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  כללי  .1

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני  .1.1

 ,פרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים) מקדם צוות""הו/או  "המזמין"ירושלים (להלן: 

  ורשת קווי רכבת קלה. רשת קווי אוטובוס : ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המוניםלרבות 

 אותו מנהל ומקדם המזמין מטעם המגזר הציבורי הוא פרויקט הרכבת הקלההפרויקט המרכזי  .1.2

 :הקווים הבאים הכולל את ,בירושלים

רכבת בגבעה הצרפתית, אשר  ק"מ ודיפו 14קו רק"ל באורך של : הקייםהקו האדום  -

 . 2009בשנת  הקמתם הושלמה

- JNET :"הארכות הקו האדום ואת שלוחת מלחה  ,פרויקט הכולל את הקמת "הקו הירוק

ע"י חברת  1ק"מ נוספים אשר נמצאים כיום בשלב עבודות אינפרא  27-. סה"כ כ25ודיפו 

  הקיים.  האדום את הקו אשר גם מפעיל, זכייןהעל ידי  2אינפרא  תחילת עבודותבומוריה 

- Blue Line : יפעלו בשלושה מסדרונות המתוארים , אשר מספר קווי תפעולפרויקט הכולל

 ,תכנון המפורטההפרויקט נמצא בשלב . ק"מ 31.5-כ  הוא כוללהפרויקט האורך  להלן. 

-2021בשנים  יפורסמו) 1כאשר מכרזי הביצוע לעבודות הנדסה אזרחית מקדימות (אינפרא 

 2021אוגוסט ב פורסםוהמכרז הזכייני להקמת המערכות הרכבתיות והפעלת הקו  2024

  .2022באמצע שנת וזוכה צפוי להיבחר 

  מחולק לשלושה מסדרונות: Blue-Line-פרויקט ה

o ("הקו הכחול") משכונת רמות לגילה  ,בפרויקטהמרכזי המסדרון : המסדרון המרכזי

חלקים ו בשלב התכנון המפורטנמצא  .מלחהרכבתי בשכונת ודיפו  וכולל מנהרה תת"ק

 .ביצועראשונים יצאו ל

o בחפיפה לקו הכחול ובנפרד לאורך עמק  :)"הקו התכלת"( מלחה - מסדרון הר הצופים

חלקו , כאשר נמצא בשלב התכנון המפורט. עד לדיפו מלחה רפאים ושכונת תלפיות

 .הצפוני נמצא בהשלמה סטטוטורית

o  תכנון מוקדםמתקדם של בשלב נמצא : ")הקו הסגול(" ארמון הנציב-הדסהמסדרון 

    . וסטטוטורי

  הקו הצהוב, הקו החום ושלב ה' של רשת הסעת ההמונים.קווים עתידיים:  -

בתכנון פרויקטים תחבורתיים נוספים לרבות: חניונים, מסופי תח"צ,  המזמיןבנוסף עוסק  .1.3

 נת"צים, מנהרות וגשרים. 

לאמץ גישה של ניהול איכות כולל ונרחב לפרויקטים  המזמיןבמסגרת פעילותו, מבקש  .1.4

 ,Civil Engineering Works, Systems Engineering, Reliability, Availability :שבאחריותו

Maintainability, and Safety (RAMS), Sustainability, Human Factors and Safety & 

Technical assurance processes . 

הבאים וכפי שמפורט  השירותיםלמתן  חברה או חברותלבחור  המזמיןבמסגרת הליך זה מבקש  .1.5

 להזמנה זו.  1בנספח 

  .שירותי ניהול והבטחת איכות עבור פרויקט הקו הכחול .1.5.1

פרויקטים נוספים עבור עבור הקו הכחול והנדסי ו מקצועי שירותי בקרת תכנון וייעוץ .1.5.2

 . הצוות המקודמים על ידי
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 לעצמו שומרכי המזמין ושייתן את מלוא השירותים לבחור זוכה אחד  המזמיןבכוונת יובהר כי  .1.6

וייעוץ מקצועי  הנדסי תכנוןבקרת מתן שירותי עבור או יותר נוסף  זוכה אופציה לבחירתה את 

 .  והנדסי

 הגדרות  .2

לכל המונחים בהזמנה להציע הצעות זו תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף זה להלן. בהעדר  .2.1

הגדרה כאמור, תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם, אלא אם כן עולה אחרת מהקשר 

  הדברים. 

  ההגדרה  המונח

  ""המזמין
העמותה לתכנון פיתוח ושימור אורבני "הפועל בשם , צוות תכנית אב לתחבורה

  ."ירושלים

"נציג 

  המזמין"

מי  ו/אותהא נציגתו סמנכ"לית הנדסה  ,כל עוד לא הודיע המזמין אחרת

  .המטעמ

  מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו.  ""המציע

"החברה 

  הזרה"

חברה בינלאומית איתה התקשר המציע לצורך מתן השירותים המקצועיים 

  נשוא מכרז זה.

  "הזוכה"
הסכם למתן השירותים,  עמםנבחרה ויחתם  םשהצעתאו מציעים המציע 

  .שיעסוק במתן השירותים נשוא מכרז זה םלרבות כל גורם מטעמ

"מנהל 

  הקו"
 מי שהוגדר כך על ידי המזמין.

"ראש צוות 

  הניהול"

המוגדרים  על ביצוע השירותיםציע אשר יהיה אחראי מטעם המ, המציע עובד

  .לשירותים אלו איש הקשר מול המזמיןישמש כ ואשרלצוות הניהול 

צוות  ראש"

  "הבקרה

המוגדרים  על ביצוע השירותיםציע אשר יהיה אחראי מטעם המ, המציע עובד

  .לשירותים אלו איש הקשר מול המזמיןישמש כ ואשרלצוות הבקרה 

עובד "

  "המציע

המעניק עובד בחשבונית  או עובד המועסק על ידי המציע והשייך למצבת עובדיו

  .שנים לפחותשלוש למציע שירותיו בהיקף של משרה מלאה ובמשך 

פרויקט "

תחבורה 

  "יבשתית

,                                                                                                           מחלפים ,מנהור, גישור ,כבישיםפרוייקט שמהותו ביצוע עבודות 

  או חלק מעבודות אלה. וכן מסלולי תעופה, בודות תשתית למסילת רכבתע

"פרויקט 

  מסילתי"
  .רכבת קלה או רכבת כבדה או מטרו
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  ההגדרה  המונח

פרוייקט "

תחבורה 

עירוני או 

פרויקט 

 -מסילתי 

  "עירוני

, העונה על הדרישות המצטברות תחבורה יבשתית או פרויקט מסילתיפרוייקט 

  הבאות: 

  );424עירוני (  שטח תמרור י"עפ עירוני כתחום מוגדר  .א

  ;או חלק מבינוי עירוניו/חלק מתשתית עירונית מהווה   .ב

יובהר כי עבודות פיתוח להקמת  .נמצא באיזור עירוני מבונה קיים  .ג

או הרחבת  במסגרת הקמת שכונה חדשה כגון: עבודות, תשתיות חדשות

  עירונית. לא יוכרו כפרויקט תשתית בסביבה שכונה קיימת

היקף "

  "הפרויקט

לעלות העבודות הקבלניות/ההנדסיות הקשורות מתייחס היקף הפרויקט 

 ., ללא מע"מפרויקט ומהוות חלק ממנולישירות 

 

 ההזמנה מסמכי .2.2

 מסמכי ההזמנה כוללים את המסמכים המפורטים להלן:

    .הזמנה להציע הצעות זהנוסח  .2.2.1

לשירותי בקרת תכנון וכן  בטחת איכותהו ניהוללשירותי  תכולת העבודהמסמך  :1נספח  .2.2.2

  .וייעוץ מקצועי והנדסי

 . טפסים :2נספח  .2.2.3

 חות בקרה. "דוגמאות לדו : 3נספח  .2.2.4

 .שאלות הבהרה פורמט קובץ :4נספח  .2.2.5

  . טבלאות להוכחת תנאי סף וניסיון קובץ :5נספח  .2.2.6

 

 השירותים הנדרשים  .3

מפורט במסמך תכולת כהנדסי, מקצועי ואו בקרת תכנון וייעוץ /יידרש לתת שירותי ניהול ו הזוכה

כי המסמכים המפורטים הם המסמכים המחייבים ואליהם על המציעים  . יובהר1ספח נהעבודה 

  להתייחס בהצעתם. 

  :מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן תיאור כללי של השירותים ושיטות העבודה

 לקו הכחול כותיבקרה והבטחת א, שירותי ניהול  .3.1

יעבוד תחת הנחייתו ה והבטחת איכות לקו הכחול, ובקר ,שירותי ניהוליספק הזוכה  .3.1.1

 מנהל הקו מטעם צוות תכנית אב לתחבורה.  המקצועית של

 .להלן 3.1.33.1.3אמור בסעיף כקבועים,  נותני שירותים לרשות המזמיןיעמיד הזוכה  .3.1.2

תוך שיתוף פעולה ועבודה ניהול פרויקט, ב סייעו באופן קבוע למנהל הקוייועצים אלה 

  לרבות: ומטעמו,  ול הגורמים המקצועיים הרלוונטים אצל המזמיןמ

 עדכון הפרוגרמה למערך ניהול איכות כולל לפרויקט. אישרור ו -

לרבות איפיון לפרויקט הקו הכחול  המזמיןניהול בקרת איכות תכנון מתכנני  -

  הבקרה.  תלצווהבקרה וניסוח מטלות 

 בדיקת מסמכי הגשות המציעים במכרז הזכייני. -

 .של הזוכה במכרז הזכייני) developmentהפיתוח (ניהול שלב  -
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 .2ואינפרא  1בקרת מסמכים ותהליכים בשלב ביצוע אינפרא  -

 .2ואינפרא  1ניהול הבטחת איכות בזמן הביצוע של אינפרא  -

 .JNET/BL וממשקי אינטגרצית מערכותניהול  -

 .מול הזכיין ניהול תביעות -

 .ניהול מסמכים -

 .ניהול התקשרויות -

 .ניהול ומעקב תקציבי -

 .ישיבות והכנת חומרים לועדת המכרזים -

 .יםסיוע טכני ושירותים אדמיניסטרטיבי -

 תני השירותים הקבועים:נו .3.1.3

 ידו לתפקידים המציע את זהות המועמדים המוצעים על יפרטבמסגרת הצעתו  .3.1.3.1

  . ראש צוות הניהול, מנהל האינטגרציה ומומחה הרק"ל הזר הבאים:

ויאושרו על ידי  יהילאחר הזכ על ידי הזוכהיועמדו על ידי שאר נותני השירותים  .3.1.3.2

 , כמפורטי הפרויקטככפי שיידרש בהתאם ללוחות הזמנים וצרמזמין, מראש, ה

אינו מתחייב להזמין מהזוכה את השירותים של כל  ןהמזמייובהר כי . 1בנספח 

  נותני השירותים וכי הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי. 

 

 והנדסי שירותי בקרת תכנון וייעוץ מקצועי .3.2

בקרי  ושישמש ומזדמנים נותני שירותים קבועיםלהעמיד לרשות המזמין  יידרש הזוכה .3.2.1

  עבור כל שלבי התכנון שידרשו. ויועצים מקצועיים תכנון

למנהלי אגפי החטיבה וייעוץ למנהל הקו וכן יתן שירותי בקרת תכנון  יובהר כי הזוכה .3.2.2

י "וכל אגף אחר שיוחלט ע , אגף בקרהמערכותאגף ביצוע,  אגףההנדסית : אגף תכנון, 

   סמנכ"ל הנדסה של צוות תכנית אב לתחבורה.

  בין היתר: , השירותים יכללו .3.2.3

 כנון הנדסה אזרחית בכל שלבי  הפרויקט (מוקדם, סטטוטורי, מפורט).בקרת ת 

   .בקרת תכנון מערכות 

  מבחני מערכת, לרבותT&C . 

 .סיוע בניתוח ובחירת חלופות 

  השתתפות וייצוג ככל הנדרש אל מול גורמי חוץ כגון משרדי ממשלה, משרדי ניהול

 פרויקטים, מתכננים וכו'. 

  סקירות מקצועיות, נוספות רלוונטים לרבות: חוות דעת ייעוץ מקצועי בנושאים ,

 בדיקת תכניות תפעולויות וכו'. 

 .שירותים מקצועיים נוספים ככל שיידרש 

 :נותני השירותים .3.2.4

נותני שירותים קבועים הזוכה יעמיד לטובת המזמין  :נותני שירותים קבועים  .3.2.4.1

אלו יתנו תים רכז צוותי בקרות. נותני שירוכו בקרהראש צוות אשר ישמשו כ

ניהול צוותי ליהיו אחראים לקשר מול המזמין ושירותים שוטפים למזמין, 
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המציע את זהות המועמד המוצע על ידו לתפקיד  יפרטבמסגרת הצעתו  הבקרה. 

  ראש צוות הבקרה.

יועצים מקצועיים מומחים בכל הוזכה יעמיד בנוסף  :נותני שירותים מזדמנים .3.2.4.2

רשאי לבקש יהיה  המזמין .1נספח בוהמפורטים  התחומים הרלוונטים לעבודה

וזאת  ,1 בנספחמהזוכה להעמיד מומחים בתחומים נוספים שאינם מפורטים 

 בהתאם לצרכי הפרויקט.

   שיטת העבודה .3.3

 :השירותים יינתנו כמפורט בהסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור

, על חשבונו, יידרש לשכור הזוכהיובהר כי עיקר השירותים יינתנו בירושלים וכי  .3.3.1

עבור אנשי הצוות (במרחק הליכה ממשרדי הצוות)  משרדים בסמיכות למשרדי הצוות

 97. תשומת לב המציע כי משרדי המזמין ממוקמים במרכז כלל, רח' יפו הקבועים

, לקריית הממשלה. על הזוכה 2025להעתיק את מיקומם, בסוף שנת  ירושלים, וצפויים

 להערך בהתאם.

הקבועים יועמדו לטובת המזמין באופן שוטף ובמשרה מלאה, ויבצעו נותני השירותים  .3.3.2

ושר על את השירותים בהתאם לתכנית העבודה השנתית שתיקבע על ידי מנהל הקו ותא

נציגי האגפים השונים לקביעת תהליכים, אפיון הבקרות, כמו כן, יעבדו מול ידי המזמין. 

בהתאם לשלבי התכנון  הבדיקות והדרישות הנדרשות לפרויקטים שבאחריותם,

  וההתקדמות של הפרויקטים. 

נותני השירותים המזדמנים יופעלו בהתאם לצורך, כאשר בעבור כל פרויקט ו/או ע"פ  .3.3.3

תימסר לידי הזוכה הזמנת עבודה אשר  ,תכנית העבודה השנתית ו/או מטלה מזדמנת

ת הזמנים בה יוגדרו המטלות, צוות העבודה, התוצרים, התמורה ולוחו לגביה, מפורטת

למתן השירותים ואבני דרך לתשלום. יובהר כי שירותים אלו יינתנו רק כנגד הזמנות 

עבודה חתומות. התמורה עבור שירותים אלו תשולם כנגד השלמת עבודה ומסירת 

 תוצרים.  

 הל הקו דו"חות פעילות בפורמט שייקבע על ידו. נמדי חודש ימסור הזוכה למ .3.3.4

 מועד העמדת אנשי הצוותים .3.4

 7הזוכה יעמיד את אנשי הצוות הקבועים, אשר הציג כחלק מהצעתו, לא יאוחר מתום  .3.4.1

 .כניסת הסכם ההתקשרות לתוקףימים מיום 

יתר אנשי הצוות הקבועים, הזוכה יעביר לאישור המזמין, את שמות המועמדים למילוי  .3.4.2

יום מיום כניסת הסכם ההתקשרות לתורף. אנשי  14בתוך  למעט  מפקחי האיכות,

 .אישור הצוותימים מיום  30יחלו בעבודתם  לא יאוחר מתום  וותהצ

כניסת הסכם ההתקשרות ימים מיום  30-שירותי היועצים המזדמנים ינתנו החל מ .3.4.3

 . ובהתאם לצורך ותוכנית העבודה שתאושר לתוקף

תקופות מסויימות, אשר תקבענה מראש בעת חתימת החוזה ו/או בכל שנה בתכנית  .3.4.4

גם נוכחות פיזית לתקופות ממושכות של חלק מהיועצים המקצועיים  תכלולנה העבדה,

  ':וכיובבדיקת ההצעות, בדיקת הגשות התכנון  לטובתכמפורט, זרים ה

 קרונות יועץ.  

 לושמיח יועץ.   
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  ממשקי מערכותיועץ.  

  מתח נמוךיועץ.  

  

  תקופת ההתקשרות .4

ידרש אישור המזמין , כאשר מדי שנה שנים 7עד ההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה של  .4.1

 להמשך ההתקשרות והיקפה, בהתאם לתכנית העבודה. 

המזמין יהיה רשאי שלא לאשר את הארכת תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא והזוכה לא יוכל  .4.2

 להעלות כל טענה בעניין זה. 

בנוסף, המזמין יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות של שנה ו/או חלקה וזאת עד שנה  .4.3

ילת ההפעלה המסחרית המלאה של הקו הכחול. הארכת ההתקשרות כאמור בסעיף זה לאחר תח

 בצוות ובהתאם לאמור בהסכם.  מוסמכיםתהיה בכפוף לאישור הגורמים ה

 

  תנאי סף .5

רשאים דורשים ידע והתמחות מקצועית ייחודית. בהתאם לכך,  השירותים נשוא מכרז זהכי יובהר 

 .תנאי הסף המפורטים להלןכל העומדים בלהשתתף במכרז אך ורק מציעים 

 עבור המציע מנהליים סף תנאי .5.1

   ל.בישרא כדין התאגד אשר רשום תאגיד הוא המציע .5.1.1

המציע בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  .5.1.2

 . 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר 2המציע עומד בדרישות סעיף  .5.1.3

  מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

היה  2018,2019,2020מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים  .5.1.4

  מלש"ח. 20לפחות 

המציע התקשר בהסכם שירותים עם חברה זרה העומדת בתנאי הסף המפורטים  .5.1.5

   המשך.ב

 למציע מקצועיים סף תנאי .5.2

ניהל את בקרת התכנון  או הביצועניהל בישראל את שלב התכנון המפורט ושלב  המציע .5.2.1

 מסילתיהאיכות בשלב הביצוע של לפחות פרויקט בטחת הבשלב התכנון המפורט ואת 

בשלב הנחת או שהוא מצוי  אשר ביצועו הושלם לפחות, "חשלמ 500אחד בהיקף של 

  . המסילות

ניהל את בקרת התכנון  או הביצועניהל בישראל את שלב התכנון המפורט ושלב  המציע .5.2.2

 תחבורהבטחת האיכות בשלב הביצוע של לפחות פרויקט הבשלב התכנון המפורט ואת 

  אשר ביצועו הושלם.  לפחות, "חשמל 80 150 אחד בהיקף של  עירוני

 זכיין אוהמדובר באין (חברת תשתית מטעם המדינה /המדינה מטעםניהל  המציע .5.2.3

אחד  פרויקטהאיכות בשלב הביצוע של בטחת השלב הביצוע או את  את קבלן המבצע)ב

שבוצע על ידי קבלן  DB  תתשתיו פרויקט או שבוצע על ידי זכיין PPP בשיטת לפחות

  . זר קבלן"י ע שבוצע, "חמלש 500שמעל  בהיקף זר,
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יתקיימו בפרויקט אחד וכי המציע רשאי לכלול יותר  כולםיצויין כי אין הכרח ששלבי התכנון 

כל שלבי הפרויקט. עם זאת יובהר ויודגש כי על כל אחד ניסיון במפרויקט אחד על מנת להוכיח 

 מהפרויקטים המוצעים לעמוד בתנאי הסף. 

 הזרה החברהסף עבור  תנאי .5.3

 במדינת כדין ורשומה התאגדה אשר, ציבורי או פרטי, זר תאגיד הינה הזרה החברה .5.3.1

   . מוצאה

 אינה מנועה מבחינה חוקית לפעול בישראל. הזרה החברה  .5.3.2

 על כל, ו בקרה בפרויקטים של רכבת קלהו/אבשירותי ניהול  ניסיוןבעלת  הזרה החברה .5.3.3

) 2בשני () לרבות ליווי ובקרה על הביצוע התכנון ועד לשלב ההפעלה משלב( הםשלבי

 :המפורטים (תנאים מצטברים)העונים על כל תנאי הסף לפחות, פרויקטים 

 ;או מטרו פרויקט רכבת קלה ואה הפרויקט .א

  מ מסילה חדשה:ק" 7בפרויקט לפחות  .ב

 ;2005 שנת לאחר והופעל הושלם הפרויקט .ג

  .לפחות יורו מיליון 500 ואה הפרויקט של הכספי היקפו .ד

יתקיימו בפרויקט אחד וכי המציע רשאי לכלול  כולםכי אין הכרח ששלבי התכנון  יןיצו

כל שלבי הפרויקט. עם זאת יובהר ויודגש ניסיון באחד על מנת להוכיח יותר מפרויקט 

(ד)  -(א) מוד בתנאי הסף המפורטים בסעיפים כי על כל אחד מהפרויקטים המוצעים לע

  לעיל. 

 המכרז במסגרת המוצגים השירותים נותני עבורסף  תנאי .5.4

  : , כדלקמןנותני שירותים קבועיםידרש להציג בהצעתו המציע 

  :ניהולה צוות ראשסף עבור  תנאי .5.4.1

 . תושב ישראל .א

 . בעל תואר אקדמי רלוונטי (הנדסה/כלכלה/ניהול) .ב

הובלה ב שנתייםלפחות מתוכן , שנים לפחות 10של וניהולי  מקצועי ניסיון בעל .ג

ת הנדסה ושילוב של תשתיתחבורתי או אחר הכולל רק"לפרויקט  של ניהול בכירו

 500מעל של בהיקף , אזרחית וחשמל או מערכות אלקטרומכאניות מתקדמות

 .ש"חמל

עובדים ישירים או צוות  5לפחות בניהול של  שנים לפחות 3בעל ניסיון של  .ד

 .יועצים/בקרים

  : בקרההעבור ראש צוות תנאי סף  .5.4.2

 . תושב ישראל .א

  . רשוי אזרחי/אדריכל מהנדס .ב

 .בפרויקטי תשתית בתכנון/ניהול תכנון/בקרת תכנון לפחותשנים  10ניסיון של בעל  .ג

צוות עובדים ישירים או  5לפחות של בניהול  שנים לפחות 3ניסיון של בעל  .ד

 . בקריםיועצים/

  :עבור מנהל האינטגרציה תנאי סף  .5.4.3

 .תקשורתאו  מערכות, מהנדס חשמלבעל תעודת  .א

  .בניהול אינטגרציה של מערכות לפחות שנים 10בעל ניסיון של  .ב
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 :)הפרויקט מנהל סגן( זר "לרק מומחה עבור סף תנאי   .5.4.4

 . עובד החברה הזרה .א

  .בעל תעודת מהנדס בארץ המוצא .ב

 .לפחות שנים 15 בעל וותק מקצועי כמהנדס של .ג

בתחום לפחות פרויקטים  שניבעל ניסיון כמנהל פרויקט או סגן מנהל פרויקט של  .ד

(משלב התכנון ועד לשלב ההפעלה)   על כל שלביהם ,קלות רכבותבקרה ו/או תכנון ה

 קלה רכבתשל  אחדבפרויקט בעל ניסיון כמנהל פרויקט או סגן מנהל פרויקט  או

אי הסף המפורטים (תנאים ובלבד שכל הפרויקטים עונים על כל תנ, מטרושל  ואחד

 מצטברים):

  ;(או מטרו לפי העניין) פרויקט רכבת קלה הואהפרויקט  )1(

 ;2005הפרויקט הושלם והופעל לאחר שנת  )2(

  מיליון יורו לפחות. 500 ואהיקפו הכספי של הפרויקט ה )3(

יתקיימו בפרויקט אחד וכי המציע רשאי לכלול כולם יצויין כי אין הכרח ששלבי התכנון 

כל שלבי הפרויקט. עם זאת יובהר ויודגש ר מפרויקט אחד על מנת להוכיח ניסיון ביות

) 3(-)1מהפרויקטים המוצעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיפים (כי על כל אחד 

  . לעיל

   .1 בנספחסף עבור נותני השירותים הנוספים מפורטים  תנאי .5.4.5

 

 קריטריונים לבחירת המציע .6

  . הסופי מהציון 80%, המהוות נקודות 100עד הוא  איכותי ניקודהסך כל 

מס' 

  סעיף
  קריטריון

ניקוד 

  מקסימלי

  המציע   .6.1

 5 10באמצעות  מומשש פרויקט תחבורתיעבור כל  .א

בהיקף (קבלני) ו לפחות מכרזי ביצוע נפרדים

(לכל מכרז) בו ניהל המציע  מלש"ח 50מינימאלי של 

נקודות לכל היותר  4ועד  נקודות 2 –את התכנון 

 לסעיף זה. 

בהיקף של מסילתי קווי  פרויקט תחבורתיעבור כל  .ב

את הביצוע, המציע מלש"ח לפחות בו ניהל  200

 4ועד  נקודות 2 –לרבות ניהול מערך בקרת הביצוע  

 נקודות לכל היותר לסעיף זה. 

ציבורי ההול בקרת ביצוע מטעם המזמין יעבור נ  .ג

 1 –או רכבת קלה (מסילות ומערכות)  PPPבפרויקט 

   נקודות לכל היותר לסעיף זה. 2נקודה ועד 

10  

  החברה הזרה   .6.2
, לרבות ניהול הבקרה ו/או התכנוןשלב עבור ניהול   .א

של כל פרויקט בתחום הרכבות  בטחת האיכותה
  10  
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מס' 

  סעיף
  קריטריון

ניקוד 

  מקסימלי

עומד בתנאים אשר  הקלות ו/או בתחום המטרו,

  הבאים: 

  ק"מ מסילה חדשה; 7לפחות  - 

  ;2005הפרויקט הושלם והופעל לאחר שנת   -

 מיליון יורו  500היקפו הכספי של הפרויקט הינו   -

   לפחות.

   .לכל היותר נקודות 8פרויקט ועד נקודות לכל  2 

או בקרה ו/ה ניהול , לרבותביצועשלב העבור ניהול  .ב

של כל פרויקט בתחום הרכבות בטחת איכות ה

עומד בתנאים אשר  הקלות ו/או בתחום המטרו,

  הבאים: 

  ק"מ מסילה חדשה; 7לפחות  - 

  ;2005הפרויקט הושלם והופעל לאחר שנת   -

  מיליון יורו 500היקפו הכספי של הפרויקט הינו   -

  לפחות.

  . לכל היותר נקודות 8נקודות לכל פרויקט ועד  2

 בישראל יזכו *פרויקטים כאמור בסעיפים א+ב שבוצעו

נקודות לכל  4בנקודה נוספת ועד  את החברה הזרה

  היותר.

  ראש צוות ניהול   .6.3

סות לנושאים חוך מתן התיית ,ינוקד באופן יחסי

 הבאים: 

 ניסיון בפרויקטי רק"ל.  

  בפרויקטי ניסיוןPPP. 

 ניסיון בניהול צוות עובדים ישירים.  

 טי תשתיתיקניסיון עבודה בחו"ל בפרו.  

 מערכות ימרוב יםניסיון בפרויקט.  

18  

6.4.   

  

  

  

  ראש צוות בקרה

סות לנושאים חתוך מתן התייינוקד באופן יחסי, 

 הבאים: 

  בפרויקטי רק"לניסיון.  

  בפרויקטי ניסיוןPPP.  

 ניסיון בניהול צוות עובדים ישירים.  

 ניסיון עבודה בחו"ל בפרוקיטי תשתית.  

 מערכות ימרוב יםניסיון בפרויקט. 

 השכלה או הכשרה פורמאלית בתחום הבקרה.  

18  
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מס' 

  סעיף
  קריטריון

ניקוד 

  מקסימלי

6.5. 
מנהל 

  האינטגרציה

לניסיון  ינוקד באופן יחסי, תוך מתן התייחסות

  באינטגרציית מערכות רק"ל. 
6  

  זר מומחה רק"ל   .6.6

ינוקד באופן יחסי, תוך מתן התייחסות לנושאים 

 : הבאים

  ניסיון בפרויקטיPPP.  

  עבודה בישראלבניסיון.  

 (מס' פרויקטים) ניסיון בניהול בפרויקטי רק"ל.  

18  

6.7.   

  

התרשמות 

כללית מההצעה 

  ומהצוות המוצע 

(לרבות הצוות 

  הנוסף)

  ראיון לרבות  

וחוות דעת 

מזמיני עבודה 

  קודמים

  20  

  100  סה"כ

  

 ניקוד ההצעה הכספית .7

 מהציון הסופי. 20%ניקוד ההצעה הכספית מהווה  .7.1

 יקבע לכל הצעה שיעור הנחה משוקלל על פי הנוסחה הבאה: ,הכספית ההצעהלשם חישוב ניקוד  .7.2

𝑋- בהתאם לדירוג השכר המוצע  ,תמורה חודשית מבוקשת לכל נותני השירותים הקבועים

  בהצעת המציע.

𝑋 - .התמורה החודשית המבוקשת בהצעה הזולה ביותר  

 - 𝑌ניקוד שיעור הנחה עבור נותני השירותים הנוספים.   

- 𝑌 ניקוד שיעור הנחה עבור ד"וח בקרת תכנון הנדסי ל RFT .  

∗הכספית =ההצעה ניקוד    𝟔𝟎 + 𝒀𝟏 + 𝒀𝟐    

 אופן בחירת המציע .8

  ההצעות תיבדקנה בשלבים כדלקמן:

תנאי הסף. למען הסדר הטוב בדק עמידת המציעים ביבשלב הראשון ת:תנאי סף- שלב א'

יעברו את שלב א' כי רק הצעות של מציעים שעמדו בתנאי הסף  יובהר

  ג' של בדיקת ההצעות במכרז.-ב' ו יםיבדקו במסגרת שלבו

  -  שלב ב'

  :איכות

ציון איכותי להצעות שעמדו  וינתן בשלב זה יבדקו הנתונים האיכותיים

  .בתנאי הסף
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יתבצע ניקוד על בסיס  ניקוד האיכות ייעשה בשני שלבים: בשלב הראשון

בעקבותיהם תהיה לאחר מכן יתקיימו ראיונות  המסמכים שצורפו בהצעה,

, בהתאם לנתונים שהוצגו בפניה. ועדת הבחירה רשאית לשנות את הניקוד

זכות לזמן לראיון את כל ה את הועדת הבחירה שומרת לעצמ כי יובהר

  או רק את חלקם, בהתאם לניקוד הראשוני של ההצעות.  המציעים 

  -'גשלב 
  :הצעה כספית

אשר  של כל המציעים כספיותהצעות ההבשלב זה תפתחנה ותבדקנה 

  .קריטריוני האיכותנוקדה על פי הצעתם עמדה בתנאי הסף ו

  -שלב ד' 

  :ניקוד משוקלל

  הניקוד הסופי ייקבע לפי הנוסחא הבאה:

ניקוד איכותי  ∗ 0.8 + ניקוד כספי ∗ 0.2 =   משוקלל ניקוד

 

 תמורת ביצוע השירותים  .9

 כל אחד מנותני השירותיםהמבוקש על ידו בעבור החודשי המציע נדרש למלא בהצעתו את שכ"ט  .9.1

 . 2נספח המצורף ל 1טופס  באמצעות ,הקבועים

ישולם בהתאם לכישורי נותן השירותים ולתעריפים  הקבועים שכרם של נותני השירותים ,ככלל .9.2

במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לאשר חריגה על אף האמור, . של הזוכה הנקובים בהצעה הכספית

הצעה וזאת בשל נסיבות ייחודיות כמו ניסיון יוצא דופן, ניסיון מותאם במהתעריף הנקוב 

 .שיקול דעתו הבלעדי של המזמין והכל ועל פי ,למטלה, מומחיות ייחודית וכדומה

להיקף חודשי בהתאם כריטיינר תשולם  נותני השירותים הקבועיםעבור עבודתם של התמורה  .9.3

  הצעתו הכספית של הזוכה.לשיאושר לכל נותן שירותים ו השירותים החודשי

תכנית עבודה שנתית בכל  ייקבעו התשלוםוכן תנאי  נותני השירותים המזדמנים בעבורהתמורה  .9.4

 ודה.עב הזמנתבאו ו/

 : על פי אחת מהאפשרויות הבאותתיקבע  נותני השירותים המזדמניםהתמורה עבור  .9.5

 . RFT-שירותי בקרה הנדסית ל עבור זוכההצעת ה .9.5.1

כגון: תעריף נת"י, תעריף  עבור שירותי בקרה הנדסית אחרים תעריפים מקובלים .9.5.2

או כל תעריף רלוונטי שיפורסם  , תעריף משרד הביטחון, תעריף משרד השיכון,א.א.א.י

 . , כפי שנהוג ומקובל בצוותבעתיד

תשומות עבודה: במקרים בהם לא קיים תעריף מתאים, התמורה תיקבע כשכר סופי,  .9.5.3

. זוכהבהתאם להערכת התשומות הנדרשות לביצוע השירותים ולהצעתו הכספית של ה

  למסור. זוכהרש הלבי העבודה והתוצרים שיידאבני הדרך לתשלום יקבעו בהתאם לש

באמצעות יועצים חיצוניים ו/או  המזדמניםבמקרה בו הצוות יבקש לקבל את השירותים  .9.5.4

מעלות  5%חברות חיצוניות, רשאי הצוות לקבוע כי לתמורה תתווסף תקורה של עד 

 העבודה. 

מטלה כלשהי תשולם עבור כי התמורה , בתיאום עם הזוכה, רשאי לקבועהמזמין יהיה כי  יובהר .9.6

   ום סופי וקבוע.כסכ

 ישולמו כמפורט בהסכם ההתקשרות. : רכיבים נוספים .9.7

יובהר כי התמורה שתשולם לזוכה בהתאם להצעתו הכספית תכלול את כל : סופיות התמורה .9.8

), לרבות: בהסכם(מלבד הרכיבים הנוספים המפורטים  מתן השירותיםההוצאות הקשורות ב

  כלכלה או כל הוצאה רלוונטית אחרת.שיחות טלפון, הוצאות נסיעה וחניה, הוצאות 
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עוד יובהר כי המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת  .9.9

  המזמין, אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא. 

  לתמורה כאמור יתווסף מע"מ כחוק. .9.10

  

 שאלות והבהרות .10

, 30.12.2021 :עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilניתן לפנות בכתובת מייל  הבהרותבשאלות או  .10.1

 . 12:00בשעה 

  .בשפה העברית בלבדו 4כנספח המצורף פורמט בהתאם לשאלות ההבהרה יישלחו  .10.2

באחריות  חתומות ע"י המציע., PDFהן בקובץ הדיגיטלי המקורי והן בעותק  ההשאלות תשלחנ .10.3

 המציע לוודא כי שני הקבצים זהים לחלוטין בתוכנם. 

 המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. .10.4

 לבקשה המזמיןהתייחס  לא המזמין אינו מתחייב לענות על כל שאלות ההבהרה שיוגשו. .10.5

 .דחיית פניית המציעאת יראו בכך  ,ההצעות הגשתל האחרוןלמועד  עדלהבהרות 

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. .10.6

 המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של המזמין.באחריות  .10.7

ודעה , יגבר האמור בהבהבהרות אשר יפורסמו על ידי הצוותבמקרה של סתירה מובהר כי  .10.8

  .המאוחרת יותר

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .11

  כשהם ערוכים וחתומים. ,2בנספח המציע יצרף את כלל המסמכים כאמור  .11.1

כנספח יש לצרף טבלת ניסיון בפורמט המצורף  2בנספח כאמור יוזכר כי לכל אחד מהתצהירים  .11.2

באחריות המציע לוודא כי שני הקבצים זהים לחלוטין  הן בעותק דיגיטלי והן בעותק מודפס., 5

 בתוכנם.

   באחריות המציע לוודא כי הצעתו כוללת את כל המסמכים הנדרשים.  .11.3

 

  הגשת ההצעות .12

תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה הכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  .12.1

 ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו   ,12:00בשעה   03.02.2022 -ה', ה ליוםירושלים, עד 

 הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי, לא תשתתף בהליך.יצוין כי  .12.2

ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' .12.3

08:00-17:00 . 

 באחריות ).USBועותק אחד במדיה דיגיטלית ( עותקים במעטפה סגורה 2 -ההצעה תימסר ב .12.4

  .בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים

ושם  "הצעה כספית"ויצוין עליה  ,במעטפה סגורה נפרדתההצעה הכספית תוגש בהעתק אחד,  .12.5

  המציע.

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר, אלא לאחר קבלת  .12.6

 ובכתב. מראשאישור הצוות 
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בקרה שירותי ולקו הכחול של רק"ל ירושלים שירותי ניהול הצעה למתן " על ההצעה יצוין  .12.7

  ."007-2021, הליך מס' שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה יםטקלפרויוייעוץ 

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 10משך לההצעה תהיה תקפה  .12.8

לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת,  המזמין יהיה רשאי

  אחת או יותר.

 

  ין  המזמ זכויות .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעו/או הבהרות מכל  נוסףלבקש מידע  .13.1

 . שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.לצורך להזמין את המציעים או מי מהם לראיון,  .13.2

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

 חלקה.

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

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

  .כל הצעה שהיאבהצעה הנמוכה ביותר ו/או שלא לבחור ב .13.6

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו ממציע אחדיותר בחור ל .13.7

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

 קבועה מראש כזו או אחרת.

מהעבודה והשירותים המפורטים  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  .13.8

 .מנה זוהזב

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

 .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  .13.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

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

 . ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים בלתי סביר

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  .13.10.2

התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת 

 ף.תוק

 . ההצעה חסרה ולא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים .13.10.3
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  תכולת העבודה  - 1ספח נ
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  טפסים - 2 נספח

  תכולת מעטפת הצעהטופס 

 ."המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע  

  המציע ביקורת  תיאור

    טופס תכולת מעטפת הצעה זה כשהוא מסומן וחתום כנדרש.  .1

 .1 מספר לטופס בהתאם ערוכה הכספית הצעה .2

 (במעטפה סגורה, מסומנת ונפרדת!, בתוך מעטפת ההצעה) 
  

    .א')-2(טופס  5, בצירוף טבלת ניסיון בפורמט המצורף כנספח המציער תצהי .3

    .ב')-2(טופס   5בפורמט המצורף כנספח  , בצירוף טבלת ניסיוןהחברה הזרה תצהיר .4

    .ג')-2(טופס   5, בצירוף טבלת ניסיון בפורמט המצורף כנספח ניהולה צוות ראש תצהיר .5

    .ד')2-(טופס  5, בצירוף טבלת ניסיון בפורמט המצורף כנספח בקרההראש צוות  תצהיר .6

    .ה')-2(טופס   5כנספח , בצירוף טבלת ניסיון בפורמט המצורף מנהל האינטגרציה תצהיר .7

, בצירוף טבלת ניסיון בפורמט המצורף סגן מנהל הפרויקט –מומחה רק"ל זר  תצהיר .8

  .ו')-2(טופס  5כנספח 
  

    .החברות רשם של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת  .9

    .אישור ניכוי מס במקור לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]   . 10

ציבוריים,  ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות . 11

  .1976"ו התשל
  

  א לחוק עסקאות גופים 2מפקיד מורשה או העתק מאישור זה כאמור בסעיף  אישור . 12

  .1976"ו התשלציבוריים, 
  

    .)3 טופס( כינוס הליכי העדר אישור  . 13

ההתחייבויות   אישור המציע באשר לקבלת מסמכי המכרז, הבנתם וקבלת תנאיהם וכל  . 14

  ).4 טופסבהם. (
  

    ).5 טופס( 1976"ו התשללפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר . 15

    ).6 טופס( חתימה זכויות בדבר"ד עו אישור . 16

    ).7 טופספרטי המציע (  . 17

    .)8(טופס  עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר . 18

    ).9(טופס  בנק חשבון פרטי טופס . 19

    . במקום המיועד לכך -בכל עמוד ובעמוד האחרון  חתוםההתקשרות הסכם  . 20
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    נוסח ההזמנה להציע הצעות, חתום בכל עמוד.   . 21

    מסמך שאלות הבהרה ותשובות שניתנו על ידי המזמין, חתום.  . 22

על השכלת נותני השירותים המוצעים במסגרת  המעידות קורות חיים ואסמכתאות . 23

  הזמנה זו. 
  

    דוגמאות לדוחות בקרה. – 3נספח  . 24

    שם:   – נציג המציע

    חתימה:

    תאריך:

    



 

20  

 

  

  תצהיר המציע 

 )א'-2טופס (

  

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

  את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן. 

"הזמנה עבור  ")המציעעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: "אני  

ים טקלפרויוייעוץ בקרה שירותי ולקו הכחול של רק"ל ירושלים ניהול ות למתן שירותי להציע הצע

 "). המכרז(להלן: " "007-2021שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה, הליך מס' 

 משמש כ______________ במציע ומוסמך להצהיר מטעם המציע. אני  

 הבאים: תנאי הסףכי המציע עונה על  אני מאשר 

 : מנהליים תנאי סף

   . בישראל כדין התאגד אשר, רשום תאגיד 3.1

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על  3.2

 . 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ועסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

ימום והעסקת ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר מינ2עומד בדרישות סעיף  3.3

 עובדים זרים כדין.

 20 לפחותהיה  2018,2019,2020מהשנים  אחת בכלההכנסות השנתי הממוצע של המציע  מחזור 3.4

 "ח.מלש

 .ב-2בטופס התקשר בהסכם שירותים עם חברה זרה העומדת בתנאי הסף המפורטים  3.5

   :עייםמקצותנאי סף 

ניהל את בקרת התכנון בשלב  או הביצועניהל בישראל את שלב התכנון המפורט ושלב  המציע 3.6

אחד בהיקף של  מסילתיבטחת האיכות בשלב הביצוע של לפחות פרויקט ההתכנון המפורט ואת 

  "ח לפחות, אשר ביצועו הושלם. מלש 500

ניהל את בקרת התכנון בשלב  או הביצועניהל בישראל את שלב התכנון המפורט ושלב  המציע 3.7

אחד  עירוני תחבורהבטחת האיכות בשלב הביצוע של לפחות פרויקט ההתכנון המפורט ואת 

  "ח לפחות, אשר ביצועו הושלם. מלש 150בהיקף של  

 קבלן המבצע)ב זכיין אואין המדובר ב( חברת תשתית מטעם המדינה/המדינה מטעםניהל  המציע 3.8

שבוצע  PPP בשיטת לפחותאחד  פרויקטבטחת האיכות בשלב הביצוע של השלב הביצוע או את  את

  . זר קבלן"י ע שבוצע, "חמלש 500שמעל  בהיקף, DB תשתיות פרויקט או על ידי זכיין

יתקיימו בפרויקט אחד וכי המציע רשאי לכלול יותר מפרויקט  כולםיצוין כי אין הכרח ששלבי התכנון 

כל שלבי הפרויקט. עם זאת יובהר ויודגש כי על כל אחד מהפרויקטים ניסיון באחד על מנת להוכיח 

 המוצעים לעמוד בתנאי הסף. 

ניתן (להזמנה, לצורך הוכחת תנאי הסף והקריטריונים  5 כנספחהמצורפת ה ניסיון המציע יפורט בטבל 

 להוסיף שורות במידת הצורך).
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 .זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת 

 ______________________  

  חתימת המצהיר                        

  

  אימות חתימת המצהיר 

  

. ________________ מאשר/ת בזה בי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר

__________ הופיע בפני, במשרדי ב___________________ מר / גב' שהציג עצמו באמצעות ת.ז.  

מס' / המוכר לי באופן אישי, שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי 

יה/ תהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יה

  חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

  

______________________          ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                            תאריך                   



 

 

 

 

  תצהיר החברה הזרה

  )ב'-2טופס (

  

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

  את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן. 

"הזמנה להציע עבור ") המציעעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: " אני 

ים שבאחריות טקלפרויוייעוץ בקרה שירותי ולקו הכחול של רק"ל ירושלים ניהול הצעות למתן שירותי 

 "). המכרז(להלן: "" 007-2021צוות תכנית אב לתחבורה, הליך מספר 

 משמש כ______________ בחברה הזרה ומוסמך להצהיר מטעם החברה הזרה. אני  

 הבאים: תנאי הסףנה על כי החברה הזרה עו אני מאשר 

 החברה הזרה הינה תאגיד זר, פרטי או ציבורי, אשר התאגדה ורשומה כדין במדינת מוצאה. 3.1

  מנועה מבחינה חוקית לפעול בישראל.  הזרה אינה החברה 3.2

 הםשלבי על כל ו/או בקרה בפרויקטים של רכבת קלה,בעלת ניסיון בשירותי ניהול הזרה  החברה 3.3

 לפחות, ) פרויקטים2) בשני (לרבות ליווי ובקרה על הביצוע (משלב התכנון ועד לשלב ההפעלה

 :העונים על כל תנאי הסף המפורטים (תנאים מצטברים)

 ;או מטרו פרויקט רכבת קלה אהו הפרויקט .א

  ק"מ מסילה חדשה; 7בפרויקט לפחות  .ב

 ;2005 שנת לאחר והופעל הושלם הפרויקט .ג

  .לפחות יורו מיליון 500וא ה ויקטהפר של הכספי היקפו .ד

רויקט יתקיימו בפרויקט אחד וכי המציע רשאי לכלול יותר מפ כולםכי אין הכרח ששלבי התכנון  יצוין

כל שלבי הפרויקט. עם זאת יובהר ויודגש כי על כל אחד מהפרויקטים ניסיון באחד על מנת להוכיח 

  (ד) לעיל. -(א) בסעיפים המוצעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים 

להזמנה, לצורך הוכחת תנאי הסף  5כנספח ניסיון החברה הזרה יפורט בטבלאות האקסל המצורפות  

 ניתן להוסיף שורות במידת הצורך).(והקריטריונים 

 .זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת 

____________________  

  חתימת המצהיר 

  

  אימות חתימת המצהיר

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. ________________ מאשר/ת בזה בי ביום 

__________ הופיע בפני, במשרדי ב___________________ מר / גב' שהציג עצמו באמצעות ת.ז.  מס' / 

ומר המוכר לי באופן אישי, שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה ל

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                   



 

 

 

 

  

  Foreign Company Threshold Condition Declaration–2B Form  

(Translated version for convenience) 

I, the undersigned, _______________, holder of I.D. ____________________, 

after I have been forewarned that I must tell the truth, and that if I fail to do so, I 

shall be exposed to those penalties set forth by law, declare, in writing, as 

follows: 

1. I am making my declaration in the framework of the bid of ________________ in 

the Tender for management and consult of the LRT Blue line in Jerusalem and 

additional projects under the responsibility of JTMT.  

I serve as ________________ in the Foreign Company and am authorized to make 

official declarations in its name. 

2. hereby declare that the Foreign Company satisfies the following eligibility 

requirements set forth in the RFP: 

 

2.1. The Foreign Company is a private or public foreign company that is lawfully 

registered and is in good standing in its country of origin. 

2.2. The Foreign Company is not legally prohibited from operating in Israel. 

2.3. The Foreign Company has provided management or monitoring services 

for at least 2 projects, at all project stages (Preliminary design, detailed 

design, construction, and operation)  

2.4. The Foreign Company provided management and/or monitoring in all 

project stages (Preliminary design, detailed design, construction, and 

operation) in at least two (2) projects that satisfy all the following (cumulative) 

threshold conditions: 

2.4.1. The project is an LRT or Metro project. 

2.4.2. The project included at least 7 km of additional train tracks.  

2.4.3. The project was completed and commenced operation after 2005. 

2.4.4. The project required funding in a sum of at least € 500,000,000 (Five –

Hundred Million Euros). 

 

It is not necessary for all stages to be demonstrated in one project and that the bidder 

may include more than one project to prove experience in all stages of the project. 

However, it should be clarified and emphasized that each of the proposed projects 

must meet the threshold conditions specified in Sections 1.3.1-1.3.4 above. 



 

 

 

 

 

3. The following details (with written explanations) the Foreign Company’s experience 

and, thus, demonstrates satisfactory experience by the Foreign Company as set forth  

in the Tender Requirements. (Please list projects in accordance with the tender  

My name and signature below confirm the truth of my declaration above. 

 

Signature of the Foreign Company’s Authorized Representative 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

  ניהול התצהיר ראש צוות 

  )ג'-2טופס (

  

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי 

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

  כדלקמן. 

עבור ") המציע" עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: אני 

בקרה שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים וות למתן שירותי "הזמנה להציע הצע

(להלן:  "007-2021, הליך מס' ת אב לתחבורהיוייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנ

 "). המכרז"

 אני מאשר עמידתי בכל תנאי הסף המפורטים להלן: 

 תושב ישראל. .א

 בעל תואר אקדמי רלוונטי (הנדסה/כלכלה/ניהול). .ב

בהובלה וניהול בכיר  לפחות שנתיים, מתוכן שנים לפחות 10בעל ניסיון מקצועי וניהולי של  .ג

 מלש"ח. 500של פרויקט רק"ל, בהיקף של מעל 

 .עובדים ישירים או צוות יועצים/בקרים 5לפחות בניהול של  שנים לפחות 3בעל ניסיון של  .ד

לצורך הוכחת תנאי הסף להזמנה,  5 כנספחניסיוני יפורט בטבלאות האקסל המצורפות  

  ניתן להוסיף שורות במידת הצורך).(והקריטריונים 

 זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.  

_____________________  

  חתימת המצהיר         

  אימות חתימת המצהיר 

  

. ________________ מאשר/ת בזה בי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר

__________ הופיע בפני, במשרדי ב___________________ מר / גב' שהציג עצמו באמצעות 

ת.ז.  מס' / המוכר לי באופן אישי, שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ 

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

  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

  

______________________          ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                           תאריך                   

  

 לטופס זה יש לצרף: 

  .קורות חיים  

  .תעודת השכלה  

  



 

 

 

 

  

  בקרה התצהיר ראש צוות 

 )ד'-2טופס (

  

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי כי 

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

  כדלקמן. 

עבור ") המציעעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: " אני 

בקרה שירותי שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ונה להציע הצעות למתן "הזמ

(להלן:  "007-2021, הליך מס' ת אב לתחבורהיוייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנ

 "). המכרז"

 אני מאשר עמידתי בכל תנאי הסף המפורטים להלן: 

 תושב ישראל.  2.1

  רשוי. אזרחי/אדריכל מהנדס 2.2

 בפרויקטי תשתית. בתכנון/ניהול תכנון/בקרת תכנון לפחותשנים  10ניסיון של  2.3

 עובדים ישירים או צוות יועצים/בקרים . 5לפחות בניהול של  שנים לפחות 3ניסיון של  2.4

להזמנה, לצורך הוכחת תנאי הסף  5כנספח ניסיוני יפורט בטבלאות האקסל המצורפות  

  .ניתן להוסיף שורות במידת הצורך)(והקריטריונים 

 זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.  

____________________  

  חתימת המצהיר           

  אימות חתימת המצהיר 

. ________________ מאשר/ת בזה בי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר

__________ הופיע בפני, במשרדי ב___________________ מר / גב' שהציג עצמו באמצעות 

ת.ז.  מס' / המוכר לי באופן אישי, שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ 

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

  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

  

______________________          ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                           תאריך                   

 

 לטופס זה יש לצרף: 

  קורות חיים  

  אדריכל רשוי/תעודת מהנדס. 



 

 

  מנהל האינטגרציה תצהיר 

 )'ה-2טופס (

  

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר 

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

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן.

עבור ") המציעהצעת ___________________ (להלן: "עושה תצהירי זה במסגרת אני  .1

למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ושירותי בקרה "הזמנה להציע הצעות 

(להלן:  "007/2021, הליך מס' וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנית אב לתחבורה

 "). המכרז"

 אני מאשר עמידתי בכל תנאי הסף המפורטים להלן: .2

  תעודת מהנדס חשמל, מערכות או תקשורת.בעל  .א

  לפחות בניהול אינטגרציה של מערכות.  שנים 10ניסיון של    .ב

להזמנה, לצורך הוכחת תנאי הסף  5כנספח ניסיוני יפורט בטבלאות האקסל המצורפות  .3

  ניתן להוסיף שורות במידת הצורך).(והקריטריונים 

 זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.  .4

____________________  

  חתימת המצהיר         

  אימות חתימת המצהיר 

  

. ________________ מאשר/ת בזה בי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר

__________ הופיע בפני, במשרדי ב___________________ מר / גב' שהציג עצמו באמצעות 

ת.ז.  מס' / המוכר לי באופן אישי, שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ 

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

  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

  

______________________          ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                           תאריך                   

  

 לטופס זה יש לצרף: 

  קורות חיים  

  .תעודת מהנדס 
  

  



 

 

   סגן מנהל הפרויקט –רק"ל זר מומחה תצהיר 

 )'ו-2טופס (

  

אני הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר 

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

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן.

עבור ") המציעהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן: "י עושה תצאנ .1

למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ובקרה וייעוץ "הזמנה להציע הצעות 

 "). המכרז(להלן: " "007/2021, הליך מס' לפרויקטים שבאחריות צוות תכנת אב לתחבורה

 להלן:אני מאשר עמידתי בכל תנאי הסף המפורטים  .2

 עובד החברה הזרה. .א

  בעל תעודת מהנדס בארץ המוצא.  .ב

 שנים לפחות. 15בעל וותק מקצועי כמהנדס של  .ג

בתחום  פרויקטים לפחות שניניסיון כמנהל פרויקט או סגן מנהל פרויקט של  בעל .ד

על כל שלביהם (משלב התכנון ועד לשלב ההפעלה)   ,קלות רכבותהבקרה ו/או תכנון 

 קלה רכבתשל  אחדבפרויקט בעל ניסיון כמנהל פרויקט או סגן מנהל פרויקט או 

ובלבד שכל הפרויקטים עונים על כל תנאי הסף המפורטים (תנאים  ,מטרושל  ואחד

 מצטברים):

 ; (או מטרו לפי העניין) פרויקט רכבת קלה ואהפרויקט ה) 1(

 ;2005הפרויקט הושלם והופעל לאחר שנת ) 2(

  מיליון יורו לפחות. 500 ואפי של הפרויקט ההיקפו הכס) 3(

ר יתקיימו בפרויקט אחד וכי המציע רשאי לכלול יות כולםין כי אין הכרח ששלבי התכנון יצו

כל שלבי הפרויקט. עם זאת יובהר ויודגש כי על כל מפרויקט אחד על מנת להוכיח ניסיון ב

  . ) לעיל3(-)1ים (אחד מהפרויקטים המוצעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיפ

להזמנה, לצורך הוכחת תנאי הסף  5כנספח ניסיוני יפורט בטבלאות האקסל המצורפות  .3

  ניתן להוסיף שורות במידת הצורך).(והקריטריונים 

 זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהיר אמת.  .4

____________________  

  חתימת המצהיר         

  אימות חתימת המצהיר 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. ________________ מאשר/ת בזה בי ביום 

__________ הופיע בפני, במשרדי ב___________________ מר / גב' שהציג עצמו באמצעות 

ת.ז.  מס' / המוכר לי באופן אישי, שהינו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ 

ומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים ה כי עליו/ה ל

  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

  

______________________          ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                           תאריך                   



 

 

  

 לטופס זה יש לצרף: 

  קורות חיים  

  .תעודת מהנדס 
  



 

 

Form 2V –Foreign LRT expert Threshold Condition Declaration 

(Translated version for convenience) 

 

I, the undersigned, _______________, holder of I.D. ____________________, after I 

have been forewarned that I must tell the truth, and that if I fail to do so, I shall be 

exposed to those penalties set forth by law, declare, in writing, as follows: 

 

1. I am making my declaration in the framework of the bid of ________________ in the 

Tender for management and consult of the LRT Blue line in Jerusalem and additional 

projects under the responsibility of JTMT.  

  

2. I serve as ________________ in the Foreign Company. 

 

3. I hereby declare that the I am satisfying the following cumulative threshold conditions: 

 

3.1. Employee of the foreign company. 

3.2. Certificate Holder of Engineering in The Country of Origin. 

3.3. Experienced as a project manager or deputy project manager of at least two projects 

in the field of control and/or planning LRT about All their stages (from the planning 

stage to the operation stage) Or has experience as a project manager or deputy project 

manager in one LRT project and one of Metro project that satisfy all the following 

(cumulative) threshold conditions: 

 

3.3.1. Such project is an LRT project (Or Metro). 

3.3.2. Such project was completed and commenced operation after 2005. 

3.3.3. Such project required funding in a sum of at least € 500,000,000 (Five –Hundred 

Million Euros). 

4. It is not necessary that the planning stages all take place in one project and that the bidder 

may include more than one project to prove experience in all stages of the project. However, 

it should be clarified and emphasized that each of the proposed projects must meet the 

threshold conditions specified in Sections 3.3.3-3.3.1  above. 

 

5. The following details (with written explanations) my experience and, thus, demonstrates 

satisfactory experience by me, as set forth in the Tender Requirements. (Please list projects 

in accordance with the tender  

My name and signature below confirm the truth of my declaration above. 

 

Signature   



 

 

  

  

 תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של רשם החברות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 אישור ניכוי מס במקור לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

התשל"ו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

1976. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

א לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2אישור מפקיד מורשה או העתק מאישור זה כאמור בסעיף 

 .1976התשל"ו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  עדר הליכי כינוס יאישור ה

 )3טופס (

  

 תאריך____________

  

  לכבוד 

 ירושלים -לתחבורהצוות תכנית אב 

  , בניין כלל 97רח' יפו 

 ירושלים

 

  א. ג. נ.,

  

  המציעו המשפטי של שור בדבר מצבאי הנדון:

 

עבור  אשר הגיש הצעה, ________________________ -מציע עו"ד/רו"ח של ה אני, _____________,

בקרה וייעוץ לפרויקטים שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ולמתן שירותי הזמנה להציע הצעות 

"), מאשר בזאת ביחס למציע המציע(להלן: " 007-2021הליך  ,ת אב לתחבורהישבאחריות צוות תכנ

  כדלקמן:

  

  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק.  1

  .בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים  . 2

  

  בכבוד רב,

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תאריך    חתימהשם, 



 

 

  

  

  אישור המציע באשר לקבלת מסמכי המכרז, הבנתם וקבלת תנאיהם וכל ההתחייבויות בהם

 )4טופס (

  

  תאריך: ________________

  לכבוד 

 ירושלים -צוות תכנית אב לתחבורה

  , בניין כלל 97רח' יפו 

 ירושלים

  

  א.ג.נ.,

  ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים הזמנה להציע הצעות למתן שירותי   הנדון:

  ת אב לתחבורהיבקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות תכנשירותי ו

  2021-007הליך 

  

הרינו לאשר כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם, למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו 

העשויים להשפיע על הצעתנו או על  בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים,

הבנה של דרישות, -ידיעה או אי-, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באימתן השירותים

  .מתן השירותיםתנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 

    בכבוד רב,

____________________________  

      חתימה וחותמת המציע                            

  

 אישור

בפני,  טופס זהאשר חתמו על _____ ; _________________, הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________

  .חברתכם לכל דבר וענייןעם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, 

 

______________________    ________________  

  חתימה        עו"ד /שם רו"ח 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   1976תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 )5טופס (

  

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ______________ת.ז.  _________________________, "מאני הח

  בזה בכתב, כדלקמן: ה/עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירלעונשים הקבו ה/האמת וכי אהיה צפוי

") התקשרתי / מעוניין להתקשר עם העמותה לתכנון, פיתוח ושימור המתקשראני (להלן: "   .1

  בעסקה למכירת נכס או למתן שירות;ירושלים,  -ירושלים, צוות תכנית אב לתחבורה -אורבני

(שם  _____________________ -ב (תיאור תפקיד) ________________ -אני משמש כ   

, אשר התקשר/מעוניין להתקשר עם צוות תכנית אב לתחבורה ")המתקשרחברה מלא) (להלן: "

ר , בעסקה למכירת נכס או למתן שירות. הוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המתקשירושלים

  ובשמו.

גם בעל השליטה  –ידו, ואם המתקשר הוא חבר בני אדם -המתקשר, לרבות חבר בני אדם שנשלט על  .2

בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 

שר, וכן מי המתקשר, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המתק

שאחראי מטעם המתקשר על תשלום שכר עבודה, ואם המתקשר הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה 

גם חבר בני אדם אחר,  -מהותית (החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה) 

 –"אמצעי שליטה"  -שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר ("החזקה", "שליטה" ו

), לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר 1981-עם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"אכמשמ

 –(לענין סעיף זה "הרשעה"  1991-ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 1987-מינימום, התשמ"ז

), ואם הורשע ביותר משתי עבירות 31.10.2002הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  צוות תכנית אב לתחבורה ירושליםועד ההתקשרות עם במ –כאמור 

  ההרשעה האחרונה.

  זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת., זה שמי  .3

  _________________  

  חתימת המצהיר  

  אישור

     _________________________עו"ד אני הח"מ, 

 _______________מאשר בזה כי ביום , _____________________________________שכתובתי  

על ידי תעודת זהות  ה/עצמו תה/, שזיהה_______________________________ גב'/מרהופיע/ה בפני 

להצהיר את  ה/כי עליו ה/לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו ת// המוכר __________________מספר 

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

  עליה בפני. ה/דלעיל וחתם ה/הצהרתו

  

  

  _________________  

 חתימה+חותמת                        

  

  



 

 

  

  

  

  אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה 

 )6טופס (

  

  תאריך: __________________

  לכבוד

 ירושלים -צוות תכנית אב לתחבורה

  , בניין כלל 97רח' יפו 

  ירושלים

  א.ג.נ.,

  

  אישור זכויות חתימההנדון: 

  

  עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן: אני,

החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי _________ ; __________________, _______ ה"הכי 

הזמנה ") ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת המציע___________ (להלן: "________________

בקרה וייעוץ לפרויקטים שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ולמתן שירותי להציע הצעות 

מוסמך/ ים לחייב את המציע בחתימתו/ ם ,  007-2021, הליך מס' לתחבורהת אב ישבאחריות צוות תכנ

  בצירוף חותמת החברה.

  

  בכבוד רב,

  

____________________  

  חתימת עו"ד המציע

  

  

  

    



 

 

  פרטי המציע 

 )7טופס (

  

    שם התאגיד

מספר התאגיד/ 

  העוסק המורשה
  

    כתובת

    פקס

    דואר אלקטרוני

איש הקשר מטעם 

  המציע
  

    מלא שם

    תפקיד במציע

    טלפון

    טלפון נייד

    דואר אלקטרוני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

  )8טופס (

  

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

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

למתן שירותי ניהול לקו הכחול של רק"ל ירושלים ושירותי בקרה וייעוץ לפרויקטים שבאחריות צוות  הצעות

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן  ,007-2021, הליך מס' תכנית אב לתחבורה

  היר/ה בזה בכתב כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצ

 

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 

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

 נכון למועד הגשת הצעת המציע [בחר/י את החלופה הנכונה]: .3

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

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

 .החברות

o  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:

  

  אימות חתימת המצהיר

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

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

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

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

____________________                    ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                         תאריך 

  

  

  

 

  

  



 

 

  

   פרטי חשבון בנקטופס 

  )9טופס (

 

  

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

  לפרטי החשבון המצורפים :

  

  ח.פ ______________                                                       שם החברה: __________________ 

  

  כתובת ____________________

  

  שם הבנק __________________________        מס' סניף _________________________

  

  כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       _____________________

  

  טלפון__________        כתובת מייל __________________________________________

  

  

 

  

  ילום של צ'ק או מסמך בנקאי אחרנא לצרף צ .1

  

                                                                       

  

                                                                             ________________________  

 מורשה חתימה + חותמת                 תחתימ                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  


