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  2021ספטמבר 

  

מפרטי רמזורים למכרז הזיכיון להקמת עדכון פרק ו להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  והפעלת הקו הכחול של הרק"ל

  עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

  2125/20 מס' הליך

 כללי .1

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

  . )"הצוות"ירושלים (להלן: 

ההקמה ובראשם עיר ירושלים ובמטרופולין הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ב

רויקט הדגל כאשר פשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, ור ת הסעת המוניםוהתכנון של מערכ

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

  . הרכבת הקלה בירושלים

ושילוב  בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבוריתגם כחלק מעבודתו עוסק הצוות 

  בוסים.וסע ומסופי אוטו-: חניוני חנה, וכן בתכנון מערכות תומכות כגוןיניהןב

למכרז הזיכיון  מסמכים  הכנת/עידכוןלמתן שירותי לשם כך מבקש הצוות להתקשר עם יועץ 

ליווי וסיוע לצוות המזמין בהליך המכרז  -וככל ויידרש , להקמת והפעלת הקו הכחול של הרק"ל

 -וב כמפורט להלן ,נלוותעד לבחירת זוכה ואישור קבלני המשנה הנוגעים לרמזורים ומערכות 

SOW  .  

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

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

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

תהא נציגתו סמנכ"לית הנדסה ו/או כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  ;מנהל מנת"י

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

  ה ההצעה;המשפטית אשר בשמה הוגש

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

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;

  .ל ולהלןלמתן השירותים כאמור לעי ההסכם שיחתם עם הזוכה   -הסכם 
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 תים הנדרשיםוהשיר .3

למכרז הזיכיון  מסמכים עדכוןהכנת/י שירותהצוות מעוניין להתקשר עם יועץ למתן  3.1

ליווי וסיוע לצוות המזמין בהליך ככל ויידרש להקמת והפעלת הקו הכחול של הרק"ל, ו

  .נלוותהמכרז עד לבחירת זוכה ואישור קבלני המשנה הנוגעים לרמזורים ומערכות 

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

תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על המציע יובהר כי מסמך  3.3

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

 והיקפה תקופת ההתקשרות .4

רה של ההתייחסות לשאלות ההבהעברת תהיה עד לסיום  זוכהההתקשרות עם ה 4.1

 המשתתפים במכרז הזכייני. 

, לצורך תהיה האופציה להאריך את החוזה לתקופה נוספתמזמין ליל, על אף האמור לע 4.2

ואישור קבלני המשנה של  במכרז הזכייני בדיקת ההצעות, בחירת זוכהבליווי וסיוע קבלת 

 לתחום הרמזורים.  כאמור הזוכה

יובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשוי להשתנות בהתאם לצרכי הצוות וללוח הזמנים  4.3

 יום.  30וקדמת של שלו, בהודעה מ

 תנאי סף  .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 :תנאים מקצועיים 5.1

מערכות רמזורים ו/או בניסוח בתכנון שנים לפחות  5המציע בעל ניסיון של  5.1.1

ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת  מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות רמזורים

 .ואחזקת מערכות רמזורים

המציע יכול להעמיד נותן שירותים אשר עומד בתנאי הסף המצטברים הבאים  5.1.2

 ):"נותן השירותים"(להלן: 

ניסוח מפרטים רמזורים ו/או במערכות  בתכנון שנים לפחות 5 ניסיון של 5.1.2.1

ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת  מזוריםלהתקנת ואחזקת מערכות ר

 .ואחזקת מערכות רמזורים

ניסוח מפרטים באו מערכות תקשורת ו/בתכנון  שנים לפחות 10של  ניסיון 5.1.2.2

מערכות תקשורת ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת התקנת ואחזקת ל

 . ואחזקת מערכות תקשורת

להתקנת ואחזקת מערכות  לפחות DBמכרזי  2ניסיון בניסוח של  5.1.2.3

 זכיינות אורמזורים הכוללים מערכות העדפה וחיבור למרכז ניהול תנועה 

הכוללים מערכות העדפה וחיבור למרכז  ואחזקת רמזורים להתקנת

  . שנתיים לפחותניהול תנועה, למשך תקופה של 

המתממשקים  לפחות פרויקטים 2ו/או ניהול תכנון של  ניסיון בתכנון 5.1.2.4

 למערכת "פלקון".

 :תנאים מנהליים 5.2

 .או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל 5.2.1
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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 

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

 המציע:

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

 פקודת מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 עליהן מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

 80הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה  6.1

 נקודות.  20וההצעה הכספית תהווה  נקודות

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

  בין המציעים. 

ניקוד   קריטריון  

  מקסימלי

בתכנון מערכות רמזורים  ותן השירותיםננטי של רלוו ניסיון   6.3

ו/או בניסוח מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות רמזורים 

  ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות רמזורים.

 2רמזורים יינתנו עד  5*על כל פרויקט אשר נכלל בו לפחות 

  נק'. 

  נקודות 20

בתכנון מערכות תקשורת  נותן השירותיםניסיון רלוונטי של    6.4

ח מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות תקשורת ו/או בניסו

  ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות תקשורת.

  נק'.  2*על כל פרויקט יינתנו עד 

  נקודות 10 

 DBיסוח של  מכרזי בנ נותן השירותיםרלוונטי של ניסיון    6.5

להתקנת ואחזקת מערכות רמזורים הכוללים מערכות העדפה 

זכיינות להתקנת ואחזקת  אווחיבור למרכז ניהול תנועה 

רמזורים הכוללים מערכות העדפה וחיבור למרכז ניהול 

  .  שנתיים לפחות תנועה, למשך תקופה של

מכרזים, או על כל זכיינות למשך תקופה  2*על כל מכרז מעל ל 

  נק'.  2יינתנו עד  םמשנתיייותר של 

  נקודות 10

ו/או ניהול תכנון  בתכנון נותן השירותיםניסיון רלוונטי של    6.6

  המתממשקים למערכת "פלקון".פרויקטים של 

  נק'. 2פרויקטים יינתנו עד  2*על כל פרויקט מעל ל 

  נקודות 10

בעבודה מול גופים  ו/או נותן השירותים המציעניסיון    6.7

  .ממשלתיים/ ציבוריים
  נקודות 10

  נקודות 5  .בעבודה בירושלים  השירותים ןהמציע ו/או נותניסיון    6.8

  נקודות 15  התרשמות כללית   6.9

  נקודות 20  הצעה כספית    6.10
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  התמורה הכספית .7

) ועל פי נספח התמורה שיועבר נספח ב'י ההצעה הכספית של הזוכה (התמורה תהיה על פ 7.1

 על ידי המזמין לאחר הזכייה.

יצוין כי בידי הצוות אומדן לעלות כתיבת ועדכון מסמכי המכרז הזכייני. הצוות יהיה רשאי  7.2

מעל או מתחת לאומדן כאמור, על פי שיקול דעתו  25%לפסול הצעה החורגת בשיעור של 

  הבלעדי.  

אבני  , על פיסכום סופי וקבועכ שולםת הזכייני ועדכון מסמכי המכרז תהתמורה עבור כתיב 7.3

 ת:הדרך הבאו

 עם קבלת אישור המזמין ופרסום המסמכים.ישולמו  60% 7.3.1

 .  2021בדצמבר  30-ישולמו במידה ופרסום המסמכים יתבצע עד ה 10% 7.3.2

 עם סיום ההתייחסות לשאלות המציעים במכרז הזכייני.ישולמו  30% 7.3.3

התמורה עבור ליווי בדיקת ההצעות ואישור קבלני המשנה לרמזורים של הזוכה תהיה  7.4

   ציע הזוכה בהצעתו הכספית. ימחיר השעה שעל פי עבודה שתקבע מראש ו בהתאם לתכנית

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.5

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

 משרדיות, נסיעות, חניה וכד'.  הוצאותישירות ועקיפות כולל שכר, 

 בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו עוד יובהר כי  7.7

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאמאת המזמין, 

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

  כים שיש לצרף להצעההמסמ .8

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 או תעודת עוסק מורשה. העתק תעודת התאגדות 8.1

 אות גופים ציבוריים כאמור לעיל.אישורים הנדרשים לפי חוק עסק 8.2

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

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד המציע תצהיר  8.4

 להזמנה זו. ג' כנספח , המצורףהאיכותי

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  המוצענותן השירותים תצהיר  8.5

 להזמנה זו.  כנספח ד', המצורף בחינת הניקוד האיכותי

 . להזמנה זו כנספח ה'המצורף  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 8.6

 המצורף להזמנה בצירוף אישור ניהול חשבון/ צילום שיק. 'ונספח פרטי חשבון בנק לפי  8.7

  ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם.רשימת ממליצים ופרטי  8.8

 אסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה) עבור נותן השירותים כדלקמן: 8.9

 תעודות השכלה רלוונטיות. 8.9.1

 קורות חיים. 8.9.2

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  8.10

 נוסח הזמנה זו. 8.10.1
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ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד לכך חתוהסכם ההתקשרות,  8.10.2

לתנאי  . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעעמוד האחרון)ב

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  8.10.3

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

 הבהרותשאלות ו .9

 04.10.21 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  9.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  9.2

  

  

 

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

 .שיוגשו השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 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 ת תוגש לתיבת ההצעות במשרדיהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  10.1

 תישלח לכתובת המייל: או ירושלים ,97רח' יפו , בכתובת: בנין כלל, םירושלי

tenders@jtmt.gov.ilהצעה שלא תימצא בתיבת . 0008:בשעה , 10.10.21 , עד ליום

 לא תשתתף בהליך. –במועד זה מסיבה כלשהי או בתיבת המייל ההצעות 

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

08:00-17:00 . 

עותקים (שני  3במעטפה סגורה, ב ככל שההצעה תוגש לתיבת ההצעות, יש למסור אותה  10.3

באחריות המציעים לוודא כי העותק דפסים ועותק אחד במדיה דיגיטלית). עותקים מו

 קשיח והדיגיטלי זהים בתוכנם. ה

למתן שירותי עדכון פרק ומפרטי רמזורים  "הצעהיצוין  (או בכותרת המייל) על המעטפה 10.4

למכרז הזיכיון להקמת והפעלת הקו הכחול של הרק"ל עבור צוות תכנית אב לתחבורה, 

 ".25/2021מס' הליך 

לאחר עם מציע אחר אלא או 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. 6משך לההצעה 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

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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  עצמו את הזכויות שלהלן:המזמין שומר ל

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

 . שהוצעו

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

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.3

 חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין.בין המציעים המובילים,  Best & Finalלבצע הליך של  11.4

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 11.5

כל בהצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 11.6

  .הצעה שהיא

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 11.7

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

 לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

מהעבודה והשירותים  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 11.9

 .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  11.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן , תכסיסניתנה הי ההצעה 11.10.1

 .ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים בלתי סביר

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  11.10.2

ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת  זמנה זוהתניה לגבי ההצעה ו/או תנאי ה

 תוקף.

 

  בברכה,              

  איריס ערד              

  סמנכ"ל הנדסה              

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה              
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   )SOWנספח א': מסמך תכולת עבודה (

  
  כללי.  .1

היועץ יידרש לבחון את פרקי הרמזורים שבמכרז הזיכיון להקמת והפעלת הקו הכחול של  .1.1

. היועץ יידרש לעדכן את המפרטים ולהתאימם SIT-ו TPS ,TLSהרכבת הקלה, לרבות מסמכי 

 לדרישות מנת"י. 

יתייחס ויעדכן את המפרטים בתגובה לשאלות ההבהרה של , היועץ ילווה את הליך המכרז .1.2

 ככל שיידרש.  ,המשתתפים במכרז

, ככל היועץ ילווה את בדיקת ההצעות ואת הליך אישור קבלני המשנה לרמזורים של הזכיין .1.3

  . שיידרש

  ץ יתייחס, בין היתר, לנושאים שלהלן: היוע .2

  :תנאים חוזיים להקמת ואחזקת רמזורים שבאחריות הזכיין .2.1

 הגדרת תקופות חוזיות ותחומי אחריות הזכיין בכל תקופה.  .2.1.1

הגדרת הליך מסירת רמזורים ומערכות קיימות לאחריות הזכיין והליכי השלמת עבודה  .2.1.2

 יין. ע"י הזכ הפרויקטומסירתם לעירייה בתום השלמת 

מערכות אל , רמזורים, תקשורת, טמ"ס, גלאי העדפה תנאי סף לקבלני המשנה להתקנת .2.1.3

רמזורים ומערכות " :פסק, מערכת בקרת רמזורים ומערכות אבטחת המידע עבורם (להלן

 ) לרבות: תנאים ארגוניים, תנאים משפטיים, תנאים טכניים. נלוות"

 ע"י הזכיין ואופן הפעלתם. הליכי הפעלת קבלנים ממונים מטעם מנת"י אפיון .2.1.4

 הגדרת התנאים לחיבור בקרת הרמזורים הסופיים והזמניים למערכת הפלקון של מנת"י.  .2.1.5

או שדרוג מנגנוני רמזורים והתאמתם לשילוב תכניות /הגדרת תנאים ומועדים להחלפה ו .2.1.6

 העדפה. 

כספיים  בהיבטיםהגדרת אופן תפעול החוזה הזכייני לתקופת ההקמה והאחזקה  .2.1.7

כלכליים (לדוגמה כחלק מחוזה זיכיון, כסכום קומפלט או תשלום על פי מחירון ותשלום 

 כל זאת בהתייחס לנושא ההקמה ולנושא האחזקה., לפי ביצוע בפועל)

, לרבות חלוקת אחריות בין הנלוותהגדרת תנאים חוזיים לאחזקת הרמזורים והמערכות  .2.1.8

 זכיין למדינה. 

 ימנגנונוכן הנלוות לשלב ההתקנה והאחזקה של הרמזורים והמערכות   SLAהגדרת  .2.1.9

 קנסות מתאימים במקרים של הפרה. 

ככל ויידרש על מנת להתאים לעבודות הרמזורים  GTSהתאמה ועדכון של מסמך  .2.1.10

       הנלוות.והמערכות 

  

  מפרטים טכניים:  .2.2

ב סופי מול ביצוע הגדרת תוצרים נדרשים לתשתיות רמזורים וטמ"ס וכלל המערכות בשל .2.2.1

 .(השלמות חוסרים) 1אינפרא 

 לתכנון להסדרי תנועה לרמזור ותכניות רמזורים בשלב ביצוע.  דרישותתיאום  .2.2.2

   הנלוות.מפרט תקשורת לנושאי רמזורים המערכות  .2.2.3

 .OCC-SDCהכנת פרטי מרכז הבקרה והתייחסות למרכז מטרופוליני, לרבות חדרי  .2.2.4

 זורים למערכות משיקות, לרבות איתות. מפרטי אינטגרציה בין מערכות הרמ .2.2.5
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  .RAMSהכנת מפרטי  .2.2.6

 ון מפרט טכני מרכז לפעולות תחזוקה משלימות.כהכנת / עיד .2.2.7

 . נלוותהכנת/עדכון מפרטי הדרכה עם התייחסות לרמזורים ולמערכות  .2.2.8

הכנת מפרט טכני מיוחד לציוד ועבודות רמזורים (מנגנונים, עמודים, פנסים, גלאים,  .2.2.9

 כבלים) 

   נלוות.מפרט טכני לדרישות חיבור חשמלי לרמזורים ומערכות  הכנת .2.2.10

הכנת מפרט טכני לדרישות למעבדת בדיקות רמזורים והתאמה לתוכנת תכנון רמזורים  .2.2.11

 קיימת.

 הכנת מפרט טכני לדרישות סקרים ותיעוד, תשתית וציוד קיים לחיבור צמתים למנת"י. .2.2.12

  נלוות.הכנת הגדרת תוצרים נדרשים לתכנון ובדיקות רמזורים ומערכות  .2.2.13

הגדרת שלבי ביצוע טכניים כולל שלבי מסירת תוצרים ונהלי בדיקות קבלה במפעל  .2.2.14

 ובשטח.

אשר יבואו למימוש , ותחזוקתם  נלוותהגדרת כתבי כמויות לעבודות רמזורים ומערכות  .2.2.15

 בהעברה למדינה.

תקשורת נדרשים לצורך חיבור לפלקון וחיבור בשלב הסדרים הגדרת מפרטי ממשקי  .2.2.16

 .)APNזמניים לרבות  תשתית פסיבית מבוססת סיב אופטי / סלולר (

פרק  עדכון, נלוותהכנת מפרטי עבודות תשתית (הנדסה אזרחית ) לרמזורים ומערכות  .2.2.17

 ."נלוות"תנאים כללים להנדסה לרמזורים ומערכות 
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  נספח ב' – הצעה כספית

  
על המציע לנקוב בסכום סופי וקבוע תמורת עדכון מסמכי : כתיבה ועדכון מסמכי המכרז הזכייני .1

 המכרז הזכייני ומתן מענה לשאלות הבהרה במסגרת הליך המכרז.

 : כדלקמן לתשלום יהיו הדרךאבני  .2

 עם קבלת אישור המזמין ופרסום המסמכים.ישולמו  60% .2.1

 .  2021בדצמבר  30-ישולמו במידה ופרסום המסמכים יתבצע עד ה 10% .2.2

 עם סיום ההתייחסות לשאלות המציעים במכרז הזכייני.ישולמו  30% .2.3

בשיעור על המציע לנקוב : (אופציונאלי) ליווי בדיקת ההצעות ואישור קבלני משנה לנושא הרמזורים .3

 . 2דרגת מתכנן ההנחה המוצע על ידו ביחס לתעריף החשכ"ל למתכננים ב

 : הצעת המחיר .4

  ניקוד מרבי לסעיף  הצעת המציע  סעיף
סכום התמורה הסופית עבור 
עדכון מסמכי המכרז הזכייני 
ומתן מענה לשאלות הבהרה 

  במסגרת הליך המכרז.

  נקודות 10  

שיעור הנחה המוצע ביחס 
לתעריף החשכ"ל למתכננים 

  .2בדרגת מתכנן 
  נקודות 10  

  
  
  
  

  תאריך  המציעחותמת וחתימת 

  

  

_______________________  

  

  

_______________________  
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  נספח ג' –תצהיר המציע 

      

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 לאחר"), המציעמטעם חברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ (להלן: "

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

  :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר

 

למתן שירותי עדכון פרק ומפרטי רמזורים "הזמנה להציע הצעות  במסגרת ניתן זה תצהיר .1

למכרז הזיכיון להקמת והפעלת הקו הכחול של הרק"ל עבור צוות תכנית אב לתחבורה, מס' 

 "). ההזמנה: "להלן" 25/2021הליך 

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

מפרטים להתקנת  בתכנון מערכות רמזורים ו/או בניסוחשנים לפחות  5בעל ניסיון של  .2.1

 ואחזקת מערכות רמזורים ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות רמזורים.

 כאמור בהזמנה.  אשר עומד בתנאי הסף יכול להעמיד את נותן השירותים .2.2

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. .2.3

יש ברשותו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  .2.4

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

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

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

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 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

ולצורך ניקוד  בתנאי הסף 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 

 מתו על התצהיר, לפנות לאנשי הקשר כאמור. לצוות, בחתי

 



2021-25הליך מספר    

 

 

 
   

  טבלת פרויקטים עבור המציע
 

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
  תקופת מתן השירותים

  
  
  
  
  
  חודש/שנה חודש/שנה עד

  
  שם הפרויקט

  
תיאור מהות העבודה 

  שבוצעה
(תכנון מערכות רמזורים 

ו/או ניסוח מפרטים 
ואחזקת מערכות להתקנת 

רמזורים ו/או פיקוח 
ובקרה על התקנת ואחזקת 

 מערכות רמזורים)
  

  
איש הקשר של הפרויקט פרטי 

  מטעם מזמין העבודה
  
  
  
  
  
  

  נייד טלפוןשם                       

1.        
  

  
  

  

2.        
  

  
  

  

3.        
  

  
  

  

4.        
  

  
  

  

5.        
  

  
  

  

7.        
  

  
  

  

8.        
  

  
  

  

הצורך *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת 



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

  

______________            _____________ 

  חתימה                              תאריך    

  

 אישור עו"ד
 

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

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

  .ניהצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפ

  

                _____________  

  חותמת+חתימה                    

   



 

 

  נספח ד' -תצהיר נותן השירותים 

  

 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_____________

רז הזיכיון להקמת והפעלת הקו למתן שירותי עדכון פרק ומפרטי רמזורים למכלהציע הצעות 

) "ההזמנה"(להלן: " "25/2021הכחול של הרק"ל עבור צוות תכנית אב לתחבורה, מס' הליך 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. נותן השירותים בתפקיד

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

בתכנון מערכות רמזורים ו/או בניסוח מפרטים להתקנת ואחזקת  שנים לפחות 5ניסיון של  .2.1

 מערכות רמזורים ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות רמזורים.

בתכנון מערכות תקשורת ו/או בניסוח מפרטים להתקנת  שנים לפחות 10ניסיון של  .2.2

 שורת. ואחזקת מערכות תקשורת ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות תק

להתקנת ואחזקת מערכות רמזורים הכוללים  לפחות DBמכרזי  2ניסיון בניסוח של  .2.3

אחזקת רמזורים זכיינות להתקנת ו אומערכות העדפה וחיבור למרכז ניהול תנועה 

 .  שנתיים לפחותהכוללים מערכות העדפה וחיבור למרכז ניהול תנועה, למשך תקופה של 

 המתממשקים למערכת "פלקון". פרויקטים לפחות 2של  ו/או ניהול תכנון ניסיון בתכנון .2.4

 . 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

וזאת לצורך קבלת המלצות וחווות דעת על נותן השירותים, על פי שיקול דעתו. נותן השירותים 

 מאשר לצוות, בחתימתו על התצהיר, לפנות לאנשי הקשר כאמור. 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  נותן השירותיםטבלת פרויקטים עבור 

ניסיון בתכנון מערכות רמזורים ו/או בניסוח מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות רמזורים ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות : 6.3סעיף  -ו 5.1.2.1סעיף 

  רמזורים.

  

  מס"ד

  

מזמין 

  השירותים

  

  

תקופת מתן 

  השירותים

  

חודש/שנה עד 

  חודש/שנה

  

 שם

  הפרויקט

  

  תיאור מהות העבודה שבוצעה

תכנון מערכות רמזורים ו/או ניסוח מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות (

  )רמזורים ו/או פיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות רמזורים

  

פרטי איש הקשר של הפרויקט 

  מטעם מזמין העבודה

  

  שם                       טלפון נייד

1.        
  

  
  

  

2.        
  

  
  

  

3.        
  

  
  

  

4.        
  

  
  

  

5.        
  

  
  

  

7.                

8.                

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך



 

 

  

:  ניסיון בתכנון מערכות תקשורת ו/או בניסוח מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות תקשורת ו/או בפיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות 6.4וסעיף  5.1.2.2סעיף 

 תקשורת. 

  

  מס"ד

  

מזמין 

  השירותים

  

  

תקופת מתן 

  השירותים

  

חודש/שנה עד 

  חודש/שנה

  

שם 

  הפרויקט

  

  תיאור מהות העבודה שבוצעה

תכנון מערכות תקשורת ו/או ניסוח מפרטים להתקנת ואחזקת מערכות (

 )תקשורת ו/או פיקוח ובקרה על התקנת ואחזקת מערכות תקשורת

  

  

פרטי איש הקשר של הפרויקט 

  מטעם מזמין העבודה

  

  שם                       טלפון נייד

1.        
  

  
  

  

2.        
  

  
  

  

3.        
  

  
  

  

4.        
  

  
  

  

5.        
  

  
  

  

7.                

8.                

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך

  



 

 

  

  

אחזקת זכיינות להתקנת ו אוואחזקת מערכות רמזורים הכוללים מערכות העדפה וחיבור למרכז ניהול תנועה  להתקנת DBמכרזי : ניסיון בניסוח של 6.5וסעיף  5.1.2.3סעיף 

  .  שנתיים לפחותרמזורים הכוללים מערכות העדפה וחיבור למרכז ניהול תנועה, למשך תקופה של 

  

  מס"ד

  

מזמין 

  השירותים

  

  

תקופת מתן 

  השירותים

  

חודש/שנה עד 

  חודש/שנה

  

שם 

  הפרויקט

  

  תיאור מהות העבודה שבוצעה

להתקנת ואחזקת מערכות רמזורים הכוללים מערכות העדפה  DBניסוח של מכרזי (

וחיבור למרכז ניהול תנועה או זכיינות להתקנת ואחזקת רמזורים הכוללים מערכות 

  )העדפה וחיבור למרכז ניהול תנועה, למשך תקופה של שנתיים לפחות

  

פרטי איש הקשר של 

עם מזמין הפרויקט מט

  העבודה

  

  שם               טלפון נייד

1.        
  

  
  

  

2.        
  

  
  

  

3.        
  

  
  

  

4.        
  

  
  

  

5.        
  

  
  

  

7.                

8.                

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך



 

 

  

  של פרויקטים המתממשקים למערכת "פלקון".ו/או ניהול תכנון  ניסיון בתכנון: 6.6וסעיף  5.1.2.4סעיף 

  

  מס"ד

  

מזמין 

  השירותים

  

  

תקופת מתן 

  השירותים

  

חודש/שנה עד 

  חודש/שנה

  

שם 

  הפרויקט

  

  תיאור מהות העבודה שבוצעה

ו/או ניהול תכנון של פרויקטים המתממשקים  תכנון(

  )למערכת "פלקון"

  

פרטי איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  מזמין העבודה

  

  

  

  שם               טלפון נייד

1.        
  

  
  

  

2.        
  

  
  

  

3.        
  

  
  

  

4.        
  

  
  

  

5.        
  

  
  

  

7.                

8.                

  ך*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצור

  

  



 

 
 

  

 
  

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

  

______________            _____________ 

  חתימה                                    תאריך    

  

 אישור עו"ד
 

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

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

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

  .אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפנייעשה/תעשה כן, 

        

                    

              _______________  

  חותמת+חתימה     

  

 
 
   



 

 
 

  

  נספח ה' – תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

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

"), המציעח.פ/ע.מ_____________ (להלן: " מטעם חב'/ע.מ_______________________

למתן שירותי עדכון פרק ומפרטי רמזורים למכרז "הזמנה להציע הצעות עושה תצהירי זה במסגרת 

הזיכיון להקמת והפעלת הקו הכחול של הרק"ל עבור צוות תכנית אב לתחבורה, מס' הליך 

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה "), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ההזמנה(להלן: "" 25/2021

  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

באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 קשרי עם מי מהן. 

 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

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

 .  את קשרי המציע עם החברות

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

 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                 



 

 
 

 
  פרטי חשבון בנק – 'ונספח 

 
  

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:

_______________  _______________  _________________  

 
  


