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לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול 
 G4-9, תת מקטע G4הקו הירוק, מקטע  .וולנברג בתל אביב
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 מיוחדים   תנאים  -  הצעות להציע   הזמנה

)  -"ע  נת בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  או    "החברה"  או"  "ענת"  להלן נתיבי 
  בהסכם מכרז פומבי להתקשרות    מסגרתב  הצעותיהם  ציעלה  מציעיםמזמינה בזאת    ,("המזמינה"

רחוב ראול וולנברג לאורך  פיתוח  סלילה, העתקת תשתיות ו  -"  1"אינפרא    עבודות  ביצוע  שעניינו

  : )להלן   הקו הירוק   – על מנת לאפשר את הקמת רצועת הרכבת הקלה     ,G4-9  תת מקטעבתל אביב,  
ידי    כפי   והכל  ,"(העבודות"  או"  הקבלניות  העבודות" על  הסכם  ב  וכמפורט"ע  נתשיידרשו 

 . "(ההסכם" :)להלן זה למסמך המצורףההתקשרות 

"התנאים    וממסמך",  מיוחדים"תנאים    של  זה  ממסמך  מורכבת   זה  למכרז  הצעות   להציע  ההזמנה
  את   מהווים  שניהם  והם,  השני  את  האחד  כמשלימים  יחד  ייקראו  המסמכים  שני".  םיהכללי

 .  "(ההזמנה)להלן " מכרזל הצעות הציעל ההזמנה

 כלליות הגדרות .1

  או   דםיבצ  להם  הנתונה  המשמעות  תהא  זו  הצעות   להציע  בהזמנה  המוגדרים  המונחים  לכל
  אם   אלא,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף

 . הדברים מהקשר אחרת עולה כן

עבודות לבחירת קבלן לביצוע    306/2021מכרז פומבי מס'    -"  המכרז"  או"  ההליך" .1.1
ופיתוח   תשתיות  העתקת  ראול  סלילה,  אביבב  וולנברגברחוב    תת לאורך    ,יפו  - תל 

 .הירוקבפרויקט הקו  G4-9ע מקט

 .1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק -" ציבוריים גופים עסקאות חוק" .1.2

 .1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמשמעותה בחוק  -" שליטה" .1.3

 כללי .2

 :רקע .2.1

 לקידום"ע היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה  נת .2.1.1
 היא  כך  ולצורך,  אביב  תל  במטרופולין  המונים  הסעת  מערכת  ופיתוח

 פרויקט,  האדום  הקו  פרויקט,  לגרוע  ומבלי)כגון    שונים  פרויקטים  מקדמת
 "ב(. וכיוהמטרו  פרויקט, הירוק  הקו פרויקט, הסגול הקו

  9הינו תת מקטע אחד מתוך    ,מטר    2,116  -כ    שאורכו,  4-9Gתת מקטע   .2.1.2
ברחוב ראול עובר  . תת המקטע  תתי מקטעים המצויים בתחום הקו הירוק

המבוצע ע"י    4-8Gקטע בתת מקטע  מגובל ה  מערביפו. מ-אביב  תלב  וולנברג
בחלק הדרומי של צומת    ,התכנון  בשלב  הנמצא,  "ע נתקבלן תכנון ביצוע של  

דבורה הנביאה גובל המקטע עם פרוייקט של חברת נתיבי איילון להקמת 
 מסוף תחבורה.  

 : עבודותה  מהותשל  תמציתי תיאור .2.2

 וקירות  תמך  קירות,  עפר  עבודות,  ופירוק  הכנה  עבודות  :כוללות  העבודות .2.2.1
  תשתיות   לרבות:  הסוגים  מכל  תשתית   מערכות  העתקת,  שונים  מסוגים  גדר

,  תאורה,  חשמל'  חב  תשתיות,  ביוב(,  מגיסטראליים)כולל קווים    מים,  ניקוז
 סלקום,  פרטנר,  בזק:  שונות  תשתית'  חב)לרבות    תקשורת  תשתיות  העתקת

  זמניים   תנועה  הסדרי  ,(אופטיים  וסיביםעירוניות    תשורתקוהוט, תשתיות  
ביצוע מעביר  , רמזורים, סלילת כבישים, מדרכות ושבילי אופניים,  וסופיים
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כולל מתקני עזר,    ,פיתוח מדרגות ואדריכלות נוףמים ומעבר להולכי רגל,  
הזמן    פרק  ועוד.  רחוב  וריהוט  פיתוח  עבודות,  שתילת עצים, העתקת עצים

הקובע כהגדרתו   מהמועדחודשים    29שיוקצה לביצוע עבודות אלה הוא  
לפרק זמן זה  יום.    30מרווח ביטחון קבלן של    . פרק זמן זה מכילבהסכם

 יום.   90יתווסף מרווח ביטחון מזמין של 

"ע  ולנת, עבודותהמהווה תיאור תמציתי ביותר של  לעילהאמור בסעיף זה  .2.2.2
הזכות עת,  שמורה  בכל    למקטעי  לחלקן  או  מהן  לגרוע,  עליהן  להוסיף, 

  אשר   העבודות  כלל. תיאור מפורט של  לנכון  שתמצא  ככל  נפרדים  ביצוע
הטכני  צוימלבצע,    צפוי במכרז    הזוכה במפרט  בתכניות,  השאר,  בין   ,

  .(הסכםל  )נספח א' הסכםהובנספח התנאים המיוחדים של 

מיקומן,    על המציעים מוטלת החובה הבלעדית לבחון את מהות העבודות, .2.2.3
אופיין, מגבלות הביצוע וכל פרט מידע אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע  
כמי   המציע  את  יראו  הצעתו,  בהגשת  למכרז.  הצעתם  והגשת  העבודות 
הנדרש   המידע  את  שבדק  כמי  וכן  המכרז,  מסמכי  כל  את  והבין  שקרא 
תוך  הצעתו  את  שהגיש  וכמי  ההצעה  מתן  ו/או  העבודות  ביצוע  לצורך 

ל הגורמים והנתונים הרלוונטיים, לרבות אלו המפורטים בנספח שקלול כ
 (. הסכםל )נספח א' הסכםההתנאים המיוחדים של 

   .אחד זוכה לבחור"ע נת מבקשת זה מכרז במסגרת :הזוכים מספר .2.3

 אחת  הצעה  להגיש(  לרבות תאגיד הקשור למציע)  מציע  כל  רשאי  זה  מכרז  במסגרת .2.4
"ע רשאית נת.  הכלליים  התנאים  למסמך  7.4.8  בסעיף  האמור  גם  יחול  זה  ולענין  ,בלבד

 .זה בסעיף לאמור בניגוד מוגשתלפסול כל הצעה אשר 

 המסמכים:   שפת .2.5

  בשפה לתרגם ולהגיש את הטפסים המצורפים להזמנה זו    רשאים  המציעים .2.5.1
 . האנגלית

בשפה    נדרשים  המציעים .2.5.2 ולהגיש  אשר   העבריתלתרגם  אסמכתא  כל 

סעי  ההגשת לפי  ואשר    6  ף נדרשת    בשפה   במקור  הערוכ  אינהשלהלן 
 . האנגלית

  למסמכים  כי הוא 2.5.2 עליהם האמור בסעיף שחללהגשת מסמכים  תנאי .2.5.3
 : יצורף שיוגשו

 ; ישראלינוטריון  אישור (א)

  או

מקומי    אישור (ב) אמנת    המאושרנוטריון  ידי    האפוסטיללפי  על  או 
 ; הישראלית הקונסוליה

הינם תרגום מדויק של    לעברית  שתורגמו  המסמכיםלפי אחד מאלה,    ואשר
 האסמכתא הרלוונטית בשפת המקור )לפי העניין(. 

 חובת   בתקנות  זה   מונח  כמשמעות  ההתקשרות  שווי  אומדן  ייערך  זה   מכרז  במסגרת .2.6
 . 1993 -, תשנ"גהמכרזים
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לתנאים הכלליים,   15.2.5. לפיכך, ועל אף האמור בסעיף  מכרז חד שלבימכרז זה הינו   .2.7
ניתן להגיש את כלל מסמכי המכרז, לרבות ההצעה הכספית, במעטפה אחת. בדיקת 
תתבצענה  הכספיות,  ההצעות  ובדיקת  הסף,  לתנאי  ביחס  לרבות  ההצעה,  מסמכי 

מ יותר  שתוגשנה  במקרה  במקביל.  זה  המכרזים   הצעות  3-במכרז  ועדת  במכרז, 
   הנמוכות ביותר.הכספיות ההצעות  3תבדוק את עמידתן בתנאי הסף של 

 העסקת יועצי המזמין: איסור .2.8

ייעוץ מהגורמים המנויים ב  כלעל   .2.8.1   צרופה א' משתתף במכרז נאסר לקבל 
למכרז הנוגע  בכל  במכרז(  המזמין  )יועצי  זו  לתכנון  להזמנה  או  /ו  ו/או 

)בנוגע  ל הפרויקט  הקובע  ביצוע  מהמועד  החל  יחולו,  הפרויקט  לביצוע 
סעיף    גם  -ואילך   העובד   60הוראות  אדם  כל  על  חל  האיסור  להסכם(. 

ע"י   ניתנו  לא  למזמין  השירותים  אם  גם  במכרז,  המזמין  יועצי  במשרדי 
העובד עצמו אלא ע"י עובדים אחרים. האיסור האמור אינו חל על ייעוץ 

 .שאינו קשור במכרז או בפרויקט

ן השלמות יצוין כי על פי ההסכמים של המזמין עם יועציו, יועץ )לרבות למע .2.8.2
הנ"ל( המעניק ייעוץ למזמין מנוע מלתת ייעוץ    צרופה א'יועץ שאינו מנוי ב

לכל גורם אחר בתחומים בהם פועל המזמין והקשורים למזמין, אלא אם  
 פנה בכתב למזמין וקיבל מראש את אישור המזמין לכך.

  מציעים וכנס השתתפות דמי, הצעה ערבותהבהרה,  שאלות, זמנים ולוחות מועדים .3

 שעה  תאריך 

 .  13:00השעה  עד 15.8.2021 :הבהרה לשאלות אחרון מועד

 הבהרה  שאלות   להגשת"ל  דוא
 :למכרז

Tender3@nta.co.il 

 .  13:00השעה  עד 2.9.2021 :הצעות להגשת אחרון מועד

וקדמת מ  לבחינה   אחרון  מועד
 ערבות ההצעה )לא חובה(:של 

 .  13:00השעה  עד 15.8.2021

 ( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. 6)שישה  :ההצעה תוקף

 .(₪ מיליון)שני  ח"ש 2,000,000 : הצעה ערבות

   2.3.2022ליום  עד : ההצעה ערבות תוקף

 במכרז זה.  נדרשים לא :השתתפות דמי

   .13:00 שעהב  10.8.2021 יוםב יתקיים :)שאינו חובה( מציעים כנס
המציעים  להשתתף המעוניינים מציעים בכנס 

 ל"דוא באמצעות  9.8.2021 ליום עד  לפנות מתבקשים
 וקבלת אישור לצורך  Tender3@nta.co.ilלכתובת   

תוך פרטים פרטי מנת"ע,   המשתתפים ומספר ציון 
 מטעמם.
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הצעות :  כללייםלמסמך התנאים ה  4.4בסעיף  לאמור  נית  פמו  לב המציעים  תשומת .3.1
 . תתקבלנה לא הצעות להגשת האחרון המועדאשר תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר 

הכללי  12.7לסעיף    בהתאםכי    ודגשי .3.2 התנאים  מוטלת םילמסמך  המציעים  על   ,
אודות  ייזום,  ובאופן  בעצמם  עת,  בכל  להתעדכן  והבלעדית,  המלאה  האחריות 

הזמנים   ,שיהיו  ככל   ,המכרז  למסמכי   בקשר  הבהרות בלוחות  שינויים  לרבות 
לעיל, יפורסמו    המפורטים  של    בדף אשר  האינטרנט  באתר    : "ענתהמכרז 

http://www.nta.co.il . 

    במכרז להשתתפות)"תנאי סף"(  מוקדמים תנאים .4

 למועד   נכון  להלן  המפורטים  התנאים  בכל  העומדים  מציעים  זה  בהליך  להשתתף  רשאים
 :  הצעות להגשת האחרון

.  חוץ( או תאגיד יחיד זר  תכחבר)לרבות    בישראל  כדין  הרשום  יחיד הינו תאגיד    המציע .4.1
של שתי חברות או של שתי   קבוצה  או  קונסורציום,  משותף  כמיזם  הצעה  להגיש  אין

 . אחרות משפטיות ויותשי

גופים ציבוריים,    כל  את  מקייםמציע  ה .4.2 חוק עסקאות  )א(  לרבותדרישות   הוראות : 
)ודיווחים  פנקסים  ניהול  בדבר)  האמור   לחוק   2  סעיף  לחוק ב  2  סעיף   הוראות(  ב(; 

ייצוג הולם לאנשים   בדבר  1ב2  סעיף  הוראות(  ג)-ו  העבודה  דיני  קיום  עם  בקשר  האמור
  עם מוגבלות. 

"ע תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי נתמובהר, כי  

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים בקשר עם קיום 2ס לסעיף  ביח  זה  4.2הנקוב בסעיף  
 פי עלדיני העבודה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים  

  ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.1()1ב)ב2הוראות סעיף 
להתקיים   נדרשות לחוק עסקאות גופים ציבוריים אינן    2מובהר, כי הוראות סעיף    עוד

 במציע שהוא תאגיד זר.  

 כמפורט להלן:  מקצועיהניסיון הסיווג וה  דרישות בכלעומד  המציע .4.3

הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות    המציע .4.3.1
תשכ"ט בנאיות,  )כבישים,   200  ראשי  בענף  5-ג  בסיווג,  1969-הנדסה 

  תשתית ופיתוח(. 
ייחשב כתנא  תנאי:  ערהה א  14י סף ביחס למציע שעליו חל סעיף  זה לא 

חוק  " :)להלן 1969-לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
לחתימת הסכם עם מציע כאמור, אם יוכרז    תנאי. ואולם,  ("קבלנים  רישום

יום מיום קבלת הודעה על    30כזוכה, הוא שהמציע ימציא לחברה, בתוך  
זכייתו, אישור על סיווג קבלני כנדרש או אסמכתא רשמית לפטור מתחולת 

 א לחוק הנ"ל.  14החוק עליו, כאמור בסעיף  

ביום   .4.3.2 שתחילתה  התקופה  ההצעו  1.1.2016במהלך  הגשת  מועד  ת,  ועד 
 היה  המצטבר  הכספישהיקפן    תחבורה  תשתיותעבודות של    ביצע  המציע

)  115,000,000לפחות   ללא מע"מ. כאשר    מיליון ₪(  מאה וחמישה עשר ₪ 
  -עליו להציג

בפרויקט בוצעו  אשר  ₪,    55,000,000עבודות בסך של לפחות   .4.3.2.1
יותר או  אחד   ,תעירוני  סביבהב  ושבוצע  ,אחד  כל  כאשר 
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תחבורהשל    עבודות  כולל  מהפרויקטים בהיקף   תשתיות 
 . לפחות( ₪ עשר מיליוןחמישה ) ₪ 15,000,000כספי של 

עמידה בתנאי סף זה    לצורך  המודגמים  והפרויקטים   במידה .4.3.2.2
  במועד   הסתיימו טרם    שהם  או/ו  1.1.2016  יום  לפני  החלו

 במהלך   שבוצע  העבודות  היקף  רק  ייבחן  -  ההצעות  הגשת
   .שלעיל התקופה

משותף   במידה .4.3.2.3 מיזם  ע"י  בוצעו  המודגמים  שהפרויקטים 
 העבודות שהמציע היה חבר בו, ייזקפו לזכות המציע היקף  

 בהתאם לשיעור אחזקותיו במיזם המשותף.  

  , ת עירוני  סביבהב  ובוצער  ש, אתחבורה  תשתיותשל    עבודות ,  ביצע  המציע .4.3.3
מיליון ₪( ארבעים וחמישה  )ש"ח    45,000,000היה לפחות    הכספי  ןשהיקפ

  1.1.2016יום  בתקופה שתחילתה ב,  בפרויקט אחד שהושלם,  ללא מע"מ
 -. כאשרועד מועד הגשת ההצעות

 : מאלה אחד משמעו -" שהושלם פרויקט" .4.3.3.1

ניתן בגין הפרויקט חשבון סופי מאושר בידי המזמין או  (1)
הגשת   אומנה"פ   למועד  עד  וזאת  מטעמו  המפקח 

 ההצעות; או 

ניתנה בגין הפרויקט תעודת גמר מותנית או סופית מידי  (2)
מנה"פ   או  למועד   אוהמזמין  עד  וזאת  מטעמו  המפקח 
 הגשת ההצעות; או  

המפקח   אוניתן בגין הפרויקט אישור המזמין או מנה"פ   (3)
הגשת  למועד  עד  הושלמו  הפרויקט  עבודות  כי  מטעמו 

 ההצעות; או 

הפרויקט נמסר והתקבל ע"י המזמין )או שנמסר והתקבל  (4)
ההצעות,   הגשת  למועד  עד  הורה(  עליו  גורם   ונפתח ע"י 

 . הציבור לתנועת

הסופי   .4.3.3.2 החשבון  בהן  בנסיבות  גם  כמושלם  ייחשב  פרויקט 
ש כך  על  אישור  הגמר,  תעודת  הפרויקט המאושר,  עבודות 

המזמין   ע"י  וקבלתו  הפרויקט  מסירת  או  נעשו   -הושלמו 
 בכפוף להשלמות. 

 אף ,  נפרדים  ביצוע  חוזי  במסגרת  עבודות  בוצעו  בהם  מקרים .4.3.3.3
  יוכרו   לא,  סמוכים  או   רצופים  קטעים   בשני   בוצעו  אם

 הסף   בתנאי  המציעים  עמידת  הוכחת  לצורך"  אחד"פרויקט  כ

 זה.   4.3.3  בסעיף הקבוע

סף    ניתן  לא .4.3.3.4 תנאי  הוכחת  לצורך  זה   4.3.3  שבסעיףלהציג 
 עבודות מצטברות שאינן במסגרת פרויקט אחד. 

 שבסעיף שהפרויקט המודגם לצורך הוכחת תנאי סף    במידה .4.3.3.5

  ף ייזק בו,  זה בוצע ע"י מיזם משותף שהמציע היה חבר    4.3.3
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היקף   המציע  אחזקותיו   העבודותלזכות  לשיעור  בהתאם 
 במיזם המשותף.  

מניעה    4.3.3ף  בסעי  סף  בתנאי  עמידה  לצורך .4.3.3.6 אין  זה, 
על   עמידה מיהמודג  יםהפרויקטמ  אחדלהסתמך  לצורך  ם 

 .  4.3.2בתנאי סף שבסעיף  

 : שלעיל 4.3.3-ו 4.3.2סעיפים  לצורך .4.3.4

עבודות" .4.3.4.1 ביצע    -"  ביצע  תשתיות  משמע   תחבורה עבודות 
להלןכהגדרת ה  ,ן  לעילככספי  בהיקף  שביצען  נדרש  בין   ,

ובין   (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו)  כקבלן ראשי
 . שביצען כקבלן משנה

עבודות לביצוע אחד   משמע  -"  תחבורה  תשתיות  של  עבודות" .4.3.4.2
 או יותר מאלה:  

דרכים ו/או כבישים ו/או גישור ו/או מנהור ו/או מחלפים  (1)
 מעורב של אלה; ו/או לכלי תחבורה, הולכי רגל או שימוש  

 נמל תעופה; ו/או אוהמראה ו/או נחיתה בשדה  ימסלול (2)

רכבת, ותשתי (3) רציפי  רכבת,  תחנות  רכבת,  למסילת  ת 
 (; ו/או דיפומוסכי רכבת )

 ת לנמלי ים ורציפים; ותשתי (4)

 אחרות  ועבודות  -  ואספלט  בטון,  עפר  עבודות:  לרבות
 ת וודעב  לביצוע   פרויקטים  במסגרת  שבוצעו  -  זמינות  לקידום

 ( שלעיל.4)-(1) בסעיפים המנויות אלה מעין

כל   על  העונה  פרויקטמשמע  "  תעירוני  סביבהבבוצע  " .4.3.4.3
 : הפרויקט  ביצוע במועד, שלהלן המצטברים התנאים

פלית ינמצא בשטחים המצויים בגבולות של רשות מוניצ  (1)
 אחת או יותר. 

 מהווה חלק מתשתית עירונית ו/או חלק מבינוי עירוני. (2)

 באיזור מבונה, הכולל גישות למתחמים גובלים.נמצא  (3)

בישראל  (4) שבוצע  ע"פ   –  בפרויקט  עירוני  כתחום  מוגדר 
 (.424תמרור שטח עירוני )מספרו 

יוכרו י לא  חדשה  שכונה  להקמת  פיתוח  עבודות  כי  ובהר 
 . כפרויקט בסביבה עירונית

מזמין יכול שיהא מזמין הפרויקט שהמציע שימש    -"  מזמין" .4.3.4.4
שהמציע  ראשי  קבלן  שהינו  מזמין  או  תחתיו  ראשי  קבלן 

קבלן   שימששימש כקבלן משנה תחתיו. בנסיבות בהן המציע  
כלפי  המשנה  קבלן  של  העבודה  תכולת  מלוא  אזי  משנה, 
ואישור  הפרויקט,  כשלעצמה  היא  תיחשב  הראשי  הקבלן 

ישמש   מזמין העבודות מקבלן המשנה,  הקבלן הראשי בהיותו
וקבלן  הראשי  הקבלן  בו  במקרה  להשלמתו.  אסמכתא 
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 - להזמנה  7.4.8)כהגדרתן בסעיף    חברות קשורות  הןהמשנה  
כלליים( לתנאים  המצאת נת"ע  ,  על  להורות  הסמכות 

 אסמכתאות נוספות לרבות, מהמזמין של הקבלן הראשי.

המופי  -"  כספיהיקף  " .4.3.4.5 המצטבר  הסכום  בחשבון משמעו  ע 
האחרון החלקי  או  ל ,  הסופי  בתמיכה  הוגשו  הוכחת אשר 

שלעיל, על כלל    4.3.3-ו  4.3.2  עמידת המציע בתנאי סעיפים
החשבון   של   הנסכמיםרכיבי  עבודות  של  המצטבר  לסכום 

תחבורה,   למע"מ תשתיות  זהה  רכיב  )או  מע"מ  בהפחתת 
לישראל מחוץ  שבוצעו  לעבודות  המתייחס  וללא   (בחשבון 

 .התייקרויות

 שלהלן: 4.4.4עד  4.4.1כמפורט בסעיפים  הפיננסייםתנאי הסף עומד בכל  המציע .4.4

 הכנסות   מחזור מבחן .4.4.1

השנים    מחזור  למציע בין  ממוצע,  שנתי  בהעדר   2020-2018הכנסות  או, 
לשנת   כספי  השנים    –  2020דו"ח  של  2019-2017בין  "ח ש  60,000,000, 

, בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים  לפחותמיליון ש"ח( לשנה,    שישים)
 לכל אחת מהשנים הרלוונטיות, שיחושב כדלקמן:  

 t1+TO-t+TO t(TO-3 / (2ההכנסות השנתי הממוצע=  מחזור

 - כאשר

TO  - המבוקרים השנתיים הכספיים הדוחות פי על המציע הכנסות . 

t  - 2020בהיעדר דוח כספי מבוקר לשנת  2019, או שנת 2020 שנת. 

 מזומנים  תזרים מבחן .4.4.2

  4.4.2.2או     4.4.2.1עומד במבחן תזרים המזומנים לפי סעיפים    המציע
 שלהלן: 

 מפעילותו ,  המציע  של  המזומנים  תזרים  של  הממוצע .4.4.2.1
או, בהיעדר דו"ח כספי מבוקר    2020-2018  בשנים  השוטפת

תזרים   ,2019-2017בשנים    –  2020לשנת   חיובי.  הנו 
 המזומנים החיובי יחושב באופן הבא:

2) / 3-t1+CF-t+CFt(CF  

  - כאשר

CF -    המזומנים שוטפת  תזרים  דו"ח  מפעילות  עפ"י 
 מבוקר. 

t -    שנת  2020שנת או  כספי    2019,  דוח  בהיעדר 
 .  2020מבוקר לשנת 

  -לחלופין  או
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)לפ  היחס .4.4.2.2 המוחלט  בערכו  המזומנים  תזרים  ממוצע  י  בין 

או    2020הנוסחה הנ"ל(, לבין ההון העצמי של המציע לשנת  
)במקרה שאין למציע דו"ח כספי מבוקר של שנת   2019לשנת 
 . יחס זה יחושב באופן הבא: 33% -, הנו נמוך מ(2020

%33<  tABS(CF) / E   

  - כאשר

ABS(CF) -   הערך המוחלט של ממוצע תזרים
 שלעיל.   4.4.2.1המזומנים לפי הנוסחה שבסעיף 

E  -   .הון עצמי 

t  -    שנת    2020שנת כספי    2019או  דו"ח  )בהעדר 
 .  (2020מבוקר לשנת 

עצמי" הכספיים   - "  הון  בדוחות  המצוין  העצמי  ההון 

ככל ואין   2019)או לשנת    2020  לשנתהמבוקרים של המציע  
דו" שנת  למציע  של  מבוקר  כספי  מרכיבי   (2020ח  בנטרול 

שמות  מסחר,  סימני  פטנטים,  יוצרים,  זכויות  מוניטין, 
מסחריים, משיכות בעלים, הלוואות לחברות קשורות ונכס 

 מס נדחה. 

 עצמי הון .4.4.3

שנים  )  ₪    12,000,000הינו בעל הון עצמי כהגדרתו מעלה, של לפחות    המציע

או    2020( בדו"ח הכספי השנתי המבוקר של המציע לשנת  ₪    מיליון  עשר
 . 2020, אם אין למציע דו"ח כספי מבוקר לשנת 2019לשנת 

אינו   .4.4.4 רגל,   מצויהמציע  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי 
ואין    או  פירעון  חדלות זה    כנגדופירוק  מסוג  תלויות  בדו"חות  ובקשות 

לשנת   לשנת    2020הכספיים  לשנת   2019)או  כספי  דו"ח  למציע  אין  אם 
 לא מופיעה "הערת עסק חי". ( 2020

  4.4.4-4.4.1תנאי הסף שבסעיפים    בכלהמציע רשאי להוכיח את עמידתו   .4.4.5
(, וזאת  "הקשורהתאגיד  "  :)להלן  פיננסי  קשור  תאגידשלעיל באמצעות  

 בכפוף לכל התנאים וההוראות שלהלן: 

אשר במועד הגשת ההצעות   תאגידיוכל להיות אך ורק    התאגיד הקשור (1)
 . במציע  אחזקותהמ 100% -ב, בעקיפין או במישרין, מחזיק

שבסעיפים    כלמתקיימים    הקשור  בתאגיד (2) הסף  , 4.4.4-4.4.1תנאי 
 . עצמו עבמצי גם 4.4.4וזאת בנוסף להתקיימות התנאי שבסעיף 

  5בטופס מס'  או    5בטופס מס'  הגיש הצהרה כנדרש    הקשור  התאגיד (3)
לשנת    (1) מבוקר  כספי  דו"ח  אין  הקשור  ולתאגיד  תוך  (  2020)ככל 

הנוגע   ובכל  בלבד,  הקשור  בתאגיד  המתקיימים  לנתונים  התייחסות 
גם תוך התייחסות להתקיימות תנאי זה במציע    4.4.4לתנאי שבסעיף  

 עצמו.
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  א' 5בטופס מס'  הגיש אישור כנדרש    הקשור  התאגידרואה החשבון של   (4)
ב ולתאגיד הקשור אין דו"ח כספי מבוקר    (1א')5טופס מס'  או  )ככל 

הקשור  (  2020לשנת   בתאגיד  המתקיימים  לתנאים  התייחסות  תוך 
 בלבד.

 .ב'5טופס חתם על תצהיר והתחייבות כמפורט ב הקשור התאגיד (5)

מטעם   (6) החשבון  בה  המציערואה  כנדרש  הצהרה  מס'  גיש    ג' 5טופס 
 .4.4.4מצב המציע לעניין התקיימות התנאי בסעיף  בדבר

להצעתו    המציע .4.5 , לעיל  3הנקוב בסעיף    ובתוקףבסכום    מקורית   הצעה  ערבותצירף 
 . למכרז הכלליים התנאים במסמךכאמור 

 הגשת התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי של ספק חוץ:   .4.6

לגבי מציע שהנו "ספק חוץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חובת מכרזים )חובת שיתוף 
תשס" תעשייתי(,  "  2007-ז פעולה  חשפ"ת)להלן  להשתתפות   -"(  תקנות  סף  תנאי 

במכרז,  זכייה  של  במקרה  חשפ"ת  בתקנות  לעמוד  התחייבות  צירוף  הוא  במכרז 
כ המצורף  לנוסח  מס'  בהתאם  פעולה   12טופס  שיתוף  לקיום  ותכנית  )התחייבות 

 שלהלן.  9תעשייתי( ובהתאם להוראות סעיף 

הר כזוכה,  יוכרז  חוץ"  "ספק  שהנו  מציע  לבדיקת שי  אם  יועבר  ההתחייבות  נוסח 
"(, והמציע יעדכן ויתקן את התחייבותו הרשפ"ת)"  תעשייתיהרשות לשיתוף פעולה  

   בהתאם להוראות הרשפ"ת, ככל שתינתנה.

צוין אחרת במפורש לעיל. לא יתאפשר   בכללעמוד    בעצמוהמציע    על תנאי הסף, אלא אם 
או אדם   גוף  כל  על  זה  לעניין  בנות, למציע להסתמך  לרבות חברות שלובות, חברות  אחר, 

 חברות אם, אורגנים של המציע וכיוצ"ב. 

 הזוכה ההצעה לבחירת קריטריונים .5

הנמוכה   זרבמכ  לזכיה  היחיד  הקריטריון  זה  במכרז ההצעה  המציע  של  הצעתו  היות  הוא 
כספית  ביותר הסף  מבחינה  בתנאי  העומדות  הכשרות  ההצעות  כלל   ףבכפו  זאת  אך ,  מבין 

בסעיף   של    20לאמור  הכלליים  הצעותלתנאים  להציע  ל  ,ההזמנה   ההליך  תוצאותובכפוף 
  שלהלן.  8בהתאם לאמור בסעיף  הש ייע אם הנוסף התחרותי

 צרופות  /ההצעה מסמכי .6

 : שלהלן המסמכים כל את  להצעתו יצרף מציע כל

 הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .6.1

בתנאי עמידתו  הוכחת  בסעיף  הסף    לצורך  את   4המפורטים  המציע  יצרף  לעיל, 
 המסמכים הבאים: 

לעיל, יצרף המציע    4.1המפורט בסעיף    הסףלהוכחת עמידת המציע בתנאי   .6.1.1
ר כי לא תתאפשר הגשת מסמכים של  תעודת התאגדות של התאגיד. יובה

 'תאגיד בייסוד'. 

לעיל, יצרף המציע    4.2המפורט בסעיף    הסףלהוכחת עמידת המציע בתנאי   .6.1.2
טופס  המצורף כ  תצהיר כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח

התשל"ו  3מס'   ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  וכן    [1976-]תצהיר 
העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד כי המציע מנהל  
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תשל"ו מוסף,  ערך  מס  וחוק  הכנסה  מס  פקודת  עפ"י  כדין  , 1975-עסקיו 
האמורים   מהאישורים  אחד  המציע    רשוםכשכל  של  שמו  נכון    ףותקעל 

  למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; 
המחויבים    הוראות בשינויים  זר  תאגיד  שהוא  מציע  על  יחולו  זה  סעיף 

 שלעיל.  4.2ובהתאם לאמור בסעיף 

לעיל, יצרף   4.3.1להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .6.1.3
המציע אישור תקף על היות המציע רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  

חל   שעליוזו אינה מחייבת מציע    הוראה.  1969-הנדסה בנאיות, התשכ"ט  
שיוכרז כזוכה הוא מציע שחל עליו   המציעש א לחוק הנ"ל. ככל14סעיף  
הוא14סעיף   הנ"ל,  לחוק  עימו,  הסכם לחתימת נוסף כתנאי יידרש, א 

על    30לחברה, בתוך    להמציא על זכייתו, אישור  יום מיום קבלת הודעה 
עליו,   החוק  מתחולת  לפטור  רשמית  אסמכתא  או  כנדרש  קבלני  סיווג 

 קבלנים;א לחוק רישום 14כאמור בסעיף 

עמידת המציע בתנאי   .6.1.4 ,  4.3.3-ו  4.3.2  פיםבסעי  ים המפורט  סףהלהוכחת 
המציע   של    תצהיריצרף  מילולי  ותיאור  פירוט    פרויקטים ב  עבודותהובו 

 המצורף לתנאי המכרז; 4מס'  טופסבעל ידו כמפורט  שבוצעו

 לב המציעים מופנית בעניין זה להוראות הבאות:   תשומת

סעיף  בדר  העומדיםפרויקטים    לגבי (א)  לצרף המציע    על  -  4.3.2ישות 
מס'    בנוסףלהצעתו,   "י  ע  שאושר,  סופיאו  / ו  חלקי  חשבון ,  4לטופס 

בו כדי להעיד על היקפן   יש  ואשר  ,מטעמו  הפרויקט  מנהל  או  המזמין

סעיף    הכספי לפי  הנדרשות  העבודות   1.1.2016מיום    החל  4.3.2של 
 ואילך. 

עד   עבודות  ובוצעו  ההצעות,ככל  להגשת  האחרון  לא    המועד  ואולם 
מאושר חשבון  בגינן  עמידה )חלקי/סופי(  קיים  הוכחת  לצורך  אזי   ,

בתנאי הסף, יצורף אישור מזמין או מנהל פרויקט מטעמו המפרט את  
סעיף  העבודות   לפי  בפרויקט  4.3.2הנדרשות  פירוט  שבוצעו  )לרבות, 

תחבורה תשתיות  עבודות  סוג  בפרויקט,    אודות  כהגדרתן  שבוצעו 
עירונית ,  לעיל  4.3.4.2בסעיף   בסביבה  בוצעו    המונח   כהגדרת,  והאם 
צורך  -לעיל  4.3.4.3בסעיף   בכך  שיש  היקפן  ככל  ואת  מע"מ (   ללא 

 .והתייקרויות
: במקרה שבו חלק מהעבודות באחד מהפרויקטים הנ"ל בוצעו  הערה

יום   האחרון  1.1.2016לפני  החלקי  מהחשבון  עותק  גם  לצרף  יש   ,
. ככל שאין בידי המציע 1.1.2016י יום  לפנ  שכולהשאושר בגין התקופה  

לצרף עותק    יש,  1.1.2016לפני יום    שכולהחשבון חלקי בגין התקופה  
ובחלקו   זותקופה  ל  בחלקו  מתייחסחשבון החלקי המאושר אשר  מה

לתקופה שלאחר מכן. הסכום המצטבר הכולל המופיע בחשבון חלקי 
הסכום  זה יחולק במספר החודשים אליהם מתייחס החשבון )להלן: "

"(. ההיקף הכספי שיוכר לצורך תנאי הסף יהא מכפלת הסכום  החודשי
בתנאי   הנקובה  התקופה  בתוך  המצויים  החודשים  במספר  החודשי 

 הסף.

העו  לגבי (ב) סעיף  פרויקטים  בדרישות   לצרף המציע    על  -  4.3.3מדים 
א המעידה כי הפרויקט הושלם  אסמכת,  4לטופס מס'    בנוסףלהצעתו,  
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האפשרויות אחת   החשבון   אתו  ,לעיל  4.3.3.1בסעיף    המנויות  לפי 
 אשרמטעם המזמין,    הפרויקט  מנהל  או  המזמיןע"י    המאושר  הסופי

  היה.  4.3.3כדי להעיד על היקפן של העבודות הנדרשות לפי סעיף    בויש  
מעוני  והמציע פרויקט  יהיה  להציג    אך ,  נסתיימו  בוהעבודות    שכל ין 
 חשבון  להצעה  לצרף  עליו  יהיהבגינו עדיין לא אושר,    הסופי  החשבון

 הכספי  ההיקף,  זה  במצב)  העבודה  מזמין  ידי  על  מאושר  אחרון  חלקי
  או  ,(המציע  של  לזכותו   ייזקף  אשר  זה  הוא  החלקי  בחשבון  המופיע

/    לצרף הפרויקט  מזמין  מטעם  פרויקטמנהאישור  המזמין    ל  מטעם 
סעיף   לפי  הנדרשות  העבודות  את  בפרויקט  4.3.3המפרט  שבוצעו   ,

,  בפרוייקט )לרבות, פירוט אודות סוג עבודות תשתיות תחבורה שבוצעו  
עירונית  לעיל  4.3.4.2בסעיף    המונח  כהגדרת בסביבה  בוצעו  ,  והאם 
היקפן  לעיל  4.3.4.3  בסעיף    המונח  כהגדרת ואת  מע"מ (  ללא 

/    והתייקרויות המזמין  באישור  המופיע  הכספי  ההיקף  זה,  )במצב 
   ."פ מטעמו הוא זה אשר ייזקף לזכותו של המציע(מנה

מס'    ביחס בטופס  המציע  שציין  מהפרויקטים  אחד  , בהצעתו  4לכל 
טלפון   לבירורים  קשר   איש  המציע  יציין התפקיד,  תיאור  )כולל 

עם מי   קשר  ליצור"ע שומרת לעצמה את הזכות  נתל(. יובהר כי  ודוא"
מאנשי הקשר, בין שצוינו ע"י המציע בהצעתו ובין אם לאו, אך אינה 

כן.   לעשות  פרטים   עודמחויבת  כי  יתברר  בכל מקרה שבו  כי  יובהר, 
"ע נת, תהא רשאית  קיםהמציע אינם נכונים, מלאים או מדוי  מסרש

 בלבד.לפסול את ההצעה מטעם זה 

עבור פרויקטים המוצגים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיפים  (ג)
אשר  4.3.2-4.3.3 עירונית,  בסביבה  בנוסף בוצעו  לצרף  המציע  על   ,  

תצ"א של הפרויקט, ממועד ולחשבונות כאמור לעיל,  4לפירוט בטופס 
 .   על גבו גבולות הפרויקט מסומנים כאשרביצועו, 

לעיל, יצרף   4.4בסעיף    יםי הסף הקבועעמידתו של המציע בתנא  להוכחת .6.1.5
לפי    (1)5טופס מס'  או    5'  מס  בטופסתצהיר בנוסח המצורף להזמנה זו  

טופס  או    א 5'  מס  טופסכ  זו רו"ח בנוסח המצורף להזמנה    אישורוכן  העניין  
  ; לפי העניין (1א')5מס' 

הקבועים   הסף  תנאי  עם  בקשר  מטעמו  רו"ח  והצהרת  המציע  הצהרת 
  לעיל, יתבססו על דוחות כספיים שנתיים מבוקרים עבור השנים   4.4בסעיף  

 ככל ובמועד הגשת ההצעות לא קיימים עבור המציע או עבור  .2018-2020
, אזי בנסיבות אלה  2020התאגיד הקשור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  

על   להתבסס  העניין,  לפי  הקשור,  התאגיד  או  המציע  יורשה  בהן(  )ורק 
השנים   עבור  מבוקרים  כספים  יגיש  2017-2019דו"חות  אלה  בנסיבות   .

)ובגדרו    (1א)5( וכן את טופס מס'  1)5טופס מספר  המציע בגדר הצעתו את  
ר הקשור אישור  התאגיד  עבור  או  המציע  עבור  קיימים  היו  לא  כי  ו"ח 

  (. 2020דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 
על הדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים הנ"ל, להיות ערוכים ומוצגים  
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים במדינת התאגדותו של המציע. בנוסף, 

מס'   בטופס  רו"ח  בטופס  א  5ביקורת  לב  5או  אחד  צריכה  עפ"י  היעשות 
 מתקני החשבונאות שלהלן:



 תנאים מיוחדים -הזמנה להציע הצעות  306/2021פומבי מס'  מכרז

 

 #1681329       31מתוך  14עמוד 

מס'    GAAPתקן   .6.1.5.1 דעת  גילוי  )כולל  לשכת   51הישראלי  של 
 רואי החשבון בישראל(; או

 (; אוFASB-האמריקאי )פורסם ע"י ה GAAPתקן  .6.1.5.2

 IFRS  (International Financial Reportingתקן   .6.1.5.3

Standards  ,המזומנים תזרים  לדוחות  ביחס  )כולל,   )IAS  

(International Accounting Standards  ,)IAS    '7מס  

 (; אוIFRSועדכוני 

6.1.5.4. ( סין  של  החשבונאות   CAS – China Accountingתקן 

Standards) או ; 

 הצרפתי.  GAAPתקן  .6.1.5.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כל הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים  
מאז המבקר  לכלול  דו"ח  מזומנים,  תזרים  דו"ח  והפסד,  רווח  חשבון  ן, 
  וביאורים. 

מציע שהדוחות הכספיים שלו אינם כוללים דוחות תזרים מזומנים, ימציא  

ה מתקני  לאחד  בהתאם  מזומנים  תזרים  דוחות   GAAP-לחברה 
  המפורטים לעיל, המבוצעים כדין ע"י רואה החשבון המבקר שלו. 

 4.4  בסעיף  הקבועים  הסף  בתנאי  עמידתו  את  להוכיח  המבקש  מציע
 כמפורט   תצהיר  יצרף"(  הקשור  התאגיד)"  קשור  פיננסי  תאגיד  באמצעות

(  1א)5או בטופס    'א5  בטופס   כמפורט  ח"רו  ואישור  (1)5  או בטופס   5  בטופס
המבוקרים( הכספיים  הדו"חות  של  הרלוונטיות  לשנים   כשהם   )בהתאם 

 את  יגיש,  ובנוסף,  אליו  מתייחסים  או  הקשור  התאגיד  י"ע  חתומים
 הקשור   התאגיד  ידי  על  חתום  כשהוא  'ב5  שבטופס  וההתחייבות  התצהיר
 ח"רו  י"ע  חתום  'ג5  טופס  את  יצרף  המציע,  כן  כמו.  ד"עו  י"ע  ומאושר

   . עצמו במציע 4.4.4 שבסעיף התנאי להתקיימות באשר המציע מטעם

 4.6להוכחת עמידתו של מציע שהנו "ספק חוץ" בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .6.1.6
ותכנית   תעשייתי  פעולה  שיתוף  לקיום  התחייבות  המציע  יצרף  שלעיל, 

ל בהתאם  מס'  מימוש  לביקורת  12טופס  כפופה  תהיה  זו  התחייבות   .
עיון  ואישור הרשפ"ת שעשויה לדרוש כל תוספת, תיקון או עדכון לאחר 

התחייב המציע ובחינת  מס'    ות  כמפורט    12)טופס  נפרדת  במעטפה  יוגש 

נת"ע לא תבדוק   ,יובהר כי במסגרת בדיקת ההצעות שתוגשנה  (.6.2בסעיף  
 עצם הגשתה. את ההתחייבות או ההצעה עצמה, אלא רק את 

   נוספיםצרופות /מסמכים .6.2

על האמור בסעיף   בת  6.1נוסף  עמידה  הוכחת  לצורך  הנדרשים  )מסמכים  נאי לעיל 

  –מציע יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן  (, כלהסף

  על   עמוד  כל  בשולי  תיבות  בראשי  מיםחתו  ם' כשהי-'א  ונספחים  הסכםה .6.2.1
  חברת   י"ע  חתום  כשהוא  1י  נספח  כולל)  הנספחים  יתר.  עצמו  המציע  ידי

  הודעה   לאחר,  עותקים  בשני,  ההסכם  חתימת  בשלב  ויחתמו  יוגשו(  הביטוח
 ;זכיה על



 תנאים מיוחדים -הזמנה להציע הצעות  306/2021פומבי מס'  מכרז

 

 #1681329       31מתוך  15עמוד 

  כשהם , מכתבי ההבהרה וההודעות למציעים  מכרזהמסמכי    כלעותק של   .6.2.2
לחתימתו; המיועד  מקום  בכל  או  העמוד  בשולי  ידו  על   חתומים 

להגיש  כי    ,מובהר נדרשים  למכרז, המציעים אינם  בשלב הגשת ההצעות 
 . מוקדמות ומפרט טכני מיוחד -, מפרט טכני מיוחד 4-ו 3את כרכים 

  ;]הצהרת המציע[ 1מס'  טופס .6.2.3

נציג    את  המציע  ימנה  היתר   בין  במסגרתו  [המציע]פרטי    2'  מס  טופס .6.2.4
"ע בשם המציע לנתבמהלך המכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות  .המציע

ולקבל הודעות או הנחיות בשם המציע, וחתימתו תחייב את המציע לכל  
  ; למכרזדבר ועניין הקשור 

   ; [ אישית  וזיקה  עניינים  ניגוד  להעדר  והתחייבות  הצהרה]כתב    6טופס מס'   .6.2.5

 ; והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך[]כתב הצהרה   7טופס מס'  .6.2.6

   ;[ודרישות אבטחת מידע  סודיות]כתב  8טופס מס'  .6.2.7

בעברית]  9  'מס  טופס .6.2.8 ערבות  ערבות    א'9'  מס   טופסאו    [נוסח  ]נוסח 
 אין  -  הערבות  של  המדויק  לנוסח  מופנית. תשומת לב המציעים  באנגלית[

כתב ערבות הצעה . למען הסר ספק מובהר כי כל מציע יגיש  זה  נוסח  לשנות
 אחד בלבד.

בצירוף כתב    המציע  של  הכספית  ההצעה  -  [הכספית]ההצעה    10'  מס  טופס .6.2.9
גבי דיסק    (אקסל)טבלת    קובץ אלקטרוני   הכמויות המלא, הן בגרסת על 

 ;  קשיחבעותק והן און קי 

סעיף    מציע .6.2.10 דרישות  על  חובת  2העונה  לחוק    1992-"בהתשנ,  מכרזיםהב' 
לצרף   רשאילעניין עידוד נשים בעסקים,    ,"(המכרזים  חובת  חוק)להלן: "

במציע   בשליטה  מחזיקה  אישה  כי  חשבון  רואה  של  אישור    וכן להצעתו 
בשליטה,   המחזיקה  של  חובת   התאםב  הכלתצהיר  בחוק  למפורט 

  ;מכרזיםה

דמי נתשמסרה    הקבלההעתק   .6.2.11 תשלום  כנגד  מטעמו  למי  או  למציע  "ע 
 ; השתתפות )ככל שנדרש(

 ;[ההצעה  מעטפת תכולתבקרת  טופס] 11 מספר טופס .6.2.12

מספר .6.2.13 תעשייתי    12  טופס  פעולה  שיתוף  לקיום  ותכנית    - ]התחייבות 

FORM C]  -  ;טופס   ימולא על ידי מי שהנו "ספק חוץ" על פי תקנות חשפ"ת
זה ייחתם ע"י מורשה/י החתימה של המציע, ויוגש במעטפה סגורה נפרדת  

כתו יהיה  עליה  ההצעה,  מסמכי  "מיתר  ברור  באופן  ' מס  פומבי  מכרזב 
וולנברג    306/2021 לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול 

  שיתוף   לקיום  התחייבות.  G4-9, תת מקטע  הקו הירוקיפו,    –בתל אביב  
 ".[המציע]שם  : ________המציע שם". תעשייתי פעולה

 נדרשת  שהגשתם  המסמכים  כלים,  ילמסמך התנאים הכלל  7.4בסעיף  אף האמור    על
למעטפה   יוכנס  אשר  12'  מס  טופס, זולת  אחת  למעטפה  יוכנסו,  6  בסעיף  כמפורט

 .1' מס מעטפה לתוך תוכנס אשר, נוספת נפרדת מעטפה - 2מס' 

נדרשת כמפורט בסעיף  בנוסף כל המסמכים שהגשתם  זולת טופס מספר  6,   ,12 ,
 מדיה מגנטית, דוגמת "דיסק און קי".   באמצעות גם יוגשו
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לכך    תשומת .6.3 מופנית  המציעים  המכרז    שתכניותלב  נוספים  של   ים מצויומסמכים 

 םלהוריד או ם בה לעיין ניתן. tp.nta.co.ilhttps://fשל נת"ע בקישור:  FTP -בשרת ה

   .cwT27q :סיסמה; Contractor306  (:Login ID) משתמש שם באמצעות

  הכספיתהצעה ה מילוי אופן .7

  כתב   את  המציע  יצרף  אליו   10'  מס  טופס המחיר מטעם המציע תוגש באמצעות    הצעת .7.1
מדיה מגנטית והן , הן בקובץ אלקטרוני )אקסל( על גבי  כפי שמולא על ידו  הכמויות

להלן כאמור  קשיחה  ב ה  על.  בגרסה  לנקוב  הכמויות    קובץמציע   האלקטרוניכתב 
 ופריט  פריט  לכל  מתייחסשהוא    תוך,  חדשים  בשקלים,  ידו  על  המוצע  היחידה  במחיר

 מכפלת.  בלבד  המוצהבים  השדות  את  למלא  יש  (.להלן  7.4  בסעיף  האמור)למעט  
 בתחתית  המוצע   המחירסה"כ  ו   המוערכת  היחידות  בכמות  ליחידה   המוצע  המחיר
  . האלקטרוני הקובץ ידי על אוטומטי באופן ימולאו הטבלה

חתום על ידי המציע   הכספית,  ההצעה  של  תדפיס  גם  יוגש  האלקטרוני  הקובץ  לצד
מקרה   כלבשל המציע, כך ש  המחייבת  ההצעה  אתאשר יהווה    בדף ריכוז המחירים,

יחידה המוקלדים ע"י המציע בקובץ שבמדיה המגנטית  בין מחירי  של אי התאמה 
יקבע מחיר היחידה המופיע   –שצורפה להצעתו לבין מחירי היחידה שבתדפיס הצעתו  

  .פיס החתוםבתד
שמטעמי ניהול הפרויקט, מורכב כתב הכמויות של  לכך מופנית המציעים לב תשומת

 "( המבנה)"  כולו  G4-9מבנים אשר מרכיבים את תת המקטע  תתי  הפרוייקט משלושה  

(G4-9.1    (,  10+670עד חתך    9+960)מחתךG4-9.2    (, 11+210עד חתך    10+670)מחתך

G4-9.3    חתך    11+210)מחתך לשונית הקבלן  (.  12+076עד  את  רק  לתמחר  נדרש 
לכל יישאבו הנתונים    -. מהלשונית הזו  "על ידי המציע  הזנת מחירי יחידהטופס  "

לצורך הצעת המחיר הכוללת של המציע,   תת מבנה בהתאם לכמויות המצויינות בו.  
שלושת   של  הסכומים  שלושת  המבנים.  יסכמו  שלושת  המציע  תתי  תתי שסכום 

  יהיה המציע הזוכה.  – שבהצעתו הינו הנמוך ביותר םמבניה

האמור,   .7.2 מ  הכמויות  בכתבלאור   זהה תכולה    תיאור  בעלי  פריטים  ספרקיימים 
"(. זהים  פריטים)להלן: "  הפרויקט  שלשלושת תתי המבנים השונים  ל  המתייחסים

 בץ האלקטרוני. בקוכי פריטים זהים יתומחרו אוטומטית באופן זהה  ,מובהר

עבור כל תת מבנה עבור הסדרי תנועה  שורת תמחור כולל המבנה  כמויות עבורהכתב  .7.3
אופן   למילוי  90.035.0003  -  90.035.0001  פיםסעי  – אודות  פרטים  הקבלן.  ע"י 
הזמניי  חודשיהתשלום  ה התנועה  הסדרי  המיוחדים   םבעבור  בתנאים  מפורטים 

 תמחור הסדרי התנועה על ידי הקבלן . מובהר בזאת כי  50( סעיף  נספח א'להסכם )
, בנפרד  אשר יתומחרו ע"י הקבלן  לא כולל תמחור עבור עגלות חץ וגדרות במדרכות

 בדומה ליתר השורות המופיעות בכתב הכמויות.  

לא . סעיפים אלה  הקצב  סעיפיגם    בתוכו  כוללאשר    100  פרקנכלל    בכתב הכמויות .7.4
המציע.   ידי  על   ידי  על  מולאוהכמויות    בכתב  אלה  סעיפים   עבור  המחיריםימולאו 

הינם   הקצבסעיפי  אותם  ויחייבו את הקבלן. מובהר, כי התעריפים עבור    המזמינה
נ ואינם  ידם.    תוניםקבועים  על  לתמחור  או  המציעים  בין   בגין  התשלוםלתחרות 

.להסכם  47  בסעיף  לאמור  בהתאם  ייעשהנקבע הקצב    שלגביהן  הוצאות   או  עבודות
  

הכמויות  סעיפי    כתב  גם  של    הקצבכולל  רחוב  ריהוט  הרמזור,  עבודות  קבלן עבור 
אביב תל  עיריית  של  סגורהריהוט  במעגל  טלוויזיות  אופן,  תל  עמדות  תקשורת   , , 

https://ftp.nta.co.il/
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אביב  עירונית תל  עיריית  מטעם  שילוט  סעיף  וזכיין  לכל  ביחס  כי  מובהר   הקצב. 
קבלנים   עם  ישירות  להתקשר  יידרש  הזוכה  הקבלן  מבצעים   יעודייםכאמור,  אשר 

" )להלן:  אלה  סעיף  ממונה  קבלןעבודות  יחול  אלה  קבלנים  על  כי  מובהר   .)"35 
והקבלן יהא זכאי לתוספת תשלום בגין ניהול   –  35.8להסכם, לרבות הוראות סעיף  

 .      קבלנים ממונים אלה

כי   .7.5 חדשים    נקובים  יהיוהכמויות    בכתב  המוצעים  המחיריםמובהר   והם בשקלים 
 את כל המיסים וההיטלים הנהוגים כיום, לא כולל מע"מ. יכללו

כי חלק מהעבודות בפרויקט תדרשנה להתבצע בשעות הלילה.  .7.6 לתשומת לב המציע 
לו בחשבון במסגרת ועליו לקחת עלויות א  המציעכלל עלויות העבודות בלילה יחולו על  

למעט בנסיבות   עבור עבודות לילה  מובהר כי לא תשולם כל תוספתתמחור הצעתו.  
 .  להסכם )כרך ב'( 17המתוארות בסעיף 

בפועל( בכל   זאת  שעשה  כמי  יוחזק)והוא    המחיר  הצעתמתן    בעת  להתחשב  המציע  על .7.7
הוצאותיו ועלויותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל מחויבויותיו לפי המכרז ועל פי 
הגורמים  כל  עם  נדרש  כל מגע  ו/או  לרבות התקשרות  מן הכלל,  יוצא  ללא  דין,  כל 
המוזכרים במכרז ובכתבי הכמויות, לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש 

כל סוג הנדרשת להוצאה לפועל של המכרז, תשלום ו/או השכרה ו/או התקשרות מ
אגרות, היטלים ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, 
ועקיפות  ישירות  ועלויות  רכישתו, השכרתו, תשלומים  ציוד, תיקונו,  חידוש  שינוע, 

והנובע מהחובה לבצע את כל האמור במכרז זה ברמה הגבוהה ביות ר בכל הקשור 
בהצעת  יתחשב  המציע  כן,  כמו  ובמועד.  ואיכותית  בטיחותית  מקצועית,  מבחינה 

כאמור   לביצוע בהמחיר  מהם  הנדרש  וכל  תפקידים,  בעלי  של  והכשרה  שכר  עלות 
חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן  המכרז  לפי  מחויבותם 

הנדרשים לצורך ביצוע מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים ומקומות האחסון  
 התנאים  ונספח  ההסכם  הוראות  לכל  מופנית  המציעים  לב  תשומתהשירותים.  

 במחירי  וכלולות  הקבלן  על  המושתות  עלויות  בדבר(  להסכם'  א)נספח    המיוחדים
של    היחידה זכותה  שינוי נתובדבר  לרבות  המבנה,  בביצוע  שינוי  כל  על  להורות  "ע 

 כולות עבודה.  שעניינו הפחתת כמויות או גריעת ת

לזוכה תמורת ביצוע העבודות יבוצע במועדים כמפורט בהסכם, כנגד הגשת   התשלום .7.8
 "ע. בנתחשבונית ובהתאם לנהלים המקובלים 

של אי התאמה בין המחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה לבין המחיר   במקרה .7.9
ירשם בסך  המחיר לאותו הסעיף או לאותו הפרק, יתוקן המחיר שי  הכלשיירשם בסך  

והמחיר שינקוב המציע במחיר המוצע   הכל או לאותו הפרק  המחיר לאותו הסעיף 
 ליחידה הוא זה שיגבר. 

 השורותאו  /ו  מהסעיפים  באחד" )אפס(  0"  רשם  או  מחיר  ציין  לא  שהמציע  במידה .7.10
 בסעיף )להלן    הצעתו  את  למלא  המציע  נדרש  בו  אחר  מקום  בכלאו  /ו  הפרקיםאו  /ו

( ממנו  והנובע  הנגזר   וכל  הטובין)לרבות    ברכיב   הכלולה  העבודה  תיחשב "(,  רכיב: "זה
 ישולם   לא,  החוזה  של  הכוללת  ובתמורה  האחרים  היחידה  במחירי  במלואה  ככלולה

 או   תוספות  בגין  לא  לרבות,  בעקיפין  ולא  במישרין  לא,  בנפרד   זה  סעיף  עבור  דבר
 . ההסכם ביצוע במהלך  כאמור סעיף בגין שינויים

, אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר או מחיר שאינו מחיר שוק הוגן. ככלל .7.11
הכנסת מחירים בלתי סבירים בסעיף אחד או יותר עלולה להיחשב כתכסיסנות, חוסר 

 "ע ולגרום לפסילת ההצעה.נתניקיון כפיים וכניסיון להטעות את 
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, בכלל המכרז מכיבמס מילוי הטעונים המקומות כל השלמת איאו /ו מחיר הגשת אי .7.12
)תוך   המכרז   לדרישות  בהתאם  ההצעה   הגשת  אי  לרבות,  הכמויות  בכתב  ובמיוחד

 שימוש  אי או  /ו  תוספת   איאו  /ו  שינויי   כלאו  /ו(  הכמויות  כתב  סעיפי   לכל  התייחסות
 מחיקהאו  /ו  תוספת   ידי  על  בין  לגביהם  הסתייגות  כל  או,  המכרז  במסמכי  שייעשו

 איאו  / ו  אחרת  דרך  בכל  או  לוואי  מסמך  ידי  על  ובין  המסמכים  בגוף  השמטהאו  /ו
 מקרה   בכל  ההחלטה .  ההצעה  לפסילת  לגרום,  השאר  בין,  עלולים,  נדרש  אישור  צירוף

 .  המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה"ל הנ מהמקרים

לאמור בהסכם מובהר, כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הנן הערכה לצורך   בכפוף .7.13
כדי  זה  במכרז  האמור  בכל  או  הכמויות  בכתבי  במפורט  אין  וכי  בלבד,  התרשמות 

ומודגש   ,"ע בדרך כלשהי בנוגע להיקף העבודות שיבוצעו על ידי הזוכהנתלחייב את  
 תהיינה   שהעבודות  ציפייה כות או  שזה לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין הסתמ

 . מסוימת במתכונת תבוצענה או מסוים בהיקף

 נוסף תחרותי שלבזוכה לאחר  בחירת .8

 ביותר  הזולה  ההצעה  שבו  מקרה  בכללתנאי המכרז הכלליים,    20אף האמור בסעיף    על .8.1

 Best  שלהליך תחרותי נוסף  יבוצע  ,  10%-מ  למעלה  של  בשיעור  מהאמדן   גבוהה  תהיה

& Final  להלן)  ביותר  הזולות  ההצעות  שלושהכשרים שהציעו את    המציעים  בין :
 . "(הסופית המציעיםקבוצת "

 ובאופן, במועד יידרשו הסופית המציעים  בקבוצת המציעים, Best & Final-ה בשלב .8.2
 ביחס   משופרת  שתהאהצעת מחיר סופית    מחדש  להגיש,  המכרזים  ועדתשתורה להם  

 "(.  הסופיתההצעה )להלן: " ידם על שהוגשה להצעה

 הסופית הזולה ביותר תהיה ההצעה הזוכה במכרז.  ההצעה .8.3

 תעשייתי  פעולה שיתוף  לקיום ותכנית התחייבות .9

"  ככל .9.1 הינו  חשפ"ת(,    "חוץספק  שהזוכה  בתקנות  המונח  תעביר נת)כהגדרת  "ע 
שהוגשה   המעטפה  את  )טופס    הצעתו  במסגרתלרשפ"ת  המציע   והלה (  12'  מסשל 

 לרבות   אישורה   קבלת  לצורך"ת  הרשפ  של  ודרישותיה  הנחיותיה"י  עפ  לפעול  יידרש
 ההתחייבות  במסמכי   אחר  עדכון  וכל   גריעות,  תיקונים,  הוספות ,  שינויים  ביצוע

 , הכל בהתאם להחלטות והנחיות הרשפ"ת.  והתכנית

 להמציא  -  עימו   הסכם  לחתימת  נוסף   כתנאי  - של זוכה כאמור,  יידרש הזוכה    במקרה .9.2
לחברה את אישור הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( 
הפעולה  שיתוף  חובת  למימוש  תכנית  להגשת  אישור  לרבות  חשפ"ת,  לתקנות 

 ממועד הודעת הזכייה.  ימים  21 בתוך וזאתהתעשייתי, 

 שיחולו  ככל"ת,  חשפ  תקנות  בהוראות  לעמוד  ומתחייב  מצהיר"  חוץ"ספק    שהינו  מציע .9.3
 שייבחר  ככל,  הפרויקט  עם  בקשר  תעשייתי  פעולה  שיתוף  ולקיים,  ולהצעתו  אליו  ביחס

 "ת.הרשפ להוראות ובהתאם"ת חשפ  תקנות להוראות בהתאם והכול, במכרז כזוכה

ל  היקף .9.4 השווה  בסכום  יהיה  התעשייתי  הפעולה  משווי   35%  -שיתוף  לפחות 
הרכ שהסכם  שירותים  או  למוצרים  )וביחס  חל ההתקשרות  הממשלתיות  ישות 

,  GPA  - עליהם, יהיה היקף שיתוף הפעולה התעשייתי לספקי חוץ ממדינות החברות ב
 לפחות משווי ההתקשרות(. 20%
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להתקשר   במסגרת .9.5 המציע  יתחייב  תעשייתי,  פעולה  שיתוף  לקיום  ההתחייבות 
משווי ההתקשרות, ולקיום   20%  -בהתקשרות משנה מקומית בהיקף שלא יפחת מ

לה תעשייתי באמצעים אחרים )כגון השקעות, רכש טובין וכו'( בהיקף שלא שיתוף פעו
 נוספים משווי ההתקשרות.  15% -יפחת מ

, בדיקתה ואישורה של ההתחייבות הערכתה  לצורך  המוסמך  הגורם  הינה"ת  הרשפ .9.6
במידה   כי  בזאת,  מובהר  תעשייתי.  פעולה  שיתוף   כי "ת  הרשפ"י  ע  ויימצאלקיום 

 תקנות  בדרישות   עומדת  אינה  תעשייתי  פעולה   שיתוף  לקיום   המציע  התחייבות
 שיתוף  לקיום   התחייבותו   את  לתקן   המציע   יידרש"ת,  הרשפ  הוראות   או"ת  חשפ

 .תעשייתי פעולה

 לא   אשר  מציעזכייתו של    את"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול  נת .9.7
 .זה  סעיף להוראות בהתאם  תעשייתי פעולה שיתוף לקיום התחייבותו את יתקן

, מנהל תחום אפרים  גילופרטים נוספים, רשאים המציעים לפנות ישירות למר    למידע .9.8
; טל': 36049אביב, ת.ד.  -, תל86גופים מזמינים ברשפ"ת, בכתובת דרך מנחם בגין  

 . gil.efraim@economy.gov.il"ל: דואאו  7347639-03; פקס': 7347515-03

 חליפין  שערי .10

מסתמך המציע על   4.3.3-ו  4.3.2תנאי הסף כמפורט בסעיפים    הוכחת ולצורך    היה .10.1
זר, אזי ההיקף הכספי של אותם    פרוייקטים פרויקטים שתמורתם שולמה במטבע 

, לעומת השקל, בשנה זרה  המטבע  של  הממוצע  החליפין  לשער  בהתאםבש"ח יחושב  
בגין  המציע  מציג  שאותו  ביותר  העדכני  החלקי  או  הסופי  החשבון  אושר  שבה 

לדוגמה, אם המציע מסתמך על פרויקט שהחשבון הסופי בו אושר בשנת הפרויקט. כך  
  אותו בשער החליפין הממוצע של    זר, יוכפל הסכום המופיע בחשבון במטבע ה2019

   .2019ביחס לשקל לשנת מטבע 
 ,שער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית  משמע,  זה  לעניין  - "  הממוצע  החליפין  שער"

במקרה ובנק ישראל אינו    .ישראל  בנק   ישמתפרסם ע"  כפי  , עבור המטבע הרלוונטי
של  כממוצע  האמור  הערך  ייקבע  מסוים,  מטבע  עבור  ממוצע  חליפין  שער  מפרסם 

בדצמבר של   31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום    1השער הידוע ליום  

 Bank ofכששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של    ,השנה הרלוונטית

Canada .  

ו אינו מפרסם שער חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים,   Bank of Canada-במקרה 
בינואר של השנה הרלוונטית   1ייקבע הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

ביום   הידוע  יקבעו   31והשער  אלו  חליפין  כששערי  הרלוונטית  השנה  של  בדצמבר 
ה מדינה שהמטבע הזר הרלוונטי בהתאם למפורסם באתר של הבנק המרכזי של אות

הוא מטבע המקור שלה או שבה הונפקו הדו"חות הכספיים של המציע )לצורך הוכחת 
   "(.בנק מרכזי מקומי( )להלן: "4.4  ףתנאי הסף הפיננסי בסעי

במידה ובבנק המרכזי המקומי לא מפורסם שער חליפין מהמטבע הזר המקורי לשקל, 
ה הזר  מהמטבע  המרה  המזמין  החליפין יבצע  שער  פי  על  ארה"ב,  לדולר  מקורי 

המזמין  יבצע  מכן  ולאחר  המקומי,  המרכזי  הבנק  ידי  על  שמפורסם  כפי  הממוצע 
המרה מדולר ארה"ב לשקל על פי שער החליפין הממוצע כפי שמפורסם על ידי בנק 

  ישראל.
נה בדצמבר של הש  31ואין בנמצא נתונים זמינים לגבי שער החליפין נכון ליום    במידה
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שער החליפין הממוצע ייקבע בהתאם לשער הרלבנטי של אותו מטבע    אזיהרלבנטית,  
  הידוע במועד פרסום המכרז. 

שבסעיף  היה .10.2 הסף  תנאי  הוכחת  דו"חות 4.4  ולצורך  על  להסתמך  מבקש  המציע   ,
זר,   במטבע  שנערכו  הסכומים  כספיים  לשער   םהנדרשי  והנתוניםיחושבו  בהתאם 

-2018עבור כל אחת מהשנים  ביחס לשקל    של המטבע הרלוונטי  הממוצעהחליפין  
, 2020ככל שלמציע לא קיים דו"ח כספי לשנת .  לישרא  בנק  יכפי שמתפרסם ע"  2020

והנתונים הנדרשים בהתאם לשער החליפין הממוצע של המטבע  יחושבו הסכומים 
, כפי שמתפרסם ע"י בנק 2017-2019הרלוונטי ביחס לשקל עבור כל אחת מהשנים  

  ישראל. 
ייקבע הערך  מסוים,  מטבע  עבור  חליפין  שער  מפרסם  אינו  ישראל  בנק  בו  במקרה 

בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע   1ממוצע של השער הידוע ליום  כ  מורהא
 ,שע"ח של המטבע המסוים לשקללבהתאם  בדצמבר של השנה הרלוונטית    31ביום  

  .  Bank of Canadaמפורסם באתר  בהתאם ל

ביחס   אינו מפרסם שער חליפין עבור אותו מטבע זר  Bank of Canadaבו    במקרה
העלשקל ייקבע  האמור  ,  הידוע  כמרך  השער  של  השנה   1יום  במוצע  של  בינואר 

מפורסם לבהתאם  בדצמבר של השנה הרלוונטית    31הרלוונטית והשער הידוע ביום  
  בנק המרכזי המקומי.  ב

מפרסם שער חליפין מהמטבע הזר המקורי   אינובנק המרכזי המקומי  במקרה בו ה
ר ארה"ב, על פי שער החליפין לשקל, יבצע המזמין המרה מהמטבע הזר המקורי לדול

 31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום    1של השער הידוע ליום  הממוצע  
כפי שמפורסם על ידי הבנק המקומי, ולאחר מכן יבצע   בדצמבר של השנה הרלוונטית

יום בהשער הידוע  )המזמין המרה מדולר ארה"ב לשקל על פי שער החליפין הממוצע  
 (בדצמבר של השנה הרלוונטית  31שנה הרלוונטית והשער הידוע ביום  בינואר של ה  1

 .כפי שמפורסם בבנק ישראל

שלעיל, על המציע לציין, בטופס   10.2ו/או    10.1עליהם חל האמור בסעיפים    במקרים .10.3
במטבע זר והן את   הרלבנטיםמים  )לפי העניין(, הן את הסכו  5או בטופס מס'    4מס'  

 שלעיל.   הוראותהסכומים בש"ח לאחר חישוב שער החליפין הממוצע בהתאם ל

 זכייה הודעת לאחר לביצוע פעולות .11

על   .11.1 לחתום  ייידרש  כזוכה  שהוכרז  בתוך    הסכםהמציע  נספחיו  מקבלת   21וכל  יום 
 :  וכןיתו, יהודעה על זכ

)על אף האמור בסעיף   מקבלת הודעת זכייה  ימים  14"ע, בתוך  לנת  למסור .11.1.1
  61, את ערבות הביצוע שעליו להפקיד בהתאם להוראת סעיף  להסכם(  61.1

 . הסכםל

"ע,  לנתלהמציא    -"ת  שפ חההמציע הנו "ספק חוץ" כהגדרתו בתקנות    אם .11.1.2
ימים מיום מקבלת הודעת זכייה, את אישור הרשפ"ת לעמידתו    21בתוך  

 שלעיל.  9.2"ת, כאמור בסעיף  בהוראות פרק ב' לתקנות חשפ

"ע, בתוך לנת  להמציא  -   לחוק רישום קבלנים  'א14סעיף    המציעאם חל על   .11.1.3
או    ימים  30 כנדרש  קבלני  סיווג  על  אישור  זכייה,  הודעת  קבלת  מיום 

בסעיף   כאמור  עליו,  החוק  לפטור מתחולת  רשמית  לחוק  14אסמכתא  א 
 הנ"ל. 
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 במועדים   שלעיל   הפעולות  אחת או יותר  את  ביצע   לא  הזוכה  המציע  שבו   מקרה  בכל .11.2
לפעול  הנקובים לא  רשאית  תהא  נת"ע  זכייתו.  את  לבטל  רשאית  נת"ע  תהא   לעיל 

הפעולות   כאמור, אחת  שבהן  בנסיבות  היתר  בין  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם 
הנקוב, באופ ו/או שלעיל לא התקיימה במועד  או חלקו ממעשה  כולו  נובע  ן שאינו 

 בסעיףאת המועדים הנקובים    מחדל של המציע הזוכה, ובתוך כך רשאית היא להאריך
על    הסכםה  על  מחתימה  להימנעו/או   לחתום  התקיימות    הסכםו/או  אחת  ללא 

בחתימה כאמור כדי להוות ויתור על איזו מן הדרישות מבלי שיהא    ,פעולות לעילהמ
   .לעיל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 11.1הנקובות בסעיף 

❖ ❖ ❖ 

 

 המציע אישור

 

 מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו. הריני

 

 

 המציע  חתימת  תאריך

 ( וחתימה)חותמת 
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 צרופה א' להזמנה להציע הצעות

 רשימת יועצים ומתכננים למזמין

להלן רשימת יועצים אשר סיפקו )או יספקו( למזמין שירותים בקשר עם ניהול הליך המכרז  

 .הפרויקט ו/או ביצועו תכנון ו/או

 וקסלר, שפירר, מעוז, עורכי דין- סימון -צוות יעוץ משפטי 

 עורכי דין  -תדמור לוי ושות'  –צוות יעוץ משפטי 

 עורכי דין  –ש. פרידמן ושות'  –צוות יעוץ משפטי 

 גולדפרב, זליגמן ושות' עורכי דין  -צוות יעוץ משפטי

 ברק קירשנר ייעוץ בע"מ  –צוות ייעוץ פיננסי 

 משרד עורכי דין  –יגאל שגיא ושות'  -יועצי ביטוח

 

 דנה הנדסה בע"מ -מנהל פרויקט הקו הירוק צוות  -קו ירוק 

 חברה שם #

 דנה הנדסה בע"מ   נתן סיניק  .1

 עתיד מהנדסים  מיכה איטח  .2

 בע"מ  אלדר בטיחות וגהות בעבודה רוני אלדר  .3

 אירית סחר הנדסה בע"מ  אירית סחר  .4

 אביב הנדסה   זיו דגן  .5

 שלמה אפרתי  שלמה אפרתי  .6

 בע"מ  הנדסהאהוד לויתן  אודי לויתן   .7

  דנה הנדסה בע"מ עמית פורת  .8

 אביב הנדסה   נילי מלכה  .9

 בע"מ   אהוד לויתן הנדסה ורד רודריק  .10

 בע"מ   דנה הנדסה לירון סאלם  .11
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 דנה הנדסה בע"מ -מנהל פרויקט הקו הירוק צוות  -קו ירוק 

 חברה שם #

 בע"מ   אהוד לויתן הנדסה בעז בן חורין   .12

 בע"מ   אהוד לויתן הנדסה היתאם ארשיד   .13

 בע"מ   אהוד לויתן הנדסה אלקנה דוד  .14

 בע"מ   אהוד לויתן הנדסה רץואלי שו  .15

 בע"מ   אהוד לויתן הנדסה מיטל אילון פרוידנברגר   .16

 דנה הנדסה בע"מ   אלכס גנדלמן  .17

18.  Antonis Antonatus Artelia 

19.  Philippe JAA Artelia 

20.  Pierre Debano   Artelia 

21.  Paul-Louis Levy Artelia 

22.  Thierry Bouli Artelia 

23.  Nicolas Giorgi Artelia 

24.  Antoine Gardrat Artelia 

25.  Gerhard Weissbach Artelia 

26.  FREDERIC SCHWARTZ Artelia 

 דנה הנדסה בע"מ   גדי רמון  .27

 פלג קליינהאוס   תומר קליינהאוס   .28

 בע"מ   דנה הנדסה אור אורלינצקי   .29

 על בטוח איתי מסיקה  .30

 בע"מ  אהוד לויתן הנדסה מרק קוגן  .31



 תנאים מיוחדים -הזמנה להציע הצעות  306/2021פומבי מס'  מכרז
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 דנה הנדסה בע"מ -מנהל פרויקט הקו הירוק צוות  -קו ירוק 

 חברה שם #

 בע"מ  לויתן הנדסהאהוד  אידו דרף  .32

 בע"מ  אהוד לויתן הנדסה גורג' דינקין  .33

 בע"מ  אהוד לויתן הנדסה אור ממו  .34

 דנה הנדסה בע"מ  אלדן ינקו  .35

 דנה הנדסה בע"מ  הילה ימין  .36

 עסק מורשה -ניהול חוזים ותביעות  יהודית ניסני   .37

 שחר ישראלי בטיחות בתנועה שחר ישראלי  .38

 תשתיות ותחבורה AMCG  רועי נויפלד  .39

 שער ניהול פרוייקטים ומכרזים בע"מ אוריאל פליס  .40

 שער ניהול פרוייקטים ומכרזים בע"מ ספי הכהן  .41

 דנה הנדסה בע"מ  שלי יהב  .42

 דנה הנדסה בע"מ  אושרי שלמון  .43

 בע"מ  אהוד לויתן הנדסה חן דמרי   .44

 דנה הנדסה בע"מ  ניצן ברהום  .45

 א.בלוך תשתיות  אריק בלוך  .46

 א.בלוך תשתיות  יוני אידלר   .47

 א.בלוך תשתיות  שיר מנור  .48

 אהוד לויתן בע"מ  דן אלקבץ  .49

 אהוד לויתן בע"מ  עידו איילון  .50

 דנה הנדסה בע"מ  מיכל נדלר  .51
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 דנה הנדסה בע"מ -מנהל פרויקט הקו הירוק צוות  -קו ירוק 

 חברה שם #

 צ.ק הנדסה בע"מ  עמרי כהן  .52

ואיכות יאיר הלחמי  .53 בטיחות  יועץ  הלחמי  יאיר  עסק    -עו"ד 
 מורשה

 בע"מ דנה הנדסה  מיטל טיומקין טוראל   .54

 אהוד לויתן בע"מ  עדי ברגר  .55

 בר דב הנדסה וניהול בע"מ  יואב מימון  .56

 דנה הנדסה בע"מ  יובל אביב  .57

 

 צוות מנהל המקטע פרוישטיין גזית

 חברה שם #

 פוירשטיין גזית  מיקי זק 1

 פוירשטיין גזית  קובי סלע 2

 פוירשטיין גזית  אלחנן ווגל 3

 פוירשטיין גזית  גבי גורביץ 4

 פוירשטיין גזית  מריוס הרשקוביץ  5

 פוירשטיין גזית  ניצן לוי 6

 פוירשטיין גזית  יורי צ'מיל 7

 פוירשטיין גזית  רומן נחשונוב  8

 פוירשטיין גזית  מתן אור 9

 פוירשטיין גזית  שחר ברקאי 10

 פוירשטיין גזית  אדוארד גוטניקוב   11

 פוירשטיין גזית  שלומי בן שבת 12
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 צוות מנהל המקטע פרוישטיין גזית

 חברה שם #

 פוירשטיין גזית  מרדכי שפר 13

 פוירשטיין גזית  אור אברמסון  14

 פוירשטיין גזית  תומר שמני 15

 פוירשטיין גזית  מיקי זק 16

 פוירשטיין גזית  אלה פוטפצ'יק 17

 פוירשטיין גזית  אילן ויכטר 18

 פוירשטיין גזית  ימית סרור 19

 פוירשטיין גזית  יונתן מייזליש 20

 

 המודדים  צוות

 א. פנקס ובנו    1

 

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ  G4צוות מתכנן ראשי 

 חברה שם #

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ משה טורס 1

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ דור-ירון בן 2

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ וולדימיר דרוז'נין  3

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ נון-פנינה בן 4

 אזרחית בע"מתדם הנדסה  לידיה רובינוב  5

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ אמנון גולדמן   6

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ חווה שק 7

 ד"ר אליה בן שבת הנדסת תנועה תחבורה ובקרה  אליה בן שבת   8
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 תדם הנדסה אזרחית בע"מ  G4צוות מתכנן ראשי 

 חברה שם #

 ד"ר אליה בן שבת הנדסת תנועה תחבורה ובקרה  עירית טקץ' 9

 ד"ר אליה בן שבת הנדסת תנועה תחבורה ובקרה  טל פישר 10

 ד"ר אליה בן שבת הנדסת תנועה תחבורה ובקרה  יבגני לפידוס   11

 גאש: תכנון מבנים  שלמה ליברמן 12

 גאש: תכנון מבנים  מאירי אבישור  13

 גאש: תכנון מבנים  מירון טילו 14

 גאש: תכנון מבנים  מלאכי נצר  15

 משה לנר אדריכלים: תכנון נוף וסביבה  חגית ברגמן 16

 משה לנר אדריכלים: תכנון נוף וסביבה  רוזנבליט אנה  17

 משה לנר אדריכלים: תכנון נוף וסביבה  משה לנר  18

 פלנקון בע"מ שאול שפיץ 19

 לביא נטיף אלגביש  חובב אלגביש 20

 מהנדסים יועצים וחשמל בע"מדוד ברהום  לאוניד ליפשיץ 21

 ייעוץ לביסוס בע"מישראל קלר  ישראל קלר 22

 סביבה ואקוסטיקה בע"מאקו הנדסה  יאיר ברמן 24

 שרה )לולה( גאס  שרה )לולה( גאס  25

 הנדסת בטיחות  –על בטוח  יוסי שפר 26

 דורון לנג דורון לנג 27

 AES עמוס חלפון 28

 NRD יוסף בר יוסף   29

 שירותים גיאוטכניים בע"מלוג -גיאו משה ירקוני 30

31 PASCAL KLEIN DIP .ENG 
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 .א.ל. ד  2 אינפרא  ירוק  קוצוות מתכנן ראשי 

 חברה שם #

1 Eli Weiss D.E.L 

2 Yaffi Harary D.E.L 

3 COLLEVILLE Mickael SYSTRA 

4 Yann PIRIOU SYSTRA 

5 Meital Katz D.E.L 

6 Ethel Komran D.E.L 

7 Roy Bivas D.E.L 

8 Oded Dinur   (Guy Igra)  Ari Cohen 

9 Tomer Rabinowitz (Ari 

Cohen) 
Ari Cohen 

10 Ya'akov Yerushalmi Ari Cohen 

11 Ron Leshem Ari Cohen 

12 Amnon Pearl Ari Cohen 

13 Haim Serner Ari Cohen 

14 Alisa Sheinson Ari Cohen 

15 3D VISION Ari Cohen 

16 Shlomo Holtz Ari Cohen 

17 Amir Gloter Sanit 

18 Hedy Karmi Sanit 

19 Avi Shagan MNM 
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 .א.ל. ד  2 אינפרא  ירוק  קוצוות מתכנן ראשי 

 חברה שם #

20 Vlad leybenzon MNM 

21 Alexander Bar Blank Lehrer 

22 Orly Shoval Eco 

23 Dima Brown P.K.Z 

24 Mark Getsis Naftali Ronen 

25 Yosi Tiferet Etkin Blum 

26 David Young H.R.V.A.C 

27 Eduardo Bitelman Beitelman 

28 Moshe Netzer Moshe Netzer 

29 Ofer  mor Greenstein-Har-Gil 

30 Moshe Shaham Moshe Shaham 

31 Naftali Ronen Naftali Ronen 

32 Chaim Pelli MTI 

33 COHEN SCALI Mathias SYSTRA 

34 Sandro BENETTI SYSTRA 

35 Antonio GALLO SYSTRA 

36 Thibault HATSCH SYSTRA 

37 Philippe WESSBECHER SYSTRA 

38 Pierre NICOLLE SYSTRA 
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 .א.ל. ד  2 אינפרא  ירוק  קוצוות מתכנן ראשי 

 חברה שם #

39 Gajendra Singh 

GANDASH 
SYSTRA 

 

 א. ספיבק חברה להנדסה בע"מ -סגול  קוצוות ניהול פרוייקט 

 חברה שם #

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  איתי ספיבק 1

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  אריאל ברמן 2

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  ליאת תירוש 3

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  ערן רושו 4

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  אבירן מנגד 5

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  הדר חיים  6

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  יאיר מרנין 7

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  לירון מאושר אטיאס  8

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  דוד פייג 9

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  אלה שפולנסקי 10

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  אורה מלמוד 11

 חברה להנדסה בע"מ -א. ספיבק  אסף נאמן 12

 בן ציון כרמל הנדסה בע"מ  בנצי כרמל 13

 בן ציון כרמל הנדסה בע"מ  עמי לקס 14

 בן ציון כרמל הנדסה בע"מ  רפאל )רפי( סיטון   15

16 Abjean Hervé   SYSTRA 

17 Jonathan Perrot SYSTRA 
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 א. ספיבק חברה להנדסה בע"מ -סגול  קוצוות ניהול פרוייקט 

 חברה שם #

18 Jean-Baptiste Marquet SYSTRA 

19 Yasmine Taieb-Ouis SYSTRA 

20 Anger Pascal SYSTRA 

21 Philippe Metz SYSTRA 

22 Cazaudebat Eitieeme SYSTRA 

23 Liviu Soava SYSTRA 

24 Sandro Benetti SYSTRA 

25 Desislava Yurukova SYSTRA 

 צבי שושני אלון שושני 26

 ירון הירש הנדסה בע"מ   ירון הירש  27

 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ  טל בן דב 28

 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ  דני עמיר 29

 אלכס פולאקוב מהנדסים  אלכסנדר פולאקוב  30

 

מובהר כי המציע או הקבלן )מי שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה( אינו יכול להשתמש בשירותים של  
 הגורמים הרשומים להלן בקשר עם המכרז, הכנת ההצעה בגדרו ו/או ביצוע הפרויקט. 



 לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג  306/2021 מס'  פומבי מכרז
 4-9Gתת מקטע , 4Gהקו הירוק, מקטע   בתל אביב.
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 לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג  306/2021 מס'  פומבי מכרז
 4-9Gתת מקטע , 4Gהקו הירוק, מקטע   בתל אביב.
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 הצהרת המציע  -  1טופס מס' 

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

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג לביצוע עבודות    306/2021 מס'  פומבי מכרזהנדון: 

הח"מ,   מטעם  ______________ת.ז.    ______________אני  רישום  ______________,  מס'   ,
______________  " עם מכרז שמספרו  המציע)להלן:  עבו  306/2021"(, המגיש הצעה בקשר  דות  לביצוע 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  המכרז)להלן: "  בתל אביב   פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג 
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

ובדקתי   .1 בהם,  האמור  את  והבנתי  למדתי  נספחיהם,  כל  על  המכרז,  מסמכי  כל  את  בקפידה  קראתי 
בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי או על  
ביצוע העבודות על ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור האמור, אני מוותר בזאת מראש על כל  

באי שעילתה  אי -טענה  או  ומשפטי-ידיעה  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  תנאים  דרישות,  של  ים,  הבנה 
 העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. 

ידוע לי כי   הבנתי את השיטה בה מתבצע המכרז, לרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו כאלה. .2
הנו על פי שיקול דעתה של נת"ע וצרכיה, ונת"ע אינה   לקבלן הזוכההיקף וקצב מסירת הזמנות העבודה  

 , בכלל, ובהיקף כלשהו, בפרט.קבלניותעבודות  לזוכהמתחייבת למסור 

  נספחיו( מקובלות עלי במלואן. חתימתי על טופס זה ב חוזה ובכי כל התחייבויות המציע במכרז )לרבות   .3
תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי נת"ע ועל ההצעה  

בסעיף לעיל כדי לשחרר אותי מחתימה על אותם מסמכים שחתימתם   כפי שצורפה על ידי. אין באמור
 נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

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

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

 דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור. 
הריני מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז.   .6

 ר לביטול המכרז.  הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקש

מסמכי   .7 פי  על  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  החובה  ודרישות  המקדמיים  התנאים  בכל  עומד  הריני 
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל על  למתן השירותיםהמכרז או על פי כל דין  

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.ספק את השירותים עצמי ל

צעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם הנדרש על  יש ברשותי את כל האמ .8
במועדים הנקובים במסמכי המכרז )ככל שנקובים(, ואני מתחייב    םבמלוא  לספק את השירותיםמנת  

 לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

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

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

  והאישורים   המסמכים  כל  את   אמציא,  הזכייה  על   ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .11
,  כדין חתום ( מכוחו להגיש שעלי  אחר מסמך )וכל  ההסכם לרבות, לתנאי המכרז בהתאם  להמציא   שעלי

 .הביטוחונספחי   הביצוע ערבות

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

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות   .13
במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה. החתום מטה מורשה לחתום בשם המציע על הצעה זו וכי אין  

 כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.  
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 ולראיה באתי על החתום:

 

 

וחותמ ת  חתימה 
 המציע ע"י:

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

    
  את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי   בחתימתי  מאשר  הנני

 כן  עשהי  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת
 דלעיל   הצהרתו  נכונות  את  אישר,  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   .זה  תצהיר  על  בפני  וחתם
כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

 המציע   בשם   לחתום  מוסמך,  המציע  בשם  החותם ,  __________
 .המכרז לצורך ולחייבו
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 פרטי המציע  -  2טופס מס' 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת   חתימה 
 המציע ע"י:

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

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

נכונות   את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  דלעיל ולאחר  הצהרתו 
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   וחתם בפני על תצהיר זה.

כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,
, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע __________

 .ולחייבו לצורך המכרז

 המציע
  שם המציע  

  מספר רישום המציע 

  כתובת 

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון 

  מספר פקס 

 נציג המציע 
שם נציג המוסמך מטעם המציע לכל 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 - 3טופס מס' 

 תנאים מיוחדים(  -ההזמנה להציע הצעות    למסמך 4.2 בסעיף הסף)נדרש להוכחת עמידה בתנאי 
 

 לכבוד 
 ("נת"ע"נתיבי 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 עלי לומר את  ______________ת.ז.  _________________________אני הח"מ, 
 עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו 

 

מס'  "( למכרז פומבי  המציע)להלן: "  [1]אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ 
306/2021.   

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

 ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2ף תצהיר לפי סעי

 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל, המציע   

 במקום הרלוונטי[  ובעל זיקה אליו: ]יש לסמן   

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  2לא הורשעו ביותר משתי )  
"  1991- התשנ"א זרים)להלן:  עובדים  התשמ"זחוק  מינימום,  שכר  וחוק   )" -1987  " שכר  )להלן:  חוק 
 "(.  מינימום

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

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

 מס"ד 
 פירוט העבירה  

 ושם חוק[ ]מספר סעיף  
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 
1.             
2.             

 .* מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 [  3].1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -" בעל זיקה" -" והורשעזה: " 3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב 2תצהיר לפי סעיף 

הנ"ל,    למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון  כי  שביצעתי,  ובדיקה  בירור  לאחר  בזה,  מצהיר  אני 

 בחלופה הרלוונטית[   מתקיים אחד מאלה: ]יש לסמן  

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

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב' 
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  יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: -]למציע שסימן את חלופה ב' 

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

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  

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

לחוק שוויון זכויות, הוא גם   9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 פעל ליישומן.  

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

 .   1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת   חתימה 
 המציע ע"י:

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

    
  את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי   בחתימתי  מאשר  הנני

 כן  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת
 דלעיל   הצהרתו  נכונות  את  אישר,  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   .זה  תצהיר  על  בפני  וחתם
כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

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

 

 

 

 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  [1]
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.   [2]
 (.2002בר באוקטו  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -, בעבירה "הורשע"  [3]

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

דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן; )ג( מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;  פעילותו של חבר בני האדם  
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-התשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, - "שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.   

עובדים, למעט המדינה או   25 -לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ 9הוראות סעיף  [ 4]
 , חלות עליו". 1959-מדינה )מינויים(, התשי"טא לחוק שירות ה15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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   306/2021מכרז מס'   -בנוגע לעמידתו בתנאי הסף המקצועיים המציע  תצהיר - 4' מס טופס

 
שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  ני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר  א

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 ( ואני מוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו. "המציע"מספר תאגיד ____________ )להלן:  ____מכהן כמנהל/ת של _________________ אני .1

עבודות   ביצע   המציע ועד מועד הגשת ההצעות,    1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום  הנני מצהיר/ה, כי    ,להזמנה  4.3.2  בסעיף  כנדרש  מציע ה  לניסיון   הנוגע   בכל .2

  55,000,000עבודות בסך של לפחות מתוכם כאשר ללא מע"מ,  מיליון ₪(  מאה וחמישה עשר) "חש 115,000,000שהיקפן המצטבר היה לפחות , של תשתיות תחבורה

₪ )חמישה    15,000,000כולל עבודות של תשתיות תחבורה בהיקף כספי של    כאשר כל אחד מהפרויקטים,  בסביבה עירונית בפרויקט אחד או יותר,    בוצעו₪, אשר  

 על פי הפירוט שלהלן: , וזאתעשר מיליון ₪( לפחות 
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 1טבלה מס' 

שם  
 הפרויקט  

 

תיאור  
     כללי של  

מהות  
 * העבודה

  

האם בוצע  
בסביבה  

 עירונית**

  לציין יש
  לא/כן

ככל שכן, יש  
  צ"א תלצרף 

של גבולות  
  הפרויקט
כמפורט 
  בהזמנה 

תוך פירוט  )
מילולי של  

העיר ושמות  
הרחובות  

 שנכללים בו(

שנת  
תחילת  

העבודה  
בפרויקט  
והשלמתו  

)ככל 
 והושלם(

היקף כספי  
כולל של  
העבודות  

בפרויקט בש"ח  
)בכל השנים בהן  

בוצע/מתבצע,  
 "מ( מע כולל לא 

היקף  
כספי של  
העבודות  

שבוצעו  
בפרויקט  

החל מיום  
1.1.2016 

ועד למועד  
הגשת  

  ההצעות
במטבע זר  

*** 

 

היקף כספי  
של העבודות  

שבוצעו  
בפרויקט  

החל מיום  
ועד   1.1.2016

למועד הגשת  
  ההצעות
שער   / בש"ח  
חליפין 

 ממוצע**** 

המציע שימש  
כקבלן  

ראשי/קבלן  
משנה  

  בפרויקט
 המודגם 

קבלן  לציין   יש
ראשי/קבלן  

 משנה 

המציע וקבלן  
המשנה/  
הקבלן  

הראשי הינם 
חברות  
 ** קשורות***

יש לציין כן /  
והסבר   לא

אודות אופן  
  םהיות

חברות  
 קשורות 

  במקרה בו 
הפרויקט  

על ידי   בוצע
 מיזם

  –משותף 
  שיעור

אחזקותיו  
  המציע של

 במיזם
המשותף  

את   שביצע
 הפרויקט 

פרטי  
המזמין,  
שם איש  

קשר,  
טלפון  
 ודוא"ל 

תיאור  
המסמכים  
המצורפים  

להוכחת  
 האמור****** 

            

            

            

            

סה"כ בש"ח      
 ללא מע"מ: 

סה"כ  
במטבע זר  

ללא 
 מע"מ: 

 

סה"כ בש"ח  
 ללא מע"מ: 

     

 . להזמנה להציע הצעות )תנאים מיוחדים( 4.3.4.2יש לפרט אילו עבודות של תשתית תחבורה בוצעו בהתאם להגדרה בסעיף            *
 להזמנה להציע הצעות )תנאים מיוחדים(.  4.3.4.3להגדרה בסעיף  ובהתאם 4.3.2.1כנדרש בסעיף  עירונית בסביבה שבוצע  בפרויקט  מדובר  אם  לציין יש     **       

 .   זר במטבע שולמה  שתמורתם  פרויקטים המדגים  מציע של במקרה  רק למילוי רלבנטית זו עמודה  ***
 תנאים מיוחדים(.  )בהזמנה להציע הצעות  10סעיף  לפי , בשקלים הכספי ההיקף חישוב לצורך בחשבון שנלקח החליפין הממוצע  שערלציין גם את   שי של הצגת פרויקטים שתמורתם שולמה במטבע זר  במקרה  ****

  ות והשניים מהווים חבר  ראשי  קבלן  תחת  העבודות  את  שביצע  משנה   קבלן  הינו  שהמציע  או ,  מטעמו   משנה   קבלן  באמצעות  העבודות  את  שביצע  ראשי  קבלן  הינו  המציע  בו  במקרה   רק   למילוי  רלבנטית  זו  עמודה    *****   
 תנאים כלליים.  -להזמנה  7.4.8בסעיף ן כהגדרת ות קשור

 (. מיוחדים)תנאים   הצעות להציע להזמנה   6.1.4בהתאם למפורט בסעיף    ******
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שהיקפן היה   ,תעירוניסביבה בוצעו באשר , תחבורה תשתיות של עבודות  ביצע המציע  כי ה / מצהיר הנני , להזמנה 4.3.3  בסעיף כנדרש המציע  לניסיון  הנוגע בכל .3

  כמפורט ,  ועד המועד האחרון להגשת הצעות  1.1.2016יום  לכל המוקדם ב  שהושלם  אחד  בפרויקט,  "ממע  ללאש"ח  מיליון(    ארבעים וחמישה)  45,000,000לפחות  

   :להלן

 2' מס טבלה

שם 
 הפרויקט 

תיאור 
כללי של  

מהות  
 העבודה* 

  

האם בוצע  
בסביבה 
 עירונית ** 

יש לציין  
  כן / לא

ככל שכן, יש  
  צ"א לצרף ת

של גבולות  
  הפרויקט
כמפורט 
 בהזמנה  

תוך פירוט  )
מילולי של  

העיר ושמות  
הרחובות  

 שנכללים בו(

המועד בו  
הושלם 
 הפרויקט

היקף כספי 
כולל של  
העבודות  

)בכל בפרויקט 
  בהן השנים

  כולל, לא בוצע
במטבע   "מ(מע

 *** זר

היקף כספי 
כולל של  
העבודות  

  בש"חבפרויקט 
)בכל השנים 

לא  בהן בוצע, 
 "מ(מע כולל

שער חליפין  /
 ממוצע לחישוב

**** 

המציע שימש  
כקבלן ראשי/ 
קבלן משנה 

 בפרויקט
 המודגם 

 לציין  יש

 קבלן
קבלן /ראשי

 משנה

  וקבלן  המציע
  הקבלן  /המשנה

  הינם הראשי
  חברות

 ** ***קשורות

  לא/  כן לציין יש
והסבר אודות  

ם אופן היות
 חברות קשורות 

  במקרה בו 
  הפרויקט בוצע

  על ידי מיזם
  שיעור –משותף 

  אחזקותיו של
 במיזםהמציע 

 המשותף שביצע
 את הפרויקט

פרטי  
המזמין,  
שם איש  

קשר, 
טלפון 
 ודוא"ל

תיאור 
המסמכים 
המצורפים 

להוכחת  
 האמור****** 

           

סה"כ במטבע      
זר ללא  
 מע"מ: 

 

סה"כ בש"ח  
 ללא מע"מ: 

     

 . להזמנה להציע הצעות )תנאים מיוחדים( 4.3.4.2לפרט אילו עבודות של תשתית תחבורה בוצעו בהתאם להגדרה בסעיף  יש *
 .  להזמנה להציע הצעות )תנאים מיוחדים(  4.3.4.3להגדרה בסעיף  ובהתאם 4.3.3כנדרש בסעיף   עירונית בסביבה שבוצע   בפרויקט  מדובר אם   לציין יש    **       
 .   זר במטבע שולמה  שתמורתם  פרויקטים המדגים  מציע של במקרה  רק למילוי רלבנטית זו עמודה  ***     

 בהזמנה להציע הצעות )תנאים מיוחדים(.  10לפי סעיף  ,לצורך חישוב ההיקף הכספי בשקליםבחשבון  נלקח שש לציין גם את שער החליפין הממוצע ישולמה במטבע זר  ושתמורת  פרויקט הצגת של במקרה  ****
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  ות והשניים מהווים חבר  ראשי   קבלן   תחת   העבודות  את   שביצע  משנה   קבלן  הינו   שהמציע  או,  מטעמו  משנה   קבלן   באמצעות   העבודות  את   שביצעזו רלבנטית למילוי רק במקרה בו המציע הינו קבלן ראשי    עמודה      *****   
 תנאים כלליים.  -להזמנה  7.4.8בסעיף ן כהגדרת ות קשור

 (. מיוחדים)תנאים   הצעות להציע להזמנה   6.1.4 בסעיף למפורט בהתאם    ******

 

 :הבאות וההנחיות  ההבהרות  על מבוסס לעיל  2-ו  1 מס'  בטבלאות האמור כיה /מצהיר  הנני .4

""שהושלם  פרויקט" ,  "עבודות"ביצע    למונחים .א ""זמיןמ"ה  ,"תחבורה  תשתיות  של   עבודות,  ניתנת    -    "כספי"היקף    -ו"  עירונית  בסביבה   בוצע, 
 .  להציע הצעות )תנאים מיוחדים(הזמנה ל 4.3בהצהרה הנ"ל אך ורק המשמעות המיוחסת להם בסעיף  

,  המצטבר המופיע בחשבון הסופי או החלקי האחרון  הסכום  פיעל    חושב מ"ל  הנ  2-1מס'    שבטבלאותבכל אחד מהפרויקטים    העבודותהכספי של    ההיקף .ב
לסכום המצטבר של עבודות של תשתיות תחבורה, בהפחתת    הנסכמיםאשר הוגשו בתמיכה להוכחת נכונות ההצהרות שלעיל, על כלל רכיבי החשבון  
 .  וללא התייקרויות  מע"מ )או רכיב זהה למע"מ בחשבון המתייחס לעבודות שבוצעו מחוץ לישראל(

בגין ביצוע עבודות   פונזק אשר  סכומים הפחתת  לאחראחד מהפרויקטים חושב  בכל שלעיל: ההיקף הכספי של העבודות  1לנתונים שבטבלה מס'    חסיב .ג
 .)א( לתנאי המכרז.  6.1.4, בהתאם לאמור בסעיף 1.1.2016 יום שלפני בתקופה כאמור

 יחושב הסכום הרלוונטי בש"ח.   המאושר או סכום ההכנסה מפרויקט במטבע שאינו ש"ח, החשבון  היה .ד

 והתייקרויות.   "ממע וללא נומינליים ערכים לפי  יחושבו הכספיים ההיקפים .ה

הנתונים בטבלה ייתמכו באסמכתאות הבאות: חשבון חלקי ו/או סופי, שאושר ע"י המזמין     -  1בטבלה מספר  ביחס לכל אחד מהפרויקטים המוצגים   .ו

, אזי לצורך הוכחת  )סופי/ חלקי(  ואולם לא קיים בגינן חשבון מאושר  המועד האחרון להגשת ההצעותככל ובוצעו עבודות עד  .  או מנהל הפרויקט מטעמו

)לרבות, פירוט אודות סוג עבודות תשתיות תחבורה    עמידה בתנאי הסף, יצורף אישור מזמין או מנהל פרויקט מטעמו המפרט את העבודות שבוצעו

את ו  (  ככל שיש בכך צורך  -להזמנה    4.3.4.3, כהגדרת המונח בסעיף  והאם בוצעו בסביבה עירונית  להזמנה,  4.3.4.2ן בסעיף  , כהגדרת בפרויקטשבוצעו  

 .ללא מע"מ והתייקרויות, היקפן

 
לפי  אסמכתא המעידה כי הפרויקט הושלם  הנתונים בטבלה ייתמכו באסמכתאות הבאות:    –  2מספר    בטבלהביחס לכל אחד מהפרויקטים המוצגים  

מטעם המזמין, אשר יש בו כדי להעיד על   הסופי המאושר ע"י המזמין או מנהל הפרויקטוהחשבון להזמנה,  4.3.3.1אחת מהאפשרויות המנויות בסעיף 
החשבון הסופי בגינו    . היה והמציע יהיה מעוניין להציג פרויקט שכל העבודות בו נסתיימו, אךלהזמנה  4.3.3  סעיף  היקפן של העבודות הנדרשות לפי

)במצב זה, ההיקף הכספי המופיע בחשבון החלקי הוא זה  עדיין לא אושר, יהיה עליו לצרף להצעה חשבון חלקי אחרון מאושר על ידי מזמין העבודה  

ו )לרבות, פירוט  מטעם המזמין המפרט את העבודות שבוצע  ל הפרויקטלצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט / מנהאו  אשר ייזקף לזכותו של המציע(  
  4.3.4.3, כהגדרת המונח בסעיף  והאם בוצעו בסביבה עירונית  להזמנה,  4.3.4.2, כהגדרתן בסעיף  אודות סוג עבודות תשתיות תחבורה שבוצעו בפרויקט

הוא זה אשר ייזקף    יןעם המזמ טמנהל הפרויקט מהמזמין /  )במצב זה, ההיקף הכספי המופיע באישור    ללא מע"מ והתייקרויותוהיקפן הכספי  (  להזמנה
 לזכותו של המציע(.
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אזי האסמכתאות על ביצוע העבודות יינתנו על ידי הקבלן הראשי שהמציע עבד תחתיו.    –שהודגם/ו  במקרה שהמציע שימש כקבלן משנה בפרויקט/ים .ז
הסמכות להורות על המצאת נת"ע  ל   ,תנאים כלליים(  –להזמנה    7.4.8)כהגדרתן בסעיף    קשורותחברות    םבמקרה בו הקבלן הראשי וקבלן המשנה הינ

 . יאסמכתאות נוספות, לרבות מהמזמין של הקבלן הראש

 . אמת   תצהירי   ותוכן   חתימתי   זו ,  שמי   זהו   כי ה  / מצהיר   אני  .5

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

  המציע  וחותמת  חתימה
 "י: ע

 תאריך  ' רישיון          מס  "ד עו  וחותמת חתימת  תאריך 

    
  את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי   בחתימתי  מאשר  הנני

 כן  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת
 דלעיל   הצהרתו  נכונות  את  אישר,  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   .זה  תצהיר  על  בפני  וחתם
כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע __________
 .המכרז לצורךולחייבו 
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 306/2021מכרז מס'  -תצהיר בדבר נתונים פיננסיים   - 5טופס מס' 

ל ככל שהמציע מבקש  לב המציע:  עמידתו בתנאי הסף של סעיף  לתשומת  במסמך    4.4הוכיח את 
בסעיף   כהגדרתו  קשור"  "תאגיד  באמצעות  המיוחדים  זה  (1)  4.4.5התנאים  תצהיר  להגיש  עליו   ,

באמצעות מנהל/ת התאגיד הקשור תוך התייחסות לנתונים המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד, ובכל  
 ביחס לתאגיד המציע.  גםלמסמך התנאים המיוחדים אזי  4.4.4הנוגע לסעיף 

 
 

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

   26הרוקמים  רחוב
 חולון

 
 .ג.נ.,א
 

 2018-2020תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים  הנדון:

 

אני הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: את האמת וכי  

)להלן:   ת/מנהלאני   .1  ______________ תאגיד  מספר   _______________________ של 
ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק  (    ]יש למחוק את המיותר[  "התאגיד הקשור"/ "המציע"

 מהצעתו.

פירוט   .2 הקשורלהלן  התאגיד  המציע/  של  הכספיים  המיותר[  הנתונים  את  למחוק  בסיס    ]יש  על 
באלפי    2018-2020הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים )המאוחדים, ככל שרלוונטי( לשנים  

 :(t = 2020ש"ח )
 

מבקש להוכיח את תנאי הסף   ]יש למחוק את המיותר[  יובהר כי ככל שהמציע / התאגיד הקשור
את הטבלה   גם, עליו למלא  זר  במטבעהפיננסיים על בסיס דוחות שנתיים מבוקרים המוצגים  

 להלן.  3שבסעיף 
 

 חישוב ה 2020 2019 2018 שנה נתונים כספיים / 

  מחזור ההכנסות השנתי 

מחושב בהתאם להוראות 
 להזמנה.  4.4.1סעיף  

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

ההכנסות    חישוב  מחזור 
 השנתי הממוצע 

3) /2-t+TO1-t+TO t(TO  

 תוצאה:____________

 "ח(ש)באלפי  

המזומנים  תזרים 
שוטפת  עפ"י   מפעילות 

 דו"ח מבוקר 

להוראות  בהתאם  מחושב 
 להזמנה.  4.4.2.1סעיף  

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

תזרים    חישוב  ממוצע 
  מפעילות שוטפת המזומנים 

) / 32-+CFt1-(CFt+CFt  

 תוצאה:____________

 "ח(ש)באלפי  
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תזרים  בין  היחס 
)בערכו  המזומנים 

ההון העצמי המוחלט( ובין  
  2020בשנת 

להוראות  בהתאם  מחושב 
 להזמנה 4.4.2.2סעיף  

ממוצע    חישוב  )לא למילוי( )לא למילוי( )לא למילוי( בין  היחס 
 תזרים מזומנים והון עצמי 

ABS(CF) / Et 

 

_________  תוצאה   :
 )באחוזים(

הון עצמי כהגדרתו בסעיף 

 להזמנה  3.4.4

  )לא למילוי( )לא למילוי(

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 )לא למילוי(

שער החליפין הממוצע על 

פיו חושבו הסכומים הנ"ל 

 בש"ח**

 )לא למילוי(   

 

 להזמנה.  10יש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם לאמור בסעיף **  

על בסיס הדוחות   ]יש למחוק את המיותר[להלן פירוט הנתונים הכספיים של המציע / התאגיד הקשור   .3
לשנים   שרלבנטי(  ככל  )המאוחדים,  המבוקרים  השנתיים  באלפי    2020-2018הכספיים 

 . ]הרלבנטי  הזר  המטבע  את להשליםיש [________ 

 

 חישוב ה 2020 2019 2018 שנה נתונים כספיים / 

ההכנסות מחזור  
  השנתי 

מחושב בהתאם 
 4.4.1להוראות סעיף  

 להזמנה.

 

 

 סכום:

  _________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

מחזור ההכנסות השנתי   חישוב 
 הממוצע 

3) /2-t+TO1-t+TO t(TO  

 תוצאה:____________

 (_________ )באלפי 

המזומנים  תזרים 
שוטפת עפ"י   מפעילות 

 דו"ח מבוקר 

בהתאם  מחושב 
 4.4.2.1להוראות סעיף  

 להזמנה.

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

תזרים    חישוב ממוצע 
 מפעילות שוטפת המזומנים 

) / 32-+CFt1-(CFt+CFt  

 תוצאה:____________

 (_______ )באלפי 

תזרים  בין  היחס 
)בערכו  המזומנים 
ההון  ובין  המוחלט( 

היחס בין ממוצע תזרים    חישוב )לא למילוי( )לא למילוי( )לא למילוי(
 מזומנים והון עצמי 
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  2020העצמי בשנת 

בהתאם  מחושב 
 4.4.2.2להוראות סעיף   

 להזמנה.

ABS(CF) / Et 

_________ תוצאה   :
 )באחוזים(

הון עצמי כהגדרתו 

 להזמנה  4.4.3בסעיף  

 סכום:  )לא למילוי( )לא למילוי(

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 )לא למילוי(

 

המציע אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק  .4
לא    2020ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים לשנת  

 נכללה 'הערת עסק חי'. 

מים לתנאים המיוחדים מתקיי  4.4במקרה שבו המציע מבקש להוכיח כי תנאי הסף שבסעיף   .5
אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת   התאגיד הקשור  גם  כי  מצהיר"מ  החבתאגיד קשור, אזי,  

ובדו"חות  זה,  כנגדו בקשות תלויות מסוג  ואין  פירוק  פירעון או  רגל, חדלות  הליכים, פשיטת 
 לא נכללה 'הערת עסק חי'.התאגיד הקשור של  2020הכספיים השנתיים המבוקרים לשנת 

 ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ני מצהיר/א .6
 

 ולראיה באתי על החתום: 

וחותמת   חתימה 
המציע/התאגיד  

את  הקשור   ]מחק 
 ע"י: המיותר[

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון         

 תאריך 

    
את   להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 

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

ביחס למציע או תאגיד קשור שהינו   וחתם בפני על תצהיר זה.
בנוסף לאשר  יש  כי תאגיד  בחתימתי,  מאשר  הנני   :

ת.ז  __________ המציע__________,  בשם  החותם  או   , 
 או התאגיד הקשור  , מוסמך לחתום בשם המציעהתאגיד הקשור

 ולחייבו לצורך המכרז.
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 306/2021מכרז מס'   -תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  - (1)5טופס מס' 

סעיף   עמידתו בתנאי הסף של  להוכיח את  ככל שהמציע מבקש  לב המציע:  במסמך    4.4לתשומת 
בסעיף   כהגדרתו  קשור"  "תאגיד  באמצעות  המיוחדים  זה  1)  4.4.5התנאים  תצהיר  להגיש  עליו   ,)

באמצעות מנהל/ת התאגיד הקשור תוך התייחסות לנתונים המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד, ובכל  
 ביחס לתאגיד המציע.  גםלמסמך התנאים המיוחדים אזי  4.4.4הנוגע לסעיף 

 
 

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

   26הרוקמים  רחוב
 חולון

 
 .ג.נ.,א
 

)בהיעדר דו"ח כספי  2017-1920תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים  הנדון:
 (2020לשנת 

 

________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אני הח"מ,  
 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

)להלן:   ת/מנהלאני   .3  ______________ תאגיד  מספר   _______________________ של 
ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק  (    ]יש למחוק את המיותר[  "התאגיד הקשור"/ "המציע"

 מהצעתו.

הקשור .4 התאגיד  המציע/  של  הכספיים  הנתונים  פירוט  המיותר[  להלן  את  למחוק  בסיס    ]יש  על 
באלפי    2017-2019הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים )המאוחדים, ככל שרלוונטי( לשנים  

 :(t = 2019ש"ח )
 

מבקש להוכיח את תנאי הסף   ]יש למחוק את המיותר[  יובהר כי ככל שהמציע / התאגיד הקשור
את הטבלה   גם, עליו למלא  זר  במטבעהפיננסיים על בסיס דוחות שנתיים מבוקרים המוצגים  

 להלן.  3שבסעיף 
 

 חישוב ה 2019 2018 2017 שנה נתונים כספיים / 

  מחזור ההכנסות השנתי 

מחושב בהתאם להוראות 
 להזמנה.  4.4.1סעיף  

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

ההכנסות    חישוב  מחזור 
 השנתי הממוצע 

3) /2-t+TO1-t+TO t(TO  

 תוצאה:____________

 "ח(ש)באלפי  

המזומנים  תזרים 
שוטפת  עפ"י   מפעילות 

 דו"ח מבוקר 

להוראות  בהתאם  מחושב 
 להזמנה.  4.4.2.1סעיף  

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

תזרים    חישוב  ממוצע 
  מפעילות שוטפת המזומנים 

) / 32-+CFt1-(CFt+CFt  

 תוצאה:____________

 "ח(ש)באלפי  
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תזרים  בין  היחס 
)בערכו  המזומנים 
המוחלט( ובין ההון העצמי 

  2019בשנת 

להוראות  בהתאם  מחושב 
 להזמנה 4.4.2.2סעיף  

ממוצע    חישוב  )לא למילוי( )לא למילוי( )לא למילוי( בין  היחס 
 תזרים מזומנים והון עצמי 

ABS(CF) / Et 

 

_________  תוצאה   :
 )באחוזים(

הון עצמי כהגדרתו בסעיף 

 להזמנה  3.4.4

  )לא למילוי( )לא למילוי(

 ________
 )אלפי ש"ח(

 

 )לא למילוי(

שער החליפין הממוצע על 

פיו חושבו הסכומים הנ"ל 

 בש"ח**

 )לא למילוי(   

 

 להזמנה.  10יש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם לאמור בסעיף **  

על בסיס הדוחות   ]יש למחוק את המיותר[להלן פירוט הנתונים הכספיים של המציע / התאגיד הקשור   .9
לשנים   שרלבנטי(  ככל  )המאוחדים,  המבוקרים  השנתיים  באלפי    2019-2017הכספיים 

 . ]הרלבנטי  הזר  המטבע  את להשליםיש [________ 

 

 

 חישוב ה 2019 2018 2017 שנה נתונים כספיים / 

מחזור ההכנסות 
  השנתי 

מחושב בהתאם 
 4.4.1להוראות סעיף  

 להזמנה.

 

 

 סכום:

  _________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

מחזור ההכנסות השנתי   חישוב 
 הממוצע 

3) /2-t+TO1-t+TO t(TO  

 תוצאה:____________

 (_________ )באלפי 

המזומנים  תזרים 
שוטפת עפ"י   מפעילות 

 דו"ח מבוקר 

בהתאם  מחושב 
 4.4.2.1להוראות סעיף  

 להזמנה.

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 

 סכום: 

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

תזרים    חישוב ממוצע 
 מפעילות שוטפת המזומנים 

) / 32-+CFt1-(CFt+CFt  

 תוצאה:____________

 (_______ )באלפי 

תזרים  בין  היחס 
)בערכו  המזומנים 

היחס בין ממוצע תזרים    חישוב )לא למילוי( )לא למילוי( )לא למילוי(
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ההון  ובין  המוחלט( 
  2019העצמי בשנת 

בהתאם  מחושב 
 4.4.2.2להוראות סעיף   

 להזמנה.

 מזומנים והון עצמי 

ABS(CF) / Et 

_________ תוצאה   :
 )באחוזים(

הון עצמי כהגדרתו 

 להזמנה  4.4.3בסעיף  

 סכום:  )לא למילוי( )לא למילוי(

_________ 

 סוג המטבע:

_________ 

 )לא למילוי(

 

המציע אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק  .10
לא    2019ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים לשנת  

 נכללה 'הערת עסק חי'. 

מים לתנאים המיוחדים מתקיי  4.4במקרה שבו המציע מבקש להוכיח כי תנאי הסף שבסעיף   .11
אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת   התאגיד הקשור  גם  כי  מצהיר"מ  החבתאגיד קשור, אזי,  

ובדו"חות  זה,  כנגדו בקשות תלויות מסוג  ואין  פירוק  פירעון או  רגל, חדלות  הליכים, פשיטת 
 לא נכללה 'הערת עסק חי'.התאגיד הקשור של  2019הכספיים השנתיים המבוקרים לשנת 

 . 2020ת למציע או לתאגיד הקשור )מחק את המיותר( אין דו"ח כספי מבוקר לשנ .12
 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .13
 

 ולראיה באתי על החתום: 

וחותמת   חתימה 
המציע/התאגיד  

את  הקשור   ]מחק 
 ע"י: המיותר[

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון         

 תאריך 

    
את   להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 

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

ביחס למציע או תאגיד קשור שהינו   וחתם בפני על תצהיר זה.
בנוסף לאשר  יש  כי תאגיד  בחתימתי,  מאשר  הנני   :

ת.ז  __________ המציע__________,  בשם  החותם  או   , 
 או התאגיד הקשור  , מוסמך לחתום בשם המציעהתאגיד הקשור

 ולחייבו לצורך המכרז.
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 א'5טופס מס' 

 1820-2020הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים לשנים 

 1ותיחתם ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע()הצהרה זו תמולא 

במסמך התנאים המיוחדים באמצעות    4.4לתשומת לב המציע: ככל שהמציע מבקש להוכיח את עמידתו בתנאי הסף של סעיף  
בסעיף   כהגדרתו  קשור"  באמצעות  1)  4.4.5"תאגיד  זה  תצהיר  להגיש  עליו  התאגיד (,  של  החיצוני  החשבון  תוך    רואה  הקשור 

 . התייחסות לנתונים המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד
 

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

 26רחוב הרוקמים  
 חולון

 א.ג.נ.,

 2018-2020לשנים                                      אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת  הנדון: 

למחוק  ]יש  " התאגיד הקשור "   / " המציע של ____________ )להלן: "   ים אנו רואי החשבון המבקר

ה את המיותר[ את  ביקרנו  כי  מאשרים  הקשור    / המציע ת  צהר(,  המיותר[ התאגיד  את  למחוק  בדבר    ]יש 
)תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים   5מס'    טופס כמפורט ב  2020-2018נתוניו הכספיים לשנים  

 "(.ההצהרה "   )להלן:  306/2021מכרז מס'  ( להזמנה להציע הצעות ב 2020-2018

הקשור    / המציעהצהרת   המיותר[ התאגיד  את  למחוק  הינה   ]יש  כאמור,  הכספיים  הנתונים  בדבר 
המציע הנהלת  הקשור  / באחריות  המיותר[ התאגיד  את  למחוק  על ]יש  דעה  לחוות  אחראים  אנו   .

 ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

  , הארץ[   יש להשלים את שם ] ב______________ ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  
ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה 

מהותית.   מוטעית  הצגה  הנ"ל  בהצהרה  שאין  בטחון  של  סבירה  מידה  כוללת ה להשיג  ביקורת 
של ביקורת כוללת גם בחינה הבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.  

שיושמו  החשבונאות  ____________________   כללי  חשבונאות  לתקני  אחד  בהתאם  ]לציין 

בסעיף   המצוינים  ההנה   להזמנה[   6.1.5מהתקנים  ע"י  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  של ושל  לה 
ה. אנו וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללות  ]יש למחוק את המיותר[ התאגיד הקשור  / המציע 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

)תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים   5מס'    טופסההצהרה בדבר הנתונים המפורטים ב לדעתנו, 
נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לדוחות   ן ( משקפת באופ2020-2018

 .2020-2018לשנים    ]יש למחוק את המיותר[ התאגיד הקשור  / הכספיים המבוקרים של המציע 

 

 בכבוד רב,

  כתובת:  שם רואה חשבון:

  חתימה:   תאריך:

 

 
יהיו    1 רשאים  "  -המציעים  הפרויקט, את המשפט:  תיאור  הפסקה הראשונה, אחרי  בסוף  להוסיף  בזה  )א(  והמסומן  המצורף 

" אחרי  המאוחדים". )ב( להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח. )ג( להוסיף את המילה "בחותמת משרדנו לשם זיהוי
 " ככל שרלוונטי.לדוחות הכספייםהמילים "
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 ( 1) א5טופס מס'                                

)בהיעדר דו"ח כספי    7201-1920הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים לשנים 
 ( 2020מבוקר לשנת 

 2)הצהרה זו תמולא ותיחתם ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע(

במסמך התנאים המיוחדים באמצעות    4.4לתשומת לב המציע: ככל שהמציע מבקש להוכיח את עמידתו בתנאי הסף של סעיף  
בסעיף  "תאגי כהגדרתו  קשור"  תוך  1)  4.4.5ד  הקשור  התאגיד  של  החיצוני  החשבון  רואה  באמצעות  זה  תצהיר  להגיש  עליו   ,)

 התייחסות לנתונים המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד. 
 

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

 26רחוב הרוקמים  
 חולון 

 א.ג.נ.,

)בהיעדר    2019-2017  לשנים                                  אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת הנדון:  
 ( 2020דו"ח כספי מבוקר לשנת  

(, ]יש למחוק את המיותר[ " התאגיד הקשור "/ " המציע אנו רואי החשבון המבקרים של ____________ )להלן: " 
כי   / התאגיד הקשור  במועד הגשת ההצעות לא קיימים עבור המ מאשרים  המיותר[ציע  את  דו"ח    ]יש למחוק 

]יש למחוק את ביקרנו את הצהרת המציע/ התאגיד הקשור  עוד אנו מאשרים כי  .  2020כספי מבוקר לשנת  

ב   2019-2017בדבר נתוניו הכספיים לשנים    המיותר[  )תצהיר בדבר נתונים פיננסיים    5מס'    טופס כמפורט 
 "(.ההצהרה "   )להלן:   306/2021מכרז מס'  ( להזמנה להציע הצעות ב 2019-2017לשנים  

הקשור   התאגיד  המציע/  המיותר[הצהרת  את  למחוק  באחריות    ]יש  הינה  כאמור,  הכספיים  הנתונים  בדבר 
. אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על  ]יש למחוק את המיותר[ הנהלת המציע/התאגיד הקשור  

 ביקורתנו. 

ונקטנו   , יש להשלים את שם הארץ[ ] ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ב______________ 
אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה  את אותם נהלי ביקורת  

סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות  
התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו בהתאם  

ושל האומדנים    להזמנה[   6.1.5]לציין אחד מהתקנים המצוינים בסעיף  ____________________ לתקני חשבונאות  
הקשור   המציע/התאגיד  של  ההנהלה  ע"י  שנעשו  המיותר[ המשמעותיים  את  למחוק  נאותות    ]יש  הערכת  וכן 

 ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

-2019)תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים    5מס'    טופס בדבר הנתונים המפורטים ב לדעתנו, ההצהרה  
הכספיים  2017 לדוחות  בהתאם  וזאת  בה  המפורט  את  המהותיות  הבחינות  נאות מכל  באופן  משקפת   )

 . 2019-2017לשנים    ]יש למחוק את המיותר[ המבוקרים של המציע/התאגיד הקשור  

 

 בכבוד רב, 

  כתובת:   שם רואה חשבון:

  חתימה:   תאריך: 

 

 
יהיו    2 רשאים  "  -המציעים  הפרויקט, את המשפט:  תיאור  הפסקה הראשונה, אחרי  בסוף  להוסיף  בזה  )א(  והמסומן  המצורף 

" אחרי  המאוחדים". )ב( להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח. )ג( להוסיף את המילה "בחותמת משרדנו לשם זיהוי
 " ככל שרלוונטי.לדוחות הכספייםהמילים "
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 ב' 5ופס מס' ט  

 הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד הקשור 

 [למסמך התנאים המיוחדים  (1) 4.4.5פיננסי כהגדרתו בסעיף   קשור  תאגיד  בידי]ימולא 
 

אני הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר  

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

אני/ אנו, מורשי חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________ , )להלן:   .1

( ומוסמך מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה בשם התאגיד הקשור, כחלק מהצעת  "הקשורהתאגיד  "

  306/2021  מס'  פומבי  מכרז"( במסגרת  המציעגיד _____________ )להלן: " ____________ מס' תא

  4-9G, תת מקטע  4Gמקטע    ,בתל אביב  לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג

   .של הקו הירוק

ב .2 מחזיק  הפיננסי  הקשור  התאגיד  המציע.  של  פיננסי  קשור  כתאגיד  משמש  הקשור    100%  -התאגיד 

 מהאחזקות במציע, במישרין או בעקיפין.  
 

לביצוע עבודות פיתוח   306/2021  מס'  פומבי  מכרז  התאגיד הקשור מאשר כי קרא בקפידה את מסמכי .3

ובכלל    של הקו הירוק  4-9Gתת מקטע    ,4Gמקטע    ,בתל אביב  והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג

בהם ומתחייב כי תנאים אלה וכל  תנאים המפורטים  כל הל  םמסכיזאת את ההסכם וכל נספחיו, והוא  

דרישה בהם המתייחסת למציע )או לקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז(, תקרא כמתייחסת  

בו   במקרה  הקבלן,  )או  המציע  עם  ולחוד  יחד  נאמר  אליו,  כן  אם  אלא  במכרז(  כזוכה  המציע  ייבחר 

 מפורשות אחרת.  

התאגיד הקשור מקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית המלאה, ביחד   .4

ולחוד עם המציע )או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז(, למילוי כלל התחייבויותיו ומצגיו  

ציע ייבחר כזוכה במכרז( במסגרת מסמכי ההסכם, הצעת המציע  של המציע )או הקבלן, במקרה שהמ

 והפרויקט. 

ע"י   .5 כדין  אושר  והדבר  המכרז,  במסגרת  המציע  ע"י  ההצעה  להגשת  ומסכים  מאשר  הקשור  התאגיד 

האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה או ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם או הגשת תצהיר  

ום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או  זה ע"י התאגיד הקשור כדי לגר

של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר התאגיד הקשור הינו צד להם או של כל דין לרבות  

 ומבלי לגרוע הוראות חוק ההגבלים העסקיים.  

ניתנו .6 כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר  כי    המציע   ידיעל    התאגיד הקשור מאשר בזאת 

ייבחר    הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא מודע לכך שבמידה שהמציע   ההסכםבמסגרת מסמכי  

נתונים אלו. התאגיד הקשור מאשר   בין היתר על סמך  עימו בהסכם,  כזוכה במכרז, יתקשר המזמין 

נזקים שייגרמו  ומתחייב בזאת כי המזמין יהיה זכאי לתבוע ממנו )מהתאגיד הקשור( את העלויות וה

 למזמין בשל מסירת מידע לא נכון או לא מדויק על ידו. 
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התאגיד הקשור מתחייב בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר תעמוד למזמין   .7

כלפי המציע )או הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז( בהתאם להוראות המכרז או ההסכם,  

לתאגיד   ביחס  גם  גם  תחול  כאמור  זכות  של  מימושה  לתבוע  יוכל  והמזמין  אותו,  ותחייב  הקשור 

מהתאגיד הקשור, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן התאגיד הקשור מתחייב בזאת להעביר למזמין,  

ימים ממועד דרישתו הראשונה בכתב, כל סכום המפורט בדרישת המזמין והמתייחס לביצוע    7בתוך  

 הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז(  במסגרת ההסכם.  )או המציע התחייבויותיו של  

התאגיד הקשור מאשר ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדו התחייבויותיו   .8

 המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק.  

תחייבויות המפורטות בתצהיר זה תהווה  עמידה מצידו בה-התאגיד הקשור מאשר בזאת כי ידוע לו כי אי  .9

, ותקים למזמין את כל  רה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז()או הקבלן במקהמציע הפרת ההסכם מצד 

זכאי  המזמין  היו  י  המזמין,  מבלי לפגוע ביתר זכויותהזכויות והסעדים על פי הוראות ההסכם או כל דין.  

חלק מהן  ות  ויערבהלחלט את   כל  לכפיצוי קבואו  שנגרמו  הנזקים  על  ומוערך מראש  בשל הפרת    וע 

 . י התאגיד הקשורתצהיר זה על ידהאמור ב

אין בהתחייבויות הכלולות בתצהיר זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למזמין על פי הוראות ההסכם או   .10

 על פי כל דין. 

  –  (לתנאים הכלליים  7.4.8  בסעיף  הכהגדרת)לו  וכל חברה קשורה  הוא,  התאגיד הקשור מאשר בזאת כי   .11

זו הצעה  מלבד  זה  מכרז  עבור  נוספת  הצעה  הגישו  אחרת  לא  הצעה  אף  של  בהגשתה  השתתפו  ולא   ,

 . שהוגשה למכרז

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .12

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת   חתימה 
 התאגיד קשור ע"י: 

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

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

שהינו תאגיד יש   לתאגיד קשורביחס    וחתם בפני על תצהיר זה.
בנוסף כי  לאשר  בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

ה__________ בשם  החותם  הקשורתא,  לחתום גיד  מוסמך   ,
 ולחייבו לצורך המכרז. תאגיד הקשורבשם ה
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 '  ג5טופס מס'       

 מצב המציע הצהרת רואה החשבון לעניין 

 3)הצהרה זו תמולא ותיחתם ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע(

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

 26רחוב הרוקמים  
 חולון

 א.ג.נ.,

 מצב המציערו"ח בדבר אישור  הנדון: 

 
"( אשר הגיש הצעה למכרז המציע________ )להלן: " __ ____   של   המבקרים   החשבון   רואי   אנו 

המציע אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, כי    מאשרים,  306/2021מס'  
השנתיים  הכספיים  ובדו"חות  זה,  מסוג  תלויות  בקשות  כנגדו  ואין  פירוק  או  פירעון  חדלות 

 .לא נכללה 'הערת עסק חי'   )מחק את המיותר(  2020  / 2019  לשנת של המציע  המבוקרים  

 

 

 בכבוד רב,

 

 

  כתובת:  שם רואה חשבון:

  חתימה:   תאריך:

 

 

 

 
 

 

 
 .להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח -המציעים רשאים יהיו  3
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  - 6טופס  מס' 

 [בלבד ]יש להגיש חתום על ידי המציע

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

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
                                                                               5885849חולון 

 ג.א.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  הנדון:
 

 :בטופס המוגש על ידי המציע 

, מס'  ______________מטעם  מורשה חתימה  ,  ______________ ת.ז.    ______________אני הח"מ,  
המגיש הצעה בקשר עם  ומוסמך מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה, ו"(,  המציע)"  ______________ רישום  

וולנברג  306/2021שמספרו    מכרז לאחר    "(המכרז)"  לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול 
מצהיר ומתחייב     כן,שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

 כדלקמן: 

  מטעם המציע:  איש המפתחבטופס המוגש על ידי 
, המגיש הצעה  המציעמטעם    כאיש המפתחהמוצע  ,  ______________ת.ז.    ______________אני הח"מ,  

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

 מטעם המציע:  איש צוות נוסף ידי בטופס המוגש על 
מטעם המציע, המגיש הצעה    כאיש צוות , המוצע  ______________ ת.ז.    ______________אני הח"מ,  

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

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

במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעבודות שאני אבצע עבור נת"ע  
 להלן.  6"(, למעט כמפורט בסעיף ניגוד ענייניםבקשר עם המכרז )להלן: " 

הנני מתחייב, במהלך כל תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד   .2
עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או גורם אחר  

עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי   ניגוד  נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע  אשר יעמיד אותי במצב של 
לנת"ע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע  

 לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.  

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

ד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים  ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגו .4
המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני מתחייב לקבל  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר    ה את החלטת
ין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים  א   כלשהו.

ניגוד   ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של 
 עניינים. 
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 :  )שימו לב, נדרשים שני סימונים סה"כ( יש לסמן במקום הרלוונטי .5

 יר כי לא קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי  הנני מצה
 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. 

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

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

 באתר החברה תחת "אודות".  יםמופיע* נושאי המשרה של החברה 
 

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

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת   חתימה 
 המציע

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

    
  את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי   בחתימתי  מאשר  הנני

 כן  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת
 דלעיל   הצהרתו  נכונות  את  אישר,  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   .זה  תצהיר  על  בפני  וחתם
כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

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

 

 

 

 

 

 

מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי   הגורם
 מטעמו

 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע

 
 

  

 
 

  

 
 

  



 לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג  306/2021 מס'  פומבי מכרז
 4-9Gתת מקטע , 4Gהקו הירוק, מקטע   בתל אביב.

 
#1681330  33מתוך   25עמוד 

   
 

 הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווךכתב   - 7טופס מס' 

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

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 

 ג.א.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  הנדון:

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  הח"מ,  1977-מבלי  אני   ,
  ______________, מס' רישום  ______________, מטעם  ______________ת.ז.    ______________

"( לאחר שהוזהרתי כי  המכרז)להלן: "  306/2021"(, המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע)להלן: "
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

א להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך, במטרה  ל .1
להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה או מעשה או מחדל של נת"ע או של נושא משרה בנת"ע או עובד  

 נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע ממנו.
לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל  לא לשדל או   .2

 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 מטעמה או כל   .3

 אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.  גורם 
לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי זו למשך כל    3עד    1לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים   .4

 תקופת ההתקשרות עם נת"ע.
ית, על פי  הנני מודע כי אם יתעורר חשד סביר כי אנוכי או מי מטעמי פעל בניגוד לאמור לעיל, נת"ע רשא .5

שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן 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 אחר מטעמי,   .6
 יא במכרז או במתן השירותים. המעורבים בכל דרך שה

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת   חתימה 
 המציע ע"י:

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

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

דלעיל ולאחר   הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו 
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   וחתם בפני על תצהיר זה.

כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,
, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע __________

 ולחייבו לצורך המכרז.
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 על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע   התי חוזרת לשמירהתחייבות בל - 8טופס מס' 

 [בלבד ]יש להגיש חתום על ידי המציע

 

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

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 
 ג.א.נ.,

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

 
הח"מ,   מטעם  ______________ת.ז.    ______________אני  רישום  ______________,  מס'   ,

מכרזהמציע)"  ______________ עם  בקשר  הצעה  המגיש  לאחר    "(המכרז)"  306/2021שמספרו    "(, 
מצהיר ומתחייב     כן,י לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפו

 כדלקמן: 
 

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

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

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא להעביר ו/או   .2
מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים משפטיים כלשהם, אלא  למסור כל 

  אם התקבל אישור מכם מראש ובכתב לגבי מסירת המידע והיקף המידע הנמסר. 

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

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

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

על עבורנו  אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר פו .6
אנו מתחייבים    - ו/או מטעמנו באספקת השירותים נשוא המכרז. מבלי לגרוע מהתחייבויותינו ואחריותנו  

עובדים שיש להם גישה לפרטים אישיים ו/או כספיים של נת"ע יחתמו על כתב התחייבות  לגרום לכך ש
ההתחייבות האישי יבהיר כי  לשמירת סודיות, הכולל לכל הפחות את התחייבויותינו כלפי נת"ע. כתב   אישי

הינה גם התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת עבודתו של  העובד התחייבות זו של  
 העובד ו/או הגורם האחר. 

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

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

ו/או מי מאלה   .9 ידי מי מעובדינו  על  ו/או  ידינו  )על  כל חלק ממנה  זו או  בכל מקרה של הפרת  התחייבות 
לנת"ע  ה כך  על  נודיע  עבורנו(,  ו/או  מיידיפועלים מטעמנו  לצורך  באופן  כל הפעולות הדרושות  נבצע את   ,

הישירים   ו/או ההוצאות  הנזקים  כל  בגין  נת"ע  ונפצה את  בהפרת ההתחייבות,  הנזקים הכרוכים  צמצום 
ו כלפי עובדינו ו/או  והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/א

 כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 
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 התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין.  .10

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

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

וחותמת   חתימה 
 :המציע

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

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

ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   וחתם בפני על תצהיר זה.
כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע __________
 ולחייבו לצורך המכרז.
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   הצעהערבות  - 9מס'  טופס

 ______________ תאריך: 

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

 26רחוב הרוקמים 
 חולון

 א.ג.נ.

 ______________   ערבות מס': הנדון

 

(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי  "המבקש")להלן:    ______________על פי בקשת  
מפורט  למדד ככשהוא צמוד    שקלים חדשים(  מיליון  2)במילים:  "ח  ש  2,000,000  שלדרישתכם, עד לסכום  

לביצוע עבודות    306/2021שמספרו    פומבילהבטחת מילוי תנאי מכרז    (הערבות""סכום  להלן )להלן:    1בסעיף  
  ("המכרז")להלן:  של הקו הירוק    G4-9מקטע  -בתל אביב, תת  פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג

 ע"י המבקש.
 

( בהתאם בלבד  מעלה   כלפיכל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד ) .1
 נאים הבאים:  לת

כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית    מדד מחירי תשומה בסלילה ובגישור  -  "מדד"
לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או  

   המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד" נושא    -  "צמוד  כשהוא  לתשלום,  חודש  הסכום  מדד  בין  ההפרש  ביום    יוני את  שפורסם 
 לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 15.7.2021

אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2
  קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו   ( ימים ממועד7די ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )ימ

 .  ____________________________  הבאה:

בהתאם   .3 יתבצע  התשלום  וכי  לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם 
 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. 

דרישה  .  באמצעות פקסימיליה, טלקס או מברק או דואר אלקטרוניאין להציג דרישה על פי הערבות   .4
 כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו. 

לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה  .5
 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .6

 . 2.3.2022כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום  .7

 

 בכבוד רב,

 

                                                                                                   __________________ 
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 Bid Bond [Original copy to be submitted] –א' 9טופס מס' 
Date: ________________ 

To:  
NTA - Metropolitan Mass Transit Systems Ltd. 
26 The HaRokmim St. 
Holon  

Re: Guarantee no. _______________ 

At the request of ___________________ (hereinafter "Applicant"), we hereby guarantee to pay 

to you any sum upon your request, up to the amount of 2,000,000 ₪ (in words: Two Million 

NIS), linked to the Index as specified in the following section 1, (hereinafter "Amount of the 

Guarantee") in order to guarantee compliance with the terms of Public Tender no. 306/2021 for 

execution of development and utilities relocation works at Raoul Wallenberg St. – section G4-9 

of the Green Line Project (hereinafter: the "Tender"), by the Applicant. 

1. Any amount demanded per this Guarantee shall bear linkage to the Index increase, in 

accordance with the following terms: 

"Index" – The Price Indices of Input in Road Construction and Bridging as published 

monthly by the Central Bureau of Statistics, or in event such publication by the said Bureau 

will cease or the Index will be replaced by another, an Index identical in it nature or the Index 

that will be published by a different authority.  

"Index linked" – The amount for payment, adjusted by the difference between the Index 

published on 15.07.2021, per the month of June and the most recent Index published before 

the payment schedule.  

2. We undertake to pay you, upon your first demand in writing, any amount specified in said 

demand, immediately and in any event within 7 days from the date of receipt of your request 

in our office, at the following  address: __________________________________. 

3. Your demand for payment by virtue of this bond may be in installments, and the payment 

will be made according to your demand as made, provided that the total of all payments made 

by virtue of this bond does not exceed the Amount of the Guarantee.  

4. Such demand shall not be sent via facsimile, telex, telegram or via email. 

Such shall not be considered a demand in accordance with this Guarantee.   

5. Our obligation under this guarantee is unconditional, and does not require that you explain, 

reason, detail, substantiate or prove your demand, or demand payment from the Applicant 

first. 

6. This Guarantee is in no way assignable.  

7. This Guarantee shall remain valid until 2.3.2022. 

Respectfully, 
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 ההצעה הכספית  - 10טופס מס' 
 

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

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 ג.א.נ.,

 והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג לביצוע עבודות פיתוח    306/2021מכרז מס'  הנדון: 
 

הח"מ,   מטעם  ______________ת.ז.    ______________אני  רישום  ______________,  מס'   ,
______________  " עבודות    306/2021שמספרו    מכרז  "(, המגיש הצעה בקשר עםהמציע)להלן:  לביצוע 

"(, המכרז )להלן: "  של הקו הירוק  G4-9בתל אביב, מקטע    פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג
 ם ומתחייבים בזה כדלקמן: שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירילאחר 

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז/הסכם והגשנו את הצעתנו בהתאם להם, כי אנו מסכימים לכל   .1
ולא נציג תביעות או דרישות, לרבות כאלו המבוססות    ללא הסתייגות האמור במסמכי המכרז/הסכם

 .  על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור

ללא .2 מוגשת  זו  הצעתנו    הצעה  פרטי  את  גילינו  לא  וכי  אחרים,  משתתפים  עם  תיאום  או  קשר  כל 
 למשתתפים אחרים במכרז. 

בעלי הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם לכל מסמכי    אנוכי   .3
ת כל השירותים  המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע א

 במועד. 

במסמכי   .4 כנדרש  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו  כי 
 המכרז/הסכם. 

כל   .5 על  יהוו התנאים המפורטים בה,  , הסכם  נספחיהעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, 
 מחייב בינינו.  

הביטוח    במידה .6 פוליסות  את  בידיכם  ולהפקיד  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו 
, במועדים שנקבעו לכך בתנאי  המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה

 .המכרז

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים   .7
 .נשוא הצעתנו זו בפרט במכרז

 ללא מע"מ. הינם כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית להלן   .8

את כל הוצאותינו ועלויותינו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל  מביאה בחשבון אנו מאשרים כי הצעתנו  .9
מחויבויותינו לפי ההסכם ועל פי כל דין, ללא יוצא מן הכלל, לרבות התקשרות ו/או כל מגע נדרש עם  

, לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש ו/או השכרה  ובהסכםכל הגורמים המוזכרים במכרז  
שת להוצאה לפועל של המכרז, תשלום אגרות, היטלים ומיסים ככל  ו/או התקשרות מכל סוג הנדר

שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, חידוש ציוד, תיקונו, רכישתו, השכרתו,  
תשלומים ועלויות ישירות ועקיפות בכל הקשור והנובע מהחובה לבצע את כל האמור במכרז זה ברמה  

ביותר מבחינה מק  בהצעת המחיר  הגבוהה  כן, התחשבנו  ובמועד. כמו  ואיכותית  צועית, בטיחותית 
כאמור בעלות שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע מחויבותנו לפי המכרז וכן  
האתרים   של  ואחזקה  שכירה  עלות  מחלה,  חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות 

ביצוע השירותים. אנו מאשרים, בנוסף, כי במסגרת הצעתנו הנ"ל  ומקומות האחסון הנדרשים לצורך 
הבאנו בחשבון את כל העלויות הכלולות לפי הוראות ההסכם במחירי היחידה וכן את זכותה של נת"ע  

 להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות ע"י הפחתת כמויות או גריעת תכולות עבודה.   

, וכן לכל הדגשים  סעיפיו  י תתכל  הסכם ההתקשרות, על  ורה בסעיף התמב אמור  אנו מסכימים לכל ה .10
 . נספח התנאים המיוחדים -המופיעים בנספח א' להסכם 

הכספית   .11 הצעותמוגשת  ההצעה  להציע  בהזמנה  לאמור  המחיר    בהתאם  הצעת  את  צירפנו  ואליה 
ל ידינו  המפורטת ע"ג מדיה מגנטית דוגמת "דיסק און קי" וכן תדפיס של הצעתנו הכספית, חתום ע
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בדף ריכוז המחירים, כהצעתנו הכספית ביחד עם המדיה המגנטית. ידוע לנו כי התדפיס החתום ע"י  
המציע היא הצעתנו המחייבת ובכל מקרה של אי התאמה בין מחירי יחידה המוקלדים ע"י המציע  

הצעתו   שבתדפיס  היחידה  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  המגנטית  שבמדיה  מחיר    –בקובץ  יקבע 
 יחידה המופיע בתדפיס החתום. ה

עלינו    ידוע .12 ומוסכם  הכמויות  ב  ותהמפורטכמויות  ה כי  לנו  לצורך    ןהכתב  ורק  ובכל  התרשמות  אך 
 . זוכה"ע כלפי הנתמקרה אין בהן כדי לחייב את 

הינו סופי ומוחלט והוא  אותו נקבל לפי הצעתנו הנ"ל והוראות ההסכם  סכום התמורה  אנו מאשרים כי  
על כל  וההסכם  המפורטים במסמכי המכרז    עבודות כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע ה

 .  נספחיהם
 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וחותמת   חתימה 
 המציע, ע"י: 

מס'   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון          

 תאריך  

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

ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר   וחתם בפני על תצהיר זה.
כי  בנוסף בחתימתי,  מאשר  הנני  ת.ז __________:   ,

תם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע , החו__________
 ולחייבו לצורך המכרז
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 תכולת מעטפת ההצעה  - 11טופס מס' 

 המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע". 
 נת"ע. המציע יכניס טופס זה למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של 

 

  ביקורת ההצעה מעטפת תכולת תיאור
 :  1' מס מעטפה המציע 

  הצהרת המציע  - 1' מס טופס .1

  פרטי המציע - 2' מס טופס .2

  1976  -תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו - 3' מס טופס .3

 את   מנהל  המציע  כי  המעיד  1976  -"ו התשל,  ציבוריים  גופים   עם  עסקאות  חוק  להוראות  בהתאם  אישור .4
 . האמור  החוק  להוראות  בהתאם  הכל,  המס  לרשויות   מדווח  המציע  וכי  מלנהלם  פטור  שהוא  או  כדין  פנקסיו

 

  העניין  לפי, המציע של התאגדות תעודת .5

   1969-אישור תקף על היות המציע רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט .6

  בדבר ניסיון קודם  המציעתצהיר  - 4' מס טופס .7

  4 בטופס הנזכרות  בעובדות לתמיכה אסמכתאות .8

  2018-2020לשנים  הצהרה בדבר נתונים פיננסים  -  5מס'  טופס .9

)במידה ולא קיים דוח כספי עבור שנת    2017-2019לשנים    הצהרה בדבר נתונים פיננסים  -   (1)5מס'    טופס .10
2020 ) 

 

  רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים  הצהרת -א' 5' מס טופס  טופס .11

במידה ולא קיים דוח כספי עבור )רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים    הצהרת  - (1)א5'  מס  טופס   טופס
 ( 2020שנת 

 

  ה וכתב התחייבות של התאגיד הקשורהצהר –' ב5' מס טופסטו  טט .12

  הצהרת רואה חשבון לעניין מצב המציע  –' ג5' טופס  טופס .13

  כתב הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית - 6' מס טופס .14

  הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  כתב - 7מס'  טופס .15

  מידע  אבטחת דרישות  ועל סודיות על לשמירה חוזרת בלתי התחייבות - 8' מס טופס .16

  )נוסח בעברית( הצעה ערבות - 9מס'  טופס .17

  )נוסח באנגלית(  ערבות הצעה –א' 9טופס מס'  .18

  (  הן בקובץ אלקטרוני והן תדפיס טופס הצעה כספית )יחד עם כתב כמויות - 10טופס מס'  .19

  ההצעה   מעטפת תכולת - 11מס'  טופס .20

  ( הכלליים  והתנאים  המיוחדים)התנאים  המכרז מסמכי של חתום עותק .21

  ההליך במסגרת( שנשלחו )ככל  שנשלחו  וההודעות ההבהרה מכתבי כל של חתום עותק .22

לב המציעים כי בשלב זה הם אינם נדרשים   תשומת  -חתום של הסכם ההתקשרות )על כל נספחיו(    עותק .23
 .בלבדלמלא את נספחי ההסכם, אלא לחתום בהתאם להוראות תנאי המכרז 

 

 :2' מס מעטפה
)במעטפה  FORM C - תעשייתי פעולה שיתוף לקיום כניתוות התחייבות] - 12' מס טופס

 סגורה, מסומנת ונפרדת! בתוך מעטפת ההצעה( 

 

  : שם  -  המציע נציג

  : חתימה

  תאריך:



 לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב ראול וולנברג  306/2021 מס'  פומבי מכרז
 4-9Gתת מקטע , 4Gהקו הירוק, מקטע   בתל אביב.

 
#1681330  33מתוך   33עמוד 

   
 

 

 כנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי ובות ותהתחיי -21טופס מס' 

 עליה יירשם: סגורה נפרדתמצורף במעטפה 

התחייבות   - ראול וולנברגלביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות ברחוב  306/2021ספר מ פומבי מכרז"
  ": ________ ציעלקיום שיתוף פעולה תעשייתי. שם המ

 להציע הצעות[  הזמנהה, בהתאם להוראות "בלבד חוץ  ספק"  שהינו מציע"י ע ]יוגש 
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 נספח שתפ"ת )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ____ נספח 
 למכרז/התקשרות מס' __________

תעשייתי כהגדרתו בתקנות חובת  פעולה שיתוף ספק חוץ מתחייב לקיים .1

"( בהיקף התקנות)להלן " 2007-המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, תשס"ז

אחוזים  20כאשר )לפי העניין(, משווי ההתקשרות  1אחוזים 50או  35או  20של 

, דהיינו, בדרך של התקשרות משנה מקומית יתבצע משווי ההתקשרותלפחות 

 בארץ שירותים או עבודה לביצוע או הארץ מתוצרת טובין לרכישת התקשרות

 .המכרז נושא ההתקשרות ביצוע לצורך

  

 למען הסר ספק יובהר כי:

יצרן, ספק או  הוא כל - לענין חובת שיתוף פעולה תעשייתי - "ספק חוץ" .1.1

בין  ,בארץמבוצעת יבואן של טובין מיובאים, או ספק של עבודה שאינה 

 . ובין באמצעות אחרים בעצמו

 הרשמית הכתובת, ההתאגדות מקום נמצא היכן, זה לענין מינה נפקא אין

 .    מניותיו בעלי או החוץ ספק של העסקים מרכז או

שיוצרו בישראל או באזור או במקום אחר  טובין - "טובין מתוצרת הארץ" .1.2

 אחוזים 35 מהווה בהם הישראלי המרכיב ושמחיר ''תהרשפ שאישרה

)לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח  ההצעה ממחיר לפחות

 .והובלה

 

 העדפת) המכרזים חובת תקנותבכמשמעותו  - "מחיר המרכיב הישראלי" .1.3

 .1995-ה"תשנ(, הארץ תוצרת

 
 .הארץ מתוצרת טובין שאינם טובין -"טובין מיובאים" .1.4

 

למכרז,  יחד עם הצעת המחיר תנאי סף להשתתפות ספק חוץ במכרז הוא שיגיש, .2

תכנית הכולל  ("כתב התחייבות" )להלן: ב התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי כת

                                                           
 . שווי ההתקשרותמ 35% סכום השווה להנדרש עומד על היקף שיתוף הפעולה התעשייתי  1

מערכת רכש ציוד ביטחוני של משרד הביטחון, לרבות יחידת סמך כמשמעותה בתקנות  שעניינם במכרזים
 שווי ההתקשרות.מ 50%על  יעמוד היקף שיתוף הפעולה התעשייתי הנדרש הביטחון,

חל עליהם, היקף שיתוף הפעולה התעשייתי  GPA-השהסכם שעניינם רכש אזרחי  או התקשרויות מכרזיםב

 .דבלב 20% על ההסכם יעמוד על חתומותמדינות ההספקי חוץ מהנדרש מ
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 ,(""תכנית מימוש )להלן:למימוש מחויבותו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי 

כשהם מלאים, הרשפ"ת לגופים מזמינים, טופס ג' בהנחיות בנוסח המופיע כ

 חתומים ומאושרים, כנדרש בטפסים אלו. 

 מצ"ב כתב ההתחייבות שיש להגיש יחד עם הצעת המחיר. 

 

ת חתימ יצרן הטובין )ובנוסף חתימתבמקרה של ספק חוץ שהוא יבואן נדרשת 

 .היבואן(

 

מסגרת מול הרשות לשיתוף פעולה  הסכם החתום על חוץ בספק שמדובר ככל

 ,למכרז יחד עם הצעת המחיר ,יגיש הספק ("רשפ"תה"תעשייתי )להלן 

טופס )תכנית מימוש מעודכנת הכוללת '' מסגרת הסכם תחת ספק התחייבות''

 לגופים מזמינים(. להנחיות הרשפ"תח' 

 

 (טופס ח'או הנ"ל )טופס ג' המלאים ידוע לספק החוץ, כי עצם הגשת המסמכים 

ידי הרשפ"ת. מסמכים אלה טעונים -אין משמעה שהמסמכים מאושרים על

ידי הרשפ"ת, וזאת כתנאי לאישור ההתקשרות בין הגוף -בדיקה ואישור לגופם על

ספק החוץ יידרש לתקן מסמכים ש . ייתכןשזכה במכרז המזמין לבין ספק החוץ

 בינו לבין הגוף המזמין.כתנאי לחתימת ההסכם ובהתאם לדרישות הרשפ"ת אלה 

 

ידוע לספק החוץ כי חתימת ההסכם בינו לבין הגוף המזמין מותנית באישור  .3

ו במלואן, ובכלל זה כי הוראות תקנות הרשפ"ת והנחיותיה מולא ,הרשפ"ת

 .ידו-שהוגשה על מימושאושרה תכנית ה

 

רשאית  במידה והוא מוגדר אצל הרשפ"ת כספק חוץ במעקב,  כי ,ידוע לספק החוץ .4

לדרוש ממנו, בנוסף לכתב ההתחייבות ותוכנית המימוש, להגיש כתב הרשפ"ת 

ערבות למימוש מחויבותו לשיתוף הפעולה התעשייתי, כתנאי לאישור חתימת 

הנוסח המחייב  לפי וזאת במכרז במידה שזכה בינו לבין הגוף המזמיןההסכם 

 להנחיות הרשפ"ת לגופים מזמינים. בטופס ד'

 

 המצטברים השנתיים המוסכמים הפיצויים לסכום שווה יהיה הערבות סכום

 העניין. לפי, המסגרת הסכם או ההתחייבות כתב פי על הנדרשים

 

יהא זכאי לדרוש שינוי או  ,שנדרש להגיש כתב ערבות כאמור ,חוץ במעקב ספק

בהתאם לקצב המימוש השנתי שלו, ובלבד שעמד ביעדי  ,עדכון סכום הערבות
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תכנית המימוש )במידה ולא מצוין אחרת בתכנית המימוש, הקצב השנתי 

 המינימלי הינו קצב לינארי(. 

 

צורך פגישות עם נציגי הרשפ"ת ל מוזמנים לתאםספקי החוץ הפוטנציאליים  .5

אשר תוגש יחד עם ההצעות  כנית מימוש מיטביתבתכנון ובבניית תקבלת סיוע 

 במכרז.

 

 www.ica.gov.ilקשר של הרשפ"ת באתר האינטרנט: פרטי ו, הנחיות טפסים .6
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Form C 

BINDING UNDERTAKINGS BY FOREIGN SUPPLIER 

This Binding Undertakings Instrument ("Undertaking") is made as of [___________] 
[Date], by [_______________________________________________] [Name] a 
corporation duly incorporated and existing under the laws of [_________________] 
[Place of incorporation], company number [______________] with address at 
_________________________________________________________ (“Supplier”). 

Whereas,  according to the Israeli Mandatory Bidding Regulations (Mandatory 
Industrial Cooperation) of 2007 a Foreign Supplier who participates in a 
procurement process conducted by Buyer (as such term is defined below), 
or otherwise engages Buyer, for the purpose of acquisition by Buyer of 
goods, equipment, services or work, at a value as defined under the 
Regulations, is required to engage in industrial cooperation activity in 
Israel; and - 

Whereas,  the Supplier, is a Foreign Supplier (as such term is defined below) and 
participates in a procurement process number [______________] [Tender 
No.] issued by [_________________] [Issuer of the Tender] (the 
“Buyer”) for the supply of ____________________________ 
[______________________] [Name of Tender] (the “Tender”) or 
otherwise wishes to engage with Buyer for the supply of goods, 
equipment, services or work; and - 

Whereas,  Supplier hereby undertakes that, should it be awarded in the framework 
of the Tender (or otherwise contract with Buyer), Supplier shall conduct 
such industrial cooperation in such nature and scope as set forth in this 
binding Undertaking, including appendices thereof. 

THEREFORE, in consideration of these premises, I, the undersigned Supplier, hereby 
declare, warrant and undertake towards the State of Israel (represented for the purposes 
hereof by the ICA (as such term is defined below)), as follows: 

1. PREAMBLE, INTERPRETATION AND DEFINITIONS 

1.1 The preamble and Schedules to this Undertaking and the Appendices attached 
hereto constitute integral parts hereof.  

1.2 Section headings have been included in this Undertaking for convenience of 
reference only and shall not be used for the interpretation thereof and in no way 
alter, modify, amend, limit, or restrict any contractual obligations of the 
Supplier hereunder. 

1.3 This binding Undertaking is provided in accordance with Israeli Statute and 
Regulations (as such terms are defined below) and the ICA Guidelines as 
presented in the official website of the ICA.  
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1.4 Terms used herein and not otherwise defined shall have the same meaning as 
ascribed thereto in Statute or Regulations.  

Without derogating from the above, in this Undertaking, the following terms 
shall have the meaning ascribed thereto below: 

  “Buyer” as defined in the preamble to this Undertaking above. 

 “Contract” shall mean the procurement contract between the Buyer and the 
Supplier which shall be entered into between Buyer and Supplier should the 
Supplier be awarded in the framework of the Tender, or otherwise, for the 
purpose of acquisition by Buyer from Supplier of goods, equipment, services or 
work. 

"Contract Value" – the total considerations to be paid to Supplier in the 
framework of the Contract or in relation thereto, including taxes, levies, fees, 
insurance and transportation costs, and - in respect of imported goods - their 
CIF price in an Israeli port, including taxes, levies, fees, insurance and 
transportation costs, all - without giving effect to any deductions, set-offs or 
fines. Contract Value includes, without limitation – (1) any payment which, 
under the Contract, the Buyer is required to pay to Supplier and Supplier is 
required to transfer to another; (2) any payments which any third party is 
required to pay to Supplier, by virtue of the Contract; (3) any payments, 
including payments as stated in paragraphs (1) or (2) above included in any 
option of Buyer under the Contract; (4) any continuation contract in excess of 
USD 500,000 that is made within a period of 5 years from the date of the 
Contract; and (5) any acquisition of spare parts, training activities, maintenance, 
technical assistance, guarantees etc. procured in the framework of the Contract 
or in relation thereto. 
 
"Foreign supplier" – a manufacturer, supplier or importer of imported goods 
or a supplier of work that is not performed in Israel, whether himself or by 
means of others. For the purpose of this undertaking and subject to its terms and 
conditions, importer of imported goods and their manufacturer are considered 
jointly and severally a Foreign Supplier. 

For the removal of doubt, the Foreign Supplier's Subsidiaries or affiliates shall 
be considered as Foreign Supplier, For the purpose of this undertaking.   
 
"Subsidiary" - a company in which the Foreign Supplier  holds fifty percent 
or more of the nominal value of its issued share capital or of the voting power 
therein or is entitled to appoint fifty percent or more of its directors. 

 
"Affiliate" –  a company in which another company - which is not a parent 
company thereof - holds twenty-five percent or more of the nominal value of its 
issued share capital or of the voting power therein or is entitled to appoint 
twenty-five percent or more of its directors; 
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"Israeli made Goods" - goods made in Israel or in the Area (as such term is 
defined under the Statute) by a producer who is an Israeli citizen, or a permanent 
resident of Israel, or a body corporate registered in Israel, on condition that the 
price of their Israel content constitutes at least 35% of the proposed price, all – 
as defined under the Regulations. Goods manufactured outside of the State of 
Israel may only be recognized as Israeli-Made Goods at the prior written 
approval of ICA and under the terms and conditions as defined under the 
Regulations.  
 
"ICA" shall mean The Foreign Investments and Industrial Cooperation 
Authority operating in the Ministry of Economy and Industry. 

"Industrial Cooperation" shall mean the business activities in Israel as set 
forth in section 4 of the Regulation.  

"Local Subcontracting" shall mean the execution of contract/s to purchase 
Israeli Made Goods (as such term is defined under the Regulations), or to 
procure Works or services in Israel (as such term is defined under the 
Regulations), all - for the purpose of performing the Supplier's undertakings 
under the Contract.  

"Regulations" shall mean the Mandatory Bidding Regulations (Mandatory 
Industrial Cooperation) of 2007, a curtsey translation to English thereof are 
presented in the official website of the ICA.  

For the removal of doubt, in any case of contradiction between the provisions 
of the Regulations and the English translation thereof, the provisions of the 
Regulations shall govern. 

"Statute" shall mean the Mandatory Bidding Law of 1992. 

"Work or Services in Israel" - work or services executed in Israel or in the 
Area by an Israel citizen or by a permanent resident in Israel, or by a body 
corporate registered in Israel.  

 

2. GENERAL 

2.1 The Supplier hereby declares, warrants and undertakes towards the State of 
Israel (represented for the purposes hereof by the ICA), that subject to the 
signing of the Contract, it shall perform and put into practice Industrial 
Cooperation in Israel at a scope, nature and timetables as set forth in this 
Undertaking and the Implementation Plan (as such term is defined below) and 
shall fully comply with all of its undertakings hereunder. 

2.2 This Binding Undertaking may further include special terms and conditions as 
set forth in Appendix "A" hereof.  
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3. EXTENT OF THE INDUSTRIAL COOPERATION  

The scope of Industrial Cooperation that shall be carried out by the Supplier shall be 
at an amount of at least ____ % of the Contract Value ________________ US$ 
[Contract Value], i.e. a total amount of US$ ______________________ [The scope 
of Industrial Cooperation]. 

The Contract Value for the purposes of calculating the scope of Industrial 
Cooperation hereunder shall be adjusted, as required, in any case of a change in the 
Contract Value. 

 

4. NATURE OF INDUSTRIAL COOPERATION 

4.1 Industrial Cooperation may be conducted by means of Local Subcontracting, 
investments, research and development, transfer of know-how or purchase of 
Israeli-Made Goods (as such term is defined above), or Works or services 
in Israel (as such term is defined above).  

Supplier undertakes to perform Local Subcontracting at a value of no less than 
20% of the Contract Value. 

4.2 Industrial Cooperation shall not include:  

4.2.1 Expenses, including agent’s commission, incurred to promote the sales 
of the Supplier in Israel; 

4.2.2 The purchase  of shares of companies that are subject to the Israeli 
Securities Law, 5728 - 1968 ("Securities Law"), at a rate at which the 
purchaser does not become an interested party as defined in the 
Securities Law; and -  

4.2.3 Investments, acquisition and funding of research and development work 
that shall be deemed Industrial Cooperation, shall not include grants 
given by the Government of Israel as part of an investment program or 
funding. 

 

5. PERIOD AND TIMETABLE 

5.1 The Supplier's Industrial Cooperation undertakings hereunder shall be fully 
executed within the period of the Contract (“Industrial Cooperation Period”). 
Without derogating from the above, or from any right or remedy of the ICA 
hereunder or at law, in any case this Undertaking shall not be terminated until full 
Industrial Cooperation obligations hereunder are fully complied with by Supplier.    

5.2 The Supplier's undertakings for Industrial Cooperation hereunder shall be 
fulfilled at a fixed amount every year on a linear basis, unless otherwise approved 
by the ICA and included in the Implementation Plan. 

6. IMPLEMENTATION PLAN 
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6.1 A comprehensive detailed implementation plan for the fulfillment of Supplier's 
Industrial Cooperation obligations hereunder is Attached as Appendix "B" 
("Implementation Plan"). Any change or adjustment of the Implementation Plan 
may only be done by the prior written approval of the ICA. 

The Implementation Plan shall apply to the whole period of the Contract.   
6.2 Supplier hereby warrants and represents that the Implementation Plan reflects its 

good faith estimation of the business opportunities for performance of its 
Industrial Cooperation undertakings hereunder in scope and in timetable as 
defined hereunder. Such Implementation Plan was established by Supplier after 
thorough review and examination and in-depth survey for potential real 
investments or other Industrial Cooperation activities in Israel.  

6.3 Supplier hereby undertakes that it will continue to invest efforts, using customary 
reasonable measures, for exploring and establishing Industrial Cooperation in 
Israel in accordance with its undertakings hereunder, including the use of 
consultation services, conducting a professional survey in Israel, visiting business 
entities in Israel, participating in Israeli industry conferences, etc., and shall 
pursue full implementation of the Industrial Cooperation as described in the 
Implementation Plan.  

6.4 ICA may, at any time, require Supplier to submit clarifications, additions or 
modifications to the Implementation Plan, inter alia in order to reflect actual 
changes in Supplier's Industrial Cooperation, or in the case of a default or a 
potential default by Supplier (and without prejudicing from any right or remedy 
of ICA) – in order for Supplier to cure any such default and fully comply with its 
undertakings hereunder. Supplier hereby undertakes to comply with all such 
requirements by ICA.  

6.5 Any industrial cooperation activity to be carried out by the Supplier which is not 
part of an approved Implementation Plan will be subject to ICA's prior written 
approval in order for it to be credited as Industrial Cooperation. 

 

7. REPORTS 

7.1 The Supplier shall submit to the ICA an annual report regarding the fulfillment of 
the undertakings for Industrial Cooperation stated in this Undertaking (the 
“Progress Report”).  

7.2 The Progress Report for each calendar year shall be submitted no later than March 
31st of the following calendar year. ICA may, at any time, require the submission 
of additional Progress Reports, including in case of a default or a potential default 
of the Implementation Plan.   

7.3 The Progress Report shall include the following details: 

7.3.1 Performance against anticipated Industrial Cooperation under the 
Implementation Plan.  
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7.3.2 A summary of all the claims for Industrial Cooperation credits in a form 
attached as Appendix "C" hereof approved by the Supplier's independent 
auditor. For each one of the credit claims the Supplier shall submit a 
confirmation of the Israeli supplier signed by an authorized signatory, at 
the form included in Appendix "C1". 

7.3.3 Any additional information, which may be required by the ICA, regarding 
the activities carried out toward the fulfillment of the Supplier’s 
undertakings. 

7.4 A final report regarding the scope of the Industrial Cooperation and Local 
Subcontracting as actually implemented and the nature thereof shall be submitted 
by the Supplier, along with the approval of Supplier's auditor to such report, no 
later than 30 days after the end of the Industrial Cooperation Period.  

 

8. BREACH BY SUPPLIER 

8.1 Breach by Supplier of the provisions of Sections 2.1, 3, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 7.1 or 
7.4 of this Undertaking shall be considered as fundamental breach of this 
Undertaking.  

8.2 Any other breach by Supplier of this Undertaking, which is not cured within 30 
days of ICA's written demand (or an extended cure term as defined by the ICA, 
at its sole discretion) shall become a fundamental breach.   

 

9. LIQUDATED DAMAGES 

9.1 During the Industrial Cooperation Period, the ICA will determine the following 
parameters, as at the end of each calendar year ("Evaluation Date"): 

9.1.1 The Supplier’s accumulated obligations for Industrial Cooperation under 
this Undertaking from the commencement of the Industrial Cooperation 
Period until the Evaluation Date. 

9.1.2 The Supplier's accumulated volume of Industrial Cooperation performed 
by Supplier and approved by ICA, from commencement of the Industrial 
Cooperation Period and until the Evaluation Date. 

9.2 In any case that the balance between section 9.1.1 minus section 9.1.2 above is 
positive (“Unfulfilled Obligation”), i.e., at the relevant Evaluation Date, the 
Supplier has not fully complied with its Industrial Cooperation undertakings 
hereunder, Supplier agrees and undertakes to pay the State of Israel liquidated 
damages, at an amount equal to 2% of the Unfulfilled Obligation.  

Supplier hereby warrants and confirms that the above liquidated damages 
constitutes reasonably estimated damages which will be caused to the State of 
Israel in any case of breach of its undertakings hereunder. 
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9.3 The provisions of this Section 9 above shall not prejudice or derogate from any 
right or remedy of ICA hereunder or at law.     

  

10. INDUSTRIAL COOPERATION COORDINATOR  

10.1 Supplier shall appoint one person in Israel which will serve as Supplier's liaison 
person vis-à-vis ICA. As at the date of signing the Contract, the Industrial 
Cooperation Coordinator is: 

  _______    [Name]  
   _______   [Address] 
     ______ [Telephone] 
     ______ [Fax] 
     ______ [Email] 

10.2 The Industrial Cooperation Coordinator will represent the Supplier for all 
purposes hereunder and will serve as the Supplier liaison person also vis-à-vis 
Israeli industry and other business entities.  

10.3 In case the Industrial Cooperation Coordinator is replaced at any time in the 
future, the Supplier is committed to notify the ICA of the identity of the new 
Industrial Cooperation Coordinator within 7 days from the time the replacement 
took place. 

 

11. LAW AND JURISDICTION 

11.1 This Undertaking shall be exclusively governed by and construed in accordance 
with the substantive laws of the State of Israel without giving effect to any choice 
of law or conflict of law provision or rule.  

11.2 The competent courts of the State of Israel shall have exclusive jurisdiction over 
any and all disputed arising from or related to this Undertaking, to exclude the 
jurisdiction of any other competent court of any other jurisdiction. 

 

12. MISCELLANEOUS  

12.1 The records of ICA pertaining to the execution of the Supplier undertakings 
hereunder shall serve as prima facie evidence to the contents thereof. 

12.2 Any activity of the Supplier with the Israeli industry carried out prior to being 
awarded with the Contract shall not be eligible for crediting purposes. 

12.3 This binding Undertaking shall constitute an integral and inseparable part of the 
Contract and is hereby signed for the benefit of the State of Israel. 

12.4 This Undertaking and Appendices thereof constitute the entire understandings and 
undertakings by the Supplier towards the State of Israel and replaces and 
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supersedes any and all previous agreements or understandings, all of which shall 
be null and void.  

12.5 Any amendment and/or supplement to this Undertaking shall be in writing, signed 
by Supplier and approved by ICA.  

IN WITNESS WHEREOF, this Undertaking has been executed by the Supplier, as 
of the day and year first hereinabove written. 

 

Signature of an authorized officer on behalf of the foreign supplier (Not the Importer): 

Foreign Supplier [Company name]: 

____________________________________________________________________ 

Name: 
____________________________________________________________________ 

Title: 
____________________________________________________________________ 

Signature: 
________________________________Date:________________________________ 

 

If the Tender proposal is submitted (and/or the Contract is signed) by an importer, this 
undertaking should also be signed by an authorized officer on behalf of the importer: 

Importer [Company name]: 

 
_____________________________________________________________________ 

Name: 
_____________________________________________________________________ 

Title: 
_____________________________________________________________________ 

Signature: 
________________________________Date:________________________________ 

 
 
 
 
 

Appendix B 
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Implementation Plan  

Related to Tender/RFP No. ……………………………… 

Issued by .....................…………………………………… Dated ……………………. 

Pursuant to clause 6 of the a.m. document, we [full company name] 

…………..…….……..……………………………, hereby submit our detailed 

Fulfillment Program, aimed at the satisfaction of our a.m. undertaking, as follows: 

1. Our fulfillment activities will be in the fields of one or more of the following 
Industrial Cooperation Categories: (*) 
 

 Local Subcontracting  

 Acquisition of Israeli Products, Work or Services 

 R&D Orders   

 Investments 

 Know-How transfer  

 Other ….…………………………………………………………...……..……… 

  
2. Anticipated / Approximate dates of  the following mile stones implementation: 

  

a. Conducting an Israeli industry survey  …………….....……………………  

b. Projects and partners selection …………………..………………………… 

c. Starting date of IC activities implementation ...…………………………… 

d. Full program accomplishment  ….…………………………………………  

 

3. Following is our prospective Fulfillment Program: 
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Industrial 
Cooperation 

Category 

Transaction 
Description 

Estimated 
Timeframe 

Acquisition of Israeli 
Products 

Site of Production 

Local 
Subcontractor 

Yes/No 

Names of Israeli Entities 
Involved 

Transaction 
Value (in 

USD/EUR) 

Israeli entity’s 
Contact Person 

info. 
Start 
Date 

Due 
Date 

Country City 

 

         

         

         

 

         

         

         

 
 

 

Total Fulfillment Value   

 
Total Local 

Subcontracting value 
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Signature of an authorized officer on behalf of the foreign supplier (Not the Importer): 

Name (Supplier): ………………………………  Title: ……….………………..………….  

Signature (Supplier): …………………………… Date: ……….………………………..…   

Name (Importer): *………………..…..………… Title:*………………………………… 

Signature (Importer): *………………………...... Date:*...……………………………… 

* If the Tender proposal is submitted (and/or the Contract is signed) by an importer, this undertaking should also be signed by an authorized officer on behalf 
of the importer. 
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 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 28מתוך  4עמוד 

 כללי .1

"(, הינה נת"ע"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להל  -נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןע  "לנת .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  )להלן: המיוחדים 

 . "(ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  על  הזוכה במכרז  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

לא תהיה מחויבת ע  ""(. מובהר כי נתהספק"  ע לבין הספק הזוכה )להלן:"נת
אין באמור , כי  יובהר  להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.
השירותים   תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  לגרוע  במסמך  או  למצות  כדי 

בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
הת  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  האמור  השירותים,  בין  במסמך אמה 

זוכה במכרז יחולו על ה ,םלבין האמור בהסכ  התנאים המיוחדים ו/או הכלליים

 .יניהםההוראות המחמירות מב

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין. גם ל"זוכים",  תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

המיוחדים,  המוגדרים  המונחים  לכל התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים   תהא   במסמך 
  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף   או  דםיבצ  להם   הנתונה  המשמעות
 מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא,  ההתקשרות  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות

  .הדברים

הזוכה    - "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

בין    -"  ההתקשרותהסכם  " .2.2 שייחתם  כזוכה נת ההסכם  שיוכרז  למציע  "ע 
 .ההליך למסמכיבמכרז, ומצורף 

  בחוק  כהגדרתן  ממשלתית  בת   חברת  או   ממשלתית  חברה  - "  ממשלתית  חברה" .2.3
 . 1975-"התשלה, הממשלתיות החברות

 . 1992-"בהתשנ מכרזים, החוק חובת  -" מכרזיםהחוק חובת " .2.4

 להלן. 22.5המונח בסעיף  כהגדרת -" שניכשיר " .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. -" ההגשהמועד " .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  -"מסמכי ההליך" .2.7

 .למכרזמי שהגיש הצעה  -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  -" המציענציג " .2.9

 .1993-"גתשנ,  המכרזים חובת תקנות -"  המכרזים חובת תקנות" .2.10



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

 28מתוך  5עמוד 

 ההליךמסמכי  .3

 "(: ההליךמסמכי  )בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1

 ; תנאים כלליים .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; -טפסים  .3.1.3

 ;על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו הסכםה .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

של נת"ע בכתובת:   באמצעות אתר האינטרנט  הליךאת מסמכי הניתן להדפיס   .3.2

http://www.nta.co.il (אתר האינטרנט: "להלן .)" 

כי   .3.3 בזאת,  יהיה רשאילמען הסר ספק מובהר  לא  ואופן  ,המציע  צורה    ,בשום 
במסמכי   שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  הבהרה   ההליךלבצע  כל  )לרבות 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס   בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   ע"נתהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

י , יצורף גם כחלק בלתההליךכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת  .3.4
המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין   ההליךנפרד למסמכי  

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 נכון למועד העיון האמור. ההליך

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  "ענת .4.2
בתקופה קצובה נוספת, אחת   בתנאים המיוחדים לדחות את המועדים הנקובים  

על   יותר. הודעות  . על "ענת  של  האינטרנט  באתר   תפורסמנהכאמור    שינוי או 
ידי   על  ייקבעו  אשר  החדשים  במידה  נת"עהמועדים  כל ש,  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
ל  נוספת ה  חברה העומדת  מסמכי  פי  מוותר   הליך על  והמציע  דין,  פי  על  ו/או 

בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
בהתאם להוראות סעיף   נת"עתביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה. 4.3

שנקבעו   .4.4 והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  במסמך הצעות 
)ב(  20לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה    התנאים המיוחדים

 חובת המכרזים.  לתקנות

http://www.nta.co.il/
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 השתתפות בתנאים המיוחדים[]רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי  דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
בסך   השתתפות  המיוחדיםדמי  התנאים  במסמך  באופן    הנקוב  מע"מ(,  )כולל 

 המפורט להלן.

יתבצע   .5.2 ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה באמצעותתשלום 

נת"ע במגד חשבונות  הנהלת , 26לי עזריאלי בחולון, רחוב הרוקמים  במשרדי 

באמצעות העברה בנקאית לחשבון    או   16:00  -ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –"ע  נתהבנק של  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את  על   .5.3
במסמך התנאים המיוחדים   הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות )ככל שלא נקוב )ככל שנקוב מועד כאמור(
השתתפות( דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז   התשלום עד
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או    את  חברהל  יימסור המציעבמסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,יתלא תהיה אחרא  נת"ע .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [ המיוחדים בתנאים מציעים לכנס מועד שנקבע ככל]רלוונטי כנס מציעים  .6

ובכתובת המפורטים במסמך התנאים    בשעה,  יתקיים בתאריך  מציעיםה  כנס .6.1
 המיוחדים.

 ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים, .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15  -יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,איתע תהיה רש"נת  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  ע  "על 
)לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג(.  

נת מנציג  לקבל  המציעים  על  "על  בכתב  אישור  הכנס  בתום  ע 
ם לצרף להצעתם את אישור השתתפותם בכנס המציעים. על המציעי

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 . בכנס המציעים
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 לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם .6.3
שתפורסם באתר האינטרנט של  לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב  הבא היא

 .להלן 12ע כמפורט בסעיף  "נת

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

  במסמך התנאים המיוחדיםהמפורטים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן   תנאי הסףהנדרשים במסגרת 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  

מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 .כדבעי

 וגשות לפי תנאי ודרישות המכרז.ההצעות תהיינה ערוכות ומ .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 

התוספות במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או  
 את נת"ע ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי נת"ע. 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 ההצעות  הכנת עלות .7.2

  הקשורות   והעלויות  ההוצאות   בכל  חשבונו  ועל  בעצמו  שאי  מציע  כל .7.2.1
 ואספקתו  הכנתו  לרבות,  למכרז  הצעתו  והגשת  מהכנת  הנובעות  או/ו

  וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות,  כלשהו  נוסף  מידע  של
 .המכרזים ועדת ידי על שיידרשו

,  שהוא  מקרה  בכל   למציעים  יוחזרו  לא  כאמור   ועלויות  הוצאות .7.2.2
 תחליט   שנת"ע  במקרה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך,  לרבות
  סיבה  מכל  מהמציעים  מי  הצעת  את  לפסול  או /ו  המכרז  את  לבטל
 על  בזאת  מוותר  מציע  וכל,  המכרז  תנאי  ישתנוש  במקרה  או/ו  שהיא

 נת"ע  מאת  כלשהו  שיפוי  או  לפיצוי  תביעה  או/ו  טענה  או/ו  דרישה
 חלק  כל  או  לעיל  האמור  בשל  מטעמה  מי  או/ו  המכרזים  ועדת  או/ו

 .הימנו

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
טופס   תיבותובכל  בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  )ככל   מסמך 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד(
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  הגשת ההצעות .7.4

יגיש .7.4.1 ב  המציע  גבה  ומאגדת  מעטפה  הצעתו  ההליך יירשם:  על  שם 
ואת מעטפה    1ת מעטפה מס'  במעטפה זו יכניס המציע א  -  ומספרו

להלן2  מס' כהגדרתן  המסמכים   ,  את  לתוכן  שהכניס  )לאחר 

בס ויסגרה  להלן  7.4.3ובסעיף    7.4.2עיף  המפורטים  בהתאמה(,   ,
 היטב. 

המעטפה   בהמאגדת  בתוך  הצעתו  את  המציע  מעטפות   2  -יגיש 
 נפרדות:

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  1מעטפה מס'   .7.4.2 מעטפה 
פרטים לצורך   -  1"מעטפה מס'  וכן את המשפט הבא:    ההליךמספר  

)אך אם אין במכרז אמות   "ובחינת האיכות סףבחינת עמידה בתנאי 
פרטים לצורך בחינת    -  1מידה של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

בתנאי   המציע    -סף"(  עמידה  יכניס  זו  כל של  העתקים    3במעטפה 
 :"(1מעטפה מס' המסמכים הבאים, ויסגרה היטב )להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.2.1 במסמך  המפורטים   המיוחדים המסמכים 
עמיד הוכחת  לצורך  המציע  הנדרשים  של  בתנאי תו 

 ;הסף

המיוחדים  .7.4.2.2 התנאים  במסמך  המפורטים  המסמכים 
במכרזהנדרשים   האיכות  ציון  מתן  ככל לצורך   ,

 ;שנדרש

כמפורט   מסמכים .7.4.2.3 להצעתו  לצרף  המציע  שעל  נוספים 
 תנאים המיוחדים;הבמסמך 

]ככל   להלן  11ערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף  ה .7.4.2.4
 .במסמך התנאים המיוחדים[ השנדרש

מהמסמכים   אחד  כל  של  אחד  ידי   שפורטועותק  על  יסומן  לעיל, 
ו  "מקור",  כעותק  יסומנו    2  -המציע  הנוספים  ידי  ההעתקים  על 

 ". העתקהמציע כ"

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  כלשהם   1מובהר  כספיים  נתונים 
בקשר עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את  

מס'  פרט מעטפה  לתוך  הכספית  ההצעה  רשאית   נת"ע  .1י  תהיה 
 לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן.

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  2מעטפה מס'   .7.4.3 מעטפה 
הצעה הכספית"   -  2וכן את המשפט הבא: "מעטפה מס'    ההליךמספר  

זו יכניס המציע    - הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים   אתבמעטפה 
במסגרת המפורטים  ו  ולהוראות  המיוחדים  ההצעה התנאים  טופס 

 "(. 2מעטפה מס' הכספית, ויסגרה היטב )להלן: "

המכרז הינו חד  רק במקרה שיצויין במפורט בתנאים המיוחדים כי   .7.4.4
שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן את מרכיבי האיכות והן את  

 . ההצעה הכספית
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התנאים   .7.4.5 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ.כל  .7.4.6

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.7

סעיף   .7.4.8 על    7.4.7הוראת  גם  ב  תאגידיםחלה  או  ,  מציעהשולטים 
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . מציעבתאגיד השולט 

מציעים  .7.4.9 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, כל ע .7.4.10
 .אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט

לתיבת   .7.4.11 תוכנס  נת"ע,  המכרזים  המעטפה  בשל  נת"ע  רח'  במשרדי 

בניין  26הרוקמים    ,A    עזריאלי9קומה מרכז  למועד  -,  עד  חולון, 
המיוחדים. התנאים  במסמך  כמפורט  הצעות  להגשת    האחרון 
הכנסת   אישור  על  נת"ע  מטעם  נציג  להחתים  המציע  באחריות 

  .בנוסח המקובל בנת"עהמעטפה המאגדת לתיבת המכרזים, 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

ההצע  .7.4.12 כי  לוודא  האחריות  כי,  המסמכים  יובהר  כל  כולל  ה, 
הכספית,  ההצעה  של  וסגורה  נפרדת  מעטפה  לרבות  הרלוונטיים 
הינה   הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה 

 באחריותו הבלעדית של המציע.

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.13
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 הגשת הצעה "מושחרת"   -ודיות מסחרית ס .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הנתונים ו/או    הושחרושל ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףלהגיש  מציע  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
ס ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  וד  האחרים 

מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  
 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    ע "נתמובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 

ל מידע  הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כ
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

לחשוף סוד   אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים
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מקצועי   סוד  ו/או  בהצעתו  מסחרי  הגדירם  לא  הזוכה  אם  )אף 
 כנתונים חסויים(. 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 

שבכוונת למציע  המידע  ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  ה 
 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5

נת"ע רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו    7.5 לעיל, תהא 
המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  

 . וללא הודעה מוקדמת

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליךאת מסמכי    ו, כי קיבל לידי מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ה  ןוהבי וכי  עצמ  ואאותם,  על  הה  ומקבל  כל  ואת  תנאיהם  תחייבויות  את 

 האמורות בהם. 

המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק   איישקודם להגשת הצעתו למכרז,   .8.2
היבטי המסמכים,  בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל  

במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 
, ניתן על פי  (שיתקיים)ככל    יעים כנס המצהליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת  ה

ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  
החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  להטיל  על מנת  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד(  )ועליו  המציע 

מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   אחריות כלשהי ו/או על  ע"נת
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

תנאי הסף כל  בבמצטבר    אך ורק מציעים העומדיםזה  רשאים להשתתף במכרז   .9.1
 במסמך התנאים המיוחדים.המפורטים 

לעמידה   יגיש המציע אסמכתאותהוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף,  צורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  לקוחות מטעם קשר אנשיככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  המצימטעם  תצהירי  את  לאשש  מנת  עמידתו על  לרבות  ע, 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  

 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות



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

 28מתוך  11עמוד 

לצורך   .10.2 היתר  )בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
בקביעת ציון הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד  

(, לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייעע" נתהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
יעות שמקורן בהצגת אותם  נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותב

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים[ל 3בסעיף ]רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה  ערבות לקיום המכרז .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

הנקוב ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך  ו  המציע יצרף להצעת .11.1.1
המיוחדים התנאים  "להלן)  במסמך  להבטחת  ההצעהערבות  :   ,)"

. תוקף ערבות  מסמכי ההליךמלוא התחייבויותיו של המציע על פי  
המיוחדים היה  י  ההצעה התנאים  במסמך  כן  כנקוב  אם  אלא   ,

או בהתאם לשאר הוראות   מסמכי ההליךהוארכה בהתאם להוראות  
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

( 2)א()4( או  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   (1)
 ;1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

( לחוק  1)א()15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   (2)
 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א הפיקוח על

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  

ר תיערך ותיחתם אשהצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

ההצעה .11.1.5 על  ערבות  /  פי  - תהיה  /  אשר  הנוסח  התנאים  יצורף  יוגדר 
 . לתנאים המיוחדים

 תנאים מהותיים  .11.2

לעיל מהאמור  לגרוע  כי    מבלי  המפורטים  מובהר,  -11.2.4בסעיפים  התנאים 
התנאים מהותיים של ערבות ההצעה )להלן: "הלהלן ייחשבו לתנאים    11.2.1

 :"(המהותיים

 ; סכום ערבות ההצעה .11.2.1

 ;תקופת תוקף ערבות ההצעה .11.2.2

 ; ובלתי מותנית היות ערבות ההצעה אוטונומית .11.2.3
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מהיום בו )שבעה( ימים    7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
בכתב    נטיהרלוו  המאושר  הפיננסי  הגורםקיבל   עם  מנת"עבקשה   .

 הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר אופן הגשת  זאת מובהר, כי  
 יחשב לתנאי מהותי. ילא 

מקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את במובהר, כי   .11.3
, כהגדרתם  אחד מהתנאים המהותייםמדובר ב  לאוכל עוד  ,  תנאי ערבות ההצעה

זכות אחרת העומדת , אלעיל   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   לגרוע מכל  זי מבלי 
כל דין, תהא ועדת המכרזים על פי עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או ולו

ו/או להורות למציע לתקן את תנאי ערבות ההצעה  רשאית להתעלם מאי קיום  
לתקן את ערבות ההצעה,  הורתה למציע  עדת המכרזים  וערבות ההצעה. ככל שו

צעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה של יגיש המציע את ערבות הה 
תושב לו רק במקור    וההצעה המקורית שהוגשה על יד  ועדת המכרזים וערבות

ורק ככל   כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

את ו/או לגרוע ו/או להתנות  א יהיה רשאי לבטל  . המציע לתנאי ערבות ההצעה
על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת ערבות ההצעה המקורית שהוגשה  

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

בכך .11.4 המעוניין  שבדעתו    ,מציע  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי 
באמצעות שליחת העתק  "ע,  נתלהגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של  

וזאת    המפורטת במסמך התנאים המיוחדים,  ע"נת  לכתובת דוא"ל סרוק שלה  
בסעיף הנקוב  מהמועד  יאוחר  לא  המיוחדיםל  3  עד    שאלות  הגשתל  תנאים 

 "(.ההצעה ערבות של תמוקדמ בחינה)להלן: " הבהרה

 ולהחזירה,  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית  נת"ע .11.4.1
 . שינוי ללא לאשרה או, תיקונים או הערות עם למציע

 לפרסם  רשאית  המכרזים  ועדת,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף .11.4.2
, ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  ואף,  הערותיה  את  המציעים  לכלל
  מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות,  זה  נוסח  עם  בקשר   עמדתה  ואת

 טיוטת  נוסח  הוכן  שלבקשתו  המציע  זהות  השמטת  תוך,  זו  שבהזמנה
 . ההצעה ערבות

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

את  עקי נוסח  נתף  ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  "ע 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 קבוע בתנאים המיוחדים.ה למועד עדהערבות תעמוד בתוקפה  .11.6

מסמכי  תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי    ההצעהערבות   .11.7
בו מהצעתו טההליך חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  על , בהתאם  רם ההכרזה 

הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  
 . ההסכםסרב לחתום על 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    ע"נתהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 
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האח  ע"נתהאריכה   המועד  לגרוע את  מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  רון 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
תהא רשאית לחלט את  נת"ע , ע"נתשנדרש לכך על ידי במועד  ההסכםחתם על 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה א סכום ערבות  מלו
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על נת"ע

ור ערבות  , וכתנאי לשחרההסכםכבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי  .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת ערבות בנקאית,    נת"ע, יפקיד הזוכה בידי  ההצעה
למען הסר ספק יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   .ההסכם

 עם ההליך המכרזי )בדומה לערבות המכרז(. 

אחד   בכל   "ע תהא רשאית לחלט את הערבותתמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נ .11.11
 : מהמקרים הבאים

המכר  נהגמציע   .11.11.1 ניקיון    ז במהלך  בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה, 
 כפיים;

או    מסרמציע   .11.11.2 מטעה  מידע  המכרזים  בלתי   מידעלוועדת  מהותי 
 מדויק;

 ;מועד ההגשהבו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  חזרמציע  .11.11.3

הקבועות    ותלא פעל לפי ההורא  מציעה  ,שנבחר כזוכה במכרז  אחרי .11.11.4
עם הזוכה    ע"נתההתקשרות של    תבמכרז שהן תנאי מוקדם ליציר

 במכרז.

בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    מובהרלעיל,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 

וכי אין בו כדי אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב  
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

, בבקשה בכתב אשר  ההליךהמציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי   .12.1
למועד  תופנה   עד  המיוחדים,  בתנאים  המפורטת  נת"ע  של  הדוא"ל  לתיבת 

 .  תנאים המיוחדיםשאלות הבהרה כמצוין במסמך ההגשת האחרון ל

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.2

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה
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במסמכי   .12.3 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.4
באופן זהה לאופן בו מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות  

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.5
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

 ספק  הסר  למען.  של נת"ע  באתר האינטרנט  תפורסמנה  נת"ע לבקשות  ותתשוב
 אם   אלא  ,ההליך  למסמכי  נת"ע  של  התייחסות  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי,  מובהר
  .כאמור בכתב בהודעה ניתנה

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.6
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

עם   בקשרנת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.7
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז )להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "(, יפורסמו  ההבהרותזה: "

http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   . , 
  הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן  לכל דבר ועניין, כאילו

בעצמה את ההבהרות )כולן או חלקן( בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.8 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. ומושתק

רשאית    ע"נתלעיל,    12.7בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף   .12.8
וזאת פיץ במישרין את ההב לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  הרות 

 רלוונטי ] באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות
 . [המיוחדים בתנאים השתתפות דמי סכום שנקוב ככל

של   .12.9 הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  אם ע"נתלמען  אלא   ,
כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק ו  מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים   ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .13.1
 המיוחדים.

נת"ע תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  .13.2
ועל   שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  דעתלתקופה  שיקול    הפי 

 .הבלעדי

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

http://www.nta.co.il/
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 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת(,  ע"נתבדיקת  לא  )אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
   .להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה

 : הבלעדי דעתה שיקול לפי, (חייבת לא  אך)רשאית  נת"עתהא  כן .15.2

 הבהרות או  /ו  נוסף  מידע  להמציא  בדרישה  שלישיים  לצדדים  לפנות .15.2.1
  עמידת  הוכחת  לצורך  ולרבות  מציע  של  להצעתו  ביחס  הסבריםאו  /ו

 . הסף בתנאי המציע

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 ;הליך זה

ובכלל   ואמות המידה  לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף .15.2.3
לאמץ   רשאית  תהיה  רחבה,  זה  על  או  פרשנות   דרישה לוותר 

שתיבחר   שהמשמעות  ובלבד  עם   תעלהפורמאליות,  אחד  בקנה 
היה  תבכלל זה,  הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז.    תכלית
לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם   תרשאי  נההמזמי

ביניהם מלאה  זהות  הוכחה  לא  וכן  אם  בדרישה להמי,  דרישה  ר 
 .אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית

עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  . יובהרבמסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  עמידת המציע בתנאי   לצורך 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

הסף   בתנאי  /  העמידה  ניסיון  פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם 
ובלבד   המציע,  הצעת  במסגרת  הוצגו  לא  אשר  וכיוצ"ב  פרויקטים 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

 לשלבים  בהתאם  יתבצע  הזוכה  המציע  בחירת  הליך  כי,  ע"נת  בכוונת .15.2.5
 דעתה   שיקול  לפי  רשאית  תהיה  ע"נת,  זאת  עם.  להלןהמפורטים  

,  כאמור  הבדיקה  לשלבי   בהתאם   שלא  ההצעות  בדיקת  במהלך  לפעול
 בדיקת   זה  ובכלל  שלבים  או  שלב  של  הפרדה  או  איחוד  דרך  על  הן

 .המקדמיים בתנאים עמידה לצורך ניקוד לצורך שהוצגו פרויקטים

שלבי   .15.2.6 דו  כמכרז  שהוגדר  חובת במכרז  בתקנות  כמשמעותו 
 המכרזים:

 :ההצעה מסמכיבדיקת  – ראשון שלב .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
 ביחס   והן  המקדמיים  בתנאים  לעמידתן  ביחס  הן  ההצעות  ותיבדקנה
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 התנאים  בדיקת.  ההצעה  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים

" ולא תנוקד. מציע Go-No Go"  בסיס  על,  כאמור  תעשה  המקדמיים
המידע   מהצגת  להצעתואשר  המתייחסים  )ובכפוף    והמסמכים 

ההליך(   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 . תיפסל הצעתו -עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 

( האיכותי  הניקוד  של  ככל  (Qלקריטריונים  כמפורט  ,  נקבעוש, 
 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : כספית הצעה - נישלב ש .15.2.8

 ידי  על  הוגשה  אשר   2'  מס  מעטפה   תפתח ,  זה  בשלב .15.2.8.1
 בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  םבתנאי  שעמדו  המציעים

הכספיות   ותיבחנה ההצעותלעיל    15.2.7  בסעיף  לאמור
 של המציעים. 

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם תנאי הסף,   כל הסתייגות  או 

 : תרשאי נת"עתהיה  (," הסתייגות" :הלןלהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2

  לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;  .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כולה או חלקה,  כי    לנת"עמחדש, 

  ה הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת 
 .נת"עהבלעדית של  הוהחלטת

מסור .16.2 לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  דעת  הההחלטה  של   הלשיקול  הבלעדי 
 . ת"ענ

 הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   בקשת .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    ע"נת .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס )לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
וכן לזמן כל   לופין, בידיעתו המכוונת של המציע(,בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסויימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
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בקשר לטעויות אלה,   פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות
  במסמכי ההליך   לחברהוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  

  ובהתאם לשאר הוראות הדין.
רשאית )אך לא    נת"ע האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה    במסגרת

חייבת( לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  
בעל תפקיד / איש  מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה: )א( להחליף  

  / הסף  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  ממליץ   / לקוח  מטעם  קשר 
דרישות חובה; )ב( להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג 
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 ך הענקת ציון איכות למציע במכרז.סף/דרישות חובה, או לצור

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 . כחלק בלתי נפרד ממנה

הם   .16.4 כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות  המציעים  ומסכימים  מודעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   ע"נת

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    ע"נתו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 סמכות כאמור.  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים[]מפגש, ריאיון והתרשמות אישית  .17

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .17.1
בתנאי הסף  לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"(. במסגרת המפגש, תערוך  המפגש)להלן, יחדיו: "וביתר דרישות החובה  
ל המיוחדים ריאיון  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  ו/או    בעלי 

להנחיות   כמפורט   .ע"נתבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   ע"נתלעיל ולהלן, מובהר, כי  

ל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הראיון לבעלי התפקידים  מציע, והכ
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .17.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 .על פי שיקול דעתה נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עש, יידרש המציע להציג בפני נציגי  במסגרת המפג .17.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  ע"נתבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 . , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדינת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .17.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

)בליווי   למפגש  הופיע  הרלוונטיים  לא  התפקידים  מטעמו(,  בעלי  המוצעים 
,  נת"ע באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  ד,  במיקום, במוע

עה ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצ
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

בעל/י תפקידים למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש  
 ים./השונ
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כי   .17.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
צעים על ידם המובעלי התפקידים  ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ו

כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 
 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ו .17.6 המוצעים מטעמו בעלי התפקידים  כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
  במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .17.7
הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  עת,  מהמציעים, בכל  
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג יהבהרות ו/או לב

  .שהם, הקשורים בהצעה

בזאת,   .17.8 מי  מובהר  להצגת  המציע  הזמנת  הרלוונטיים  כי  התפקידים  מבעלי 
של  המוצעים,   הצהרה  מהווה  לרבות   נת"עאינה  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 בעלי התפקידים מטעמו. כשירות 

התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג    בעליהצגת המציע ו .17.9
ך בקשר עם המצגת  ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיער

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 . ההליך מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .17.10
, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  ההליךוהתחייבויותיו של המציע במסמכי 

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לא יהיה במפגש על מנת להטיל לפסול את ההצעה בשל כך.    נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .17.11
לכל דבר  הליך  יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו לזה,  שינקבו בחו

ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 
 שהוא.  מין וסוג 

בעלי התפקידים  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ו .17.12
לבחון את עמידת המציע    נת"עמטעמו, תהיה  הרלוונטיים   גם  בתנאי רשאית 

ו/או   והסף  המקדמיים  ציון    בדרישותאו  /בתנאים  קביעת  לצורך  וכן  החובה 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

בעלי מ נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . המוצעים על ידי המציעהתפקידים 

  עיף על פי ס  נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .17.13

זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    17
מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  

 .רבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעיםבקשר לכך, ל
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 פסילת הצעות .18

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות    נת"ע .18.1
 שיוגשו במכרז. 

לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .18.2
 להלן:  לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט 

הינה בלתי סבירה, בין השאר  תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שנת"ע   .18.2.1
איכות שירותיה או האמצעים או התכניות    בכל הנוגע למחיריה או

למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה )כגון מחיר המיטיב 
 . ( ובין שהיא בלתי סבירה לרעהנהעם המזמי

לדחות הצעה,  נת"ע   .18.2.2 היא  שומרת לעצמה את הזכות  בו  בכל מקרה 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .18.2.3
את המשך השתתפות   , לא לאשרלפסול הצעה  תרשאי  תהא  נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
)לרבות הפסקת החוזה(, וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 

בהתקיים אחת   נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר,
הבאות מהנסיבות  יותר  משתתף   או  אשר  גוף  כל  או  למציע,  ביחס 

 :"(משתתףהלן: "ל) בהצעה מטעמו

הסף,  .18.2.3.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .18.2.3.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

  .ובכתב

הוראות   .18.2.3.3 של  יסודית  המכרזהפרה  לרבות מסמכי   ,
וההתחייבויות   לכלול במסגרת ההצעההמצגים  , שיש 

או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 
 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .18.2.3.4

משתתף   .18.2.3.5 אליואו  אם  קשור  הואשם   ,גורם  או   הורשע 
יש בה כדי להשפיע באופן   נהבעבירה אשר לדעת המזמי 

ועל הענקת השירותים )או חלק התנהלות  המהותי על  
שיש  מהם( בעבירה  לרבות  מסוג   ,קלון  עמה,  עבירה 

מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 
הגוף , כדי להשליך על יושרו או אמינותו של  נת"עלדעת  

הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת .  הרלוונטי
המוחלט   האת האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת

 .נת"עשל 
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במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .18.2.3.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 הגשת ההצעה.  ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .18.2.3.7
 ( ימים ברציפות.30על שלושים )

שממועד  .18.2.3.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 .על החוזה

איזה  .18.2.3.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם  , מהתחייבויותיו 

במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 
 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

ה .18.2.3.10 קבלת   משתתףאם  ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל 
בהליך,   ו, לצורך השתתפותנת"עהמוקדם של    האישור

 . מכרז, בקשר עם הלנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

ל .18.3 להודיע  נדרש  קרות    נת"עהמציע  בסעיף על  המפורטים  האירועים  מן  איזה 

סביר.    18.2 זמן  בתוך  המידע    נת"עלעיל  על  בהתבסס  החלטתה  את  תקבל 
וזאת מבלי לגרוע   לידיעתה,  וכן כל מידע אחר שיובא  ידי המציע  על  שיימסר 

של   למציע    נת"עמסמכותה  שתמצא   לידיה  אלהמצילהורות  כפי  נוסף  מידע 
 לנכון.

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .18.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .18.5
על פי    נת"עד אחר או נוסף לו זכאית  זכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סע

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 זכויות  שמירת .19

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .19.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

כלשהי,   .19.1.1 הצעה  לקבל  לשנות    לבטללא  חלקים  המכרז    אתאו  ו/או 
ו  עת  בכל  מסיבותממנו  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ,  תקציביות  מכל 

 לגרוע  מבלי.  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  אחרת  סיבה  כל  או  ארגוניות
 את  רשאית לבצע  נת"עתהיה    זה  במקרה,  דין  כל  לפי  מסמכויותיה

  מכרז   לפרסם  או,  שלישיים   צדדים  באמצעות  או ,  בעצמה  הפרויקט
  . לכך   בקשר  תביעה  או  נה טע  כל  למציעים  שתהא  מבלי   והכל  חדש
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .19.1.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .19.1.3
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והנתונים   .19.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. שלא  .19.1.5

או לשנות את החלטת  תרשאי  נת"ע .19.1.6 עם    הלבטל  בדבר ההתקשרות 
, וללא כל זכות לפיצוי הבלעדי והמוחלט  העל פי שיקול דעתהזוכה,  
 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .19.1.7

 האפשרות  לרבות,  מהם  מי  עםאו  /ו  המציעים  עם  ומתן  משא  לנהל .19.1.8
 .כאמור ומתן משא לנהל שלא

  שיקול   וכל  תקציביים  שיקולים   לרבות,  רלוונטי   שיקול   כל  לשקול .19.1.9
 מן  למי  תהיה  ולא ,  הזוכה  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר

 תביעה  או  דרישה  כל,  בו  שיזכה  המציע  לרבות,  זה  בהליך  המשתתפים
במסגרת   .כאמור  ע"נת  החלטת  בגין ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר 

נת"ע,   של  שנתי  תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  קיימת    ולפיכךהליך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

בכל שלב של "ענת  רשאית  תהא,  דין  כל  פי  על"ע  נת   מסמכויות  לגרוע  מבלי .19.2  ,
  הצעה ו/או לא לבחור ב  לפסולולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 : הבאים מקריםמה אחד כלב

  עירוני  או  ממשלתי  גורם  עם  או  ע"נת  עם  בעבר  עבדו  אשר  מציעים .19.2.1
 עמדו  ולא(,  עירוניות  וחברות  עיריות,  ממשלתיות  חברות)לרבות    אחר

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  לעבודה  הנדרשים  בסטנדרטים
  חוות  לגביהם  שקיימת  או  לביצוע  זמנים  בלוחות  עמידה  העדר  לרבות

  ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  ע"נת.  עבודתם  טיב  על  שלילית  דעת
 ;לעיל כאמור לגורמים זה מסוג לפניה הסכמה, המציע

 הקשורים  מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל .19.2.2
 הוצא  או  פירוק  בהליכי  פתח  כאמור  שגוף  או,  פירוק  הליכי  מטעמם

 או ,  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  לו  שמונה  או,  נכסים  כינוס  צו  נגדו
 להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף

  לא   כאמור  שהליך  ובלבד ,  דומה  אופי  בעל  הליך   כל  או ,  נושים  להסדר
 ;"ענת ידי על מראש שאושר מבני שינוי או ממיזוג כחלק נעשה

  בו  במקרה  או,  פלילית  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה .19.2.3
 עבירה   עם  בקשר  חקירות  או  פליליים  הליכים  מהם  מי  נגד  מתנהלים

  קשור   תאגיד;  המציע:  להלן  המפורטים  הגופים  מן  אחד  של  פלילית
 ; המנויים מהגופים  במי משרה נושא; למציע

 של  דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות .19.2.4
  את  לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה"ע,  נת

 ; זה הליך פי על השירותים

 או ;"עלנת מוטעה או שיקרי מידע הגשת .19.2.5
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 .ההליך  מסמכי הוראות של הפרה .19.2.6

 [ התקנות להוראות בהתאם אומדן שנקבע ככל ]רלוונטי חריגה מאומדן  .20

מתעתדת לערוך אומדן של   ע"נתהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .20.1
)להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   )"

רשאית    ע"נתו/או על פי דין, תהיה  ההליך  נוספת העומדת לחברה על פי מסמכי  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

)כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית(,  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין    לבצע בדיקה בקשר עם  .20.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .20.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 21לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .20.1.3

כך  .20.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 ."(חלופיות הצעות )להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   ע"נתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .20.2
בהתאם להוראות    ע"נתפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 21סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .20.3
)א( לתקנות 23  -( ו1א)21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    ע "נתומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   ע "נתעל  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

( לתקנות, וזאת 2ה)17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

כי .20.4 בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות    המציעים  ומסכימים  מודעים  הם 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   ע"נת

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    ע "נתדרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כות כאמור.מהשלכותיה של הפעלת סמ

 הליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר ביטול ה .21

שומרת לעצמה   נת"עזה,    במסמך תנאים כללייםעל אף האמור בכל מקום אחר   .21.1
עם הזוכה במכרז, וזאת    ההסכםאת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  

ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 
 החלטתה. שתידרש לנמק את

ובין אם טרם   ההסכםהיה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם   .21.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  
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מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 

 אי בשל מציעה את זכיית ע"נת ביטלה.  ככל ששולמו  תשלום דמי השתתפות

העומדים  בכל לפעול רשאית ע"נת תהא בהתחייבויותיו,  עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   21.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .21.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 וסוג שהן בקשר לכך.  ו/או דרישה מכל מין

תבחר   ע "נתעם הזוכה ו/או    ההסכם יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל   .21.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    ע"נתשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  )אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
הצעתו של המציע/ים אשר מלבד  ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור( ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז )והכול, מבלי לבטל -שהיא על

עם הזוכה ובין אם  ההסכםאת ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם  
 ייתן כאמור מציעלמציעים ובין אם לאו(.    ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות  

 או ע "נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת  בכתב תגובתו את

 למציע בהצעה דומה  לפנות ע"נת רשאית  תהייה תגובה, כל מטעמו  ניתנה שלא

כי  מובהר, ספק הסר הלאה. למען וכן מכן, שלאחר במקום דורגה שהצעתו

 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו שההסכם המציע הצעת  שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו וכי

 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

ע תהא רשאית לבחור בהצעה "שוויון בין שתי הצעות או יותר, נתבמקרה של   .21.5
בחירה במציע עם   ובכלל זאת באמצעותהמתאימה ביותר, על פי שיקול דעתה,  

הליך תיחור נוסף   ולחילופין לקיים,  במכרז דו שלבי  ציון האיכות הגבוה ביותר 

(Best & Finalבין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על )-ע." די נתי  
  במסמך"ע  נת  ידי  על  מוגדרת  אשר  התמחור  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר

 כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע"ע  נת  מסמכות  לגרוע  כדי  המיוחדים  התנאים
  ת מקסימלי  תמורה , לרבות במקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  זה  בסעיף

תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה בו   ונת"ע  או הנחה מקסימלית
או  המקסימלית  ההנחה  את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון 

 .התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .22

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .22.1
לכתובת   מחלקת מכרזיםיע על ידי  ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למצ

 שתצויין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .22.2
שאיננו   מכרזיםגורם  יכול    -  מחלקת  לא  והמציע  תוקף  כל  לה  יהיה  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יה הדבר על אחריותו בלבד.יה -אחרת 
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בהתאם  .22.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
המצאת המסמכים הבאים למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכיה ובכלל זה  

 :ימים ממועד הודעת הזכיה 14בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .22.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .22.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשת ביצועהמצאת ערבות   .22.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .22.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  כשיר שני  בחור לעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .22.5
כשיר  . נת"ע תשלח הודעה ל״(הכשיר השנין: ״דעתה הבלעדי והמוחלט )להל

 .ההליך למסמכיבהתאם השני 

 ו לכל דבר ועניין, וכן חתימתומחייבת  תמשיך להיות תקפה    הכשיר השני  הצעת .22.6
לכל דבר ועניין,    ו( תמשיך להיות תקפה ותחייב אותועל ההסכם )כחלק מהצעת

ככשיר  אינו נחשב יותר כי הוא  לכשיר השני( הודעת נת״ע 1מוקדם מבין: )עד ל
חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא (  2; )שני

 ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז. חודשים )כולל( 6חלוף  -נקבע 

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .22.7

בסעיף   האמורה  התקופה  במהלך  שהיא  סיבה  מכל  תהא   22.6במכרז  לעיל, 
כי ממועד ההודעה הוא הזוכה   לכשיר השני נת״ע רשאית )אך לא חייבת( להודיע  

בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניעה נת״ע כאמור, יפעל  במכרז. היה והודי
 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

   ההסכםחובת חתימה על  .23

, לרבות כל תיקון המצורף למסמכי ההליך  ונספחיו, בנוסח  ההסכםעל הזוכה לחתום על  
תבצע   תוך    בהסכם   ע"נתאותו  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע(,   המועד )ככל 

על כל נספחיו   ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ע" נתשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .24

עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע   ההסכםקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת  
ם אחר ו/או  עעל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר  אית בכל עת, ורש   ע"נתוהשירותים  

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .25

ו/או  .25.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

בע ו/או  מסמכי  במישרין  לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  ולא  ההליך  קיפין, 
להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או  
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, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 . נת"עובכתב של 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה    נת"ע .25.2

לעיל. כל העברה    25.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף
את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 

של   בכתב  שום  נת"עאישורה  לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה   ,
 תוקף.

 מגעים אסורים .26

המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם   .26.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 

שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות    ההליךאו    השירותיםבקשר עם  
 . ההליךמסמכי 

,  מטעמם  הפועלים  וכל,  המציע  עםבנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור   .26.2
  בקשר ,  אחר  במציע  כאמור  גופים  או  אחר  מציע  עם  במגע   ואלב  או  קשר  ליצור

 . ההליך או השירותים עם

  שיתוף  או  הסדר  יתקיים  אם,  דין  כל  ומהוראות  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי .26.3
 או  להשפיע  כדי  בו  שיש,  מהם  למי  הקשור  גוף  וכל,  המציעים  בין  כלשהו  פעולה

תהא ,  זה  הליך  נשוא  התחרות   את  להגביל  דעתה   שיקול  לפי  הזכות  לנת"ע 
  פעולה   שיתוף   או   הסדר  בכל  המעורב  גורם  כל   של  הצעתו  את  לפסול,  הבלעדי
 .כאמור

 יועצים לועדת המכרזים   .27

מנועים   , מי מטעמם או/ו הפרויקט  עם בקשר"ע לנת  כיועצים  המשמשים גופים .27.1
  הבאים  לכל  או ,  למציע  לייעץ  או ,  להליך  ההצעה  בהכנת  לייעץ  או  מלהשתתף

 קשור גוף  באמצעות ובין םבעצמ  בין , אחר עניין בכלו/או לייעץ למציע  , מטעמו
 .ובכתב מראש, לכך"ע נת אישור קיבלו אם אלא, הםאלי

משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .27.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

  הוראות  הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  או/ו  מציעים  לפסול   רשאית  תהא"ע  נת .27.3
 .זה סעיף

 ההליך מסמכי בבעלות  .28

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .28.1
של  ההליך   תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  המציעים   נת"עובנספחיו,  בלבד. 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

ניין, מכל מין  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הק .28.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 
הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שינוי שיערך בהם,  
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( יערך  "המסמכים"(  אם  יחדיו:  רכושלהלן,  המלא  הינם  הבלעדי,  וקניינה  ה 
 . נת"עוהמוחלט של 

 סודיות .29

  בסודיות  לשמור  המציעים  מחויבים,  בהליך  המציעים  של   להשתתפותם  כתנאי .29.1
, כלשהי  אחרת  בדרך  לחשוף  או/ו  לפרסם,  למסור,  להעביר,  לגלות  ולא  מוחלטת
 בכל  או  פה  בעל  ,בכתב,  מידע  כל,  אדם  או  גוף  כל  בפני,  בעקיפין  או  במישרין

 נחשפו   אליו  אשר,  המכרז  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע,  אחרת  מדיה
 הכלול  למידע  חשיפתם  ובעקבות  בהליך  השתתפותם  ובמסגרת   עקב  המציעים
 . הציבור ברשות שהינו מידע זולת, ההליך במסמכי

  ושליחים  יועצים,  עובדים,  מנהלים  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע .29.2
 וזאת   ההליך  עם  בקשר  דעתם  את  לחוות  מנת  על  שיידרשו"(  נציגים, "זה  בסעיף)

 Need to Know)  הצורך  לפי  רק   להם  יועבר  הסודי  המידע   כי,  לכך  בכפוף

Basis .) 

  שימוש  כל בו  ייעשה  ולא בהליך השתתפות לצורך ורק אך  ישמש  כאמור המידע .29.3
 .אחר

 במקרה   או/ו  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  או/ו  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה .29.4
  הראשונה  דרישתה   עם  מיד  או /ו  שהיא  סיבה   מכל  בהליך  השתתפותו  שתיפסק

  כאמור   המידע  כל  את  לנת"ע  המציע  יחזיר,  מביניהם  המוקדם  לפי,  נת"ע  של
 העתקים   לרבות)  ממנו  העתק  כל  וישמיד  הנציגים  או  המציע  שבידי  זה  בסעיף

 צורה  בכל    או  צילומים,  הקלטות,  במחשב  רישומים,  פנימיים  עבודה  ניירות  של
  שנמצאים ,  ממנו  חלק  או  המידע   מנותח  או  משתקף  שבהן   הערכות  או/ו(  אחרת

  בידי   או/ו  המציע   בידי  יוותר  שלא   באופן,  הנציגים  בידי  או /ו  המציע  בידי
 . ממנו העתק או כאמור מסמך או מידע כל הנציגים

 המציע .  מטעמם  מי   או/ו  המציע  עם  הקשור   גוף  לכל  בנוגע   גם  חל   לעיל  האמור .29.5
 לאמור   יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה

 .זה בסעיף

 .1977-ז"תשל,  העונשין  חוק  לרבות,  דין  כל  מתחולת  לגרוע  זה  בסעיף  באמור  אין .29.6

מתחייב   הוא   להסכם כי  המצורף  התצהיר  לנוסח  בהתאם  להצהירהמציע    על .29.7
כמו כן, נדרש המציע להחתים את   מידע.הלשמור על סודיות מוחלטת של כל  

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .30

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .30.1
או חשש כאמור מכל מין  להם, במהלך תקופת מתן השי עניינים  ניגוד  רותים 

וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים )להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
  "(.עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .30.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 

התחייבויו ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  אחרות   תמילוי 
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ו/או   במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .בעקיפיןשלהם  מתחייב  המציע 
ו/או  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על  לנת"ע  להודיע 
התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה נת"ע רשאית, על פי  .30.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ומנת להימנע מאפשרות שיו

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 

ו מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  שירות ו/א
 יום ממועד הודעת הזכייה. 30או חשש לניגוד עניינים בתוך 

,  המניות  לבעלי   אישית  זיקה  של   קיומה  העדר  בדבר  הצהרה   ליתן   המציע  על .30.4
  אנשי   כל וכן המציע.  ע"נת   דירקטוריון  לחברי  או  ההנהלה  לחברי,  לשרים

 סוג  מכל עניינים  ניגוד להם יהיה  ולא שאין ויתחייבו יצהירו  טעמומ  המפתח

 .זה מכרז נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .31

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .31.1
נת"ע כפי כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת  

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .32

 המציע ידי  על ביטוחים לקיוםנת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .32.1

 שיזכה במכרז.

הסתייגות .32.2 להבהרות   הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 

הגשת ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך בעת  כי  ומודגש,  צורך מובהר  אין 
על נספח הביטוח כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח  כמו 

  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן
במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 

אית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רש
על פי   )הכל, מבלי לגרוע מזכויות נת"ע  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 (.לעיל 16.1 בסעיףמסמכי ההליך, לרבות כמפורט 

קיבול מ .32.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  בין היתר,  ינו, 

כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים מובהר,  ע על ההסכם.  "נת
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .33

)לרבות ההבהרות למסמכים אלה(,   מסמכי ההליךבסתירה    התגלתהבו  במקרה   .33.1
   את נת"ע באופן מיידי.על כך יעדכן המציע 

במסמך התנאים המיוחדים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור   .33.2
הכלליים בהסכ  ו/או  האמור  ההוראות   ,םלבין  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .יניהםהמחמירות מב
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 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .34

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .34.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  )ו(  21  -)ה( 

כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע . מובהר  מכרזיםמחלקת  לתקנות, לאחר תאום עם  
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   )וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד(.

 לעיל. 7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .34.2

 ההליךסמכות השיפוט והדין החל על  .35

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .35.1
זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי   הליךעניין הקשור ו/או הנובע מ 

 ובין לאחר שנקבע בו זוכה. בהליך, בין טרם נקבע זוכה ההליך

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .35.2
ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה    בהליך, בין טרם נקבע זוכה  ההליךממסמכי  

נת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  כפוף לדיני מדי
 אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 שונות .36

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי  .36.1
יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום   17:00נת"ע )כולל פקס ודוא"ל( לאחר השעה  

 .שלמחרת

❖ ❖ ❖ 

 

 אישור המציע

 . הנ"ל במלואו הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים הכלליים

 חתימת המציע   תאריך

 )חותמת וחתימה( 
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