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 2022יוני  22
 כ"ג סיון תשפ"ב          

#1874790 

 

 פיננסילמתן שירותי ייעוץ  224/2022מכרז פומבי מס' 

 מענה לשאלת הבהרה  – 1' מס הבהרות מכתב

  הבהרה  לשאלות   המכרזים  ועדת   תשובת  ב"מצ,  ("המכרז")להלן:    שבנדון   המכרז  למסמכי  בהמשך .1

שהתקבלו בקשר עם המכרז, וכן הבהרות יזומות מטעם ועדת המכרזים בקשר עם המכרז, הכל כמפורט  

 . להודעה זו בנספח א'

שהתקבלו   .2 כפי  השאלות  לנוסח  בהכרח  זהה  אינו  להלן,  א'  בנספח  המפורט  השאלות  נוסח  כי  יובהר, 

ששאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד, והתשובה במסמך זה מתייחסת  בנת"ע, וכן כי ייתכן  

 לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

שאלות הבהרה ובקשות לביצוע תיקונים, שינויים או הבהרות בקשר עם המכרז, ההסכם וכל הנספחים   .3

לראותן כבקשות  המצורפים להם, אשר הוגשו לנת"ע ואינן מופיעות במפורש במסגרת מסמך זה, יש  

 . שנענו בשלילה ו/או נדחו, לפי העניין

  ככל ,  מהמטע  מינת"ע או    ידי  על,  אחרת  דרך  בכל  או  בכתב  ,פה  בעל  נהשניתתשובה    כל  על  להסתמך  אין .4

  הפירושים   כל  וכן,  המכרז  במסמכי  מהאמור  היחידים   השינויים.  שהיא  צורה  או  פורום  בכל,  נהשנית

  ככל,  ע"נת   מטעם  שישלחו  נוספים   הבהרות   ובמכתבי  בלבד   זה  במכתב  כמפורט  הם,  להם  וההבהרות

 . שישלחו

המשמעות שניתנה להם     תהיה  זה   במכתב  האמורים  והמושגים  המונחים  לכל,  אחרת  נאמר  אם  אלא .5

 . המכרז במסמכי

  צרפה להצעתולחתום על הודעה זו ולהמציע    על  תנאים מיוחדים,מסמך הל  6.2.7  סעיףבהתאם להוראות   .6

 .במכרז

זו  האמור .7 הבהרה    במפורש  נאמר  אם  אלא  ,המכרז  במסמכי   מהאמור  גורע  או /ו  משנה  אינו  בהודעת 

 .אחרת

 

 , רב בכבוד        

 מ "בע המונים להסעת עירוניים תחבורה נתיבי  - ע"נת
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 -נספח א'  - 

 

 

 "דמס

סעיף 

רלוונטי 

במסמכי 

 המכרז

 התשובה/הבהרה  השאלה/הבקשה 

  4.3.2סעיף   .1

למסמך  

התנאים  

 המיוחדים 

 

לטובת עמידה בתנאי סף  

לאפשר   מבוקש  זה, 

אשר   מפתח  איש  הגשת 

במנהל   בתואר  מחזיק 

 . עסקים

 

 .  הבקשה מתקבלת

מובהר כי איש המפתח יכול להיות בעל תואר  

( לפחות  או  ראשון  ראשון  באחד  שני(  ו/או 

לרבות   בסעיף,  שצויינו  מהתחומים  יותר 

 מנהל עסקים. 

  באופן הבא: יתוקן 4.3.2סעיף 

 לפחות   ראשון  תואר   בעל  המפתח  איש"
  בישראל   אקדמי  ממוסד,  (שניו/או  ראשון  )

  גבוהה  להשכלה  המועצה"י  ע  המוכר
  על  המוכר"ל  בחו  אקדמי   ממוסד  או  בישראל 

  אקדמיים  תארים  להערכת  האגף  ידי
  מהתחומים  יותר  או  באחד,  החינוך  במשרד
, חשבונאות,  משפטים,  כלכלה:  הבאים
  מנהל  או/ו  מדויקים  מדעיםאו  /ו  הנדסה
 ". עסקים

טופס מס' למסמך זה מצורף נוסח מתוקן של  

 , הכולל את התיקון לעיל. 4

טופס מספר    .2

]תצהיר   4

איש  

 המפתח[ 

 הבהרה יזומה של נת"ע 

מס'   המפתח(  4טופס  איש  בנוסחו    )תצהיר 

נת"עי,  ןהמתוק  באתר  מסמכי    פורסם  תחת 

לשימושWordבפורמט  המכרז   של,    ם 

 באופן ממוחשב.  ולמלא  שיחפצו המציעים
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 תצהיר איש המפתח  -)מתוקן(   4 פרטופס מס

 )תשומת לב המציעים כי נדרשת חתימת איש המפתח וכן חתימת המציע בסוף הטופס(

למסמך התנאים  5ולניקוד האיכות בסעיף  4.3)נדרש להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים בסעיף 
 המיוחדים( 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי  ______________ת.ז.    _________________________ אני הח"מ,  
עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב,  לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו 

 כדלקמן: 

"( למכרז  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )להלן: " .1
 . עבור חברת נת"עפיננסי, יעוץ  ילמתן שירותי    224/2022מס'   פומבי

 
 המציע. מטעם  אני מוצע במסגרת ההצעה לשמש כאיש המפתח )היועץ הפיננסי( .2

 

מורשה(,    המציע    אני הוא .3 בעוסק  במציע    או)ככל שמדובר   ף שות    או  בעל אחזקות 
   . ]סמן את החלופה הרלוונטית[מועסק כעובד שכיר של המציע      אומנהל במציע      או  במציע

 *** מצ"ב קורות חיי.

מוכר ע"י המועצה  , ממוסד אקדמי בישראל הו/או שני(ראשון  )  אני בעל תואר ראשון לפחות .4
בישראל גבוהה  ידי    להשכלה  על  המוכר  בחו"ל  אקדמי  ממוסד  תארים  אה/  להערכת  גף 

 :מהתחומים הבאיםאו יותר באחד החינוך,   אקדמיים במשרד

מדעים    הנדסה )פרט: __________________(    חשבונאות    משפטים    כלכלה    
   . ]סמן את החלופה הרלוונטית[ מנהל עסקים   מדויקים )פרט: __________________(

 _________________________________________.  האקדמי: המוסד שם

 *** מצ"ב העתק מתעודת התואר הנ"ל.

 לעניין טופס זה: .5

 

שירות אשר ניתן במסגרת מכרז פומבי, לליווי עורך המכרז, בכל   –"  ליווי פיננסי  שירותי" .5.1
 הנושאים הבאים, לפחות:  

 במכרז. קביעת תנאי סף פיננסיים .5.1.1

 במכרז. תמורהגיבוש מנגנון  .5.1.2

 במכרז.הצעות השקלול  ה לנוסח   גיבוש .5.1.3

או כלים פיננסיים להבטחת ביצוע ההתקשרות מכח  /מוסכם ו   מנגנון פיצוי   גיבוש  .5.1.4
 ות ביצוע, עיכבון וכיוצ"ב(.   המכרז )למשל: ערב 

 החלקים הפיננסים של כל ההצעות שהוגשו במכרז. בדיקת .5.1.5

 

ציבורי" .5.2 חברה   –"  גוף  ו/או  סטטוטורי  תאגיד  ו/או  סמך  יחידת  לרבות  ממשלתי  משרד 
ממשלתית ו/או חברה עירונית ו/או רשות מקומית ו/או כל גוף אחר הכפוף לחוק חובת  

 . 1992  -המכרזים, התשנ"ב 

 

כספי" .5.3 ל–"  היקף  המוערך  ההתקשרות  מושא ביצוע  שווי  השירותים  למתן  או  העבודה 
תקופות  כל    כולל   ,תקופת ההתקשרותהמכרז הפומבי, כולל כל העלויות הנדרשות לכל  

אומדן במכרז כמשמעו בתקנה    הארכה לפי ההסכם )מימושי אופציות(, למעט אם נקבע 
  ההיקף הכספי יהיה בהתאם לאומדן. אז  ש  1993  –א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  17

 ההיקף הכספי ייקבע בערכים נומינליים והוא אינו כולל מע"מ.  
 

פרויקט תכנון ו/או ביצוע להקמה ו/או הפעלה ו/או אחזקה של רכבת   –"  פרויקט רכבתי" .5.4
 )קלה / כבדה / תת קרקעית / מטרו(. 

 

להקמת מחלפים ו/או כבישים ו/או גשרים   תכנון ו/או ביצועפרויקט    -"  פרויקט תחבורה .5.5
( ו/או  1965-ו/או מנהרות ו/או מבנה דרך )כהגדרת מונח זה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
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מסלולי תעופה ו/או נמלים ו/או מסילת ברזל )כהגדרת מונח זה בפקודת מסילות הברזל 
 ( לרבות מתחם דיפו, והכל במדינת ישראל. 1972- ]נוסח חדש[, תשל"ב

 
הרלוונטית"   .5.6   הצעות  להגשת   האחרון   המועד   ועד   01/01/2012  מיום  החל  –"התקופה 

יובהר, כי בכל מקום במסמך זה הכולל דרישה לשירותים שניתנו או נצברו    .זה  במכרז
לשירותים   היא  הכוונה  הרלוונטית,  התקופה    והושלמו  שהחלובתקופה  במהלך 

 הרלוונטית.
 

לתנאים    4.3.3בסעיף    הסף  בתנאיהוכחת עמידתו  יסיון איש המפתח לצורך  נ   -   1טבלה מספר   .6
   :המיוחדים

 

 ( ( מכרזים פומביים  2הנני מצהיר כי הענקתי בתקופה הרלוונטית, שירותי ליווי פיננסי בשני 
מיליון ₪, לפחות,    500מיליון ₪ והשני בהיקף כספי של    350שונים, שאחד מהם בהיקף כספי של  

 . שלהלן  1כמפורט בטבלה מס'  וזאת 

 

 הלקוח  שם

עבורו ניתנו  

 השירותים 

שם + מספר 

 המכרז 

 תכולת השירותים 

ההיקף  

הכספי של  

 המכרז 

מועד מתן  

 השירותים 

 פרטי  איש קשר

  אצל הלקוח

1 

 שם הלקוח: 

 ____________

__ __________ 

 

ומספר  שם 

 המכרז:

 ____________

__ __________ 

כללו  היכן   השירותים  לסמן  )יש 

 שרלוונטי(: 

  במכרז;  קביעת תנאי סף פיננסיים 

   במכרז;   תמורהגיבוש מנגנון 

 לנוסח  גיבוש הצעות  ה שקלול  ה 

 במכרז;

   פיצוי  גיבוש ו  מנגנון  או /מוסכם 

ביצוע   להבטחת  פיננסיים  כלים 

מכח )למשל:    ההתקשרות  המכרז 

 ערבות ביצוע, עיכבון וכיוצ"ב(; 

    כל    בדיקת של  הפיננסים  החלקים 

 ההצעות שהוגשו במכרז. 

  _________

 ₪ 

 

)בערכים 

נומינליים  

 וללא מע"מ(. 

 התחלה:  

  ___/____

)חודש 

 ושנה( 

 

 סיום: 

  ___/____

)חודש 

 ושנה( 

 שם:________  

 טלפון:_______

 תפקיד:______ 

דוא"ל:  

 _______ 

2 

 שם הלקוח: 

 ____________

__ __________ 

 

ומספר  שם 

 המכרז:

כללו   היכן השירותים  לסמן  )יש 

 שרלוונטי(: 

  במכרז;  קביעת תנאי סף פיננסיים 

   במכרז;   תמורהגיבוש מנגנון 

 לנוסח  גיבוש הצעות  ה שקלול  ה 

 במכרז;

  _________

 ₪ 

 

)בערכים 

נומינליים  

 וללא מע"מ( 

 התחלה:  

  ___/____

)חודש 

 ושנה( 

 

 סיום: 

 שם:________  

 טלפון:_______

 תפקיד:______ 
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 - לטבלה   שורות  להוסיף אין -

מספר   .7 לצורך  נ   -  2טבלה  המפתח  איש  מס'  איכות    ניקודיסיון  לתנאים    5בסעיף    1פרמטר 
הנני    :המיוחדים כן,  הענקתי  מצהירכמו  הרלוונטית  בתקופה  פיננסי  כי  ליווי  ביחס    שירותי 

 להלן. 2בטבלה מס'  כמפורט  ,לפחות ₪ מיליון 350 של כספי  היקףעלי בלמכרזים פומביים, 

 : מאלה אחד" משמעו פיננסי ליווי שירות" להלן,  2לעיל וטבלה מס'  7לעניין סעיף  

 לעיל.   5.1, כהגדרתו בסעיף המכרז לעורךליווי פיננסי הניתן  שירות .א

 : אלה, העומד בכל למציעניתן ה שירות  .ב

 .PPPהשירות ניתן למציע לצורך הגשת הצעה במכרז פומבי מסוג  (1)

 השירות כלל הכנת מודל פיננסי להצעה.  (2)

 השירות הוענק למציע אשר זכה במכרז.  (3)

וביצוע  לפחות עד  השירות הוענק למציע   (4) פי  שלב הסגירה הפיננסית  על  משיכה ראשונה 
 . הסכמי המימון

 

 הלקוח  שם

עבורו ניתנו  

 השירותים 

שם + מספר 

 המכרז 

 תכולת השירותים 

ההיקף  

הכספי של  

 המכרז 

מועד מתן  

 השירותים 

 פרטי  איש קשר

  אצל הלקוח

 ____________

__ __________ 

   פיצוי  גיבוש ו  מנגנון  או /מוסכם 

ביצוע   להבטחת  פיננסיים  כלים 

)למשל:   המכרז  מכח  ההתקשרות 

 ערבות ביצוע, עיכבון וכיוצ"ב(; 

    כל    בדיקת של  הפיננסים  החלקים 

 ההצעות שהוגשו במכרז. 

  ___/____

)חודש 

 ושנה( 

דוא"ל:  

 _______ 

 

  סיווג+  שם

   הלקוח

  ניתנו עבורו

 השירותים 

  מספר+   שם

 המכרז 

   המכרז   ונושא סוג השירותים  תכולת

  ההיקף 

  שלהכספי  

   המכרז

מועד מתן  

   יםהשירות

  איש   פרטי

  אצל קשר 

 הלקוח 

1 

 שם הלקוח: 

 _________ 

 

 סיווג הלקוח: 

  עורך מכרז 

 מציע במכרז 

 

)יש    עורך המכרז  במקרה שהלקוח הוא 

לסמן היכן שרלוונטי לשירותים שניתנו  

 עבור הלקוח(: 

   במכרז;   קביעת תנאי סף פיננסיים 

   במכרז;    תמורה גיבוש מנגנון 

 לנוסח  גיבוש הצעות ה  שקלול  ה 

 במכרז; 

 סוג המכרז 

 מכרז  DB    מודל שכלל 

 ; פיננסי

  מכרז  PPP    שכלל מודל

 פיננסי; 

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

 ; פיננסית

  ₪ ____ 

 

  בערכים)

  םנומינלי

וללא 

 מע"מ( 

 התחלה:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 

 סיום:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 שם:______  

 טלפון:____

 תפקיד:___

דוא"ל:  

 _______ 
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  סיווג+  שם

   הלקוח

  ניתנו עבורו

 השירותים 

  מספר+   שם

 המכרז 

   המכרז   ונושא סוג השירותים  תכולת

  ההיקף 

  שלהכספי  

   המכרז

מועד מתן  

   יםהשירות

  איש   פרטי

  אצל קשר 

 הלקוח 

מספר   + שם 

 המכרז:

 ____________ 

  פיצוי   גיבוש ו  מנגנון  או  /מוסכם 

ביצוע   להבטחת  פיננסיים  כלים 

 ההתקשרות מכח המכרז; 

   כל   בדיקת של  הפיננסים  החלקים 

 ההצעות שהוגשו במכרז. 

 

 -או -

)יש  במקרה שהלקוח הוא מציע במכרז  

שרלוונטי לשירותים שניתנו    היכן  לסמן  

 עבור הלקוח(: 

    הצעה הגשת  לצורך  ניתן  השירות 

 ; PPPבמכרז פומבי מסוג  

       פיננסי  השירות מודל  הכנת  כלל 

 להצעה;  

   ;הלקוח זכה במכרז 

    עד ניתן  סגירה  השירות  לשלב 

משיכה   של  בפועל  וביצוע  פיננסית 

 ראשונה. 

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

בוצעה בו  גם  פיננסית ו

משיכה ראשונה על פי  

 הסכמי המימון; 

   מכרז שאינו מכרזDB  

 .PPPואינו מכרז  

 המכרז נושא 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 תחבורה; 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 רכבתי; 

2 

 שם הלקוח: 

 _________ 

 

 סיווג הלקוח: 

   מכרזעורך 

 מציע במכרז 

 

מספר   + שם 

 המכרז:

 ____________ 

)יש    עורך המכרז  במקרה שהלקוח הוא 

לסמן היכן שרלוונטי לשירותים שניתנו  

 עבור הלקוח(: 

   במכרז;   קביעת תנאי סף פיננסיים 

   במכרז;    תמורה גיבוש מנגנון 

 לנוסח  גיבוש הצעות ה  שקלול  ה 

 במכרז; 

  פיצוי   גיבוש ו  מנגנון  או  /מוסכם 

ביצוע   להבטחת  פיננסיים  כלים 

 ההתקשרות מכח המכרז; 

   כל   בדיקת של  הפיננסים  החלקים 

 ההצעות שהוגשו במכרז. 

 -או -

)יש  במקרה שהלקוח הוא מציע במכרז  

שרלוונטי לשירותים שניתנו    היכן  לסמן  

 עבור הלקוח(: 

 סוג המכרז 

 מכרז  DB    מודל שכלל 

 ; פיננסי

  מכרז  PPP    שכלל מודל

 פיננסי; 

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

 ; פיננסית

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

בוצעה בו  גם  פיננסית ו

משיכה ראשונה על פי  

 הסכמי המימון; 

   מכרז שאינו מכרזDB  

 .PPPואינו מכרז  

  ₪ ____ 

 

  בערכים)

  םנומינלי

וללא  

 מע"מ(

 התחלה:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 

 סיום:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 שם:______  

 טלפון:____

 תפקיד:___

דוא"ל:  

 _______ 
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  סיווג+  שם

   הלקוח

  ניתנו עבורו

 השירותים 

  מספר+   שם

 המכרז 

   המכרז   ונושא סוג השירותים  תכולת

  ההיקף 

  שלהכספי  

   המכרז

מועד מתן  

   יםהשירות

  איש   פרטי

  אצל קשר 

 הלקוח 

    הצעה הגשת  לצורך  ניתן  השירות 

 ; PPPבמכרז פומבי מסוג  

     פיננסי  השירות מודל  הכנת  כלל 

 להצעה;  

   ;הלקוח זכה במכרז 

    עד ניתן  סגירה  השירות  לשלב 

של משיכה  בפועל  וביצוע  פיננסית 

 ראשונה. 

 נושא המכרז 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 תחבורה; 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 רכבתי; 

3 

 שם הלקוח: 

 _________ 

 

 סיווג הלקוח: 

  עורך מכרז 

 מציע במכרז 

 

מספר   + שם 

 המכרז:

 ____________ 

)יש    עורך המכרז  במקרה שהלקוח הוא 

לסמן היכן שרלוונטי לשירותים שניתנו  

 עבור הלקוח(: 

   במכרז;   קביעת תנאי סף פיננסיים 

   במכרז;    תמורה גיבוש מנגנון 

 לנוסח  גיבוש הצעות ה  שקלול  ה 

 במכרז; 

  פיצוי   גיבוש ו  מנגנון  או  /מוסכם 

ביצוע   להבטחת  פיננסיים  כלים 

 ההתקשרות מכח המכרז; 

   כל   בדיקת של  הפיננסים  החלקים 

 ההצעות שהוגשו במכרז. 

 

 -או -

)יש  במקרה שהלקוח הוא מציע במכרז  

שרלוונטי לשירותים שניתנו    היכן  לסמן  

 עבור הלקוח(: 

    הצעה הגשת  לצורך  ניתן  השירות 

 ; PPPבמכרז פומבי מסוג  

     פיננסי  השירות מודל  הכנת  כלל 

 להצעה;  

   ;הלקוח זכה במכרז 

    עד ניתן  סגירה  השירות  לשלב 

משיכה  של  בפועל  וביצוע  פיננסית 

 ראשונה. 

 סוג המכרז 

 מכרז  DB    מודל שכלל 

 ; פיננסי

  מכרז  PPP    שכלל מודל

 פיננסי; 

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

 ; פיננסית

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

בוצעה בו  גם  פיננסית ו

משיכה ראשונה על פי  

 הסכמי המימון; 

   מכרז שאינו מכרזDB  

 .PPPואינו מכרז  

 

 נושא המכרז 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 תחבורה; 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 רכבתי; 

  ₪ ____ 

 

  בערכים)

  םנומינלי

וללא  

 מע"מ(

 התחלה:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 

 סיום:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 שם:______  

 טלפון:____

 תפקיד:___

דוא"ל:  

 _______ 
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 – אין להוסיף שורות לטבלה -

 :החתום על  נובא ולראיה

 

 הצהרת איש המפתח )היועץ הפיננסי( 

 

 

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת איש המפתח 
 רישיון          

 תאריך  

 

  סיווג+  שם

   הלקוח

  ניתנו עבורו

 השירותים 

  מספר+   שם

 המכרז 

   המכרז   ונושא סוג השירותים  תכולת

  ההיקף 

  שלהכספי  

   המכרז

מועד מתן  

   יםהשירות

  איש   פרטי

  אצל קשר 

 הלקוח 

4 

 שם הלקוח: 

 _________ 

 

 סיווג הלקוח: 

  עורך מכרז 

 מציע במכרז 

 

מספר   + שם 

 המכרז:

 ____________ 

)יש    עורך המכרז  במקרה שהלקוח הוא 

לסמן היכן שרלוונטי לשירותים שניתנו  

 עבור הלקוח(: 

   במכרז;   קביעת תנאי סף פיננסיים 

   במכרז;    תמורה גיבוש מנגנון 

 לנוסח  גיבוש הצעות ה  שקלול  ה 

 במכרז; 

  פיצוי   גיבוש ו  מנגנון  או  /מוסכם 

ביצוע   להבטחת  פיננסיים  כלים 

 ההתקשרות מכח המכרז; 

   כל   בדיקת של  הפיננסים  החלקים 

 ההצעות שהוגשו במכרז. 

 

 -או -

)יש  במקרה שהלקוח הוא מציע במכרז  

שרלוונטי לשירותים שניתנו    היכן  לסמן  

 עבור הלקוח(: 

    הצעה הגשת  לצורך  ניתן  השירות 

 ; PPPבמכרז פומבי מסוג  

     פיננסי  השירות מודל  הכנת  כלל 

 להצעה;  

   ;הלקוח זכה במכרז 

    עד ניתן  סגירה  השירות  לשלב 

משיכה   של  בפועל  וביצוע  פיננסית 

 ראשונה. 

 סוג המכרז 

 מכרז  DB    מודל שכלל 

 ; פיננסי

  מכרז  PPP    שכלל מודל

 פיננסי; 

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

 ; פיננסית

    מכרז  PPP    שכלל

ו  פיננסי  אשר  מודל 

סגירה   בו  התקיימה 

בוצעה בו  גם  פיננסית ו

משיכה ראשונה על פי  

 הסכמי המימון; 

   מכרז שאינו מכרזDB  

 .PPPואינו מכרז  

 נושא המכרז 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 תחבורה; 

 ב עוסק  פרויקט  המכרז 

 רכבתי; 

  ₪ ____ 

 

  בערכים)

  םנומינלי

וללא  

 מע"מ(

 התחלה:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 

 סיום:  

 ____/____

 )חודש ושנה( 

 שם:______  

 טלפון:____

 תפקיד:___

דוא"ל:  

 _______ 
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הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת    

ולאחר   כן  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי 
על  בפני  וחתם  דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו 

 תצהיר זה. 
  

 

 

 הצהרת המציע 

מר/גב'   את  בזאת  ומציג  לעיל  האמור  את  מאשר  המפתח    _____________הנני  כאיש  לשמש 
 מטעמי. 

 

 

וחותמת   חתימה 
 המציע ע"י:

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

    
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי   כי המצהיר הנני מאשר בחתימתי  

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר   כאמור, 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף
ת.ז  __________ מוסמך  __________,  המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.

 
 

 

 

 

 


