרופולין, מס' הליך 

 מלא ומדויק. 

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

 בביצוע עבודות מדידה וסימון.  חמש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.1

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

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.י לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ידוע .4

עוד ידוע לי כי הצוות רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי שיצוין בטבלה,  .5

על י מאשר לצוות, בחתימתאני ות דעת, על פי שיקול דעתו. המלצות וחווזאת לצורך קבלת 

 התצהיר, לפנות לאנשי הקשר כאמור. 
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  טבלת פרויקטים עבור המודד
  
  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
  חודש/שנה עד  חודש/שנה

  
  שם הפרויקט

  
תיאור מהות העבודה 

  שבוצעה
 )מדידה וסימוןעבודות (

  

  
איש הקשר של הפרויקט פרטי 

  מטעם מזמין העבודה
  

  נייד טלפוןשם                       

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

7.                

8.                

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

  

______________            _____________ 

  חתימה                                    תאריך    

  

 אישור עו"ד
 

, 2021בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________ אני

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

כי עליו/ה להצהיר את 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 -נספח ו' 

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

"), עושה תצהירי המציעחב'/ע.מ_______________________ ח.פ/ע.מ_____________ (להלן: "

עבודות איתור, גישוש, חפירה, שיקום, מדידות  למתן שירותיהזמנה להציע הצעות זה במסגרת "

"), לאחר שהוזהרתי כי ההזמנה" (להלן: "24/2021ומיפוי בתחומי ירושלים והמטרופולין, מס' הליך 

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

  כדלקמן: 

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

 והמצורף להזמנה.

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

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

 ) ולדווח לצוות באופן מיידי על קשרי עם מי מהן. "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

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

 .  המציע עם החברות

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

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות. 

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

  

  _____________________ חתימת המציע:

  
  אישור עו"ד

  
___________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, אני הח"מ, עו"ד ________

לי  ת//המוכר _________באמצעות ת.ז.  מס' ה/עצמו ה/שהציג __________בפני מר / גב' ה/הופיע

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. 

  
  

____________________                    ____________________  
  ה וחותמת עוה"דחתימ                           תאריך                 
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  פרטי חשבון בנק – ז'נספח 

 
  

ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות העברה בנקאית 

  בהתאם לפרטי החשבון המצורפים :

  
  : __________________ ח.פ ______________כתובת ____________________המציעשם 

  
  __________________________        מס' סניף ________________________שם הבנק     

  
  כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       ____________________

  
  
  

  איש קשר ____________________         ___טלפון   ______
  
  

  ___________________________________________ מייל
  
  
  

  אישור ניהול חשבוןק או שינא לצרף צילום 

  
                                                                                

  
  

  חתימה:  תאריך:  שם מציע:

_______________  _______________  _________________  

  
  

  


