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 למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום  064/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:

 3הודעה מספר  - מענה לשאלות הבהרה 

למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום עבור    064/2022בהמשך למסמכי מכרז פומבי מס'   .1
"), מצ"ב תשובת ועדת המכרזים  מכרז נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "ה - נת"ע 

 לשאלות ההבהרה, וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז. 

נתיבי    –שו אלו אשר פנו לנת"ע  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמ .2
"), וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.  החברה " או "נת"עתחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "

כמו כן, יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד, ולכן התשובה במסמך זה  
 מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם    כל ההבהרות, .3
 גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

 תשומת לב המציעים לעדכונים שערכה החברה בטפסים המצורפים למסמך הבהרה זה.  .4

יותר) בנוסח המקורי שפורסם כחלק ממסמכי  מובהר כי ככל שאיזו מן ההצעות תכלול טופס (אחד או   .5
המכרז חלף נוסח מעודכן יותר שפורסם בשלב ההבהרות למכרז, הוועדה תראה בכך, לכל היותר, פגם 
בדיקת   לצורך  לה  החסרים  פרטים  או  המעודכן  בנוסח  הטופס  את  להשלים  למציע  ותאפשר  טכני 

להצעתו כתב    10יע צירף לטופס מס'  ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת, למעט במקרה שבו המצ
כמויות בנוסח המקורי שפורסם כחלק מסמכי המכרז, במקרה כאמור יראו את המציע כמי שצירף  

 להצעתו את כתב הכמויות האחרון שפורסם כחלק ממסמכי המכרז. 

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור   .6
 במסמכי המכרז. 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או ועדת   .7
המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל  

הבהרות נוספים שיישלחו  הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי  
 מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

תנאים מיוחדים, המציע יחתום על הודעה זו    -) להזמנה להציע הצעות  2( 5.2בהתאם להוראות סעיף   .8
 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.  

גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש .9 ו/או  אינו משנה  זה    האמור במכתב הבהרה 
   אחרת. 

 

 בברכה,   
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע    



 

 

 מענה נת"ע  השאלה  הפניה למסמכי המכרז  ד"מס

 תנאים מיוחדים    .1

  5.4סעיף  
קריטריונים  

לניקוד  
איכות  
 ההצעה 

 

קריטריון  
  - 6מס' 

מנהל  
טיוב  
 נתונים 

 לטבלת הקריטריונים לניקוד, בעמודת "אמת מידה לניקוד", תתווסף הערה כדלקמן:   6בשורה     יזומה הבהרה  

לפחות   שכלל  נתונים  בעיבוד  ההוכחה,  תקופת  במהלך  הנתונים  טיוב  מנהל  אחד  ניסיון 
 מהבאים: כתיבת דוחות סטטיסטיים, ניתוח ועיבוד נתונים, תצוגות גרפיות. 

  * ניקוד אמת מידה זו יוקצה רק בגין התקופה שלאחר זכאות המנהל לתואר אקדמי כאמור  בסעיף 
 לתנאים המיוחדים.  5.3.1

 תנאים מיוחדים    .2

  5.4סעיף  
קריטריונים  

לניקוד  
איכות  
 ההצעה 

 

קריטריון  
  -4מס' 

מנהל  
 הפרויקט 

 ישונה לנוסח שלהלן:  השני  הסעיף תת וסח בשל טעות סופר, נ יזומה הבהרה  

  KPIעבור ניסיון כאמור באמת המידה, שנצבר במשך שנה רצופה במסגרת פרויקט שבו יושם  
 נקודות נוספות.   2 -חדש שלא יושם בפרויקט אחר, ההצעה תנוקד ב

 תנאים מיוחדים    .3

  5.4סעיף  
קריטריונים  

לניקוד  
איכות  
 ההצעה 

 

-5.1סעיף 
5.4 

),  5.1-5.4למסמך התנאים המיוחדים (  11חלה טעות סופר במספור הסעיפים המופיעים בעמוד   יזומה הבהרה  
על פי סדרם כסעיפי    עיפיםהס "קריטריונים לניקוד איכות ההצעה" ימוספרו    5.4אחרי סעיף  

 . 5.5-5.8 משנה
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 תנאים מיוחדים   .4

 6סעיף 

מסמכי  
 ההצעה/צרופות   

סעיף  
6.1.5 

 

 נוסח הסעיף ישונה לנוסח שלהלן:   יזומה הבהרה  

לעיל, המציע יצרף להצעתו את    5.2"להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף המפורט בסעיף  
ג' [תצהיר מנהל הפרויקט מטעם המציע] חתום כנדרש על ידי המציע והמועמד  5טופס מספר  

ר או אישור  ג' צילום תעודת תוא5המציע יצרף לטופס מספר  לתפקיד מנהל הפרויקט מטעמו.  
מטעמו הפרויקט  מנהל  שם  על  לתואר  של  זכאות  אורגני  עובד  אינו  הפרויקט  שמנהל  ככל   .

ג' גם התחייבות מטעם מנהל הפרויקט בנוסח טופס מס'  5המציע, המציע יצרף לטופס מספר  
 ה' [תצהיר והתחייבות קבלן משנה המוצג בהצעה]". 5

 

 תנאים מיוחדים   .5

 6סעיף 

מסמכי  
 ההצעה/צרופות   

 6.1.6 

 

 נוסח הסעיף ישונה לנוסח שלהלן:   יזומה הבהרה  

לעיל, המציע יצרף להצעתו את    5.3"להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף המפורט בסעיף  
ד' [תצהיר מנהל טיוב נתונים מטעם המציע] חתום כנדרש על ידי המציע והמועמד  5טופס מספר  

ד' צילום תעודת תואר או  5המציע יצרף לטופס מספר  ם מטעמו.  לתפקיד מנהל טיוב הנתוני
. ככל שמנהל טיוב הנתונים אינו עובד  אישור זכאות לתואר על שם מנהל טיוב הנתונים מטעמו

ד' גם התחייבות מטעם מנהל טיוב הנתונים  5אורגני של המציע, המציע יצרף לטופס מספר  
 והתחייבות קבלן משנה המוצג בהצעה]". ה' [תצהיר 5בנוסח טופס מס' 

תנאים    .6
טופסי   -מיוחדים

 ההליך 

 תשומת לב המציעים לעדכונים שערכה החברה בטפסים המצורפים למסמך הבהרה זה.  הבהרה יזומה  

 

 תנאים מיוחדים   .7

 6סעיף 

מסמכי  
 ההצעה/צרופות   

6.2 

המסמכים  
הנדרשים  

לצורך  
ניקוד  
 האיכות 

 נוסח הסעיף ישונה לנוסח שלהלן:   יזומה הבהרה  

טופס "המציע מתבקש לערוך ולהגיש את המידע הנדרש לצורך ניקוד איכות הצעתו בהתאם ל
ולצרף לטופס זה. כל הנתונים הכלולים בטבלאות המצורפות והמסמכים המצורפים    6מספר  

ת מנהל  . לצורך ניקוד השכל6להן ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהתצהיר כמפורט בטופס מספר  
צילום תעודת תואר או אישור    6  ד'5מטעמו, המציע יצרף לטופס מספר    הפרויקט   טיוב הנתונים

 מטעמו".   הפרויקט טיוב הנתוניםזכאות לתואר על שם המועמד לתפקיד מנהל 

 תנאים מיוחדים    .8

תנאים   9סעיף 
מוקדמים  
לחתימת  

, יובהר כי עד למועד זה טרם התקבל אישור  9.8לתשומת לב המציעים, בהמשך לאמור בסעיף   הבהרה יזומה   9.8
 תקציבי למכרז.  
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ההסכם על ידי  
 נת"ע 

 ג' 5טופס   .9

תצהיר מנהל  
הפרויקט בדבר  

 ניסיון קודם 

 נוסח הסעיף ישונה לנוסח הבא: יזומה הבהרה   5

שצברתי   הניסיון השכלתי המקצועית ולהצעה בעניין    6"בדקתי את המידע המוצג בטופס מס'  
נכון   הוא  כי  ואני מאשר  ציבורית,  על הפעלת תחבורה  בקרה  ו/או  תפעולית  בקרה  במסגרת 

 . "ומדויק

 ג' מתוקן להודעת הבהרה זו. 5מצ"ב טופס מס' 

 הסכם  .10

פיצויים  
מוסכמים בגין  
הפרות הנוגעות  

לאיוש צוות  
 הבקרה 

 

3.7.2.1 

 

 נוסח הסעיף ישונה לנוסח הבא: יזומה הבהרה  

  "בכל מקרה של הפרת החובה לאשר מראש החלפה של איש מפתח, לרבות כאמור בסעיפים 
 " להלן. 3.8-לעיל ו  3.5 4.3

 הסכם  .11

(תקופת   4סעיף 
 ההסכם) 

 : כך יתוקן 4.1 סעיף הבהרה יזומה  4.1

זה  " ויסתיים בחלוף    יכנסהסכם    24לתוקף במועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות, 
. ")ההתקשרות  תקופת(להלן: "הקו האדום    של  המסחרית  ההפעלהחודשים ממועד תחילת  

 12  של  לתקופה  מהן  אחת  כל,  נוספות  תקופות  3-ב  ההסכם  את  להאריך  רשאית  תהא  ע"נת
ל דעתה הבלעדי), באמצעות הודעה  (בכל תמהיל שתבחר נת"ע, לפי שיקו  היותר   לכל  חודשים

לפני מועד סיומו של ההסכם (להלן:    ימים  30  -מבכתב שתימסר לחברת הבקרה לא יאוחר  
  של   הוראותיו  כל  יחולו  הנוספות  ההתקשרות  בתקופות").  הנוספות  ההתקשרות  תקופות"

 " .זה הסכם

 סעיפים הסכם נספח ג'   .12

 2-3 

 כדלקמן:  ניםמתוק פיםבסעי פו, ויוחלוימחקהסכם  לנספח ג' ב 2-3סעיף  הבהרה יזומה 

 )) TPSתוכנות אשר ירכשו על ידי חברת הבקרה (רכישה מספק צד ג' (. 2" 

ועל    1רכישת התוכנות המפורטות בטבלה מספר   .2.1 תיעשה על ידי חברת הבקרה 
חשבונה בלבד. גרסתה של כל תוכנה חייבת להיות תואמת לגרסה עימה עובדת  
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מפורטות התוכנות והגרסה המינימלית שחברת הבקרה    1נת"ע. בטבלה מספר  
 נדרשת לספק עבור כל אחת מהן.  

או  \נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו .2.2
או לשדרג את הרשימה והדרישה המינימלית עבור כל תוכנה כפי שהן  \לעדכן ו

השינויים  כי  ומוסכם  בעלותן    מפורטות,  תישא  והיא  הבקרה  חברת  על  יחולו 
 באופן בלעדי. 

בנוסף, חברת הבקרה תרכוש על חשבונה רישיונות שימוש למערכת ניהול מידע   .2.3
צוות   לפעילות  הנדרש  במספר  טאבלטים  וכן  אמפייר,  חברת  של  "פריסטו" 

 בנספח א' להסכם.    4.2הבקרה, כמפורט בסעיף 

 1טבלה מספר  .2.4

 גירסא  שם התוכנה 
Microsoft Office 2013   ומעלה 

AutoCAD 2013  ומעלה 
 

ויימסרו לשימוש חברת הבקרה לצרכי ההתקשרות  .3 תוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע 
 בלבד

מספר   .3.1 בטבלה  המופיעות  לפי    2התוכנות  עבורן  שדרוג  או  עדכון  תוספת,  וכל 
שיקול דעתה של נת"ע. חברת הבקרה נדרשת להשתמש בתוכנות אלו בעשותה  
באמצעות   האינטרנט,  רשת  גבי  על  לחילופין  או  שלה  שימוש בתשתיות הרשת 
רישיון שימוש לתוכנה שיימסר לו על ידי נת"ע. יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה  

או לעדכן את רשימת  \את הזכות מעת ולעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו 
עבוד במערכת  או לשדרגן ומוסכם כי חברת הבקרה תהיה מחוייבת ל\התוכנות ו

 או תוספות אלו. \בהתאם לשינויים ו

(הכולל גם    MMISרישיונות לשימוש בתוכנת  חברת נת"ע תספק לחברת הבקרה   .3.2
בנספח א'   4.3טאבלטים) במספר הנדרש לפעילות צוות הבקרה, כמפורט בסעיף 

  להסכם.
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משתמשים   שם התוכנה  כמות 
 משוערת 

SAP  –    מערכתERP    לניהול התשלומים, והוראות
 השינוי בפרויקט. 

1 

Aconex  –    מערכתEDMS    הפרויקט לניהול 
בשימוש רוחבי של כל בעלי העניין בפרויקט, הכולל  
הפרויקט, קבלנים, מתכננים,  מנהל  מ:  פחות  לא 

 ספקים, יועצים 

20-5 

 1-5 מערכת בטיחות בעבודה ה.ב.חדשנות 

 2טבלה מספר  .3.3

 

 

 

 

 

" 

 הסכם  .13

נספח י"ג  
(פיצויים  
 מוסכמים) 

טבלת  
פיצויים  
 מוסכמים 

 בטבלה (סעיף לא קיים): 2תוספת סעיף  הבהרה יזומה 

 מהות הליקוי: אי עמידה בלוחות זמנים להגשת תכנית עבודה. "

 " ₪ לכל יום איחור. 5,000גובה הפיצוי המוסכם בש"ח: 

המשוער  לדעת    נבקש כללי  כללי   .14 המועד  מהו 
ההפעלה המסחרית של הקו  לתחילת  
 האדום. 

שההפעלה   היא  הנוכחית  ההערכה  החברה,  מטעם  התחייבות  להקים  בכך  שיהיה  מבלי 
 . 2022המסחרית תתחיל בחודש נובמבר 

להבהיר   4.5 תנאים מיוחדים   .15 הינו    האםמתבקש  צה"ל 
 בגדר גוף ציבורי. 

   התשובה חיובית.

 5.2.1 תנאים מיוחדים   .16

 

עיתיים, סטטוס  האם כתיבת דוחות  
ככתיבת דוח   ו אחזקה/ביצועים יחשב

 ?בקרה

 . 4.3התשובה חיובית, ככל שהנ"ל מהווה חלק מבקרה תפעולית כהגדרתו בסעיף 

 5.1.4 תנאים מיוחדים   .17

 

מבוקש לשנות את דרישות תנאי הסף  
תפעולית   בבקרה  ניסיון  המחייב 
יוכר   שבו  באופן  ציבורית  בתחבורה 

 הבקשה נדחית. 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 

 _________________  חתימת המציע

ניסיו תפעולית  ן  גם  בקרה  בפרויקטי 
 שאינה על תחבורה ציבורית.

 5.1.5 תנאים מיוחדים   .18

 

 קל בדרישות תנאי הסף.מבוקש לה

 

 . הבקשה נדחית

 5.1.5 תנאים מיוחדים   .19

 

מיליון ₪    3  הכוונה היא ללפחות האם  
במשך   שנה  כספים    3בכל  שנות 

 לפחות. 

שנות    3ההכנסות בגין ביצוע בקרה תפעולית במהלך    ממוצעהיא כי  התשובה שלילית. הכוונה  
תהיה    כאמור  . יובהר כי התקופה הנבחנת לצורך הוכחת הממוצע לפחות  מיליון ₪  3כספים הינו  

  ת ההוכחה הפיננסית כהגדרתה בסעיף זה.  פבהתאם לתקו

ההמחשה   ובשנת    –לשם  של     2017במידה  בסך  היה  תפעולית  מבקרה  ההכנסות    2.5גובה 
גובה ההכנסות    2020מלש"ח ובשנת    3.5גובה ההכנסות היה בסך של     2018מלש"ח, ובשנת  

ועל כן    לשלוש  מלש"ח לפחות   3מלש"ח. הרי שהממוצע הינו    3.5מבקרה תפעולית היה בסך של  
 עומד בדרישות תנאי סף זה.  

 

 תנאים מיוחדים   .20

  5.4סעיף  
קריטריונים  

לניקוד  
איכות  
 ההצעה 

 

קריטריון  
  -2מס' 

 המציע  

פחית  את ניקוד  קריטריון  המבוקש ל
בבקרה   לניסיון  הנוגע  האיכות  

 תפעולית על תחבורה ציבורית

 הבקשה נדחית. 

 תנאים מיוחדים   .21

  5.4סעיף  
קריטריונים  

לניקוד  
איכות  
 ההצעה 

קריטריון  
  -5מס' 

השכלת  
מנהל  

 הפרויקט 

ל  נוסף  מבוקש  ניקוד  למציע בעל  יתן 
הניקוד   להרחיב  ו/או  שני  תואר 

  .שיחול גם על תארים נוספים 

 הבקשה נדחית. 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 
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 תנאים מיוחדים   .22

  5.4סעיף  
קריטריונים  

לניקוד  
איכות  
 ההצעה 

 

ההצעה    את  לנקד  שלא  מבוקש 
בניסיון בבקרת אחזקה ולאפשר בעת  

 זכייה התקשרות עם קבלן משנה 

 הבקשה נדחית. 

 תנאים מיוחדים   .23

בדיקת   - 7סעיף 
 ההצעות  

 

הנוסח 7.4.2 שיטת  את  לשנות    ה מבוקש 
 הבא: באופן  

( / )% ההנחה    1  -הנחת המציע   %( =
 1 -הגבוה ביותר 

הנוסחה לחישוב ציון המחיר לכל אחד מסעיפי כתב הכמויות תשונה    יובהר כי נפלה טעות, 
 לנוסח הבא: 

X 100 = P1/P2/P3 

 1 -אחוז ההנחה המקסימאלי שהוצע במסגרת המכרז 
 1 -אחוז ההנחה שהוצע בהצעה הנבחנת 

 
 תנאים מיוחדים   .24

  -6.4סעיף 
מסמכים/צרופות  

 נוספים 

ההוכחה  ניכר כי נפלה טעות סופר וכי   6.1.4
לסעיפים   ולא    5.1.5-ו  5.1.4הינה 

 כפי שמופיע בסעיף  5.1.3

 יתוקן כך:  6.1.4סעיף 

, ימלא ויצרף 5.1.3 5.1.5-ו 5.1.4 פיםהמפורט בסעי סףלהוכחת עמידת המציע בתנאי ה
, [תצהיר המציע], חתום על ידי המציע ומאומת כנדרש   א'5  פרטופס מסהמציע את  

אישור   בנוסח  בצירוף  חשבון  הנקובים    ב'5טופס  רואה  הכספיים   בטופס להיקפים 
 .א'5 פרמס

 תנאים מיוחדים   .25

  -6.4סעיף 
מסמכים/צרופות  

 נוספים  

מבוקש להגיש את ההצעה למכרז על   6.4.14
 CDגבי 

 הבקשה נדחית. 

  יםטפס טפסים   .26
   ,1מס' 

 מעודכן של טופסי ההליך מצורף כנספח להודעה זו.קובץ  .נפלה טעות סופר במס' המכרז
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ב',   5 א',5 
 6ד', 5ג', 5

 טפסים   .27

 

טופס מס'  
  -ב'5

אישור  
רואה  
 חשבון 

נבקש להחליף את נוסח  אישור רואה  
לשכת   בין  המתואם  בנוסח  החשבון 

 רואי החשבון למדינת ישראל.

הבקשה מתקבלת, ראו קובץ טופסי ההליך המעודכן המצ"ב כנספח להודעת הבהרות זו. כמו 
לחלק הכללי של    5המציעים מופנים להבהרה הכללית בעניין נוסח טופסי ההצעה בסעיף  כן,  

 הודעת הבהרות זו. 

 ב' על גבי נייר מכתבים של משרד רואי החשבון. 5בנוסף מובהר כי  ניתן להגיש את טופס מס' 

טופס מס'   טפסים   .28
9-  

התחייבות  
בלתי  

חוזרת  
לשמירה  

על סודיות  
ועל  

דרישות  
אבטחת  
 מידע   

מבוקש כי על התצהיר סודיות יחתום  
בלבד,   המציע  המכרז  הגשת  במעמד 
יחתמו   המוצעים  העובדים  ויתר 
המציע,   לחילופין  או  הזכייה  לאחר 
מנהל הפרויקט ומנהל טיוב הנתונים  
ויתר   המכרז,  הגשת  במעמד  יחתמו 

 בדים יחתמו לאחר זכייה.העו

 הבקשה נדחית. 

 

טופס מס'   טפסים   .29
10 –  

הצעת  
  –מחיר 

-1סעיפים 
 בטבלה  2

צו התחלת עבודה, הוא המועד שיקבע על ידי נת"ע כמועד לתחילת מתן שירותי הבקרה ותום   מה הכוונה למועד צ.ה.ע.? 
 תקופת ההיערכות. 

טופס מס'   טפסים   .30
10 –  

הצעת  
  –מחיר 

-4סעיפים 
 בטבלה  5

בטבלת   המצוינים  המחירים  האם 
לביצוע   מתייחסים  המחיר  הצעת 

 ?בקרה אחת הנעשית  ע"י בקר אחד

תכולת שירותי    –בנספח א'    6התשלום בסעיפים אלו הוא בגין התפוקות המפורטות בסעיף  
 יבוצעו על ידי בקר אחד לפחות.   3-ו  2הבקרה. ככלל הבקרות בקבוצות 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 
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טופס מס'   טפסים   .31
10 –  

הצעת  
  –מחיר 

  5סעיפים 
 בטבלה 

כל   לאורך  נסיעה  מוערכת  זמן  כמה 
 ?מסלול הקו

משך הנסיעה בכל קו מוערך בכשעה לכיוון. יש לקחת בחשבון שבתחילת ההפעלה משך זמן  
 . עם זאת נת"ע לא יכולה להתחייב על זמני הנסיעה. 10-20%  -צפוי להיות ארוך יותר בכהנסיעה  

טופס מס'   טפסים   .32
10 –  

הצעת  
  –מחיר 

  5סעיפים 
 בטבלה 

של   במקטע  נסיעה  אורכת  זמן  כמה 
 תחנות?  10

דקות. יש לקחת בחשבון שבתחילת ההפעלה    20  -תחנות מוערך בכ  10משך הנסיעה במקטע של  
. עם זאת נת"ע לא יכולה להתחייב על  10-20%  - הנסיעה צפוי להיות ארוך יותר בכמשך זמן  

 זמני הנסיעה. 

טופס מס'   טפסים   .33
10 –  

הצעת  
  –מחיר 
  2סעיף 

 בטבלה 

איזה בעלי תפקידים כלולים בהגדרה  
 ?אנשי המפתח

 לתנאים המיוחדים.   1" בסעיף מפתח איש"ראו הגדרת המונח  

טופס מס'   טפסים   .34
10 –  

הצעת  
  –מחיר 
  8סעיף 

 בטבלה 

האם התעריפים המצוינים הינם ללא  
 ?מע"מ

 . ראו קובץ טפסים מתוקןהמחיר הם לפני מע"מ. מובהר כי כל התעריפים המוצגים בהצעת 

טופס מס'   טפסים   .35
10 –  

הצעת  
  –מחיר 
  8סעיף 

 בטבלה 

נדרש   .א מצלמה  סוג  איזה 
 להציב?  

כולל   .ב המצוין  המחיר  האם 
 ?המצלמהאת רכישת 

אפשרות   .א הכוללים  ובלילה,  ביום  נתונים  איסוף  לאפשר  צריכה  הנדרשת  המצלמה 
לזהות באופן ברור את מספרי הקרונות ורמת המילוי של הקרון. יש לדאוג לאפשרות  

 לשמירת הנתונים שנאספו לתקופה של שנה לפחות. 
חיר  מטעמו לצורך ביצוע השירותים המ   בתחנה  מצלמה הציב  במידה והספק יידרש ל .ב

 המצוין כולל את עלות המצלמה.   



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 
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לעשות  במידה והחברה תאפשר לספק    ,תכולת שירותי הבקרה  -לנספח א'   6.6.2.3ראו סעיף  
להוות   כדי  בכך  אין  אולם  הפענוח,  בגין  רק  יהיה  התשלום  האדום,  הקו  במצלמות  שימוש 

 התחייבות כלשהי.  

טופס מס'   טפסים   .36
10 

  1נספח   
כתב 

 כמויות 

שעות    750תקופה נדרשות  עבור איזה  
בבקרה   האחזקה  בקרי  של  עבודה 

 מיוחדת? 

מצ"ב כחלק  ה,  מתוקן  10ראו טופס מס'    ש"ע בחודש בהתאם לתוכנית מאושרת מראש.  750עד  
   מנספח טופסי ההליך המצורף להודעה זו.

טופס מס'   טפסים   .37
10 

  1נספח   
כתב 

 כמויות 

נדרשות   תקופה  איזה    1500עבור 
בקרי תפעול בבקרה שעות עבודה של  

 מיוחדת? 

, המצ"ב  מתוקן  10ראו טופס מס'    ש"ע בחודש בהתאם לתוכנית מאושרת מראש.  1,500עד  
 כחלק מנספח טופסי ההליך המצורף להודעה זו. 

טופס מס'   טפסים   .38
10 

  1נספח   
כתב 

 כמויות 

סך   ישולם  תקופה  איזה  עבור 
צילום   שעת  לפענוח  מקסימלי 

ממצלמות קו  מהמצלמה שהוצבה או 
  .אדום

, המצ"ב כחלק  מתוקן  10ראו טופס מס'    שעות צילום בחודש.  3,060פענוח שעות צילום עד  
 מנספח טופסי ההליך המצורף להודעה זו. 

טופס מס'   טפסים   .39
10 

  1נספח   
כתב 

 כמויות 

 כיצד מתבצע פיענוח הצילום?

מהי הערכת הזמן הנדרשת לפענוח  
 שעה אחת?  

ונדרשת   במידה  להסביר  מבוקש 
צילום,   שעת  לפיענוח  שעה  לפחות 

 ₪ ?  21כיצד נקבע תעריף  

קיימת אפשרות להציג לנת"ע חלופה של פענוח    פענוח התצלומים המוצג מתבצע באופן ידני,
 באמצעים אלקטרונים שיאושרו מראש ע"י נת"ע. 

 הערכת נת"ע לזמן הנדרש לפענוח שעת צילום. התעריף נקבע בהתאם ל

טופס מס'   טפסים   .40
10 

 הבקשה נדחית.  מבוקש לקבוע אחוז הנחה מקסימלי 
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טופס   טפסים   .41
,  10מספר 
,  4סעיף 
 1נספח  

כל   על  יחול  כי אחוז ההנחה  מבוקש 
 סעיף בנפרד  ולא על כל קבוצה 

 הבקשה נדחית. 

נא אישורכם כי אנו נדרשים להגיש   7.4.2 תנאים כלליים  .42

  2את ההצעה בעותק מקור קשיח + 

צילום של  1העתקים קשיחים ( 

המקור + עותק מושחר) ובנוסף על  

 . DOKגבי 

בעמוד   שמופיע  כפי  סעיף     14ולא 
שצוין שההצעה תוגש בארבעה    6.4.13

 העתקים קשיחים.  

 . הבקשה נדחית

הסבה   25 תנאים כלליים  .43 לאפשר  אחרת  נבקש  לחברה 
 בקבוצת חברות הספק. 

 הבקשה נדחית. 

נבקש להבהיר כי חובת  הסודיות לא   29 תנאים כלליים  .44
תחול על מידע אשר הינו נחלת הכלל  
עקב   שלא  הכלל  לנחלת  שיהפוך  או 
מידע   על  הספק,  מחדל  או  מעשה 
שהיה ברשות הספק מאת צד ג' שלא 
עקב הפרת חובת הסודיות, על מידע  

מסירתו  שהיה   טרם  הספק  ברשות 
עצמאית   שפותח  מידע  המזמין,  ע"י 
ללא שימוש במידע וכן מידע שגילויו  

 נדרש עפ"י דין ו/או רשות מוסמכת.

 הבקשה מתקבלת.  

המילים " המצאת העתקי הביטוחים   32 תנאים כלליים  .45
ירשם  ובמקומם  ימחקו  כנדרש" 

 "המצאת אישור הביטוח". 

 הבקשה נדחית. 
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מאנשי   3.6 התקשרות הסכם   .46 אחד  היעדרות  כי  מבוקש 
מוצדקת   מסיבה  מתפקידו  המפתח 
ובלבד   יסודית  הפרה  תהווה  לא 

 שהספק התריע מספר פעמים על כך. 

מחברת   כלשהן  פרטניות  פניות  תקבל  נת"ע  ההסכם   תקופת  שבמהלך  ככל  נדחית.  הבקשה 
 הבקרה היא תיבחן כל עניין לגופו.  

 הסכם התקשרות   .47
8 

הספק   אחריות  כי  להבהיר  מבוקש 
דין   פי  על  תהא  זו  התקשרות  מכוח 

 ותוגבל לנזק ישיר. 

 הבקשה נדחית.  

חובת    10 הסכם התקשרות   .48 כי  להבהיר  הסודיות  מבוקש 
נחלת   הינו  אשר  מידע  על  תחול  לא 
הכלל, על מידע שהיה ברשות הספק  
שלא עקב הפרת חובת הסודיות, וכן  
ו/או   דין  עפ"י  נדרש  שגילויו  מידע 

 .רשות מוסמכת

 הבקשה מתקבלת.

 הסכם התקשרות   .49

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

1.9 

תדרוש מחברת הבקרה    במידה ונת"ע
לדעת   מבוקש  נת"ע,  ממשרדי  לעבוד 

 מהו מיקום המשרדים.  

   

לנת"ע תהיה האפשרות להנחות את חברת הבקרה לנספח א להסכם.   1.9בהתאם לסעיף 
ממשרדי נת"ע הממוקמים בחולון, או במתחם הדפו הממוקם  ו שאנשי המפתח מטעמה יעבד 

   תקווה.   -בפתח

 הסכם התקשרות   .50

תכולת   -א'נספח 
 שירותי הבקרה 

רישוי   4.2 עלויות  כל  את  לקבל  מבוקש 
הקשורות   העלויות  וכל  התוכנה 

  לחלק המחשובי שנת"ע מספקת

מספר    ₪ לרישיון לחודש.  120  -צפויה להיות כשל תוכנת הבקרה התפעולית    ןרישיוכל  עלות  
 הרישיונות יהיה בהתאם לנדרש בתכולת העבודה.

 

 הסכם התקשרות   .51

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

בקרה   ?פונים נדרשים להפעילו כמה מס 4.2   בקבוצות  לעמידה  לדרישות  בהתאם  נקבע  המינימלי  המסופונים  (בהתאם    1-4מספר 
מספר  .  6לקבוצת בקרה    מסופונים  מספר  בנוסף יידרשו עוד).  שתאושר ע"י נת"עלתכנית עבודה  

 המסופונים תלוי בהיקף הבקרה המיוחדת, בהיקף המשרות.

 הסכם התקשרות   .52

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

משך תקופת ההיערכות תלוי במשתנים שונים שאינם בשליטתה הבלעדית של נת"ע, כגון: מועד   ?מהו משך תקופת ההיערכות  5
השלמת הליכי המכרז, המועד שבו יתמלאו כל התנאים המוקדמים לחתימת ההסכם בין נת"ע  

 למציע הזוכה, ומועד ההפעלה המסחרית של הקו האדום. 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 

 _________________  חתימת המציע

ה בכך ליצור מצג או התחייבות מטעם נת"ע, החברה מעריכה כי  במועד הבהרה זו, ומבלי שיהי
 חודשים.  6-ל 2תקופת ההיערכות תארך בין 

 הסכם התקשרות   .53

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

מבוקש לקבל החזר לעלויות הנסיעה   6.3.2.4
 .ברכבות

 הבקשה נדחית. 

 הסכם התקשרות   .54

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

יכולה  מבוקש   6.5 זו  בקרה  כי  לאשר 
משנה   קבלני  באמצעות  להיעשות 

 .שאיתם המציע יתקשר

בהתאם  הבקשה מאושרת בכפוף לאישור מראש ובכתב של החברה בדבר זהות קבלן המשנה,  
 הסכם.   ב  6סעיף  להוראות

 הסכם התקשרות   .55

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

הנדרשים   6.2   הבקרים  מספר  מהו 
 ?2מס' לקבוצת בקרה  

 

 

 

המכרז הינו מכרז תפוקות, ובהתאם המציעים למכרז נדרשים להעריך את התשומות הנדרשות  
 עבור כל אחת מתכולות שירותי הבקרה בהתאם למיטב שיקול דעתם המקצועי.  

   

   

 הסכם התקשרות   .56

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

הנדרשים   6.3   הבקרים  מספר  מהו 
 ?3לקבוצת בקרה מס' 

 הסכם התקשרות   .57

תכולת   -נספח א'
 שירותי הבקרה 

הנדרשים   6.4 הבקרים  מספר  מהו 
 ? 4לקבוצת בקרה מס' 

 הסכם התקשרות   .58

הנחיות   -נספח ג'
מחשוב, ניהול  

מסמכים  
 ואבטחת מידע 

הכוונה   3 למה  להבהיר  מבוקש 
לתוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע על  

 . חשבון חברת הבקרה

 נה. ימחק ת בנספח ג'  3סעיף המילים "על חשבון חברת הבקרה" בכותרת 

מבוקש לאשר כי הכוונה לזוכה בלבד   כללי  הסכם התקשרות   .59
 ואין להגיש זאת במסמכי ההצעה 

 . הבקשה מתקבלת  



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 

 _________________  חתימת המציע

אישור   -נספח ה'
הבנת הקוד  

האתי לספקי  
 חברת נת"ע 

יימחקו המילים  נבקש כי  –  1סעיף    1סעיף  ביטוח  -'י נספח  .60
"לטובתה ולטובת נת"ע ביחד 

 . ולחוד"

עוד   "וכל  המילים  יימחקו  כי  נבקש 
ובמקומן   שבדין"  אחריות  קיימת 
אחריות   "ולעניין  המילים  יתווספו 

למשך   נוספות    3מקצועית  שנים 
 .לאחר תום תקופת ההסכם"

 הבקשות נדחות. 

כי    –  2.1סעיף   .1   2.1סעיף  ביטוח  -'י נספח  .61 יתווספו  נבקש 
 . המילים "בכפוף להרחבי שיפוי"

הינו    ת.קבלתמ  הבקשה בפוליסות  המבוטח  "שם  בכפוף    –יצוין:  נת"ע  ו/או  הבקרה  חברת 
 להרחבי השיפוי. 

יימחקו    –  2.10סעיף   .1   2.10עיף ס ביטוח  -'י נספח  .62 כי  נבקש 
" ובמקומן    60המילים  יום" 

 . יום" 30יתווספו המילים "

 הבקשה נדחית. 

המילים    –  4סעיף   4סעיף  ביטוח  -'י נספח  .63 יימחקו  כי  נבקש 
יצוין  1,000,000" ובמקומן   "
"400,000" . 

 בקשה נדחית. ה

 הבקשה נדחית.  . נבקש כי סעיף זה יימחק –  5סעיף  5סעיף  ביטוח  -'י נספח  .64

המילים    –  6סעיף   6סעיף   ביטוח  -'י נספח  .65 יימחקו  כי  נבקש 
ובמקומן   הביטוח"  "פוליסות 

 . יתווספו המילים "אישורי הביטוח"

נבקש כי יימחקו המילים "הפוליסות  
המילים   יתווספו  ובמקומן  כאמור" 

 ."האישור כאמור"

 הבקשות נדחות. 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 

 _________________  חתימת המציע

המילים    –  7סעיף   7סעיף  ביטוח  -'י נספח  .66 יימחקו  כי  נבקש 
 . "והמצאת פוליסות הביטוח ו/או"

 הבקשה נדחית. 

נבקש כי יימחקו המילים   –  8סעיף    8סעיף  ביטוח  -'י נספח  .67
 , "בכל מקרה"

ולאחר המילים "וכן תישא" יתווספו  
 . "באחריות על פי דין" :המילים

נבקש כי יימחקו המילים "וכל  בנוסף  
מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי  

 . פוליסות הביטוח של חברת הבקרה"

 

 הבקשות נדחות. 

נבקש כי   – שם מבקש האישור   ביטוח  -'י נספח  .68
יימחקו המילים "ו/או עובדים 

 . ומנהלים של הנ"ל"

נבקש כי   –אחריות כלפי צד שלישי 
 . 329, 318יימחק קוד 

נבקש כי יימחק   –אחריות מקצועית 
 .302קוד 

הפוליסה   כי    -ביטול/שינוי  נבקש 
" המילים  ובמקומן    60יימחקו  יום" 
 . יום" 30יתווספו המילים "

 הבקשות נדחות. 

 ). 318+304האישור יהיה מבוטח נוסף, בכפוף להרחב השיפוי ( ובהר כי מבקש מ

 ביטוח  –נספח י'   .69

1 

  2- נבקש שהמילה: "כל" בשורה  ו •
 תימחק. 

שהמילים • "  “ נבקש  נת"ע  ולטובת 
 ימחקו. 

יפחתו   • "לא  שהמילים:  נבקש 
"יהיו   במילים:  יוחלפו  מהמצוין" 

 בהתאם למצוין". 

 הבקשות נדחות. 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 

 _________________  חתימת המציע

 ביטוח  –נספח י'   .70

2 

לסייפא יתווספו המילים "למעט  
ביטוח אחריות מקצועית משולבת  

 חבות המוצר" 
. מילים "ומי מטעמה" מבוקש כי  2.3

 ימחקו. 
. לסייפא יתווספו המילים 2.4

 "בהסכם זה". 
. לאחר מילים "אחריות  2.5

מקצועית" יתווספו המילים משולב  
 חבות המוצר". 

 המילים "ומי מטעמה" ימחקו.  
"אחריות  . לאחר מילים 2.6

מקצועית" יתווספו המילים משולב  
 חבות המוצר 

 מבוקש למחוק את הסעיף 2.7

 . 30" ירשם " 60במקום " 2.9

 הבקשות נדחות. 

 . ובהר כי ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית משולב בביטוח חבות המוצרמ

 ביטוח  –נספח י'   .71
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המילים   יתווספו  לסייפא  כי  נבקש 
האמור   אף  על   " אי  הבאות:  לעיל, 

הביטוח   עריכת  אישור  המצאת 
במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא  

חלפו   בקשת    14אם  ממועד  ימים 
בכתב,  הבקרה,  חברת  מאת  נת"ע  
הביטוח   עריכת  אישור  להמצאת 

 כאמור. 

 הבקשה נדחית. 

  

ניתן   6 ביטוח  –נספח י'   .72 לא  ימחק.  שהסעיף  נבקש 
הכוללת   פוליסות  העתקי  להעביר 

של נתונים   ופרטים  מסחריים 
 לקוחות אחרים.

 הבקשה נדחית. 

ובהר כי ככל וחברת הבקרה תידרש להמציא פוליסות, חברת הבקרה רשאית להמציא רק  מ
 מידע רלוונטי להתקשרות 

הבאות:  7 ביטוח  –נספח י'   .73 המילים  ימחקו  כי    מבוקש 
 הבקשה נדחית.  ."כל"-ו  "והמצאת פוליסות הביטוח" 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 

 _________________  חתימת המציע

 

 

 

 : נספחים

   ן.נוסח מעודכ  –טופסי  ההליך

 ביטוח  –נספח י'   .74

 

"קבלני   • 8 המילים  לפני  כי  מבוקש 
המילה   תרשם  מטעמה"  משנה 

 . "בגין האחריות השילוחית"
שבא   • מי  "וכל  המילים  כי  מבוקש 

 . מטעמם" ימחקו

 הבקשות נדחות. 

אחריות   ביטוח  –נספח י'   .75
כלפי צד  

 שליש

ימחק ובמקומו יתווסף    –  318קוד   •
 .321קוד 

 . ימחק – 329קוד  •

 הבקשות נדחות. 

 ). 318+304ובהר כי מבקש האישור יהיה מבוטח נוסף, בכפוף להרחב השיפוי ( מ

ביטוח   ביטוח  –נספח י'   .76
אחריות  

 מקצועית  

אחריות   • ביטוח  המילים  לאחר 
המילים   יתווספו  מקצועית 

 "משולבת חבות המוצר" 
 MENORA TOPנוסח הפוליסה   •

IT 2015 " 
   .ימחק – 309קוד  •

 שינוי בנוסח המכרז. מקובל כחלופה נוספת, ללא  •

 מקובל כחלופה נוספת, ללא שינוי בנוסח המכרז.  •

 הבקשה נדחית.   – 309לעניין קוד  •

  –' גנספח י  .77
פיצויים  
 מוסכמים 

 לתחילת מוכנות נבקש כי בגין "חוסר 1  
תקופת   בתום  הבקרה ביצוע

יהיה    ההיערכות"  המוסכם  הפיצוי 
 . ₪ חד פעמי 50,000

 הבקשה נדחית. 
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 טופסי ההליך
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 הצהרת המציע -  1  פרטופס מס

 לכבוד

 "(נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי 9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

  למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום 2202/064פומבי מס'  הנדון: מכרז

,  _______________, מטעם  ____________.  מספר זהות  ______________,  תום מטהאני הח
"  ___________רישום    מספר מכרז  המציע)להלן:  עם  בקשר  הצעה  המגיש  מספר "(,  פומבי 

"(, לאחר שהוזהרתי המכרז)להלן: "  למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום  064/2022
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב  

 כדלקמן:

בהם,  .1 האמור  את  והבנתי  למדתי  נספחיהם,  כל  על  המכרז,  מסמכי  כל  את  בקפידה  קראתי 
את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע ובדקתי בקפידה  

על הצעתי או על ביצוע העבודות על ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור האמור, אני  
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות  -ידיעה או אי-מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

 ויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העש

הבנתי את השיטה בה מתבצעת המכרז, על שני שלביה ולרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז,   .2
ויהיו כאלה. היקף וקצב מסירת הזמנות העבודה לספקים הזוכים הנו על פי  ידוע לי כי    ככל 

ם עבודות ייעוץ, בכלל, שיקול דעתה של נת"ע וצרכיה, ונת"ע אינה מתחייבת למסור למי מהזוכי
 ובהיקף כלשהו, בפרט. 

כי כל התחייבויות המציע במכרז )לרבות החוזה ונספחיו( מקובלות עלי במלואן. חתימתי על   .3
טופס זה תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי  

ל כדי לשחרר אותי מחתימה על  בסעיף לעי נת"ע ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור
 אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

הריני מצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן בחנתי  .4
וכי בהתאם לכך ביססתי   במתן השירותיםאת כל הגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות  

 את הצעתי. 

הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע  לא   .5
או עובדיה או מי מטעמה. כן הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא 
אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על 

 טענות כאמור.  

י מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות הרינ .6
 במכרז. הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז. 

פי  .7 על  ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז  הריני עומד בכל התנאים המקדמיים 
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז שירותיםלמתן המסמכי המכרז או על פי כל דין  

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. ספק את השירותים ואני מקבל על עצמי ל
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יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם   .8
מנת   על  השירותיםהנדרש  את  )  םבמלוא  לספק  המכרז  במסמכי  הנקובים  ככל במועדים 

 שנקובים(, ואני מתחייב לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

 הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .9

תקופת   .10 לסוף  עד  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתי 
ש הארכת תוקפה של ההצעה,  ההצעה כקבוע במסמכי המכרז. ידוע לי כי נת"ע רשאית לדרו

ואם לא אאריך הצעתי לכשאדרש, תפסל הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים  
 להם זכאית נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין.  

 המסמכים  כל  את  אמציא,  הזכייה  על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .11
אסמכתאות  :לרבות, מיוחדיםבמסמך התנאים ה 9סעיף ל בהתאם להמציא  שעלי והאישורים

  מסמך )וכל    ההסכם  מטעם חברת הבקרה,  לכשירות מנהל בקרת האחזקה ומנהל צוות הבקרים
, בצירוף כל מסמך שהגשתו/חתימתו נדרשת על פי ההסכם כתנאי מוקדם לחתימה  כדין  חתום

 .הביטוחונספחי  ,הביצוע ערבות

יר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת  היה והצעתי תתקבל כ"כש .12
( על הזוכים  6לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך שישה  )כולל( ממועד ההכרזה  ( חודשים 

 במכרז.

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות   .13
שת ההצעה. החתום מטה מורשה לחתום בשם המציע  תאגיד בשמו מוגההקבועות במסמכי ה

 על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.  

, על כל פרטיה ונספחיה, ולהבטחת מחוייבותנו לפעול בהתאם להוראות  ההצעהכערובה לקיום   .14
 מסמכי המכרז, מצורפת בזאת ערבות הצעה, ערוכה לפקודתכם.

 באתי על החתום: ולראיה 

 

חתימה וחותמת  
 : על ידיהמציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר     
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה 

  דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה.הצהרתו 
בנוסף יש לאשר  למציע שהינו תאגיד  הנני מאשר ביחס   :

כי   זהות ,  ____________בחתימתי,   מספר 
, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום ______________

 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.
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 פרטי המציע -  2  מספרטופס  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 : על ידיהמציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר     
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה 

  הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה.
יש   למציע שהינו תאגיד  בנוסףביחס  הנני מאשר לאשר   :

כי   זהות,  ___________בחתימתי,   מספר 
מוסמך _______________ המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 המציע

  שם המציע 

  מספר רישום המציע 

  כתובת

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון

  מספר פקס

 נציג המציע

נציג המוסמך מטעם המציע לכל  השם  
 עניין הנוגע למכרז 

 

  תפקיד במציע

  כתובת

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד 

  כתובת דואר אלקטרוני 
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   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -  3  פרטופס מס

 יוחדים( למסמך התנאים המ ______ בסעיף הסף)נדרש להוכחת עמידה בתנאי 

 לכבוד
 "(נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 
 א.ג.נ.,

 )להלן: "החוק"( 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

, לאחר שהוזהרתי כי  _____________  מספר זהות  ____________________,  תום מטהאני הח
כן, מצהיר/ה בזה   וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  עלי לומר את האמת 

 בכתב, כדלקמן: 

"( למכרז המציע)להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________  .1
 .  למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום 064/2022 פרפומבי מס

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   2_____________________  -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

צעות למכרז אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת הה .3

 במקום הרלוונטי[ הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו: ]יש לסמן  

 ( ביותר משתי  זרים, התשנ"א2לא הורשעו  )להלן: "חוק   1991-( עבירות לפי חוק עובדים 
 )להלן: "חוק שכר מינימום"(.  1987-עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי )
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1הנ"ל חלפה שנה אחת )האחרון להגשת ההצעות במכרז  

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט  2הורשעו ביותר משתי )
( אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד 1דלהלן,  לפחות   )

 ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[

1.   

2.   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 

 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   -"  בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3לצורך סעיף  
 1976.3-תשל"ו

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .4

 בחלופה הרלוונטית[  הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: ]יש לסמן  

 'להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -  חלופה א(
 4"( לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

 'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 ות[: יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטי -]למציע שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה )- עובדים;  100 -המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה  )-    עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה    100המציע מעסיק
לחוק שוויון זכויות,    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -ובמידת הצורך 

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 
( חלופה  הוראות  לפי  התחייב 2החברתיים  הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   )

( חלופה  באותה  ליישום   -(  2כאמור  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  מצהיר  הוא 
 וא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, ה 9חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    - לעיל    4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  מ"מועד    30זה  ימים 

 . 1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 וכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי ות .6

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע על ידי: 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף
בשם  החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________

 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 
בעבירה  הורשע"  3  ,"-  ( התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   (.2002באוקטובר    31הורשע 

(  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל  2(  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; )1מאלה: )כל אחד  -" בעל זיקה"
השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  

הקבלן; )ג( מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;    פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.    –( אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3)
החזקה    -"  שליטה מהותית;  "1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"  שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטה"

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
עובדים, למעט המדינה או    25  -זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  שוויוןלחוק    9הוראות סעיף    4

 עליו".  , חלות 1959-א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 נוסח ערבות הצעה   -  4טופס  מס' 
 [ המיוחדים למסמך התנאים  6.1.2 נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף ]

 __________  תאריך: 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 _________________ ' מס ערבות :הנדון

 לשלם לכם כלכלפיכם    בזאת  ערבים  אנו"(,  המבקש")  _________________  על פי בקשת .1
סכום  "( )שקלים חדשיםמאה אלף  במילים:  )ש"ח    100,000  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום של

למתן שירותי בקרה על הפעלת   064/2022פומבי מס'  מכרז  להבטחת מילוי תנאי    ("הערבות
 ע"י המבקש.  (,"המכרז") ותחזוקת הקו האדום

  אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .2
  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   (7)באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה  

 לפי כתובתנו הבאה: ____________________________. 

 לום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאםדרישתכם לתש .3
סכום ל על  יעלה  לא  זה  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור,    דרישתכם 

 הערבות.

  זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, התחייבותנו לפי כתב ערבות   .4
 שתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.לפרט, לבסס או להוכיח את דרי

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 .  14.3.2023 עד ליוםכתב ערבות זה יעמוד בתוקפו  .6
 

 

 

 ,רב בכבוד

 ______________________ 

 חתימה ו/או חותמת*  

 

 

 

 הערבות תיחתם בהתאם לאופן החתימה המחייב את מנפיק הערבות.  *
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 בדבר ניסיון קודם  המציעתצהיר   - א'5  פרטופס מס
 [מסמך התנאים המיוחדיםב 5.1.4-5.1.5פים בסעי שנקבעו נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף ]

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ___________  מספר זהות   _______________אני הח"מ,  

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

"( למכרז  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )להלן: " .1
 . בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדוםלמתן שירותי  064/2022 מספרפומבי 

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 : בתנאים המיוחדים למכרז  5.1.4מידע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שנקבע בסעיף   .3

 שם הלקוח #

ניסיון בבקרה על הפעלת תיאור 
כהגדרת מונח תחבורה ציבורית 

 לתנאים המיוחדים 4.1.2זה בסעיף 

בכל המקומות  יש לסמן  )
או להשלים נתון  הרלוונטיים

 (מספרי

מועד תחילת 
וסיום מתן 
השירותים 
 )חודש ושנה(

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

 

1. 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

  לוודא  בקרה  ה כי נועדה 
אמצעי    ההפעל תחבורה של 

בהתאם   ציבורית מתבצעת 
שרד לרישיון קו שניתן על ידי מ

  ;התחבורה

    איסוף נתונים הבקרה כללה
 באתרי הפעילות המבוקרת; 

   איסוף הנתונים בוצע על ידי
בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 ; בקרים 6מתוכם לפחות 

   במסגרת שנאספו  הנתונים 
ניהול  למערכת  הועברו  הבקרה 

  ;מידע

    'שבהם השונים אתרים  המס
במקבי  הבקרה  ]יש   להתבצעה 

המספר את  ניתן    -  להשלים 
רק שכולם   לציין  אתרים 

ק"מ  חצי  מזה  זה  מרוחקים 
 ; : _____[לפחות

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
 ____ ______ __ 

 שורות בהתאם לצורך[ לטבלה ]ניתן להוסיף    
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 למכרז: בתנאים המיוחדים    5.1.5מידע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שנקבע בסעיף   .4

 שם הלקוח #

ניסיון בבקרה תפעולית תיאור 
 למכרז 4.3כהגדרתה בסעיף 

בכל המקומות  יש לסמן  )
או להשלים נתון  הרלוונטיים

 (מספרי

הכנסות המציע  
ממתן 

 השירותים 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

1. 1 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

    איסוף נתונים הבקרה כללה
 באתרי הפעילות המבוקרת; 

   איסוף הנתונים בוצע על ידי
בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 ; בקרים 6מתוכם לפחות 

  במסגרת שנאספו  הנתונים 
ניהול  למערכת  הועברו  הבקרה 

  ;מידע

   מס' האתרים השונים שבהם
במקביל   הבקרה  ]יש התבצעה 

המספר   את  ניתן    -להשלים 
רק שכולם   לציין  אתרים 

ק"מ  חצי  מזה  זה  מרוחקים 
 ; : _____[לפחות

בשנת   הכנסות 
2017 _______: 

 

בשנת   הכנסות 
2018 _______: 

 

בשנת   הכנסות 
2019 _______: 

 

בשנת   הכנסות 
2020 _______: 

 

בשנת   הכנסות 
2021 ____: ___ 

 

בשנת   הכנסות 
2022 _______: 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
 ____ ______ __ 

 ]ניתן להוסיף שורות בהתאם לצורך[

 ולראיה באתי על החתום: 

חתימה וחותמת  
 המציע על ידי: 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי  הנני מאשר      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף
_____ זהות  מספר  בשם ___________,  החותם   ,__________

 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 אישור רואה חשבון - ב'5  פרטופס מס

 [ במסמך התנאים המיוחדים 5.1.5נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף ]

 תאריך: _______________ 

 לכבוד

 __________ ]שם המציע[ 

 

 א.ג.נ.,

 

חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הנדון: חוות דעת רואה 
 הכספים של המציע 

 

" )להלן:   _________ של  בהצהרה  הכספיים  הנתונים  את  בתנאי  המציעביקרנו  עמידה  בדבר   ,)"
, למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום  064/2022מס'  למכרז    5.1.5  המופיע בסעיף

זו ומסו דעת  לחוות  היא באחריות הנהלת  המצורפת  זו  בלבד. הצהרה  זיהוי  בחותמתנו לשם  מנת 
 המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו. 

 

נדרש מאיתנו   פי תקנים אלה  על  בישראל.  ביקורת מקובלים  ביקורתנו בהתאם לתקני  ערכנו את 
ולבצעה, במטרה   להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  לתכנן את הביקורת 

ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  הביקורת  מהותית.  מוטעית 
 שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

המהותי הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  בהצהרה  הכספיים  הנתונים  את  לדעתנו,  ות, 
 האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

 

 בכבוד רב,

 

 ________________________ 

 רואי חשבון

 

 

 הערות: 

נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של    •
 .  2020לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 

 של משרד רואי החשבון.   (לוגומכתבים )דף נייר  גבי ודפס עלניתן להגיש מ •
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 בדבר ניסיון קודם   מנהל הפרויקט תצהיר   -' ג5  מספרטופס  

   [במסמך התנאים המיוחדים 5.2שנקבעו בסעיף נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף ]

, לאחר שהוזהרתי כי  _______________  מספר זהות  __________________,  תום מטהאני הח
כן, מצהיר/ה בזה  עלי   וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  לומר את האמת 

 בכתב, כדלקמן: 

"( למכרז  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )להלן: " .1
 .  למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום 064/2022 פרפומבי מס

 איש מפתח למתן השירותים נשוא המכרז. לשמש כעל ידי המציע מוצע  אני .2

 בתנאים המיוחדים למכרז:   5.2.2מידע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שנקבע בסעיף   .1

 שם הלקוח #

ניסיון בבקרה תפעולית תיאור 
 למכרז 4.3כהגדרתה בסעיף 

בכל המקומות  יש לסמן  )
או להשלים נתון  הרלוונטיים

 (מספרי

מועד תחילת 
וסיום מתן 
השירותים 
 )חודש ושנה(

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

2. 1 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

    איסוף נתונים הבקרה כללה
 באתרי הפעילות המבוקרת; 

   איסוף הנתונים בוצע על ידי
בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 ; בקרים 6מתוכם לפחות 

 במסגרת שנאספו  הנתונים 
ניהול  למערכת  הועברו  הבקרה 

  ;מידע

   מס' האתרים השונים שבהם
במקביל   הבקרה  ]יש התבצעה 

המספר   את  ניתן    -להשלים 
רק שכולם   לציין  אתרים 

ק"מ  חצי  מזה  זה  מרוחקים 
 ; : _____[לפחות

   מנהל השירותים  במסגרת 
  _____ ניהל  ]יש הפרויקט 

מספר[   בקרים להשלים 
לתנאים   4.1.1)כהגדרתם בסעיף  

 המיוחדים(;

   מנהל השירותים  במסגרת 
לכתיבה  אחראי  היה  הפרויקט 

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
 ____ ______ __ 
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 שם הלקוח #

ניסיון בבקרה תפעולית תיאור 
 למכרז 4.3כהגדרתה בסעיף 

בכל המקומות  יש לסמן  )
או להשלים נתון  הרלוונטיים

 (מספרי

מועד תחילת 
וסיום מתן 
השירותים 
 )חודש ושנה(

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

מ יותר  להשלים ___    -של  ]יש 
 דוחות בקרה;  מספר[

 שורות בהתאם לצורך[ לטבלה ]ניתן להוסיף    

ניסיון שצברתי  השכלתי המקצועית והלהצעה בעניין    6בדקתי את המידע המוצג בטופס מס'   .3
נכון   הוא  כי  מאשר  ואני  ציבורית,  תחבורה  הפעלת  על  בקרה  ו/או  תפעולית  בקרה  במסגרת 

 ומדויק.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

איש  תחתימ
 :המפתח

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

 

 הצהרת המציע 

 . איש מפתח מטעמילשמש כ __________הנני מאשר את האמור לעיל ומציג בזאת את מר/גב'  

 

חתימה וחותמת  
 המציע על ידי: 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו יהיה צפוי  

זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 
: הנני מאשר בחתימתי, כי ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף

בשם  החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________
 צורך המכרז. המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו ל 
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 בדבר ניסיון קודם  טיוב נתוניםמנהל  תצהיר   -' ד5  מספרטופס  

   [במסמך התנאים המיוחדים 5.3שנקבעו בסעיף נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף ]

, לאחר שהוזהרתי כי  _______________  מספר זהות  __________________,  תום מטהאני הח
וכי אהיה צפוי/ה   כן, מצהיר/ה בזה  עלי לומר את האמת  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 בכתב, כדלקמן: 

"( למכרז  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )להלן: " .1
 .  למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום 064/2022 פרפומבי מס

 שוא המכרז. אני מוצע על ידי המציע לשמש כאיש מפתח למתן השירותים נ .2

]יש לסמן את לתנאים המיוחדים( ראשון/שני    1אקדמי )כהגדרת מונח זה בסעיף  אני בעל תואר   .3
 בתחום _________.  החלופה המתאימה[

 . או תעודת תואר אקדמי אקדמי תוארתעודת זכאות ל*** מצ"ב צילום 

 המיוחדים למכרז: בתנאים    5.3.2מידע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שנקבע בסעיף   .4

# 
שם 

 פרויקטה

 תיאור הניסיון 

בכל המקומות  יש לסמן  )
או להשלים נתון  הרלוונטיים

 (מספרי

מועד תחילת 
הניסיון  וסיום 
)חודש   המוצג

 ושנה(

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

5. 1 

 

שם 
 : פרויקטה

 _________
 _________ 

 ניסיון בעיבוד נתונים ; 

   בעבודה ניסיון 
 ;  כסטטיסטיקאי

    כתיבת דוחות העבודה כללה
 ;סטטיסטיים

  ועיבוד   העבודה כללה ניתוח 
 ;נתונים

    כללה תצוגות העבודה 
 ;גרפיות

    כללה הסברים העבודה 
 ;מילוליים

 

 שם הלקוח:____ 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
 ____ ______ __ 

 שורות בהתאם לצורך[ לטבלה ]ניתן להוסיף    

להצעה בעניין ניסיון שצברתי בעיבוד נתונים במסגרת    6המידע המוצג בטופס מס'  בדקתי את   .6
 הפעלת תחבורה ציבורית, ואני מאשר כי הוא נכון ומדויק. בקרה תפעולית ו/או בקרה על 

 ולראיה באתי על החתום: 
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חתימת איש 
 המפתח:

רך  וחותמת עוחתימת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

 

 הצהרת המציע 

 לשמש כאיש מפתח מטעמי.  __________הנני מאשר את האמור לעיל ומציג בזאת את מר/גב'  

 

חתימה וחותמת  
 המציע על ידי: 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

להצהיר את האמת וכי  הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

זהות   מספר   ,___________ כי  בחתימתי,  מאשר  הנני 
בשם  לחתום  מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,_______________

 ז. המציע ולחייבו לצורך המכר
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 [  *התחייבות למתן שירות ]טופס אופציונאלי  –  ה'5  מספרטופס  

 [של המציע אינו עובד אוגניאיש המפתח * נדרש אם ]יש למלא על ידי המציע ואיש המפתח המוצע, 

הח מטהאני  ____________,  תום  זהות,  אצל    מספר   _________ תפקיד  בעל   ,__________
 "(; המציעהמציע ______________________ )להלן: "

 וכן: 

הח מטהאני  ____________,  תום  זהות,  ראשי  ____  מספר  כיועץ  לשמש  המיועד   ,________
 " (;  איש המפתחמטעם המציע ______________________ )להלן: "

 ביחד ולחוד, כדלקמן:  מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי נת"ע,

איש המפתח הנו המועמד המוצע מטעם המציע לשמש כאיש המפתח, היה והצעת המציע תזכה  .1
 במכרז וייחתם הסכם התקשרות בין נת"ע לבין המציע. 

וייחתם הסכם  .2 וההצעה תזכה במכרז  היה  כי  ולחוד,  ביחד  והמציע מתחייבים,  איש המפתח 
ישמש איש המפתח כאיש המפתח מטעם המציע עבור נת"ע, התקשרות בין נת"ע לבין המציע,  

על  ההסכם  לרבות  המכרז,  במסמכי  המפורטות  וההתחייבויות  התנאים  לכל  בהתאם  וזאת 
 נספחיו.

 בחלופה הרלוונטית: נא לסמן   .3

 .בין המציע ואיש המפתח קיים הסכם נותן שירותים בתוקף 

 קפו מותנה בזכיית המציע במכרז  בין המציע ואיש המפתח קיים הסכם נותן שירותים שתו
 . וחתימת הסכם התקשרות בינו לבין נת"ע

   והוא יחתם ככל שהמציע נותן שירותים של איש המפתח עם המציע,  טרם נחתם הסכם 
 יזכה במכרז וייחתם הסכם התקשרות בינו לבין נת"ע. 

לזכיית  .4 תנאי  המהווה  יסודית,  התחייבות  הנה  זו  התחייבות  כי  המפתח,  ולאיש  למציע  ידוע 
 המציע במכרז ולהתקשרות עמו. 

 : )חתימת המציע( החתום על באתי ולראיה

 

חתימה וחותמת  
 המציע על ידי: 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

ביחס למציע   זה.   טופס חתם בפני על    כי המצהיר הנני מאשר בחתימתי      
כי  בחתימתי,  מאשר  הנני  בנוסף:  לאשר  יש  תאגיד  שהינו 

ת.ז  __________ מוסמך  __________,  המציע,  בשם  החותם   ,
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.

 : )חתימת איש המפתח( החתום על באתי ולראיה

 

 תאריך ו רישיון פרמס  רך דין חתימת וחותמת עו  תאריך  חתימת איש המפתח 

  זה. טופס חתם בפני על  כי המצהירהנני מאשר בחתימתי 
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 תצהיר לצורך ניקוד איכות ההצעה   – 6  מספרטופס  

 [ במסמך התנאים המיוחדים 5.4נדרש לצורך ניקוד איכות ההצעה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיף  ]

אני הח"מ, _______________ מספר זהות ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

כרז  "( למהמציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ )להלן: " .1
 למתן שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדום.  064/2022 פומבי מספר

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 :ניקוד ניסיון המציע בביצוע בקרה תפעוליתמידע לצורך  .3

 שם הלקוח #

 תיאור הניסיון 

בכל המקומות  )יש לסמן  
הרלוונטיים או להשלים נתון 

 מספרי(

תחילת   מועד 
מתן   וסיום 

השירותים 
 )חודש ושנה(

קשר  איש  פרטי  
 אצל הלקוח

4. 1 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

  כי בקרה  ה לוודא  נועדה 
אמצעי    ההפעל תחבורה של 

בהתאם   ציבורית מתבצעת 
שרד לרישיון קו שניתן על ידי מ

  ;התחבורה

    איסוף נתונים הבקרה כללה
 באתרי הפעילות המבוקרת; 

   איסוף הנתונים בוצע על ידי
בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 ; בקרים 6מתוכם לפחות 

   במסגרת שנאספו  הנתונים 
הועב ניהול הבקרה  למערכת  רו 

  ;מידע

   מס' האתרים השונים שבהם
במקביל   הבקרה  ]יש התבצעה 

המספר   את  ניתן    -להשלים 
רק שכולם   לציין  אתרים 

ק"מ  חצי  מזה  זה  מרוחקים 
 ; : _____[לפחות

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

 ]ניתן להוסיף לטבלה שורות בהתאם לצורך[    
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 :ת אחזקהמידע לצורך ניקוד ניסיון המציע בביצוע בקר .5

 שם הלקוח #

אחזקה  תניסיון בבקרתיאור 
 למכרז 4.1.4כהגדרתה בסעיף 

בכל המקומות  יש לסמן  )
או להשלים את  הרלוונטיים

 ( מידע הנדרשה

מועד תחילת 
וסיום מתן 
השירותים 

 ושנה()חודש 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

6. 1 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

 _________:שם הפרויקט ; 

   :בפרויקט העבודות  מהות 
;__________________ 

   עבודות כלל  הפרויקט 
של   אלקטרו אחזקה  מערכות 

הנדסה עבודות    ,מכניות
 , ועבודות תחזוקה;אזרחית

   של הכספי  היקפו 
 ; הפרויקט_______________

  על  בקרה  ה עבודות בוצעה 
אלקטרו  מערכות  של  אחזקה 
הנדסה  עבודות  מכניות, 

  ;אזרחית

    איסוף נתונים הבקרה כללה
 באתרי הפעילות המבוקרת; 

   איסוף הנתונים בוצע על ידי
בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 ; בקרים 6חות מתוכם לפ

   במסגרת שנאספו  הנתונים 
ניהול  למערכת  הועברו  הבקרה 

  ;מידע

   מס' האתרים השונים שבהם
במקביל   הבקרה  ]יש התבצעה 

המספר   את  ניתן    -להשלים 
רק שכולם   לציין  אתרים 

ק"מ  חצי  מזה  זה  מרוחקים 
 ; : _____[לפחות

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

:  אלקטרוניר  דוא
 ____ ______ __ 

 ]ניתן להוסיף לטבלה שורות בהתאם לצורך[    
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 מנהל הפרויקט מטעם המציע, כפי שאושר על ידי מנהל הפרויקט:  מידע לצורך ניקוד ניסיון .7

]יש לתנאים המיוחדים( ראשון/שני    1אקדמי )כהגדרת מונח זה בסעיף  אני בעל תואר   .7.1
 ___. בתחום ______  לסמן את החלופה המתאימה[

 . או תעודת תואר אקדמי אקדמי תוארתעודת זכאות ל*** מצ"ב צילום 

 שם הלקוח #

 תיאור הניסיון 

בכל המקומות  )יש לסמן  
את הרלוונטיים או להשלים 

 ( המידע הנדרש

תחילת   מועד 
מתן   וסיום 

השירותים 
 )חודש ושנה(

קשר  איש  פרטי  
 אצל הלקוח

8. 1 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

  כי בקרה  ה לוודא  נועדה 
אמצעי    ההפעל תחבורה של 

בהתאם   ציבורית מתבצעת 
שרד לרישיון קו שניתן על ידי מ

  ;התחבורה

    איסוף נתונים הבקרה כללה
 באתרי הפעילות המבוקרת; 

   איסוף הנתונים בוצע על ידי
בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 ; בקרים 6מתוכם לפחות 

   במסגרת שנאספו  הנתונים 
ניהול  למערכת  הועברו  הבקרה 

  ;מידע

   מס' האתרים השונים שבהם
במקביל   הבקרה  ]יש התבצעה 

המספר   את  ניתן    -להשלים 
רק שכולם   לציין  אתרים 

ק"מ  חצי  מזה  זה  מרוחקים 
 ; : _____[לפחות

    כולל רצופה הניסיון  שנה 
שבו לפחות   פרויקט  במסגרת 

יושם   KPIהוגדר   שלא  חדש 
. יש לציין את שם בפרויקט אחר

 הפרויקט:______________; 

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

 ]ניתן להוסיף לטבלה שורות בהתאם לצורך[    

 

 



 שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדוםלמתן  064/2022מכרז פומבי מס'  

 

19 

 

 מנהל טיוב הנתונים מטעם המציע, כפי שאושר על ידי המנהל:  ניקוד ניסיוןמידע לצורך  .9

 שם הלקוח #
 יש לסמן   הניסיון )תיאור 

או  בכל המקומות הרלוונטיים
 (להשלים את המידע הנדרש

מועד תחילת 
וסיום מתן 
השירותים 
 )חודש ושנה(

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח

10. 1 

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

  כלל דוחות   הניסיון  כתיבת 
 ;סטטיסטיים

  כלל ועיבוד   הניסיון  ניתוח 
 ;נתונים

 תצוגות גרפיות הניסיון כלל; 

    בקרה הניסיון נרכש במסגרת
כי  ש לוודא  של    ההפעל נועדה 

ציבורית אמצעי    תחבורה 
קו  לרישיון  בהתאם  מתבצעת 

  ;שרד התחבורהשניתן על ידי מ

    בקרה הניסיון נרכש במסגרת
באתרי שכללה   נתונים  איסוף 

 הפעילות המבוקרת;  

  בקרה   במסגרת  נרכש  הניסיון
ידי   כללהש על  נתונים  איסוף 

בקרה  פעילות  שעיסוקו  צוות 
שכלל  הבקרה  מבצע  מטעם 

תפקידים,   10לפחות   בעלי 
 בקרים;  6מתוכם לפחות 

   במסגרת נרכש  הניסיון 
בשהבקרה   שנאספו   הנתונים 

ניהול  למערכת  הועברו  הבקרה 
  ;מידע

    בקרההניסיון נרכש במסגרת 
_____ב את   :  להשלים  ]יש 

שונים  [המספר  *אתרים 
אתרים   רק  ]*ימנובמקביל  

חצי   מזה  זה  מרוחקים  שכולם 
 [ק"מ לפחות

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
 ____ ______ __ 

 

 החתום: ולראיה באתי על 
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וחותמת   חתימה 
 המציע על ידי: 

עורך   תאריך  וחותמת  חתימת 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 

בפני על תצהיר אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  
זה. הנני מאשר בחתימתי, כי ___________, מספר 
המציע,  בשם  החותם   ,_______________ זהות 

 מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  -  7  פרטופס מס

 [בנפרד כל אחד, איש המפתח]יש להגיש חתום על ידי המציע ועל ידי 

 לכבוד

 "(נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון: 

 בטופס המוגש על ידי המציע:  
זהות  ____________  תום מטהאני הח ,  _____________, מטעם  _____________  מספר 

מכרזהמציע)"  ____________רישום    מספר עם  בקשר  הצעה  המגיש  שמספרו    "(, 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את    "(המכרז)" ____________ למתן שירותי ____________

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:,  כןהאמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

  מטעם המציע איש המפתחבטופס המוגש על ידי :  
  כאיש המפתח המוצע  ,  _______________  מספר זהות  ______________,  תום מטהאני הח
, המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  המציעמטעם  

 אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 בטופס המוגש על ידי איש צוות נוסף מטעם המציע :  
, המוצע כאיש צוות מטעם  ______________  מספר זהות  _____________,  תום מטהאני הח

המציע, המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 ם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק א 

אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע,   .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין 

ומו של ניגוד עניינים בקשר עם  אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקי
למעט   עניינים"(,  "ניגוד  )להלן:  המכרז  עם  בקשר  נת"ע  עבור  אבצע  שאני  והעבודות  המכרז 

 להלן. 6כמפורט בסעיף  

ך כל תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות  הנני מתחייב, במהל .2
ביצוע   או  שירותים  ממתן  להימנע  זה  ובכלל  בעקיפין,  או  במישרין  עניינים,  לניגוד  חשש  בה 
לניגוד   ניגוד עניינים או חשש  יעמיד אותי במצב של  גורם אחר אשר  גוף או  עבודות עבור כל 

מתחייב להודיע לנת"ע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר  עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  
בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך 

 תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,   .3
ות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  פעיל

או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע  
 עליהם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

לניגוד עניינים במקרה של זיקה או  ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש   .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן  
בלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות 
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, כדי לגרוע מהחובה החלה  ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה
עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר 

 לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 יש לסמן במקום הרלוונטי:  .5

 המניו מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  לא  כי  מצהיר  חברי  הנני  השרים,  ת, 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי לא קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

   מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,  הנני מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד
 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

   הנני מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים  הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן:

 . תחת "אודות" החברהבאתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
איש /  המציע

המפתח/איש צוות  
 :נוסף

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו יהיה צפוי  

זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 
: הנני מאשר בחתימתי, כי ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף

בשם  החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________
 צורך המכרז. המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו ל 

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי  

 מטעמו
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך -  8  פרטופס מס

 לכבוד

 "(נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווךהנדון: 

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  אני 1977-מבלי   ,
מטההח זהות  ____________ ,  תום  מטעם  ___________.  מספר  מס______________,    פר, 

"  _____ _______רישום   שמספרו  המציע)להלן:  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,)"
"( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי המכרז)להלן: "__________________________

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך, לא להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת   .1
נושא   או של  נת"ע  או מחדל של  על החלטה או מעשה  בעקיפין  או  במטרה להשפיע במישרין 
משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע 

 ממנו.

ו עובד נת"ע או מי לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע א .2
מטעמה או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע  

 ממנו.

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  .3
 . מטעמה או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי    3עד    1לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים   .4
 זו למשך כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

נת"ע  .5 לעיל,  לאמור  בניגוד  פעל  מטעמי  מי  או  אנוכי  כי  סביר  חשד  יתעורר  אם  כי  מודע  הנני 
תי במכרז או לבטל בכל זמן  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצע

 שהוא את זכייתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז.  

הנני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל  .6
 אחר מטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או במתן השירותים. 

 החתום: ולראיה באתי על 

 

חתימה וחותמת  
 המציע על ידי: 

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 

וחתם   דלעיל  נכונות הצהרתו  זה.כאמור, אישר את  תצהיר  על   בפני 
זהות   מספר   ,___________ כי  בחתימתי,  מאשר  הנני 
בשם  לחתום  מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,_______________

 המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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על סודיות ועל דרישות   ה התחייבות בלתי חוזרת לשמיר -  9  פרטופס מס
 אבטחת מידע 

 [ כל אחד בנפרד, איש המפתח ועל ידי כל אחד מאנשי הצוות הנוספים]יש להגיש חתום על ידי המציע ועל ידי 

 לכבוד

 "(נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע התחייבות בלתי הנדון: 

 בטופס המוגש על ידי המציע:  
הח מטהאני  זהות  _____________,  תום  מטעם  ____________  מספר   ,____________  ,

שמספרו  המציע)"  ___________רישום    פרמס מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,)"
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  "(  המכרז____________ למתן שירותי ____________)" 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר ומתחייב כדלקמן:

  :בטופס המוגש על ידי איש המפתח מטעם המציע  
, המוצע כאיש המפתח מטעם ____________  מספר זהות  ____________,  תום מטהאני הח

המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי המציע, המגיש הצעה בקשר עם  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר  .1
ספקיה, מידע ניהולי,   לנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן: "נת"ע"(, עובדיה,

)להלן:   מימושו  ו/או  המכרז  במסגרת  לידיעתנו  שהגיע  אחר  מידע  וכל  פיננסי  מחקרי,  עסקי, 
"המידע"(, ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן  

 שהוא.

ו/או באמצעות אחרים, ולא  לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו   .2
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים  
והיקף  המידע  מסירת  לגבי  ובכתב  מראש  מכם  אישור  התקבל  אם  אלא  כלשהם,  משפטיים 

  המידע הנמסר. 

הקבועים   .3 אלה  לרבות  למידע,  בקשר  דין  בכל  הקבועים  התנאים  כל  את  הגנת למלא  בחוק 
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-הפרטיות, תשמ"א

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו  .4
 המורשים לכך.  

 לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.  .5

יבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר  אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחי .6
מהתחייבויותינו   לגרוע  מבלי  המכרז.  נשוא  השירותים  באספקת  מטעמנו  ו/או  עבורנו  פועל 

ש  -ואחריותנו   לכך  לגרום  מתחייבים  ו/או  אנו  אישיים  לפרטים  גישה  להם  שיש  עובדים 
ולל לכל הפחות את  לשמירת סודיות, הכ  כספיים של נת"ע יחתמו על כתב התחייבות אישי

גם   הינה  של  זו  התחייבות  כי  יבהיר  האישי  ההתחייבות  כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו 
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התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת עבודתו של העובד ו/או הגורם  
 האחר.

ודא את  אנו מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לו .7
 ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל.

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע  .8
 פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

ו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי  בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה )על ידינ .9
, נבצע את כל הפעולות באופן מיידימאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו(, נודיע על כך לנת"ע  

הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים 
מבלי לגרוע מזכויותיה   ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת

 של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי  .10
 כל דין.

לביטול אלא  התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות   .11
 אם תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
חתימת   /המציע 

 איש המפתח

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

וכי  הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף
זהות,  __________ המציע, _________  מספר  בשם  החותם   ,

 המציע ולחייבו לצורך המכרז. מוסמך לחתום בשם 



 שירותי בקרה על הפעלת ותחזוקת הקו האדוםלמתן  064/2022מכרז פומבי מס'  

 

26 

 ההצעה הכספית  -  10  מספרטופס  
 ]ההצעה הכספית תוכנס למעטפה סגורה נפרדת שתיקרא "הצעה כספית"  

 אשר תוכנס למעטפת ההצעה הכללית[

 לכבוד 

 "("ענת"מ )" בע המונים להסעת עירוניים  תחבורה נתיבי - "ע נת

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

  ההוראות   כלאת    ושקללנו  הבנובלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו,  יאנו הח"מ, לאחר שק  .1
ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה    החוזהתנאי    לרבות,  המכרז  במסמכי  המפורטות

הכרוכים   ההיבטים  ומכלול  ובמפרט  הדרישות  הכספית  האמור:  ובכלל  הפרויקט  והשלמת  בביצוע 
את ביצוען    חברהכל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי אחר, מציעים ל   כןהמפורטות במפרט ו

הכספית    והשלמתן הצעתנו  תמורת  ובמועדן,  במלואן  בחוזה,  התחייבויותינו    1  בנספח  המפורטתשל 
  זה   כספית   הצעה   טופסבכפוף לשאר ההוראות המפורטות ב  הכול"(, והכמויותכתב  )להלן: "  זה  לטופס 

 להלן ולשאר הוראות החוזה. 

מצהירים בזאת במפורש, כי ידוע לנו שהכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן לצרכי שקלול בלבד    אנו .2
תה  וכי החברה תהיה רשאית לרכוש שירותים בהיקף, במועדים ותקופות שיקבעו על ידה ועל פי שיקול דע

הבלעדי ומבלי שלספק תעמוד כל תביעה, דרישה או טענה בקשר לכך, לרבות טענות, דרישות או תביעות  
 שעניינן הסתמכות על ביצוע של השירותים ו/או היקפם.  

וההתחייבויות    אנו .3 הדרישות  כל  את  משקפים  השונים,  רכיביה  על  הכספית  הצעתנו  כי  מצהירים, 
מכי המכרז וכי מעבר לתמורה שתשולם על פי ההצעה הכספית,  המוטלות על הספק בהתאם להוראות מס

 הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום, תמורה, פיצוי או שיפוי נוספים מכל מין וסוג.   

  : כדלקמן הינה במכרז מציעים שאנו  הכספית   ההצעה .4

כתב   –  לתכולת השירותים  1-4ות  קבוצ)  זה  לטופססעיף א' בנספח א'  ל  ואחיד  גורףאחוז הנחה   .4.1
ולתקופת מתן השירותים החל ממועד ההפעלה המסחרית של הקו    ,כמויות לתקופת ההיערכות

 ; ______________()ובמילים:   הנחה % _____ )במספרים(  (:האדום

בנספח  גורף ואחיד  אחוז הנחה  .4.2 ב'  בקרת    –לתכולת השירותים    5)קבוצה    זה  לטופסא'    לסעיף 
 ; )ובמילים: ______________( הנחה % _____ )במספרים(  :אחזקה(

א'   אחוז הנחה גורף ואחיד  .4.3 ג' בנספח  בקרות   –לתכולת השירותים    6)קבוצה    זה  לטופסלסעיף 
 ; )ובמילים: ______________( הנחה % _____ )במספרים(  :מיוחדות(

 כי על המציעים למלא את אחוז ההנחה במספרים שלמים בלבד. – מובהר 

הצעתנו    כי .5 פרטי  את  גילינו  לא  וכי  אחרים,  משתתפים  עם  תיאום  או  קשר  כל  ללא  מוגשת  זו  הצעה 
 למשתתפים אחרים במכרז. 

בהתאם לכל מסמכי   הנדרשות העבודותהדרושים לביצוע  והציודבעלי הידע, הניסיון, הכישורים  אנוכי  .6
שהיא, בחינה  מכל  ומסוגלים  לכך,  הדרוש  האדם  כוח  לרבות  ה  המכרז/הסכם,  כל  את    עבודות לבצע 

 במועד. 

במסמכי   .7 כנדרש  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו  כי 
 המכרז/הסכם. 

כי אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, שלאחר הודעתכם בדבר זכייתנו במכרז, נמציא למזמין את כל  .8
ים, כולל ההסכם על  יסמך התנאים הכלל במ  22.3המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם לסעיף  

 נספחיו כשהם חתומים על ידינו, אישור על עריכת ביטוחים וכל מסמך אחר נדרש.  

אנו   .9 כי  מוגשת ההצעה,  בשמו  התאגיד  והסמכויות הקבועות במסמכי  המטרות  בגדר  היא  כי הצעתנו 
או הסכם לחתימתנו על הצעה  זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/

 זו.
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 כי אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז/הסכם. .10

,  עבודה  לכל  ביחסבמלואם, התמורה,    העבודותאנו מאשרים כי ידוע לנו שאם נזכה במכרז ונבצע את   .11
"ב  המצ הסעיפים בכתב הכמויות  ההנחה שהוצע על ידינו באופן גורף ואחיד לכלל   שיעורתשולם לנו לפי 

כנגד חשבונית מס  א  כנספח ' לטופס זה המהווה את הצעתנו הכספית בתוספת מע"מ כחוק, שישולם 
לנו, ואנו מסכימים, כי אחוז ההנחה   כדין. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם המצ"ב למכרז. ידוע 

בהיקף נמוך, וכי לא נהיה זכאים לכל  על ידינו לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות ביצוע עבודות    שהוצע
 תשלום נוסף במקרה כאמור ו/או בכל מקרה אחר. 

הציוד, החומרים, חומרי    השירותיםכי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות יכללו את כל    ברור לנו .12
כוללות את    העלויותהעזר, כוח אדם, וכל היתר הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז, לרבות  

  רישיונות  עלותכל עלויות חברת הבקרה: שכר כולל עלות מעביד, אמצעים טכנולוגים לביצוע הבקרה ו
"ע, טלפונים סלולריים, הוצאות אישיות, חניה, הוצאות נסיעה לרבות רכישת  נת ע"י    שיסופקו תכנות  ל

ות, עריכתם  טוקנים )לטובת מערכת הרישוי(, הפקת הדוח  תכרטיסי נסיעה )לצורך ביצוע הבקרות(, רכיש
הנתונים,   בסיסי  פיתוח  ותחזוקתם,  וידרשו  במידה  ותוכנה  מחשוב  ציוד  רכישת  מצלמות,  והגשתם, 
הוצאות   המציע,  מטעם  לעובדים  והדרכות  השתלמויות  ביצוע  הבקרה,  ביצוע  לצורך  רכבים  העמדת 

נשוא מכר נוספת הכרוכה בביצוע עבודה  נלווית אחרת או  וכל הוצאה  ביטוח  זה.שכירת משרדים,   ז 

, משרדים כולל התשתיות הנדרשות, בק  ורענונים, ביטול זמן, הדרכות מסופונים, נסיעות בקרה, רכבים
 . שיידרש ככל אחד גוף "ח/ מת "ע/ נתאופיס ועובדי מטה, השתתפות בישיבות 

  השירותים   כל  לביצוע  ומוחלטת  סופית  מלאה  תמורה   תהווה  הבקרה  מקבוצות  אחת  לכל  התמורה"כ  סה .13
 . קבוצה לאותה ביחס  השירותים במפרט שהוגדרו

ו/או בהיקף כלשהו ו/או בהתאם    , בכלללרכישת עבודות מכל סוג שהוא  אינה מחוייבת  כי נת"ע   נוברור ל  .14
לבצע את   והמציע מתחייב  כלשהי,  נת"ע,  השירותיםלחלוקה  ידי  על  בפועל  שיידרש  כפי  היקף,  בכל   ,
 . שהוצע ההנחה שיעור  בהפחתתתב הכמויות, ובהתאם למחירי היחידה המוצעים על ידי בכ

ותנאיהם    נוקרא .15 זה את ההסכם,  ובכלל  לנו  את מסמכי המכרז,  ואופן  ברורים  ביחס לתמורה  לרבות 
 . הבקרות בהיקף שינויים של  במקרים התמורה  חישוב

 :החתום על  נובא ולראיה

 

המציע  ת  חתימ
)בהתאם לסמכויות  

   בתאגיד( החתימה

  עורך וחותמת  חתימת  תאריך  
 דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

כי   בחתימתי,  מאשר  זהות ,  __________הנני  , _________   מספר 
לצורך  ולחייבו  המציע  בשם  לחתום  מוסמך  המציע,  בשם  החותם 

 המכרז. 
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 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית 

 

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר עם   .1
המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות החברה בקשר עם כל טעות חישובית  

מענה  או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו ב/ואו אחרת ו/או השמטה  
 האמור, כולו או חלקו: 

במקרה וחרף ההוראה לעיל, יציע מציע שיעור הנחה שאינו באחוזים שלמים, תהיה רשאית נת"ע לפעול   .2
 בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק: 

 לפסול את ההצעה על הסף;  .3

 לפנות למציע לקבלת הבהרות בקשר למחיר שהציע; או  .4

  אחוז ההנחה למספר שלם כדלקמן: לעגל  .5

 אזי, התוצאה תעוגל למספר שלם כלפי מעלה.  –ומעלה  5ככל וספרת העשיריות בשבר העשרוני הינה  .6

 אזי, התוצאה תעוגל למספר שלם כלפי מטה.   – 5-ככל וספרת העשיריות בשבר העשרוני הינה מתחת ל .7

ראו את המציע כמי שלא הציע אחוז הנחה  או אז, י  –((  0ניתן שלא לנקוב באחוז הנחה כלשהו )"אפס" ) .8
נת"ע תהיה   ולפעול כאמור לעיל,  כלשהו עבור כלל סעיפי כתב הכמויות. ככל שהמציע יסרב להסכים 

 רשאית לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. 

נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או   .9
בשל  שינו  נגרמה  בהן  בנסיבות  )לרבות  שהיא  סיבה  ומכל  שהם  וסוג  מין  מכל  פגם,  ו/או  ליקוי  ו/או  י 

רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע(, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי  
 והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר או באופן חליפי:  

 סול הצעה כאמור על הסף. לפ .9.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או   .9.2
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או  

 והמוחלט של החברה. ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי   .9.3
הודעה על כך    משלוחו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע )לאחר  

 למציע או אף ללא משלוח הודעה כאמור(.    

רים/אחוזים שליליים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  המציע בטבלה בכתב הכמויות, מחי  נקב .10
העומדת לחברה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, תהיה החברה רשאית לראות את הרכיבים לגביהם נקב  
לגרוע   וזאת מבלי  עבורם המציע מחיר "אפס",  נקב  כאילו  שליליים כאמור,  המציע מחירים/אחוזים 

והבלעדית של   לחברה, ללא תמורה, את השירותים/מוצרים/פעולות  מאחריותו המלאה  הזוכה לספק 
 הכלולים ברכיבים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז.  

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות,   .11
במחירי היחידה ו/או בשיעור ההנחה שהוצע   וכן להכניס שינויים בעבודות, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי

בסעיף   לקבוע  בהתאם  המציעים,  בתכולת    :להסכם  2.10ע"י  שינוי  של  במקרה  התמורה  התאמת 
  .השירותים

ככל שהתוצאות המתמטיות של סה"כ עלויות הנקובות בטבלה שבכתב הכמויות, לא תהיינה תואמות   .12
בשורות ובעמודות הרלוונטיות, תהא החברה רשאית  את המחירים/כמויות/אחוזים אותם נקב המציע  

לבצע תחשיב מחדש, כאשר המחירים/אחוזים אותם נקב המציע בעמודות הרלוונטיות בטופס ההצעה  
 הכספית, הן שיהוו בסיס לתחשיב הנכון ועל פיו תחושב הצעתו הכספית של המציע לכל צורך ועניין.  
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וקנית לחברה על פי סעיף זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המ .13
בכל זכות אחרת המוקנית לחברה על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות  
חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית  

 על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.  של המציע, הכול באופן שיקבע

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר,   .14
והם מוותרים בזאת באופן    על פי מסמכי המכרז והדין, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות החברה  

יו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל  סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יה
מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור  

 לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן תמרון פסול במכרז.

 



 למתן שירותי בקרה  2202/064מס' מכרז פומבי 

 35מתוך  30עמוד 

 

 

 "(כתב הכמויותלטופס זה )להלן: " 1נספח 

ההיערכות  .א לתקופת  כמויות  ההפעלה   לתקופתו  כתב  ממועד  החל  השירותים,  מתן 
 מציון המחיר( 55%) לתכולת השירותים 1-4קבוצות  – המסחרית של הקו האדום 

 

 

 .בכפוף להגשת דוח פירוט שעות העבודה בפועל ואישורו על ידי נציג נת"ע 5

 כתב כמויות לתקופת ההיערכות

מחיר ליחידה   יחידת מידה  נושא  מס'
 ללא מע"מ 

 

 ללא מע"מ  החודשית  סה"כ התמורה 

1. 

  חודשיתשלום 
קבוע בתקופת  
היערכות )לפני  
מועד ההפעלה  

לאנשי  המסחרית( 
לבקרי  ו  המפתח

אחזקה  התפעול ו ה
בהתאם לכל  

 הוראות ההסכם 

FIX   לחודש

  6עד , היערכות
ממועד   חודשים

 צ.ה.ע

80,000 ₪ 80,000 ₪ 

2. 

תשלום שעתי  
עבור עבודת אנשי  

חל   5המפתח בפועל 
חודשים   6מחלוף 

    ממועד צ.ה.ע

 ₪  250 ש"ע
שעות עבודה   הערך המתקבל ממכפלת

  לפי דו"ח שעות שיאושר ע"י נת"עבפועל 
 ( ₪במחיר ליחידה ללא מע"מ )

 מתן השירותים,  לתקופת כמויות כתב
 החל ממועד ההפעלה המסחרית של הקו האדום 

נושא   סוג הבקרה   מס' תת 
 בקרה  

  מספר יחידות 
  בחודש  מידה

 קלנדרי

  יחידת מידהמחיר לביצוע 
 ללא מע"מ 

סה"כ התמורה  
ללא   חודשיתה

 מע"מ 

3. 

קבוצת בקרה מס'  
בקרה על דיווחי   1

המפעיל במערכות  
ניתוח  אוטומטיות 

נתונים והגשת  
כמפורט  דוחות 

במפרט  
 השירותים  

 

 

  FIXמחיר 

ללא הגבלה  
היקף  על 

 הבקרות 

20,000 ₪ 20,000 ₪ 

4. 

  מס'  בקרה קבוצת 
   - בקרה בתחנות  2

כמפורט במפרט  
 השירותים 

תשלום עבור  
  בקרה בתחנה

 אחת  

  בקרה
תחנות  ב

  11תת"ק )
 (תחנות

 ₪ 23,467 ₪  107 בקרות  220

  בקרה
תחנות  ב

מפלס  

 ₪ 24,533 ₪  53 בקרות  460
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  23 ) רחוב
 (תחנות

בקרת  
ניקיון  
 מסילה 

 ₪ 5,120 ₪  1280 בקרות  4

בקרת  
ניקיון  

בתחנות  
 הקצה 

 ₪ 66,560 ₪  160 ש"ע 416

5. 

קבוצת בקרה מס'  
בקרה לאורך   3

מסלול הנסיעה  
   -בתוך הרכבת

כמפורט במפרט  
 השירותים 

(On Board)   

 

בקרה  
לאורך כל  

מסלול  
 הקו 

 ₪ 96,000 ₪  160 בקרות  600

בקרה  
במקטע  

 10של 
תחנות  
 לפחות 

 ₪ 6,400 ₪  53 בקרות  120

6. 

בקרה מס'  קבוצת 
   -שירות 4

כמפורט במפרט  
 השירותים 

 

בקרה על  
פעילות  
המוקד  
 טלפוני 

 ₪ 1,500 ₪  50 בקרות  30

בקרה על  
טיפול  

 בתלונות 
 ₪  975 ₪  65 בקרות  15

בקרה על  
שירות  

באמצעות  
אתר  

האינטרנ 
 ט

 ₪  660 ₪  55 בקרות  12

בקרה על  
שירות  

באמצעות  
מרכזי  
 השירות 

 ₪ 1,800 ₪  150 בקרות  12

בקרה על  
שירות  

באמצעות  
מוקד  

אבדות  
 ומציאות 

 ₪ 1,350 ₪  135 בקרות  10

בקרה על  
שירות  

באמצעות  

  FIXמחיר 

ללא הגבלה  
היקף  על 

 הבקרות 

800  ₪ 800  ₪ 
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 מציון המחיר( 30%) לתכולת השירותים 5קבוצה  –לבקרת האחזקה  כתב כמויות .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשתות  
 חברתיות 

תת נושא   סוג הבקרה   מס'
 בקרה  

מספר  
יחידות  

  בחודש  מידה
 קלנדרי

  יחידת מידהמחיר 
 ללא מע"מ 

סה"כ התמורה  
ללא   חודשיתה

 מע"מ 

7. 

  5קבוצת בקרה מס' 
   -אחזקה בקרת 

כמפורט במפרט  
 השירותים 

 

בקרת  
אחזקה  
שוטפת  
 בשטח

 ₪ 15,000 ₪  500 בקרות  30

בקרת  
אחזקה  

 בדיפו 
 ₪ 21,600 ₪ 1,800 בקרות  12

בקרה  
  -שוטפת ב 

MMIS 

  FIXמחיר 

ללא הגבלה  
על כמות  
 הבקרות 

20,000 ₪ 20,000 ₪ 

בקרה  
  מיוחדת  
של בקרי  

 אחזקה 

  ש"ע  750
י  מקסימל)

 (לחודש
160  ₪ 

)תמורה   ₪ 120,000
מקסימאלית תשולם  

לפי ביצוע בפועל  
שיאושר בתכנית  

 העבודה( 
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 מציון המחיר( 15%) לתכולת השירותים 6קבוצה  –כתב כמויות לביצוע בקרות מיוחדות  .ג

מספר יחידות   תת נושא בקרה   סוג הבקרה   מס'
  בחודש  מידה

 קלנדרי

מחיר יחידת מידה  
 ללא מע"מ 

סה"כ התמורה  
  חודשיתה

המקסימאלית  
 ללא מע"מ 

8. 

קבוצת  
  6בקרה מס' 

בקרות  
  -מיוחדות
כמפורט  
במפרט  

 השירותים 

 

של   בקרה מיוחדת 
תפעול בקרי   

ש"ע  ,5001
מקסימלי  )

(לחודש  
67  ₪  500,100 ₪  

 הצבת מצלמה בתחנה 

1מצלמה   

  10)עד 
מצלמות לפי  

 הצורך( 

₪ )עלות חד   10,000
 פעמית( 

ש"ח  100,000  

אחזקה קבועה של  
 המצלמה 

1מצלמה   

  10)עד 
מצלמות לפי  

 הצורך( 

₪ )חודשי   500
 למצלמה( 

ש"ח 5,000  

צילומים  שעת פענוח 
מהמצלמה שהוצבה או  
 ממצלמות הקו האדום 

3,060 
 )מקסימלי( 

21  ₪  64,260 ₪  
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 תכולת מעטפת ההצעה  -  11  מספרטופס  

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

 המציע יכניס טופס זה למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של נת"ע.

 תיאור תכולת מעטפת ההצעה
ביקורת 
 המציע

 :  1 מספרמעטפה 

  הצהרת המציע - 1 פרטופס מס

  של המציע  תעודת עוסק מורשה אותעודת התאגדות 

  פרטי המציע - 2טופס מספר 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו - 3 טופס מספר

המעיד כי    1976  -אישור בהתאם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו
המציע מנהל את פנקסיו כדין או שהוא פטור מלנהלם וכי המציע מדווח לרשויות המס, 

 החוק האמור.הכל בהתאם להוראות 

 

  נוסח ערבות ההצעה – 4 מספר טופס

  תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם   – א'5 מספר טופס

  אישור רואה חשבון – ב'5טופס מספר 

  בדבר ניסיון קודם  מנהל הפרויקטתצהיר   – 'ג5טופס מספר 

נדרש ככל שמנהל הפרויקט   –)אופציונלי    התחייבות למתן שירות  –  'ה5טופס מספר  
 מטעם המציע אינו עובד אורגני של המציע( 

 

  בדבר ניסיון קודם מנהל טיוב נתוניםתצהיר   – 'ד5טופס מספר 

מטעם   טיוב הנתוניםעל שם מנהל  או תעודת תואר אקדמי    אקדמי  תוארתעודת זכאות ל
 המציע

נדרש ככל שמנהל טיוב הנתונים   –)אופציונלי    התחייבות למתן שירות  –  'ה5טופס מספר  
 מטעם המציע אינו עובד אורגני של המציע( 

 

  תצהיר לצורך ניקוד איכות ההצעה  – 6טופס מספר 

אקדמי תואר  תעודת  או  אקדמי  לתואר  זכאות  מטעם    תעודת  הפרויקט  מנהל  שם  על 
 המציע
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 תיאור תכולת מעטפת ההצעה
ביקורת 
 המציע

 :  1 מספרמעטפה 

  כתב הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  - 7טופס מספר 

  כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך   - 8טופס מספר 

  התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע - 9טופס מספר 

  תכולת מעטפת ההצעה  - 11טופס מספר 

  )התנאים המיוחדים והתנאים הכלליים( עותק חתום של מסמכי המכרז 

  עותק חתום של כל מכתבי ההבהרה וההודעות שנשלחו )ככל שנשלחו( במסגרת ההליך 

תשומת לב המציעים כי בשלב   -עותק חתום של הסכם ההתקשרות )על כל נספחיו(  
זה הם אינם נדרשים למלא את נספחי ההסכם, אלא לחתום בהתאם להוראות תנאי 

 המכרז בלבד 

 

  : 2מעטפה מספר 

   ההצעה הכספית  - 10טופס מספר 
 (במעטפה סגורה, מסומנת ונפרדת ! בתוך מעטפת ההצעה)

 

  שם:   -נציג המציע  

  חתימה:

  תאריך:
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