טופס מס' 1
הצהרות כלליות של המציע

[יצורף בהתאם לסעיף  7.1.1להזמנה להציע הצעות]

תאריך_______________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה")
רחוב יגאל אלון 65
תל-אביב
הנדון :מכרז מסגרת מס'  461/81/19לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של כבישים
ומסילות רכבת כבדה עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :המכרז")
אנו __________________ [יש למלא את שם המציע] ,הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את
כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,למדנו והבנו את האמור בהם,
ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על
הצעתנו או על אספקת השירותים מושא המכרז ,וערכנו את הצעתנו זו בהתאם להם .אנו מוותרים
בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם,
פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על אספקת השירותים לחברה.

.2

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והחוזה וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק לחברה את
השירותים ,בכל היקף שנידרש על פי כתבי מטלה שימסרו לנו ,בהתאם לתנאים המפורטים במכרז
ובחוזה ונספחיהם.

.3

הננו מתחייבים לספק את השירותים בהתאם לכל מסמכי המכרז ו/או החוזה תמורת התעריפים
המפורטים בטופס מס' ( 4הצעת המחיר) ,לאחר ניכוי שיעור ההנחה הנקובים בטופס הנ"ל.

.4

התמורה כמפורט בסעיף  3לעיל ,מהווה תמורה סופית ומוחלטת לאספקת השירותים ,וכוללת את כל
ההוצאות המיוחדות והכלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות מאספקת
השירותים על פי מסמכי המכרז ,ומבלי שישולמו מקדמים ו/או תוספות כלשהם.

.5

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

.6

הננו בעלי הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים לאספקת השירותים בהתאם לכל מסמכי המכרז ,לרבות
כוח האדם והציוד הדרושים לכך ,ומסוגלים מכל בחינה שהיא ,להיערך לאספקת השירותים בהתאם
ללוחות זמנים שיקבעו על ידי המזמינה מעת לעת במסגרת כתבי מטלה.
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.7

אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות
שהיא.

.8

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

.9

אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,שבתוך ( 30שלושים) ימים מהודעתכם בדבר זכייתנו במכרז ,נמציא
לחברה את החוזה על נספחיו כשהוא חתום על ידינו ,לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא
על פי הוראות המכרז.

 .10ככל שהמציע הינו תאגיד ,הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .11אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.
 .12פרטי המציע:
שם המציע
מספר עוסק מורשה  /תאגיד*
כתובת
טלפון ופקס' (משרד)
* יש לצרף לטופס זה תעודת התאגדות על שם המציע (במקרה שהמציע הינו תאגיד) ,וכן תעודות לשינוי שם המציע (ככל ושונה
שם המציע מאז רישומו כתאגיד) או תעודת עוסק מורשה (ככל שהמציע הינו עוסק מורשה).

 .13איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע למכרז הוא:
שם ושם משפחה
תפקיד במציע
מספר טלפון נייד  /פקס'
E-mail
 .14אנו מבקשים ,כי מסמכים ___________ :ו  ____________ -ו ___________ -המצורפים להצעתנו
זו ,לא יימסרו לעיון ,וזאת מן הנימוקים להלן:
(הערה :ניתן להוסיף מסמכים על פי הצורך או לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף זה מסמך נפרד ,מנומק ומפורט)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ידוע לנו כי עפ"י הדין שיקול הדעת הוא של החברה .למרות האמור לעיל ידוע לנו ,כי כל פרטי הצעת
המחיר וכן כל מידע המתייחס להוכחת עמידתנו בתנאי הסף ולצורך הערכת האיכות ,לא יהיו חסויים,
ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף  12.4להזמנה.
 .15בחתימותינו להלן אנו מאשרים כי כל האמור לעיל ,אמת.

בכבוד רב,

חותמת המציע
וחתימות מורשי החתימה מטעמו

תאריך

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר רישיון
_____________ ,המשמש כיועץ משפטי של המציע ,מאשר בזה כי _____________________ ת.ז.
___________________ ו _____________________-ת.ז ____________________ .אשר חתמו
על הצעת והצהרת המציע בפני ,בשם המציע ,הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על
ידי המציע ,בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו ,להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת
המציע הנ"ל.

שם עורך הדין וחתימה

תאריך
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טופס מס' (2א)
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

[יצורף בהתאם לסעיף  7.1.2להזמנה להציע הצעות]
אני הח"מ _________________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________[( ]1להלן" :המציע") למכרז מסגרת
מס'  461/81/19לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת כבדה עבור
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.
 .2אני משמש כ ]2[_____________________ -במציע ,והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המציע
ובשמו ,והנני מוסמך מטעם המציע להצהיר בעניין בעלי זיקה למציע.
תצהיר לפי סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו:1976-
 .3אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
המציע ובעל זיקה אליו – [יש לסמן  במקום הרלוונטי]
לא הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
(להלן" :חוק שכר מינימום").
הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הורשעו ביותר משתי ( ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי הפירוט דלהלן,
ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
מס"ד

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם חוק]

.1
.2
* מספר השורות הנו להמחשה בלבד
לצורך סעיפים  2-3לעיל" :הורשע" ו" -בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
]3[.1976
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תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו:1976-
 .4אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
מתקיים אחד מאלה[ :יש לסמן  בחלופה הרלוונטית]
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע]4[.
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים;
חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה
חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  4לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  4לעיל
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מ"מועד ההתקשרות" ,כהגדרת
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .6לתצהיר זה מצורפים אישורים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .7זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

שם ,חתימה
(ללא חותמת המציע)
אישור

אני הח"מ ,עו"ד _______________ שכתובתי _____________________________ ,מאשר בזה כי
ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת
זהות מספר _____________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל וחתם/ה עליה בפני .הנני מאשר כי החתום לעיל מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולהצהיר בעניין
"בעלי הזיקה" למציע כהגדרתם מטה.
_______________________
חתימה וחותמת עורך הדין
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[ ]1יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות  /תעודת העוסק.
[ ]2יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.
[" ]3הורשע" ,בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002
"בעל זיקה" – כל אחד מאלה )1( :חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; ( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה( :א) בעל
השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי
פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; (ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"-שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א" ;1981-שליטה מהותית" –
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסו ג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
[ ]4הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם" :מעסיק המעסיק יותר מ 25-עובדים ,למעט המדינה או
מעסיק אחר שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-חלות עליו".
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טופס מס' (2ב)
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

[יצורף בהתאם לסעיף  7.1.2להזמנה להציע הצעות]

רצ"ב האישורים הבאים:
.1

אישור תקף מפקיד מורשה ,מרואה-חשבון או מיועץ מס לפיו המציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו ,1975-או
שהוא פטור מלנהלם.

.2

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח לפיו המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו.1975-

חותמת המציע וחתימתו

תאריך
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טופס מס' (3א) – גרסה 2
הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים ולצורך הערכת האיכות – ניסיון המציע

[יצורף בהתאם לסעיף  7.2.1להזמנה להציע הצעות]

תשומת לב המציעים כי המידע שיפורט על-ידי המציע בטופס זה ישמש את החברה גם לצורך הערכת איכות ההצעות .לפיכך ,המציעים נדרשים
לפרט במסגרת הטופס הן את הניסיון הרלוונטי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ,והן את הניסיון הרלוונטי לצורך ניקוד איכות ההצעה.
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 .1אני מוסמך מטעמו של _______________________ מספר זיהוי ______________ (להלן" :המציע") ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מסגרת
מס'  461/81/19לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת כבדה עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.

 .2במהלך התקופה הרלוונטית ,המציע ניהל את התכנון המוקדם עד השלמתו בפרויקטים של תשתיות תחבורה ,כדלקמן:
תיאור הפרויקט
מס'

שם
הפרויקט

[יש לציין בין היתר )1( :האם מדובר בפרויקט להקמה או
לשדרוג של כביש ,או בפרויקט להקמה או לשדרוג של
מסילת רכבת כבדה ,או בפרויקט להקמה של מסילת רכבת
קלה (הרלוונטי לתנאי הסף בלבד); ( )2האם המציע "ניהל
תכנון מוקדם כולל הליך סטטוטורי"]

מועד
התחלת
התכנון
המוקדם

מועד
השלמת
התכנון
המוקדם

[חודש ושנה]

[חודש ושנה]

השלמת הליך
סטטוטורי
[יש לציין את מועד הפרסום
ברשומות (חודש ושנה),
ומספר התכנית]
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היקפו
הכספי של
הפרויקט

.1

1

מונחים הנזכרים בסעיף זה ובטבלה שלהלן שלגביהם קיימת הגדרה בסעיף  4להלן ,משמעותם תהיה בהתאם להגדרה המפורטת בסעיף  4להלן.

2

ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.

8

[בש"ח]

איש קשר לבירורים
מטעם מזמין הפרויקט
ופרטי התקשרות עמו
[שם המזמין ,שם מלא של איש
הקשר ,דוא"ל ומס' טלפון נייד]

תיאור הפרויקט
מס'

שם
הפרויקט

[יש לציין בין היתר )1( :האם מדובר בפרויקט להקמה או
לשדרוג של כביש ,או בפרויקט להקמה או לשדרוג של
מסילת רכבת כבדה ,או בפרויקט להקמה של מסילת רכבת
קלה (הרלוונטי לתנאי הסף בלבד); ( )2האם המציע "ניהל
תכנון מוקדם כולל הליך סטטוטורי"]

מועד
התחלת
התכנון
המוקדם

מועד
השלמת
התכנון
המוקדם

[חודש ושנה]

[חודש ושנה]

השלמת הליך
סטטוטורי
[יש לציין את מועד הפרסום
ברשומות (חודש ושנה),
ומספר התכנית]

היקפו
הכספי של
הפרויקט
[בש"ח]

איש קשר לבירורים
מטעם מזמין הפרויקט
ופרטי התקשרות עמו
[שם המזמין ,שם מלא של איש
הקשר ,דוא"ל ומס' טלפון נייד]

.2
.3
.4
 .3במהלך התקופה הרלוונטית ,המציע ניהל את התכנון המפורט עד השלמתו בפרויקטים של תשתיות תחבורה,
תיאור הפרויקט
מס'

שם
הפרויקט

[יש לציין בין היתר האם מדובר בפרויקט להקמה או לשדרוג
של כביש ,או בפרויקט להקמה או לשדרוג של מסילת רכבת
כבדה ,או בפרויקט להקמה של מסילת רכבת קלה (הרלוונטי
לתנאי הסף בלבד)]

מועד
התחלת
התכנון
המפורט

כדלקמן4 3 :

מועד השלמת
התכנון המפורט

מועד השלמת
ביצוע פרויקט

[מועד פרסום מכרז
לביצוע]

[יש לציין חודש
ושנה]

היקפו
הכספי של
הפרויקט

[חודש ושנה]

.1

3

מונחים הנזכרים בסעיף זה ובטבלה שלהלן שלגביהם קיימת הגדרה בסעיף  4להלן ,משמעותם תהיה בהתאם להגדרה המפורטת בסעיף  4להלן.

4

ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.
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[בש"ח]

איש קשר לבירורים
מטעם מזמין הפרויקט
ופרטי התקשרות עמו
[שם המזמין ,שם מלא של איש
הקשר ,דוא"ל ומס' טלפון נייד]

תיאור הפרויקט
מס'

שם
הפרויקט

[יש לציין בין היתר האם מדובר בפרויקט להקמה או לשדרוג
של כביש ,או בפרויקט להקמה או לשדרוג של מסילת רכבת
כבדה ,או בפרויקט להקמה של מסילת רכבת קלה (הרלוונטי
לתנאי הסף בלבד)]

מועד
התחלת
התכנון
המפורט
[חודש ושנה]

מועד השלמת
התכנון המפורט

מועד השלמת
ביצוע פרויקט

[מועד פרסום מכרז
לביצוע]

[יש לציין חודש
ושנה]

היקפו
הכספי של
הפרויקט
[בש"ח]

איש קשר לבירורים
מטעם מזמין הפרויקט
ופרטי התקשרות עמו
[שם המזמין ,שם מלא של איש
הקשר ,דוא"ל ומס' טלפון נייד]

.2
.3
.4
 .4הגדרת מונחים
" פרויקט"  -יוכל לכלול את כל אלה:
( )1כל מקטע בפרויקט ,בנפרד ,אשר תכנונו וביצועו נערכו במסגרת התקשרות נפרדת ,שבין מזמין הפרויקט לבין הזכיין/הקבלן המבצע של המקטע הרלוונטי
בפרויקט ,או בין מזמין הפרויקט לבין המציע ,וזאת על אף שכל אחד ממקטעי הפרויקט האמורים מצויים בממשק פיסי ביניהם ,ו/או מהווים חלק מפרויקט
אחד .בנ סיבות האמורות יידרש המציע להוכיח כי כל מקטע בפרויקט עליו הוא מבקש להסתמך לצורך עמידה בתנאי סף ו/או לצורך קבלת ציון האיכות עומד,
כשלעצמו ,גם ביתר הדרישות הנקובות בתנאי הסף/תנאי האיכות הרלוונטיים.
( )2צירוף של מקטעים בפרויקט ,יחדיו ,המצויים בממשק פיסי ו/או המהווים חלק מפרויקט אחד ,על אף שתכנונם וביצועם נערכו במסגרת התקשרות נפרדת שבין
מזמין הפרויקט לבין הזכיין/הקבלן המבצע של המקטע הרלוונטי בפרויקט ,או בין מזמין הפרויקט לבין המציע ,ובלבד שבין קידום מקטעי הפרויקט מתקיים
רצף כרונולוגי (כלומר ,משך הזמן שבין מועד הסיום של אחד ממקטעי הפרוייקט לבין מועד ההתחלה של מקטע אחר בפרוייקט לא עלה על שנתיים) .בנסיבות
האמורות יידרש המציע להוכיח כי כל מקטעי הפרויקט ,יחדיו ,עומדים בתנאי הסף/תנאי האיכות הרלוונטיים.
מציע יהיה רשאי לצרף מקטעים כפרויקט או להפרידם לפרויקטים נפרדים בהתאם לאמור בהגדרה זו לעיל .לצד האמור ,מקטעים שצורפו זה לזה והוצגו בהצעה
כפרויקט אחד ,לא יוצגו על ידי המציע גם כמספר פרויקטים נפרדים ,ומקטע אחד מהם לא יוצג כפרויקט עצמאי.
" פרויקט תשתיות תחבורה" – "פרויקט" בישראל ,במסגרתו בוצעו:
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( )1עבודות להקמה או לשדרוג של "כביש בינעירוני ראשי" ו/או "כביש מהיר" ו/או "כביש מעויר מהיר" ו/או "כביש אזורי" ו/או "מחלף" ו/או "מפרידן" בכבישים
כאמור ,כהגדרת מונחים אלה ב"ספר הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין עירוניות ,צמתים ומחלפים" של משרד התחבורה בנוסחו המעודכן נכון למועד להגשת
ההצעות במכרז;
 או -( )2עבודות להקמה או לשדרוג של מסילת רכבת כבדה;
 או -( )3עבודות להקמה של מסילת רכבת קלה;
למען הסר ספק מובהר כי פרויקט שמהותו אחזקה של כבישים ו/או מסילות מוחרג מהגדרה זו.
" היקף כספי"  -היקפו הכספי (בשקלים חדשים ,בערך נומינאלי ,ללא מע"מ) של פרויקט תשתיות תחבורה המוצג בהצעה למכרז אשר נוהל ע"י המציע או על ידי מנהל
התכנון מטעמו (לפי העניין) ,כשהוא מחושב:
( )1ככל שטרם נבחר קבלן לביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט  -בהתאם לאומדן העדכני המאושר בסיומו של שלב התכנון הרלוונטי;
 או -( )2במידה שנבחר קבלן לביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט  -בהתאם להצעת המחיר שהתקבלה מהקבלן שנבחר לביצוע עבודות ההקמה;
" מגדיר המשימות"  -ביחס לתכנון עבור פרויקטים של כבישים :מגדיר משימות ותוצרים למנהל הפרויקט של נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ גרסא  , 12-2009או לחילופין ,ביחס לתכנון עבור פרויקטים של מסילות רכבת כבדה :מגדיר המשימות של רכבת ישראל בע"מ – מגדיר משימות ותעריף ניהול
פרויקטים ,מהדורה  1.06פברואר ;2017
" השלמת תכנון מוקדם"  -ביצוע כל המשימות הרלוונטיות לשלב התכנון המוקדם כפי שהוגדרו ע"י מזמין העבודה;
" השלמת תכנון מפורט" – משמעו פרסום מכרז/ים לביצוע.
" תכנון מוקדם כולל הליך סטטוטורי" – השלמת תכנון מוקדם ואישור התכנית ע"י מוסד התכנון הרלבנטי ופירסומה ברשומות למתן תוקף במהלך התקופה
הרלוונטית;
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" השלמת ביצוע פרויקט"  -פתיחה לתנועה של "פרויקט תשתיות תחבורה" בהתאם לתצורתו הסופית או קבלת תעודת גמר בגינו או קבלת חשבון סופי מאושר ע"י
המזמין בגינו;
(" ה)תקופה (ה)רלוונטית"  -התקופה שבין יום  1.1.2004לבין המועד להגשת ההצעות;
" תואר אקדמי"  -תואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה;

 .5אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום:

חתימת המצהיר/ה
(ללא חותמת המציע)

תאריך

אישור
הנני מאשר כי ביום ________ התייצב בפני ,עו"ד _________ (מ.ר )________ .מר/גב' _________ ,בעל ת.ז / ________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,המוסמך
לחתום בשם המציע  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי אם לא ת/יעשה כן יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה בפניי נכונות ההצהרה
דלעיל וחתם/מה עליה.

שם עורך הדין וחתימה

תאריך
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טופס מס' (3ב) – גרסה 2
הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים ולצורך הערכת האיכות – מנהל התכנון מטעם המציע

[יצורף בהתאם לסעיף  7.2.2להזמנה להציע הצעות]

תשומת לב המציעים כי המידע שיפורט על-ידי המציע בטופס זה ישמש את החברה גם לצורך הערכת איכות ההצעות .לפיכך ,המציעים נדרשים
לפרט במסגרת הטופס הן את הניסיון הרלוונטי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ,והן את הניסיון הרלוונטי לצורך ניקוד איכות ההצעה.
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 .1אני עורך תצהיר זה במסגרת הצעת _______________________ [יש להשלים את שם המציע] מספר זיהוי ______________ (להלן" :המציע") למכרז
מסגרת מס'  461/81/19לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת כבדה עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :המכרז"
או "החברה" ,לפי העניין).
 .2אני בעל ותק של  10שנים לפחות ,ממועד סיום תואר אקדמי בהנדסה או באדריכלות.1
 .3במהלך התקופה הרלוונטית ,הח"מ ניהל את התכנון המוקדם עד השלמתו ,בפרויקטים של תשתיות תחבורה,

כדלקמן3 2:

 1להוכחת האמור ,יש לצרף לטופס זה תעודת תואר על שם מנהל התכנון המוצע מטעם המציע .ככל שמנהל התכנון המוצע הינו בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ,יש לצרף אישור
שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי ממחלקת הערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ ,של משרד החינוך.
 2מונחים הנזכרים בסעיף זה ובטבלה שלהלן שלגביהם קיימת הגדרה בסעיף  4להלן ,משמעותם תהיה בהתאם להגדרה המפורטת בסעיף  4להלן.
 3ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.
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תיאור הפרויקט
מס'

שם
הפרויקט

[יש לציין בין היתר )1( :האם מדובר בפרויקט להקמה או
לשדרוג של כביש ,או בפרויקט להקמה או לשדרוג של
מסילת רכבת כבדה ,או בפרויקט להקמה של מסילת רכבת
קלה (הרלוונטי לתנאי הסף בלבד); ( )2האם המציע "ניהל
תכנון מוקדם כולל הליך סטטוטורי"]

מועד
התחלת
התכנון
המוקדם

מועד
השלמת
התכנון
המוקדם

[חודש ושנה]

[חודש ושנה]

.1
.2
.3
.4
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השלמת הליך
סטטוטורי
[יש לציין את מועד הפרסום
ברשומות (חודש ושנה),
ומספר התכנית]

היקפו
הכספי של
הפרויקט
[בש"ח]

איש קשר לבירורים
מטעם מזמין הפרויקט
ופרטי התקשרות עמו
[שם המזמין ,שם מלא של איש
הקשר ,דוא"ל ומס' טלפון נייד]

 .4במהלך התקופה הרלוונטית ,הח"מ ניהל את התכנון המפורט עד השלמתו בפרויקטים של תשתיות תחבורה ,כדלקמן:
תיאור הפרויקט
מס'

שם
הפרויקט

[יש לציין בין היתר האם מדובר בפרויקט להקמה או לשדרוג
של כביש ,או בפרויקט להקמה או לשדרוג של מסילת רכבת
כבדה ,או בפרויקט להקמה של מסילת רכבת קלה (הרלוונטי
לתנאי הסף בלבד)]

מועד
התחלת
התכנון
המפורט

מועד השלמת
התכנון המפורט

מועד השלמת
ביצוע פרויקט

[מועד פרסום מכרז
לביצוע]

[יש לציין חודש
ושנה]

[חודש ושנה]
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היקפו
הכספי של
הפרויקט
[בש"ח]

איש קשר לבירורים
מטעם מזמין הפרויקט
ופרטי התקשרות עמו
[שם המזמין ,שם מלא של איש
הקשר ,דוא"ל ומס' טלפון נייד]

.1
.2
.3
.4
 .5הגדרת מונחים
" פרויקט"  -יוכל לכלול את כל אלה:
( )1כל מקטע בפרויקט ,בנפרד ,אשר תכנונו וביצועו נערכו במסגרת התקשרות נפרדת ,שבין מזמין הפרויקט לבין הזכיין/הקבלן המבצע של המקטע הרלוונטי בפרויקט,
או בין מזמין הפרויקט לבין המציע ,וזאת על אף שכל אחד ממקטעי הפרויקט האמורים מצויים בממשק פיסי ביניהם ,ו/או מהווים חלק מפרויקט אחד .בנסיבות

 4מונחים הנזכרים בסעיף זה ובטבלה שלהלן שלגביהם קיימת הגדרה בסעיף  5להלן ,משמעותם תהיה בהתאם להגדרה המפורטת בסעיף  5להלן .
 5ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.
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האמורות יידרש המציע להוכיח כי כל מקטע בפרויקט עליו הוא מבקש להסתמך לצורך עמידה בתנאי סף ו/או לצורך קבלת ציון האיכות עומד ,כשלעצמו ,גם
ביתר הדרישות הנקובות בתנאי הסף/תנאי האיכות הרלוונטיים.
( )2צירוף של מקטעים בפרויקט ,יחדיו ,המצויים בממשק פיסי ו/או המהווים חלק מפרויקט אחד ,על אף שתכנונם וביצועם נערכו במסגרת התקשרות נפרדת שבין
מזמין הפרויקט לבין הזכיין/הקבלן המבצע של המקטע הרלוונטי בפרויקט ,או בין מזמין הפרויקט לבין המציע ,ובלבד שבין קידום מקטעי הפרויקט מתקיים
רצף כרונולוגי (כלומר ,משך הזמן שבין מועד הסיום של אחד ממקטעי הפרוייקט לבין מועד ההתחלה של מקטע אחר בפרוייקט לא עלה על שנתיים) .בנסיבות
האמורות יידרש המציע להוכיח כי כל מקטעי הפרויקט ,יחדיו ,עומדים בתנאי הסף/תנאי האיכות הרלוונטיים.
מציע יהיה רשאי לצרף מקטעים כפרויקט או להפרידם לפרויקטים נפרדים בהתאם לאמור בהגדרה זו לעיל .לצד האמור ,מקטעים שצורפו זה לזה והוצגו בהצעה
כפרויקט אחד ,לא יוצגו על ידי המציע גם כמספר פרויקטים נפרדים ,ומקטע אחד מהם לא יוצג כפרויקט עצמאי.
" פרויקט תשתיות תחבורה" – "פרויקט" בישראל ,במסגרתו בוצעו:
( )1עבודות להקמה או לשדרוג של "כביש בינעירוני ראשי" ו/או "כביש מהיר" ו/או "כביש מעויר מהיר" ו/או "כביש אזורי" ו/או "מחלף" ו/או "מפרידן" בכבישים
כאמור ,כהגדרת מונחים אלה ב"ספר הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין עירוניות ,צמתים ומחלפים" של משרד התחבורה בנוסחו המעודכן נכון למועד להגשת
ההצעות במכרז;
 או -( )2עבודות להקמה או לשדרוג של מסילת רכבת כבדה;
 או -( )3עבודות להקמה של מסילת רכבת קלה;
למען הסר ספק מובהר כי פרויקט שמהותו אחזקה של כבישים ו/או מסילות מוחרג מהגדרה זו.
" היקף כספי"  -היקפו הכספי (בשקלים חדשים ,בערך נומינאלי ,ללא מע"מ) של פרויקט תשתיות תחבורה המוצג בהצעה למכרז אשר נוהל ע"י המציע או על ידי מנהל
התכנון מטעמו (לפי העניין) ,כשהוא מחושב:
( )1ככל שטרם נבחר קבלן לביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט  -בהתאם לאומדן העדכני המאושר בסיומו של שלב התכנון הרלוונטי;
 או -( )2במידה שנבחר קבלן לביצוע עבודות ההקמה של הפרויקט  -בהתאם להצעת המחיר שהתקבלה מהקבלן שנבחר לביצוע עבודות ההקמה;
" מגדיר המשימות"  -ביחס לתכנון עבור פרויקטים של כבישים :מגדיר משימות ותוצרים למנהל הפרויקט של נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ גרסא  , 12-2009או לחילופין ,ביחס לתכנון עבור פרויקטים של מסילות רכבת כבדה :מגדיר המשימות של רכבת ישראל בע"מ – מגדיר משימות ותעריף ניהול
פרויקטים ,מהדורה  1.06פברואר ;2017
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" השלמת תכנון מוקדם"  -ביצוע כל המשימות הרלוונטיות לשלב התכנון המוקדם כפי שהוגדרו ע"י מזמין העבודה;
" השלמת תכנון מפורט" – משמעו פרסום מכרז/ים לביצוע.
" תכנון מוקדם כולל הליך סטטוטורי" – השלמת התכנון המוקדם ואישור התכנית ע"י מוסד התכנון הרלבנטי ופירסומה ברשומות למתן תוקף במהלך התקופה
הרלוונטית;
" השלמת ביצוע פרויקט"  -פתיחה לתנועה של "פרויקט תשתיות תחבורה" בהתאם לתצורתו הסופית או קבלת תעודת גמר בגינו או קבלת חשבון סופי מאושר ע"י
המזמין בגינו;
(" ה)תקופה (ה)רלוונטית"  -התקופה שבין יום  1.1.2004לבין המועד להגשת ההצעות;
" תואר אקדמי"  -תואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה;

 .6הצהרות מנהל התכנון מטעם המציע:
 .6.1הריני לאשר כי קראתי בקפידה את כל מסמכי המכרז על נספחיהם ,למדתי והבנתי את האמור בהם ,ובדקתי בקפידה את כל ההתחייבויות ,הדרישות,
התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על התחייבויותיי כלפי החברה והמציע כאמור בסעיף  6.5להלן ,ובהתאם להם סייעתי למציע
לערוך את הצעתו זו בכל ההיבטים הנוגעים לאספקת השירותים ותמחור ההצעה ,הכל בהתאם למומחיותי המקצועית .אני מוותר בזאת מראש על כל
טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של ההתחייבויות ,הדרישות ,התנאים או הנסיבות ,פיזיים משפטיים ואחרים ,העשויים להשפיע על אספקת
השירותים.
.6.2

הנני בעל הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים לניהול התכנון מטעם המציע ,לרבות הזמינות הנדרשת לכך.

 .6.3אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות שהיא.
 .6.4במועד להגשת ההצעות במכרז הנני בעלים של המציע ,או שותף במציע ,או נושא משרה במציע או עובד של המציע שבינו לבין המציע מתקיימים יחסי
עובד מעביד.
 .6.5ככל שהמציע יוכרז כמציע הזוכה במכרז והחברה תתקשר עמו בחוזה ,אנהל בעצמי את עבודות ניהול התכנון ,במהלך כל תקופת ההתקשרות בין החברה
לבין המציע ,בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז.
.6.6

הריני מצהיר ומתחייב כי אהיה ערוך להתחיל באספקת השירותים באופן מיידי ,ככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז.

 .6.7הריני מתחייב לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי ההצעה הידועים לי לאחרים.
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 .6.8אינני משתתף באף הצעה אחרת המוגשת למכרז.
 .7אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום:

חתימת המצהיר/ה
(מנהל התכנון המוצע)

תאריך

אישור
הנני מאשר כי ביום ________ התייצב בפני ,עו"ד _________ (מ.ר )________ .מר/גב' _________ ,בעל ת.ז / ________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,המוסמך
לחתום בשם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי אם לא ת/יעשה כן יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה בפניי נכונות ההצהרה
דלעיל וחתם/מה עליה.

שם עורך הדין וחתימה

תאריך
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טופס מס' 4
הצעת המחיר

[יצורף בהתאם לסעיף  8.1להזמנה להציע הצעות]
לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלון ( 65מגדל טויוטה)
תל-אביב
הנדון :הצעת מחיר למכרז מסגרת מס'  461/81/19לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון בפרויקטים של
כבישים ומסילות רכבת כבדה עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :המכרז")
 .1הוראות כלליות למילוי הטופס:
 .1.1אי-מילוי הצעת המחיר יביא לפסילת הצעת המציע.
 .1.2כל חריגה מהמגבלה הנקובה בטבלה שבסעיף  2להלן ,עלולה להוביל לפסילת הצעת המציע.
 .1.3כל עמוד בהצעת המחיר יהיה חתום כדין על ידי המציע.
 .2הצעת מחיר
א .שירותים בקשר לפרויקטים של כבישים

אחוז ההנחה המוצע ביחס ל"תעריף נתיבי
ישראל לניהול פרויקטים מעל  150מיליון ₪
מיום ( "21.12.2017להלן" :תעריף נת"י").

מגבלה

אחוז ההנחה המוצע יהיה בטווח שבין  0%ל-
 .20%לא ניתן להציע תוספת (היינו ,אסור
לנקוב באחוז הנחה שלילי).

______%

ב .הרינו מתחייבים כי שירותים בקשר לפרויקטים של מסילות רכבת כבדה יבוצעו על ידנו תמורת
התעריף לשלב התכנון הרלוונטי ,כפי שנקבע ב"מגדיר משימות ותעריף – ניהול פרוייקטים" של
רכבת ישראל (מהדורה  1.06מחודש פברואר ( )2017להלן" :תעריף רכבת ישראל") ,לאחר ניכוי
הנחה בשיעור של .5%
ג .הרינו מתחייבים כי שירותי תכנון לפרויקטים של כבישים  /מסילות רכבת כבדה שאינם
מתומחרים על-פי תעריף נת"י או על-פי תעריף רכבת ישראל ,יבוצעו על ידנו תמורת שכר שתקבע
על -פי תעריף והוראות להתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים ע"פ תשומות מתכננים בעבודת
בינוי של החברה ,המצורף כנספח ב' 3לחוזה.
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 .3הצהרות המציע בקשר להצעת המחיר:
 .3.1התמורה כמפורט בסעיף  2לעיל מהווה תמורה מלאה ,הוגנת ,ממצה ,שלמה ,סופית ומוחלטת בגין
אספקת השירותים ,וכוללת את כל ההוצאות המיוחדות והכלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות ו/או
הקשורות ו/או הנובעות מאספקת השירותים על פי מסמכי המכרז ,ומבלי שישולמו מקדמים ו/או
תוספות כלשהם.
 .3.2התמורה כמפורט בסעיף  2לעיל כוללת את כל העלויות וההוצאות ,הישירות והעקיפות ,הדרושות
לאספקה מלאה ומושלמת של השירותים ,הפעולות וההתחייבויות שעלינו לבצע על פי מסמכי
המכרז  ,בין אם פורטו מפורשות ובין אם נדרשות להשלמת ביצוען של פעולות והתחייבויות
שפורטו במסמכי המכרז ,ולרבות :מיסים ,אגרות ,היטלים ,תשלומי חובה ,רווחים ,ביטוח לסוגיו
השונים ,אישורים ,רישיונות ,הוצאות משרדיות ,צילומים ,טלפונים ,פקסים ,שליחויות ,נסיעות,
חניות ,מוניות וכו' ,וכן כל עלות ו/או הוצאה אחרת בקשר להספקת השירותים.
 .3.3ידוע לנו כי תעריף נת"י ישמש כבסיס לתשלום התמורה גם בגין שירותים בקשר לפרויקטים של
כבישים שהיקפם הכספי המוערך (במועד ייזום הפרויקט) הינו נמוך מ 150-מלש"ח ,וכי ככל
שההיקף הכספי המוערך (במועד ייזום הפרויקט) הינו נמוך מ 25-מלש"ח תחושב התמורה לה
נהיה זכאים על פי המדרגה הראשונה ( 25-50מלש"ח) בתעריף נת"י ,לאחר ניכוי אחוז ההנחה בו
נקבנו במסגרת הצעת מחיר זו .על אף האמור ידוע לנו גם כי החברה שומרת על זכותה לקיים הליך
תיחור ביחס לשירותים כאמור ובמסגרתו לקבוע תמורה אחרת ביחס לשירותים אלו ,ולא תהיה
לנו כל טענה או תביעה ככל שהחברה תחליט להפעיל זכות זו.
 .3.4ידוע לנו כי ביחס לשירותים בקשר לפרויקטים של כבישים שהיקפם הכספי המוערך (במועד ייזום
הפרויקט) גבוה מ 1-מיליארד ש"ח תחושב התמורה לה נהיה זכאים על פי המדרגה האחרונה (700-
 1,000מלש"ח) בתעריף נת"י ,לאחר ניכוי אחוז ההנחה בו נקבנו במסגרת הצעת מחיר זו .על אף
האמור ידוע לנו גם כי החברה שומרת על זכותה לקיים הליך תיחור ביחס לשירותים כאמור
ובמסגרתו לקבוע תמורה אחרת ביחס לשירותים אלו ,ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה ככל
שהחברה תחליט להפעיל זכות זו.
 .3.5ידוע לנו כי החברה עתידה להוסיף לסכום התמורה לו נהיה זכאים בגין אספקת השירותים מע"מ
כחוק.
 .3.6הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,עד למועד הנקוב בתנאי המכרז.

חותמת המציע
וחתימות מורשי החתימה מטעמו

תאריך
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טופס מס' 5
אישור זכויות חתימה

[יצורף בהתאם לסעיף  8.2להזמנה להציע הצעות]

תאריך__________________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רחוב יגאל אלון 65
תל-אביב
א.ג.נ,.
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני ,עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:
כי

ה"ה

___________________________________________________________,

החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ (להלן" :המציע") ועל שאר
המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מסגרת מס'  461/81/19לאספקת שירותי תיאום וניהול תכנון
בפרויקטים של כבישים ומסילות רכבת כבדה עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,מוסמך/ים לחייב את
המציע בחתימתו /ם בצירוף חותמת המציע.

שם עורך הדין וחתימה

תאריך
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