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יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ (להלן" :יפה נוף" או "החברה") מתכבדת בזאת
להודיעכם על הקמת מאגר ספקים בתחום ניהול התכנון ,הביצוע והפיקוח בפרויקטים של
תחבורה ,תשתיות ובנייה ,ומתכבדת בזאת להזמינכם להגיש בקשות להיכלל במאגרים אלו.
תשומת לב המציעים כי נותני שירותים העובדים כיום עבור יפה נוף ו/או הכלולים במאגר
היועצים שלה במתן שירותים נושא קול קורא זה ,מחויבים גם כן בהגשת הצעה על מנת
להיכלל במאגר מחדש ,שאם לא כן ייגרעו מהמאגר.
.1

רקע
 .1.1יפה נוף הינה חברה עירונית בבעלות עיריית חיפה .יפה נוף הוסמכה על ידי משרד
התחבורה לנהל ,לתכנן ולבצע פרויקטים של תחבורה ובכללם תכנון והקמה של
כבישים וגשרים עירוניים ובינעירוניים .בנושאים אלה יפה נוף פועלת בתיאום ועל פי
הנחיות משרד התחבורה.
 .1.1מעת לעת ,מתקשרת יפה נוף עם ספקים ובכלל אלה משרדי ניהול פרויקטים,
מהנדסים ,מתכננים וכיו"ב מרשימת הספקים אותה היא מנהלת לצורך ניהול
הפיקוח ,התכנון ,וביצוע הפרויקטים שבאחריותה.
 .1.1בדעת יפה נוף להכין את מאגר הספקים שלה ע"י הקמת מאגר ספקים בתחומי
חברות ניהול פרויקטים (תכנון ,ביצוע) ומנהלי פרויקטים ,מנהלי תכנון ומנהלי
ביצוע מטעמן באופן שיכלול תנאי סף ומנגנון דירוג איכות אשר יתעדכנו מעת לעת,
וזאת בהתאם להנחיות משרד התחבורה שעניינן "נהלי איכות – דירוג איכות ותנאי
סף" ,המצורפות לידיעת המועמדים כנספח לקול קורא זה ,ובשינויים הנובעים
מאופי פעילותה של יפה נוף.
 .1.1לאחר הקמת המאגר ולצורך קבלת השירותים המפורטים מעלה ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,תפנה יפה נוף אל אחד או יותר מהספקים לצורך הזמנת עבודה .תמורת
העבודה תשולם עפ"י התעריף הרלוונטי המאושר ביפה נוף המעודכן בתקופת מתן
השירותים.
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הגדרות
 .1.1בקול קורא זה על כלל נספחיו ,למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות הרשומה
בצדם ,אם אין כוונה אחרת משתמעת על פי הקשר הדברים:
ההצעה

מכלול המסמכים ,האישורים ,התצהירים וכל החומר המוגש
על ידי המציע על פי קול קורא זה.

המציע

חברת ניהול שהגישה הצעה להצטרפות למאגר.

דירוג איכות

מנגנון דירוג איכות אשר יקבע ,יופעל ויעודכן מעת לעת ע"י
יפה נוף במסגרת המאגר.

החברה/יפה
נוף

יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ ,מרחוב ביאליק 1
חיפה.

המאגר

רשימת הספקים של יפה נוף לניהול התכנון ,הביצוע והפיקוח
בתחום התשתיות בהתאם לתחום ולקטגוריה כמפורט בנספח
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התנאים המקצועיים.
הספק

מציע אשר יפה נוף קבעה כי יכנס למאגר.

הנדסאי

בעל תפקיד מטעם מציע הרשום במרשם ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים ,התשע"ג ,1011-בענף הנדסה אזרחית ,ובעל רישיון
הנדסאי אזרחי בתוקף.

מהנדס

בעל תפקיד מטעם מציע הרשום בפנקס המהנדסים ,כהגדרתו
בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח ,1958-בענף הנדסה
אזרחית ,ובעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף.

תנאי הסף

דרישות הכשירות המינימאליות המפורטות בתנאים
המקצועיים (נספח  )1והדרישות המנהליות המפורטות
בתנאים הכלליים (נספח .)1

היקף כספי

ההיקף התקציבי המאושר של הפרויקט (ללא מע"מ).

מנהל/ים

מנהל/י פרויקט ו/או מנהל/י תכנון ו/או מנהל/י ביצוע.

פרויקט

פרויקט הנדסה אזרחית במסגרתו בוצעו עבודות בניה של
כבישים ו/או גשרים ו/או מנהרות ו/או מסילות ברזל.

קטגוריה S

פרויקט בהיקף כספי של עד  10מליון .₪

קטגוריה A

פרויקט בהיקף כספי של מעל  10מליון  ₪ועד  50מליון .₪

קטגוריה B

פרויקט בהיקף כספי של מעל  50מליון  ₪ועד  150מליון .₪

קטגוריה C

פרויקט בהיקף כספי של  150מליון  ₪ועד  500מליון .₪

קטגוריה D

פרויקט בהיקף כספי של מעל ל  500מליון .₪

קטגוריות

קטגוריות  C ,B ,A ,Sו.D -

 .1.1מסמכי הקול קורא כוללים את המסמכים כדלקמן:
מסמך א'

הוראות כלליות ומנהלה
נספח  - 1תנאים מקצועיים
נספח  - 1תנאים כלליים
נספח  - 1מנגנון דירוג איכות
נספח  - 1השעיית ספקים מהמאגר

מסמך ב'

ההצעה
טופס מס'  - 1כתב הצהרה והצעה להיכלל במאגר הספקים
טופס מס'  - 1הסכמת הספק למתן שירותים לפי הסכמים סטנדרטיים
ותעריפים של החברה
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טופס מס' 1א' -
טופס מס' 1ב' -
טופס מס' 1ג' -
טופס מס' - 1
טופס מס' - 5
טופס מס' 6א'-
טופס 6ב' -
טופס - 7
טופס 8א' -
טופס מס' 8ב'-
טופס מס' 9א' -
טופס מס' 9ב' -
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הצהרה והתחייבות בעניין היעדר תיאום
טופס הצהרה בדבר העדר/חשש לניגוד עניינים
תצהיר מנהל חברה/עוסק למתן שירותים
כספק משנה
התחייבות לשמירת סודיות
טופס פתיחת תיק ספק
פרטים אודות המציע ועובדיו
אישור עורך דין על זכויות חתימה
אישור רו"ח/עו"ד לבעלי מקצוע
תצהיר המציע ומנהל המציע לצורך הוכחת
ניסיון בתנאי הסף
טופס להוכחת ניסיון קודם של המציע לצורך
עמידה בתנאי הסף הנוגעים לניסיון המציע
תצהיר אודות ניסיון המנהלים המוצעים
לצורך הוכחת ניסיון בתנאי הסף
טופס להוכחת ניסיון קודם של המנהל המוצע
לצורך עמידה בתנאי הסף הנוגעים לניסיון
המציע

תיאור המאגר
 .1.1המאגר יורכב מספקים שהן חברות ניהול בתחומים הבאים :ניהול פרויקט; ניהול
תכנון ו -ניהול ביצוע ובהתאם לסיווגם בכ"א מהקטגוריות.
 .1.1במסגרת בחירת הספקים למאגר תיבחן עמידת חברות הניהול וכן אנשי הצוות
מטעמן  -מנהלי פרויקט ,מנהלי תכנון ו -מנהלי ביצוע.
 .1.1על המציע לעמוד בתנאי הסף הכלליים של המציעים וכן תנאי סף של המנהלים
המועמדים מטעמו לרישום במאגר ,שכן הרישום במאגר הינו רישום שמי של בעל
מקצוע רלוונטי מטעם המציע .המציע והמועמדים מטעמו חייבים לעמוד בתנאי
הסף שנקבעו בכל אחד מתחומי ההתמחויות.
 .1.1המנהלים המועמדים שיוצגו על ידי מציע בהצעה ,העונים על כל תנאי הסף
הקבועים בקול קורא הם שיתנו את השירותים ליפה נוף במידה וימסרו לספק ביצוע
שירותים כלשהם .על הספק לעדכן באופן מיידי על כל שינוי במצבת של המנהלים
המועסקים על ידו ושאושרו על ידי יפה נוף.
 .1.5כתנאי לבחירתו למאגר על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ,כמפורט בנספחי
התנאים הכלליים המצורף לקול קורא זה כנספח  ,1וכן לעמוד בתנאי הסף
המקצועיים ביחס לתחום ולקטגוריה אליה הוא מבקש להיבחר ,כמפורט בנספח
תנאי הסף המקצועיים המצורף לקול קורא זה כנספח .1
 .1.6במסגרת קול קורא זה כל מציע רשאי להציע את מועמדותו באחד או יותר מתחומי
המאגר כאמור ובאחת או יותר מקטגוריות.
 .1.7יפה נוף תקבע האם המציעים עונים לתנאי הסף המנהליים והמקצועיים וכן תסווג
לפי שיקול דעתה את המציעים ומנהלי הפרויקטים מטעמם לתחומים ו/או
הקטגוריות השונות במאגר.
 .1.8יפה נוף רשאית לעדכן מעת לעת את הקטגוריה אליה משויך הספק בהתאם
לביצועיו ,וכפי שיקבע ויפורט בנספח ,מנגנון דירוג איכות שיצורף/יעודכן על ידה
מעת לעת .בהגשת הצעתו זו המציע מסכים לכך שיפה נוף תהיה רשאית לקבוע ו/או
לעדכן מעת לעת את נוהל דירוג איכות אשר יחול על הספקים במאגר.
4

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
.4

ביצוע שירותים ע"י הספקים
 .1.1לצורך תכנון ,ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים יפה נוף תהיה רשאית לפנות,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה ,לספקים בהתאם לתחום המאגר
ולקטגוריה אליה סיווגה את הספק או בהתאם לעדכון סיווגו כפי שיעשו מעת לעת
ע"י יפה נוף בהתאם לנוהלי יפה נוף.
 .1.1ליפה נוף שמורה הזכות למסור ביצוע שירותים ביחס לפרויקט בהיקף כספי של
קטגוריה מסוימת לספק הנכלל במאגר בקטגוריה שהיקפה הכספי גבוה יותר
מהקטגוריה אליה מסווג הפרויקט ,וזאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של יפה
נוף ובהתחשב בפרויקט ,באופיו וברמת מורכבותו.
 .1.1אין בבחירת ספק להיכלל במאגר כדי להבטיח לו כי יוזמנו ממנו שירותים בכלל
ו/או בהיקף כלשהו בפרט ,ואין באפשרותה של יפה נוף לדעת ו/או להציג עתה את
ההיקף הכספי ו/או האופי של הפרויקטים שיימסרו על ידה ,ככל שיימסרו ,לספקים
שבמאגר.
 .1.1חלוקת ביצוע השירותים בין הספקים בכל קטגוריה תעשה ככל הניתן בסבב מחזורי
ושוויוני ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יפה נוף ובשים לב לאופן מתן
השירותים על ידי הספקים ולשביעות רצונה של יפה נוף ממנו.
 .1.5אין באמור כדי לגרוע מזכות של יפה נוף לערוך הליך תחרותי נוסף לצורך מסירת
מטלה כלשהי למי מהספקים ו/או מזכותה שלא לפנות לספקים לצורך ביצוע
שירות/ים כלשהו/הם ו/או לפרסם מכרזים ו/או לערוך הליכים תחרותיים אחרים
בקשר עם ביצועו של שירות כלשהו שניתן היה לביצוע באמצעות הספקים מהמאגר,
או להתקשר עם כל גורם אחר לשם ביצוע השירותים.
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מסמכי הקול הקורא
 .5.1את מסמכי הקול קורא ניתן להוריד מאתר האינטרנט של יפה נוף בכתובת
( www.yefenof.co.ilלהלן" :אתר האינטרנט") תחת לשונית "חוזים ומכרזים-
מומחים – רישום למאגר מומחים" ,עד ליום .23.3.2017
 .5.1השתתפות בקול קורא מותנית בתשלום בסך ( ₪ 1,000כולל מע"מ) (להלן" :דמי
השתתפות") ,שלא יוחזרו .תשלום דמי ההשתתפות ייעשה החל מיום 11.1.1017
ניתן לבצע את התשלום במזומן או באמצעות המחאה לפקודת "חברת יפה נוף
תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ" (אצל אורית או ליאת מאגף כספים בקומה )8
במועד הגשת המסמכים לידי גב' מירי בוכבינדר (קומה -8לשכת יועמ"ש).
 .5.1המסמכים אותם נדרשים המציעים להגיש יחד עם ההצעה ,די בהם כדי להוכיח את
עמידת המציע בתנאי הסף הרלבנטיים אליו לפי העניין .עם זאת יובהר כי יפה נוף
מבחינה בין תנאי הסף המהותיים ,אשר אמורים להתקיים במועד הגשת ההצעות
אלא אם נאמר אחרת ,לבין דרכי הוכחתו – שיכול ותושלמנה גם לאחר הגשת
ההצעות .זאת ,מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות יפה נוף על פי תנאי קול קורא
זה ,לרבות סמכותה לדרוש תיעוד ,הסברים או מסמכים נוספים ,אם הדבר נדרש על
פי שיקול דעתה .כמו כן ,יובהר ,כי יפה נוף תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים
המצויים ברשותה ו/או ברשות עיריית חיפה ו/או משרד התחבורה ו/או יועצים
מטעמם לצורך בדיקת ההצעות ,לרבות תנאי הסף ,וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש
תקלות ,השמטות ,העדר תיעוד מספיק ,בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם
לאו.
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 .5.1ליפה נוף תהיה הסמכות לפרש את הדרישות המפורטות בקול קורא זה פירוש
מרחיב אף אם אין הוא הסביר ביותר ,להסיר כל פורמאליות ולהתיר המרה של
דרישה בדרישה שוות ערך או בדרישה אחרת המפצה עליה ,להכשיר סטיות קטנות
ובלתי מהותיות מהן ,ובנסיבות מתאימות ,לרבות עקב טעויות בהערכה או בניסוח,
אף לוותר על אחת או יותר מן הדרישות המפורטות לעיל ,והכול אם נוכחה לדעת כי
הדבר משרת את תכלית המאגר וטובת הפרויקט בכלל זה.
 .5.5ליפה נוף תהיה הסמכות ,בנסיבות מתאימות ,לרבות עקב טעויות בהערכה או
בניסוח ,להוסיף על הדרישות המפורטות להלן דרישות נוספות ,ובלבד שתתיר לכל
המתמודדים לתקן את הצעתם כתוצאה מדרישות נוספות אלה ,ככל שיש בכך צורך,
והכול אם נוכחה לדעת כי הדבר משרת את תכלית המאגר וטובת הפרויקט.
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לוח זמנים
 .6.1לוח הזמנים להקמת המאגר הינו כדלקמן ,בכפוף לסמכויות יפה נוף לשנות
המועדים:
פעולה
מועד פרסום הקול קורא
מועד עיון במסמכי הקול קורא
שכתובתו
האינטרנט
באתר
www.yefenof.co.il
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
לגב' מירי בוכבינדר בדואר
אלקטרוני miri_b@yefenof.co.il
המועד להגשת הצעות (להלן:
"המועד האחרון להגשת הצעות")
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מועדים
החל מיום 11.1.1017
מיום 11.1.1017
עד לתאריך  1.1.1017בשעה 11:00
בימים ראשון עד חמישי בין השעות
 ,16:00-8:00וזאת לא יאוחר
מיום ,11.1.1017עד השעה 11:00
בצהריים.

 .6.1יפה נוף רשאית לשנות מועדים אלו ו/או לבצע שינויים  /תיקונים במסמכי הקול
קורא .הודעות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ובאחריות המשתתף להתעדכן
באופן שוטף באתר .על המועדים החדשים יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים
שקדמו להם ,והכל מבלי שלמשתתפים תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר
לכך.
שאלות והבהרות
 .7.1מציע שיש לו שאלות ,הבהרות ,הערות ,בקשות והשגות (להלן" :שאלות") בקשר
לקול קורא או ביחס לתנאי ההצטרפות למאגר או כל חלק מהם ,מוזמן להעלותן על
הכתב ולשלוח אותן לגב' מירי בוכבינדר בדואר אלקטרוני .miri_b@yefenof.co.il
הפניה תכלול ציון שם המציע ושם הפונה מטעמו ,מענו ,כתובת הדוא"ל שלו ומספרי
הטלפון והפקסימיליה שלו .רק פניות בכתב תיענינה.
כמו כן ,יש לרשום בנדון" :שאלות הבהרה לקול קורא להקמת מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות" ולוודא את הגעת השאלות באמצעות
שימוש באפשרות "מעקב אחרי הודעות דואר אלקטרוני נשלחות" ,המבקשת
"אישור קריאה" אוטומטי מהנמען עם קבלת המסר בתוכנת הדואר האלקטרוני.
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 .7.1שאלות תועברנה בכתב בלבד כאמור ,ויתקבלו רק עד ליום ( 1.1.1017שעה )11:00
שאלות שתתקבלנה לאחר המועד האמור ,לא תיענינה ,בין השאר ,בכפוף לסמכויות
יפה נוף להלן ובמיוחד סמכותה להורות על הארכת מועדים.
 .7.1המענה לשאלות יינתן בכתב לפי כתובת הדואר האלקטרוני שצוין על ידי המציע
בשאלות וכן ע"י פרסום המענה באתר האינטרנט .עותק מהתשובה שניתנה ,יהווה
חלק בלתי נפרד מהקול קורא וממסמכי המאגר ומהוראותיו .לא יינתן פרסום
לזהות הפונה .רק תשובות שתשלחנה בכתב תחייבנה את הוועדה ועל המציעים חלה
על האחריות לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט.
 .7.1יפה נוף אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה ,ונוסח השאלות כפי שנשלחו ליפה נוף לא
יחייב את יפה נוף ולא יטיל עליה אחריות או חבות בשום צורה .לא תהיה כל
משמעות פרשנית או אחרת להחלטת יפה נוף לא להשיב לשאלה מסוימת או לניסוח
השאלה מחדש.
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הגשת ההצעה
 .8.1מסמכים שנדרש לצרף להצעה
7.1.1

על ההצעה להיות מוגשת ע"ג הטפסים המצורפים לקול קורא זה בליווי
כלל המסמכים המבוקשים בו .על המציעים להקפיד כי ההצעה תיערך על
ידם בצורה מסודרת ומלאה כמבוקש בקול קורא.

7.1.1

המציע יצרף להצעתו ,את כלל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו של
המציע והמועמדים מטעמו בכל תחום וקטגוריה בו המציע מבקש להיכלל,
בהתאם למפורט בנספח  - 1תנאים המקצועיים ובנספח  – 1תנאים כלליים,
בתיקייה נפרדת הנושאת את הכותרת "מסמכים להוכחת תנאי הסף
בתחום הרלוונטי".

7.1.1

ככל שמציע מבקש להיכלל ביותר מתחום אחד ו/או קטגוריה אחת ,יהיה
עליו לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים להוכחת הדרישות ביחס לכל
תחום וביחס לכל קטגוריה ,כפי שמפורט בנספחים.

 .8.1אופן הגשת ההצעה
הצעות המציעים תוגשנה על פי האמור להלן.
7.1.1

כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו יוכנסו למעטפה סגורה ואטומה
עליה יירשם "הצעה לקול קורא  -מאגר ספקים לניהול התכנון ,הביצוע
והפיקוח בתחום התשתיות" (להלן" :המעטפה") ,וכן שם המציע.

7.1.1

ההצעה על כלל נספחיה תוגש בשני העתקים (מקור+העתק מצולם) וכן
יצורף אליה עותק סרוק מלא של ההצעה בקובץ בפורמט  PDFעל גבי מדיה
מגנטית ( Disk on Keyאו .)CD

7.1.1

ההצעה תוגש בשפה העברית .ניתן ללוות את ההצעה בנספחים בשפות
העברית או האנגלית בלבד .מסמכים מתורגמים משפות אחרות יוגשו
מתורגמים לעברית או אנגלית בלבד ,בצירוף אישור נוטריוני בדבר נכונות
התרגום.
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7.1.1

ההצעה תוגש על גבי הטפסים המצורפים כנספחים לקול קורא זה ,כאשר
מסמכי המציע יצורפו כנספחים לאותם טפסים בהתאם למצוין באותם
טפסים.

7.1.5

כל עמוד מעמודי ההצעה ונספחיה יחתמו בידי המורשים להתחייב ולחתום
לעניין זה בשם המציע .למען הסר ספק ,הוועדה תהיה מוסמכת לדרוש
ממציע להוסיף או לתקן את החתימות שניתנו.

 .8.1מועד אחרון להגשת הצעות
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7.1.1

את המעטפה יש למסור לגב' מירי בוכבינדר במשרדי יפה נוף ,רחוב ביאליק
 ,1קומה  8בחיפה (אין לשלוח הצעות בדואר) בימים א' עד ה' בין השעות
 08:00עד  ,16:00וזאת לא יאוחר מיום  23.3.2017שעה ( 12:00להלן:
"המועד האחרון להגשת הצעות") .על המציעים לוודא קבלת חותמת
"נתקבל" ,תאריך ושעת המסירה .חומר שיועבר באופן אחר לא יטופל.

7.1.1

יפה נוף רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,בהודעה שתפורסם מטעמה בדרך שתקבע על ידה.

7.1.1

הצעה שלא תימסר כאמור עד המועד האחרון להגשת הצעות או במועד
מוארך כאמור לעיל ,לפי העניין ,לא תידון כלל.

7.1.1

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאים המקדימים
האמורים לעיל ,הבין את מהות המאגר ,הסכים לכל תנאיו וכי בטרם הגיש
את הצעתו ,קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים
והעובדות ,ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין
פרט ו/או תנאי כלשהו של הקול קורא על כל פרטיו וחלקיו.

7.1.5

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הקול הקורא
והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

7.1.6

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו על חשבון המציע ,ללא כל קשר
לתוצאות הקול הקורא ,לרבות אם נדרשה הארכת תוקף ההצעה.

מנגנון דירוג איכות
 .9.1יפה נוף תקבע בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם להנחיות משרד התחבורה מנגנון
דירוג איכות של חברות ניהול ומנהלי הפרויקטים מטעמן בהתאם למתווה הכללי
המפורט בנספח מנגנון דירוג האיכות המצורף לקול קורא זה.
 .9.1יפה נוף תעדכן מעת לעת את המאגר בהתאם למנגנון דירוג האיכות שיקבע לרבות
שינוי הקטגוריה שאליה סווג ספק ,גריעת ספק מהמאגר וכיו"ב.
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עדכון המאגר ,גריעת ספקים והשעייתם
 .10.1לאחר פרסום רשימת הספקים במאגר על ידי יפה נוף חלה חובה על כל ספק הרשום
במאגר לעדכן כל שינוי שעלול להשפיע על עמידתו בתנאי ההצטרפות למאגר או
פרטים מהותיים אחרים ביחס לפעילותו .יפה נוף תהיה רשאית לנקוט מעת לעת
באופן יזום או אקראי בדיקות ביחס לעמידת הספק בדרישות המאגר ובתנאים
המקצועיים והאחרים.
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 .10.1יפה נוף תהיה רשאית לפרסם מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנהליה
הליך משלים ו/או חדש לרענון/עדכון של המאגר ,המזמין מציעים חדשים להציע את
מועמדותם למאגר ולסיווגם בתחום ובקטגוריה בהתאם לתחום התמחותם.
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הוראות כלליות
 .11.1ההליך מתקיים בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1991-ותקנות
חובת המכרזים ,התשנ"ג 1991-ולנהלי המאגרים של יפה נוף ,ולא תישמע כל טענה
לפיה הדין המתאים להליך זה הינו תקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח 1987-או כל
טענה דומה .המציע מוחזק כמי שלמד ומכיר היטב את הדין ,דברי החקיקה,
הכללים והתנאים המחייבים הנוגעים לנושא הקול הקורא.
 .11.1מציעים העונים על כל התנאים ואשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של יפה נוף יימצאו
מתאימים ,יצורפו למאגר בתחום ובקטגוריה בהתאם לשיקול הדעת של יפה נוף.
 .11.1מובהר כי חברת יפה נוף אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
 .11.1יפה נוף אינה מתחייבת להעסיק את הספקים שיתקבלו למאגר בהיקף כלשהו,
והזמנת השירותים תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם לצרכיה ,בכתב
ומראש.
 .11.5הודעה למציע בדבר כניסתו למאגר תימסר למציע בכתב לכתובת הדואר
האלקטרוני שצוינה בהצעה .מציע שקיבל הודעת קבלה ,חייב למלא אחר האמור
במסמכי הקול הקורא בהתאם לתקופות המפורטות בו.
 .11.6סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הקשור לקול קורא זה ,וכן להתקשרות
שתתבצע עם הספק נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נספח  - 1תנאים מקצועיים
 .1כללי
.1.1

על חברות הניהול (ביצוע ו/או תכנון) ועל המנהלים (פרויקט ו/או תכנון ו/או ביצוע)
המוצעים על ידה לעמוד בדרישות הרלבנטיות המפורטות להלן ,בהתאם לתחום
ולקטגוריה אליה מבוקש להשתייך.

.1.1

על המציעים לצרף מסמכים להוכחת עמידה בכל התנאים הנ"ל ובהתאם לתחום
ולקטגוריה בה יציעו עצמם .יש להציג את המידע הנדרש ביחס לחברת הניהול
וביחס לכל אחד מהמנהלים המועמדים ,כדלקמן:
1.1.1

אישורים על השכלה (אישור/דיפלומה על קבלת תואר ,הכשרה וכיו"ב);

1.1.1

תעודת רישום בפנקס המהנדסים/מרשם ההנדסאים;

1.1.1

רישיון מהנדס/הנדסאי בתוקף;

1.1.1

תעודות הסמכה על קורסים נוספים והתמחויות ממוסדות אקדמאיים
מוכרים;

1.1.5

קורות חיים מקצועיים מפורטים של כ"א מהמנהלים ,כולל טבלה מרכזת;

1.1.6

הסכם התקשרות ו/או חוזה העסקה עם כ"א מהמנהלים המוצעים במסגרת
פניית חברת ניהול;

1.1.7

פרופיל עסק לרבות רשימת עובדים;

1.1.8

רשימת פרויקטים שנוהלו על ידי הפונה ,בהתאם לדרישות התחום
והקטגוריה הרלבנטית בתנאי הכשירות להלן ,הכוללת פירוט סך כספי של
העבודות; פירוט סוג העבודות שבוצעו; פירוט תאריכי הפרויקט; המלצות
בכתב לפרויקטים המפורטים בסעיף  ,1בציון פרטי הקשר של הממליץ (שם,
תפקיד ,טלפון ודוא"ל ליצירת קשר);

1.1.9

מסמכים נוספים לצורך הוכחת עמידה באמות המידה בפרויקטים בתחום
ובקטגוריה שבה מבוקש להיבחר לרבות :לוחות זמנים ,תקצוב פרויקטים,
בקרת איכות בפרויקטים הנדסיים ,ניהול פרויקטים של חברות אחרות,
בקרת כמויות ,תיאום מערכות ,קונסטרוקציות ,פיקוח על פרויקטים ,ניהול
תכנון ,המלצות ורשימת פרויקטים.

.1.1

חברות ניהול ומנהלים העונים על התנאים המקצועיים ויתר תנאי הקול קורא
וימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של יפה נוף יצורפו למאגר .שיקול
הדעת ביחס לתחום ולקטגוריה אליו יבחרו המציעים הינו של יפה נוף בלבד.

.1.1

מנהל/ים מועמדים לא יוצעו כבעלי תפקיד ביותר ממציע אחד.

.1.5

על המונחים המופיעים בנספח זה יחולו ההגדרות המופיעות במסמך א'.

 .2תנאי סף ביחס לכלל המציעים
רשאי להגיש הצעה לקול קורא מציע העונה על התנאים הבאים:
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יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

.1.1

המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.

.1.1

המציע מנוהל ע"י מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודות
הנדסיות בפרויקטים או לחילופין ישמש בה מהנדס ראשי בעל ניסיון זה לפחות,
וזאת מעבר לתפקיד מנהל פרויקט.

.1.1

בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976

.1.1

המציע שילם את דמי ההשתתפות בקול קורא.

 .3התנאים הנדרשים למציעים ולמנהלי פרויקטים ו/או תכנון ו/או ביצוע המוצעים על ידם
(בחלוקה לפי הקטגוריות אליהן מגיש המציע את ההצעה)
.1.1

תנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה S
התנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה זו הינם כדלקמן:
1.1.1

המציעים
על המציע לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:

1.1.1

1.1.1.1

המציע מעסיק בעצמו (או לחילופין קשור בהסכם) לפחות שני
מהנדסים או לפחות מהנדס ושני הנדסאים .לכל אחד מבעלי
התפקיד כאמור ניסיון מוכח של מעל  10שנים בביצוע פרויקטים.

1.1.1.1

המציע יעסיק צוות פרויקט כפי שאושר ע"י יפה נוף .כל שינוי
בצוות הפרויקט מחויב בדיווח ואישור מראש של יפה נוף.

1.1.1.1

תנאי להתקשרות עם המציע לביצוע פרויקט ראשון עבור יפה נוף
הינו עמידה של המציע בתכנית הערכה צמודה כפי שתקבע ו/או
תעודכן מעת לעת ע"י יפה נוף (כולל ציוני איכות חצי שנתיים).

1.1.1.1

הצלחה של המציע בתוכנית ההערכה בפרויקט הראשון (לאחר
שנתיים רצופות של הערכה) תהווה תנאי להתקשרות עם המציע
בפרויקט נוסף בעתיד.

מנהלי פרויקט ,מנהלי תכנון ומנהלי ביצוע
על המנהלים המועמדים מטעם המציע לעמוד בדרישות המצטברות
כדלקמן:
1.1.1.1

המנהל יהיה מהנדס אזרחי או מהנדס עם תחום התמחות אחר
(מכונות/רכבות וכו') בהתאם לדרישות הייחודיות בפרויקט.

1.1.1.1

המנהל הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות  1שנים בעבודות
הנדסיות בפרויקטים.

1.1.1.1

תנאי למתן שירותים ע"י מנהל לביצוע פרויקט ראשון עבור יפה
נוף הינו עמידה של המנהל בתכנית הערכה צמודה כפי שתקבע
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יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
ו/או תעודכן מעת לעת ע"י יפה נוף (כולל ציוני איכות חצי
שנתיים).
1.1.1.1

.1.1

הצלחה של המנהל בתוכנית ההערכה בפרויקט הראשון (לאחר
שנתיים רצופות של הערכה) תהווה תנאי להתקשרות עם המציע
בפרויקט נוסף בעתיד .יפה נוף תהיה רשאית בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי לחרוג מהאמור ביחס לפרויקטים בהיקף
מצומצם.

תנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה A
התנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה זו הינם כדלקמן:
1.1.1

המציעים
על המציע לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:

1.1.1

1.1.1.1

המציע מעסיק בעצמו (או לחילופין קשור בהסכם) לפחות שני
מהנדסים העונים לדרישות המפורטות בסעיף  1.1.1להלן.

1.1.1.1

המציע יעסיק צוות פרויקט כפי שאושר ע"י יפה נוף .כל שינוי
בצוות הפרויקט מחויב בדיווח ואישור מראש של יפה נוף.

1.1.1.1

תנאי להתקשרות עם המציע לביצוע פרויקט ראשון עבור יפה נוף
הינו עמידה של המציע בתכנית הערכה צמודה כפי שתקבע ו/או
תעודכן מעת לעת ע"י יפה נוף (כולל ציוני איכות חצי שנתיים).

1.1.1.1

הצלחה של המציע בתוכנית ההערכה בפרויקט הראשון (לאחר
שנתיים רצופות של הערכה) תהווה תנאי להתקשרות עם המציע
בפרויקט נוסף בעתיד.

מנהלי פרויקט ,מנהלי תכנון ומנהלי ביצוע
על המנהלים המועמדים מטעם המציע לעמוד בדרישות המצטברות
כדלקמן:
1.1.1.1

המנהל יהיה מהנדס אזרחי או מהנדס עם תחום התמחות אחר
(מכונות/רכבות וכו') בהתאם לדרישות הייחודיות בפרויקט.

1.1.1.1

המנהל יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודות
הנדסיות בפרויקטים.

1.1.1.1

תנאי למתן שירותים ע"י מנהל לביצוע פרויקט ראשון עבור יפה
נוף הינו עמידה של המנהל בתכנית הערכה צמודה כפי שתקבע
ו/או תעודכן מעת לעת ע"י יפה נוף (כולל ציוני איכות חצי
שנתיים).

1.1.1.1

הצלחה של המנהל בתוכנית ההערכה בפרויקט הראשון (לאחר
שנתיים רצופות של הערכה) תהווה תנאי להתקשרות עם המציע
בפרויקט נוסף בעתיד.
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יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
.1.1

תנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה B
התנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה זו הינם כדלקמן:
1.1.1

המציעים
על המציע לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:

1.1.1

1.1.1.1

המציע ניהל בהצלחה פרויקט בקטגוריה  Aו/או קטגוריה .B

1.1.1.1

המציע מעסיק בעצמו (או לפחות קשור בהסכם) לפחות שלושה
מהנדסים ,אשר שניים מהם עונים לפחות לדרישות המפורטות
בסעיף  1.1.1לעיל והשלישי לפחות על הדרישות המפורטות
בסעיף  1.1.1לעיל.

1.1.1.1

המציע יעסיק צוות פרויקט כפי שאושר ע"י יפה נוף .כל שינוי
בצוות הפרויקט מחויב בדיווח ואישור מראש של יפה נוף.

מנהלי פרויקט ,מנהלי תכנון ומנהלי ביצוע
על המנהלים מטעם המציע לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:

.1.1

1.1.1.1

המנהל יהיה מהנדס אזרחי או מהנדס עם תחום התמחות אחר
(מכונות/רכבות וכו') בהתאם לדרישות הייחודיות בפרויקט.

1.1.1.1

המנהל יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודות
הנדסיות בפרויקטים.

1.1.1.1

המנהל ניהל בהצלחה פרויקט בקטגוריה .A

1.1.1.1

תנאי למתן שירותים ע"י מנהל לביצוע פרויקט ראשון עבור יפה
נוף הינו עמידה של המנהל בתכנית הערכה צמודה כפי שתקבע
ו/או תעודכן מעת לעת ע"י יפה נוף (כולל ציוני איכות חצי
שנתיים).

1.1.1.5

הצלחה של המנהל בתוכנית ההערכה בפרויקט הראשון (לאחר
שנתיים רצופות של הערכה) תהווה תנאי להתקשרות עם המציע
בפרויקט נוסף בעתיד.

התנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה C
התנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה זו הינם כדלקמן:
1.1.1

המציעים
על המציע לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:
1.1.1.1

המציע ניהל פרויקט בקטגוריה  Bו/או  Cבהצלחה.

1.1.1.1

המציע מעסיק בעצמו (או לחילופין קשור בהסכם) לפחות
חמישה מהנדסים ,אשר לפחות שניים מהם עונים לפחות
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יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
לדרישות המפורטות בסעיפים  1.1.1לעיל ומהנדס אחד נוסף
לפחות עונה לדרישות המפורטות בסעיפים  1.1.1להלן.
1.1.1.1

1.1.1

המציע יעסיק צוות פרויקט כפי שאושר ע"י יפה נוף .כל
שינוי בצוות הפרויקט מחויב בדיווח ואישור מראש של יפה
נוף.

מנהלי פרויקט ,מנהלי תכנון ומנהלי ביצוע
על המנהלים לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:

.1.5

1.1.1.1

המנהל יהיה מהנדס אזרחי או מהנדס עם תחום התמחות
אחר (מכונות/רכבות וכו') בהתאם לדרישות הייחודיות
בפרויקט.

1.1.1.1

מנהל פרויקט יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  8שנים
בעבודות הנדסיות בפרויקטים ,אשר ניהל בהצלחה פרויקט
בקטגוריה .B

1.1.1.1

מנהל תכנון יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  1שנים בתכנון
עבודות הנדסיות בפרויקטים ,אשר ניהל בהצלחה תכנון
פרויקט מקטגוריה  Bו/או מקטגוריה .C

1.1.1.1

מנהל ביצוע יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  1שנים
בביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטים ,אשר ניהל בהצלחה
ביצוע פרויקט מקטגוריה  Bו/או מקטגוריה .C

תנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה D
התנאים להשתתפות במאגר בקטגוריה זו הינם כדלקמן:
1.5.1

המציעים
על המציע לעמוד בדרישות המצטברות כדלקמן:

1.5.1

1.5.1.1

המציע ניהל פרויקט בקטגוריה  Cו/או קטגוריה  Dבהצלחה.

1.5.1.1

המציע מעסיק בעצמו (או לחילופין קשור בהסכם) לפחות
חמישה מהנדסים ,אשר לפחות שניים מהם עונים לפחות
לדרישות המפורטות בסעיפים  1.5.1להלן ומהנדס אחד נוסף
לפחות עונה לדרישות המפורטות בסעיפים .1.1.1

1.5.1.1

המציע יעסיק צוות פרויקט כפי שאושר ע"י יפה נוף .כל שינוי
בצוות הפרויקט מחויב בדיווח ואישור מראש של יפה נוף.

מנהלי פרויקט ,מנהלי תכנון ומנהלי ביצוע
1.5.1.1

המנהל יהיה מהנדס אזרחי או מהנדס עם תחום התמחות אחר
(מכונות/רכבות וכו') בהתאם לדרישות הייחודיות בפרויקט.
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1.5.1.1

מנהל פרויקט יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  10שנים
בעבודות הנדסיות בפרויקטים ,אשר ניהל בהצלחה פרויקט
בקטגוריה .C

1.5.1.1

מנהל תכנון יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בתכנון,
אשר ניהל בהצלחה תכנון פרויקט מקטגוריה  Cו/או מקטגוריה
.D

1.5.1.1

מנהל ביצוע יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בביצוע
עבודות הנדסיות בפרויקטים ,אשר ניהל בהצלחה ביצוע
פרויקט מקטגוריה  Cו/או מקטגוריה .D
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נספח  - 2תנאים כלליים
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:
 .1כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לרבות אישור
מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות כאמור בסעיף  1לחוק האמור,
על פי הנוסח כאמור בתוספת לתקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)
(אישורים) ,התשמ"ח –  ,1987וכן תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .1ככל שהמציע הינו תאגיד ,יש לצרף :אישור על רישום תאגיד ,תדפיס פרטי התאגיד ,תקנון,
וכן אישור בעלים ומורשי חתימה בתאגיד.
 .1ככל שהמציע הינו עוסק מורשה ,יש לצרף :תעודת עוסק מורשה מרשות המס הרלבנטית.
 .1פרופיל המציע.
 .5כל מסמך נוסף המאשר כי המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא
ההתקשרות ובעל הרישיונות הנדרשים על פי דין.
 .6כל מסמכי הקול הקורא כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע.
 .7ככל והוצאו ע"י יפה נוף מסמכי הבהרות לקול הקורא יש לצרפם חתומים על ידי המציע.
 .8אישור על תשלום דמי השתתפות בקול קורא.
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נספח  - 3מנגנון דירוג איכות
 .1כללי
 .1.1יפה נוף תקבע ותנהל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי הנחיות משרד התחבורה מנגנון
דירוג איכות לחברות הניהול ולמנהלים.
 .1.1מנגנון דירוג האיכות יקבע ויפורסם ע"י יפה נוף ,ויהווה חלק בלתי נפרד מנוהלי המאגר
אשר כלל הספקים במאגר מחויבים לו.
 .1.1במסגרת הפעלת מנגנון דירוג האיכות יפה נוף תקבע ציוני איכות שנתיים למנהלים
(פרויקטים ,ביצוע ,תכנון) ולחברות הניהול (ביצוע ,תכנון) ,אשר יבואו לידי ביטוי
במסירת עבודות לחברות הניהול ולמנהלים לאחר שנתיים רצופות של מדידה.
 .1.1יפה נוף תגרע ספקים מהמאגר ו/או תוריד ו/או תקדם ספק בקטגוריה בהתאם לתוצאות
ציוני האיכות של הספק.
 .1.5ציוני האיכות יתבססו על מדידה לפי אבני דרך שתקבע יפה נוף של יעדי הפרויקטים,
בהתבסס על יעדי הפרויקט המקוריים .כל שינוי בלוח הזמנים ,התקציב ,האיכות (כולל
תכולת הפרויקט) וכן הערכה סובייקטיבית של יפה נוף יוביל לירידת ציון האיכות ,אלא
אם יאושר ע"י סמנכ"ל ביפה נוף כי השינויים לא היו בשליטת מנהל הפרויקט או חברת
הניהול.
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נספח  – 4השעיה ו/או גריעת ספקים מהמאגר
 .1כללי
 .1.1יפה נוף תהיה רשאית להשעות ו/או לגרוע ספקים מהמאגר בנסיבות ובאופן שיפורטו
להלן.
 .1.1ועדת המכרזים של יפה נוף רשאית בנסיבות כמפורט להלן לקבוע ,כי יינקטו כנגד ספק,
לתקופת זמן שתקבע ,הצעדים כדלקמן :שמו של הספק יגרע מהמאגר ו/או תושעה
השתתפותו בהליכי התקשרות של יפה נוף.
 .1.1ועדת המכרזים רשאית לקבוע ,כי השעיית ו/או גריעת הספק מהמאגר תחול גם על
מנהלי הספק ,בעלי מניות בספק ו/או כל גוף אחר שהספק ו/או מנהליו ו/או בעלי
מניותיו מחזיקים בעצמם או יחד עם קרוביהם באמצעי שליטה בו ["אמצעי שליטה"
ו"קרוב" כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א – .]1981
 .1השעיה או גריעה של ספק מהמאגר
 .1.1ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על דחיית מועמדותו של מציע או על השעיית ספק
או על גריעתו מהמאגר במקרים שלהלן:
1.1.1

קיימת אי שביעות רצון משרותי הספק עבור יפה נוף .אי שביעות רצון עלולה
לנבוע מהפרה/הפרות הסכם ,עיכוב/ים ואי עמידה בלוח זמנים בהתקשרות מול
יפה נוף ,ביצוע ירוד של מטלות ,אי עמידה בנוהלי עבודה נאותים ,אי עמידה
בסטנדרטים מקצועיים מקובלים ,קשיי תקשורת עם הספק ,אי ביצוע הנחיות
יפה נוף ,אי מענה לפניות וכיו"ב.

1.1.1

יש חשש שהספק לא יוכל לבצע עבודות במסגרת זו (ניגוד עניינים ,חשד
לפלילים ,עומסי עבודה ,אי עמידה בסטנדרטי איכות ביצוע ,אי עמידה בתקנים
וכיו"ב).

1.1.1

אי עמידה בתנאים לרישום למאגר.

1.1.1

אי מענה לפניות יפה נוף במשך  1פעמים ברציפות ללא הנמקה.

1.1.5

הספק או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית נגד יפה
נוף.

1.1.6

הספק לא מסר ליפה נוף ו/או לא עדכן אותה בפרטים מהותיים המתייחסים
לעמידתו ו/או לעמידת מי מטעמו בתנאי המאגר לרבות שינוי במצבו של הספק,
במצבת עובדיו ו/או המועסקים על ידו שיש בה כדי להשפיע על עמידתו בתנאים
הכלליים ובתנאים המקצועיים.

1.1.7

הספק או מי מטעמו איים על עובדי יפה נוף ו/או עיריית חיפה ו/או הפועלים
מטעמן או התערב או ניסה להתערב במהלך עבודתם ,או ניסה להשפיע עליהם
באופן הנוגד סדרי מינהל תקינים ו/או באופן הנוגד את האמור בכל דין.

1.1.8

הספק או מי מטעמו ביצע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו
ו/או למתן שירותים ו/או להתקשרות בעסקה במקרקעין ו/או לביצוע עבודה
עבור החברה.
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1.1.9

נתקיימו בספק התנאים המפורטים בתקנה 6א' לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג.1991 -

 1.1.10בכל מקרה אחר המפורט לעיל ,בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
 .1.1אין באמור כדי לגרוע מסנקציות ו/או סעדים אחרים המוקנים ליפה נוף לפי כל דין ו/או
חוזה.
 .1.1בטרם קבלת החלטתה על גריעה או השעיה של הספק מהמאגר יפה נוף תאפשר לספק
להשמיע את טענותיו נגד החלטתה .בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים וכפי שתורה
על פי נסיבות העניין השימוע יכול שיהיה בכתב ו/או בע"פ .נקבע שימוע בע"פ הוא ייערך
בפני ועדת המכרזים או בפני ועדת שימוע שתמונה על ידה ואשר תביא מסקנותיה בפני
ועדת המכרזים.
 .1.1בגמר התהליך כאמור תצא הודעה לספק לגבי החלטת הוועדה.
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מסמך ב' – טופסי ההצעה
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טופס מס' 1
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ (להלן":החברה")
הנדון :כתב הצהרה והצעה להיכלל במאגר הספקים
אני הח"מ ,_____________________________________ ,מאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי בעיון את מסמכי הקול קורא ,על כל פרטיהם והמסמכים המצורפים להם ,ולאחר
שקיבלתי כל מידע נוסף שנדרש על ידי ,מצהיר כי הבנתי את תוכנם ואני מקבל על עצמי את
כל האמור בקול קורא זה ,ולכן מצהיר ומתחייב לבצע את הנדרש בהתאם למסמכי הקול
קורא ודרישות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (להלן" :יפה נוף") שיתקבלו מעת לעת,
ואני מוותר בזאת באופן מלא ,מוחלט ובלתי חוזר ,על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בקשר עם האמור.
 .1הננו מודיעים כי הצעתנו ערוכה על פי הקול קורא על כל נספחיו ,וכי קיבלנו ו/או הועמדו
לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע
השירותים עבור יפה נוף.
 .1הננו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעתנו ואנו נכלל במאגר כי נשתתף בפניות
הפרטניות שיופנו אלינו וכי נבצע את כל השירותים במסגרת הפרויקט בהתאם לכל תנאי
הקול קורא והנספחים להם לשביעות רצונכם המלאה
 .1היה והצעתנו תתקבל הננו מתחייבים שלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו ולא להוסיף
או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו.
 .5מבלי לגרוע משאר הוראות הקול קורא ,וכן מהצהרותיי ומהתחייבויותיי על פיו ,אני הח"מ
מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .5.1הצעתי עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי הקול קורא על כל נספחיו;
 .5.1בדקתי והבאתי בחשבון את כל המידע שהתקבל לרבות מידע שיפה נוף המציאה
למציעים לאחר הוצאת הקול קורא;
 .5.1כל מידע שסופק ו/או שיסופק במסגרת הקול קורא ,נועד לצרכי המחשה בלבד ואין
לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד יפה נוף ,לכל דבר ועניין ,וכי בכל
מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על יפה נוף אחריות
כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותיי המפורטות במסמכי הקול קורא.
 .5.1ידוע לח"מ ,כי התחייבותי זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן הקול קורא ונספחיו ,לכל
דבר ועניין ,כפי שעודכן (וככל שעודכן) במסגרת ההליך ולאחריו.
 .5.5אני הח"מ ו/או כל מי מטעמי לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל
טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע ,במישרין ו/או בעקיפין ,על
הליך הקול קורא ו/או כל הליך אחר לרבות כל החלטה של המשתתף ו/או נושאי המשרה
שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.
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התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
 .5.6אני הח"מ ו/או כל מי מטעמי לא שידל ו/או שיתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם
נושאי משרה ביפה נוף ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר בקשר עם הליך
הקול קורא.
 .5.7ידוע לי שאם אפר התחייבות מהתחייבויותיי הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה יפה נוף
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא ,לפסול את הצעתי בקול קורא,
להוציא אותי מהמאגר והח"מ מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ,ישירה או עקיפה,
שעניינה פסילת הצעתי על ידי המזמינה.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע_______________:

מס' ח.פ/.ת.ז__________________:

תאריך_________________ :

חותמת +חתימה___________________:
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ (להלן" :החברה")

טופס מס' 2

הנדון :הסכמת הספק למתן שירותים לפי הסכמים סטנדרטיים ותעריפים של החברה
אנו הח"מ ________________ ,מס' ________________ ,בעת הגשת מועמדותנו למאגר
הספקים של יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ )להלן" :החברה") ,מצהירים כי בחתימתנו
על מסמך זה אנו מאשרים את הסכמתנו לתת שירותים לחברה עפ"י נהלי החברה ,לרבות עפ"י
המפורט להלן:
.1

ידוע לנו ,שהחברה מעסיקה ספקים עפ"י הזמנות והסכמים סטנדרטיים ואנו מסכימים
ומצהירים כלפי החברה ,כי בעת קבלת הסכמים/הזמנות שייצאו עבורנו מעת לעת ע"י
החברה ,אנו מתחייבים לחתום עליהם ולעבוד לפי הסכמים/הזמנות סטנדרטיים של
החברה ועל פי מפתחות השכר הקבועים בתעריפי החברה המתעדכנים מעת לעת באתר
האינטרנט של החברה .כן אנו מתחייבים להמציא אישורי ביטוח עפ"י תנאי ודרישות
ההסכם ו/או ההזמנה.

.1

ידוע לנו ,כי הפרת הסכמה והצהרה זו ,כולה או מקצתה ,עלולה להביא לגריעתנו מתוך
מאגר הספקים של החברה ולהפסקה לאלתר של כלל התקשרויות החברה איתנו וכי אין
בהסכמה ו/או הצהרה זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית
לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.

ולראיה באנו על החתום:

תאריך

מורשי החתימה

חותמת הספק
+חתימה
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חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס מס' 3א
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון :הצהרה והתחייבות בעניין היעדר תיאום
אני הח"מ ,____________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________________ ,המועסק/ת במשרד
______________ (להלן" :הספק") בתפקיד ____________________ בנוסף לחובות
והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז 1977-וכן בנוסף
להתחייבויותיי הקשורות להעדר ניגוד עניינים ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:
ככל שהמשרד/תאגיד בו הנני ממלא תפקיד מספק לחברה שירותי ניהול פרויקטים הנני
.1
מתחייב ,כי לא אעסוק במתן שירותי ניהול פרויקטים לחברה ,ולהיפך ככל שהמשרד/תאגיד בו
הנני ממלא תפקיד מספק לחברה שירותי ניהול פרויקטים ,הנני מתחייב ,כי  -לא אעסוק במתן
שירותי ניהול פרויקטים לחברה ,לאותו פרויקט.
ככל שהמשרד/תאגיד בו הנני ממלא תפקיד ,מספק לחברה שירותי ניהול פרויקטים הנני
.1
מתחייב ,כי לא אעסוק במתן שירותי ניהול פרויקטים לגופים אחרים אשר עובדים באותו
פרויקט עבור החברה ולהיפך.
ככל שתימסרנה לי עבודות בחברה ,בניגוד להתחייבותי זו הנני מתחייב להפנות את
.1
תשומת לב החברה לכך בכתב לאלתר.
כמו כן ,תהא רשאית החברה לגרוע אותי מאחד מהמאגרים או יותר ,בשים לב להתחייבותי
הנ"ל.
לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או
.1
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של
החברה או נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר
להתקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה מול החברה.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד
.5
החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך
התקשרות כלשהו ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד
.6
החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבל תשלומים בצורה מלאכותית ו/או
בלתי חוקית.
לא פעלתי ו/או לא אפעל בניגוד לאמור לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של ו/או עם
.7
החברה ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.
על ההצהרה יחתמו הן הספק והן מועמדים מטעם הספק)שכירים +ספקי משנה(.
חתימה

תאריך
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חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

טופס מס' 3ב
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון :טופס הצהרה בדבר העדר/חשש לניגוד עניינים
)ייכנס לתוקף בעת חתימת חוזה עם החברה)
אני הח"מ ,________________ ,נושא ת.ז מס'________________________ ,מצהיר כי
אני מוסמך לתת הצהרה זו בשם הספק_______________ ,ח.פ__________________.
(להלן" :הספק") ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1סמן  Vבפסקה הרלוונטית:
אין לי ו/או למועסקים במשרדי/ע"י הספק ,אשר יועסקו ישירות מול החברה,
□
קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה ,אישית ו/או כלכלית ,במישרין ו/או בעקיפין,
עם החברה ,עובדיה ,לקוחותיה ,קבלניה ,ספקיה ו/או עם גופים הקשורים
לחברה.
יש לי ו/או למועסקים במשרדי/ע"י הספק ,אשר יועסקו ישירות מול החברה,
□
קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה ,אישית ו/או כלכלית ,במישרין ו/או בעקיפין,
עם החברה ,עובדיה ,לקוחותיה ,קבלניה ,ספקיה ו/או עם גופים הקשורים
לחברה כמפורט להלן[ :יש לפרט שם הקבלן/ספק ח.פ/עוסק מורשה קיים קשר
כזה או אחר עם הקבלן/הספק קיים חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים
פרויקט/זיקה סוג/מהות הקשר].
ח.פ/עוסק
שם
הקבלן/ספק מורשה

קיים קשר
כזה או אחר
עם
הקבלן/הספק

קיים
חשש/פוטנציאל
לניגוד עניינים

פרויקט/זיקה

סוג/מהות הקשר

הריני מצהיר בזאת כי למעט המפורט לעיל ,אין לי ו/או למועסקים במשרדי /ע"י הספק,
.1
אשר יועסקו ישירות מול החברה ,כל עניין אישי ,כלכלי או אחר העלול להעמיד אותנו במצב של
ניגוד עניינים ו/או בחשש/פוטנציאל לניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה או פעילותה ,הכל
כמפורט להלן:
מלבד המפורט לעיל ,לא הענקנו ואין אנו מעניקים שירותים לגופים ו/או
.1.1
לחברות באופן העלול להעמידנו בחשש/פוטנציאל לניגוד עניינים עם החברה.
אין לנו קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה ,אישית או כלכלית ,עם החברה,
.1.1
עובדיה ,לקוחותיה ,ספקיה ו/או עם גופים הקשורים לחברה ,באופן העלול
להעמידנו במצב של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים.
הננו מצהירים בזאת כי אין בעיסוקינו האחרים ו/או בעניינינו האישיים ,לרבות
.1.1
אלו המפורטים לעיל ,לבין השירותים אותם אנו מעניקים לחברה ,משום
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חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע
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.1.1

.1.5

חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים ואין כל מניעה מכל סוג שהוא למתן השירותים
על ידנו לחברה.
עוד אנו מצהירים כי אנו ו/או כל מי שמועסק על ידנו לצורכי מתן השירותים
וגם/או כל תאגיד בו יש לו/לנו חלק ,לא יימצאו במצב של חשש/פוטנציאל
לניגוד עניינים ,כל עוד אנו מספקים שירותים לחברה.
הננו מודעים לכך כי אנו מנועים מלקבל על עצמנו עבודה עבור גורם ו/או גוף
אחר ,ככל שהדבר עלול להעמידנו במצב של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים עם
החברה ומתחייבים להודיע באופן מידי לחברה על כל מצב קיים או עתידי ו/או
חשש למצב ישי בו משום פוטנציאל לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים על
ידי.

הרינו מתחייבים כדלקמן:
.1.6

.1.7

.1.8

.1.9

לנקוט בכל האמצעים הנדרשים ושיידרשו על מנת לוודא כי אנו ו/או גורמים
אחרים מטעמנו לא יקיימו במשך כל תקופת ההסכם שיחתם איתנו ,כל קשר
עסקי ו/או אחר ו/או כל זיקה אישית או כלכלית או אחרת עם גורם כלשהו
אשר יש בהם כדי לגרום לחשש/פוטנציאל לניגוד עניינים.
לדווח בכתב לחברה ולעדכן אותה מידית על כל קשר עסקי או אחר ו/או כל
זיקה ,אישית או כלכלית ,עם החברה ,עובדיה ,לקוחותיה ,קבלניה ,ספקיה ו/או
עם גופים הקשורים לחברה.
לדווח לחברה בכתב על כל חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים וכן לפעול בקשר עם
קיומו של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים כאמור בהתאם להוראות החברה ,כפי
שתימסרנה מעת לעת.
לחתום מידי שנה על הצהרה מהסוג הנ"ל ,בדבר העדר ניגוד עניינים ו/או העדר
חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים וכן לעדכן באופן שוטף את החברה ככל שיהיה
שינוי בנסיבות ו/או ייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים.

ידוע לי כי ככלל ,ככל שייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים ,החברה לא תתיר לי לתת
.1
שירות לקבלנים ו/או ספקים ו/או להיות בקשרים מסחריים /עסקיים עם קבלנים ו/או ספקים
המבצעים פרוייקטים ו/או מספקים שירותים עבור החברה ו/או עם קבלנים ו/או ספקים
המתחרים במכרזים של החברה ,אלא באישור מראש ובכתב.
ידוע לי כי ככל שאבקש פטור מהאיסור/המגבלה המפורטים לעיל ,יהיה עליי להגיש
.1
בקשה מנומקת ,בה אפרט מדוע יש להסיר את המגבלה וכן אתייחס לסוגיית החשש/הפוטנציאל
לניגוד העניינים .הבקשה תידון בהתאם לנהלי החברה.
אני מסכים ומאשר כי אקבל כל החלטה של החברה בעניין זה .בכלל זאת ,ידוע לי ואני
.5
מאשר כי ,ככל שייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים ,החברה תהיה רשאית לא להתיר לי לתת
שירות לקבלנים ו/או ספקים ו/או להיות בקשרים מסחריים /עסקיים עם קבלנים ו/או ספקים
המבצעים פרוייקטים ו/או מספקים שירותים עבור החברה ו/או עם קבלנים ו/או ספקים
המתחרים במכרזים של החברה ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה משום סוג ומין כלפי
החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך לרבות (אך לא רק) תביעת פיצוי וכיו"ב .ידוע לי ,אני מסכים
ומאשר כי החברה תקבל החלטתה בבקשתי כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעתה ,בהתאם
לנהלים המחייבים אותה ובכפוף לכל דין.
ידוע לי ואני מתחייב כי לפי החלטת החברה וככל שייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד
.6
עניינים ,אפסיק לאלתר כל קשר ו/או שירות לקבלנים ו/או ספקים ו/או קשרים מסחריים /
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עסקיים עם קבלנים ו/או ספקים המבצעים פרוייקטים ו/או מספקים שירותים עבור החברה
ו/או עם קבלנים ו/או ספקים המתחרים במכרזים של החברה ,וזאת עד לקבלת אישור החברה
)ככל שיתקבל (בבקשה שתוגש על ידי כאמור לעיל.
אני מסכים ומתחייב למלא אחר כל המגבלות שהחברה תטיל עליי ,ככל שתטיל עליי,
.7
במסגרת החלטתה בבקשתי כאמור לעיל ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג כלפי
החברה ו/או מי מטעמה כלפי החברה בקשר לכך ,לרבות (אך לא רק) תביעת פיצוי וכיו"ב.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע לי כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר לי
.8
בקשה לפטור מהאיסור /המגבלה כאמור לעיל ואני מתחייב גם במקרה כזה להמשיך למלא את
מלוא התחייבויותיי כלפי החברה בהתאם להסכם שייחתם איתי )לרבות התחייבויותיי בטופס
זה) .למען הסר ספק אבהיר כי ידוע לי שככל שאפסיק את ההתקשרות באופן חד צדדי ו/או לא
אפעל בהתאם להתחייבויותיי כאמור בטופס זה ,תהיה רשאית החברה להטיל עליי את כל
הסנקציות המוקנות לה בהתאם להסכם והדין ולנקוט כלפי במלוא הסעדים הקיימים לה.
אני מאשר כי ניתנה לי האפשרות להתייעץ עם עו"ד מטעמי בנוגע להצהרה הנ"ל וידוע
.9
לי כי ההסבר שניתן על ידי החברה בדפי ההסבר בנוגע לסוגיית ניגוד העניינים איננו תחליף
לייעוץ משפטי וכי לא תחול על החברה כל אחריות בנוגע להסתמכותנו על הסבר זה.

ולראיה על החתום:

תאריך

שם מלא

חותמת+חתימה
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התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

לכבוד
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טופס מס' 3ג

תצהיר מנהל חברה/עוסק למתן שירותים כספק משנה
אני הח"מ ____________ ,בעל ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בכתב
כלהלן:
 .1אני משמש כמנהל בחברה/עסק __________________ (להלן" :ספק משנה") ,שעתידה
לספק שירותי ייעוץ למציע ______________ ת.ז./ח.פ(_________________.להלן:
"המציע") בתחום ____________ במסגרת העסקת המציע ביפה נוף תחבורה ותשתיות
ובניה בע"מ (להלן" :המזמין").
 .1אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ומבלי לגרוע
מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ספק המשנה ,אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
.1

היעדר ניגוד עניינים
 1.1ספק המשנה על עובדיו לא יימצא במצב שבו קיים ניגוד עניינים בפועל או בכוח בין
תפקידיו ומשימותיו לפי הסכם זה לבין אינטרס אישי ,מסחרי או רכושי שספק המשנה
קשור בו.
 1.1אם יסבור ספק המשנה כי קיים חשש לניגוד עניינים בין פעילותו בביצוע הסכם זה לבין
עניין אחר שלו או שקשור בו ,יודיע על כך ללא דיחוי למציע ולמזמין וינהג על פי
הוראות המזמין.
 1.1ספק המשנה מצהיר כי ידוע לו שהשירותים הניתנים על ידו לפי שירות זה הוזמנו ממנו
על סמך התחייבותו להימנע מהימצאות במצב של ניגוד עניינים כאמור.
 1.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לא יתקשר ספק המשנה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם אדם
בנוגע למבנה ו/או לפרויקט שלגביו הוזמנו השירותים לפי הסכם זה ,אלא באישור
בכתב ומראש מאת המזמין ובגדר מה שאושר על ידי המזמין בלבד.
 1.5הפרת סעיף  3זה תהווה הפרה יסודית והמזמין לא יידרש ליתן למציע שהות לתקנה
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לו בשל כך.
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 .1התחייבות
הנני מתחייב לא להעניק שירות דומה אצל המזמין ,בכל נושא הקשור ___________,
למציעים אחרים המספקים בו זמנית שירותים למזמין בתחום______________.
 .5בנוסף להצהרה זו ,הנני מצרף הסכם עבודה לתקופה שלא תפחת מ 11-חודשים לפחות ,ביני
כספק המשנה לבין המציע בתחום ___________ ,שיחל ביום ___________ ויסתיים
ביום_______________.
 .6אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ולראיה באתי על החתום:
___________
חתימת המצהיר
אישור
אני ,עו"ד ___________ ,מ.ר _________ ,מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב בפני
מר _______________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז שמספרה_______________ /
המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.
___________________
תאריך

__________________
עו"ד (חותמת+חתימה)

הצהרת המציע
אני הח"מ _____________ ,בעל ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בכתב
כלהלן .ראיתי את הצהרת ספק המשנה ואני מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא
שספק המשנה עומד במלוא ההתחייבות שבהצהרה הנ"ל.
______________
חתימת המציע
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התחייבות לשמירת סודיות
אני הח"מ ________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________________
.1
,המועסק/ת במשרד _____________________ (להלן" :הספק"( בתפקיד _________
מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק
בביצוע הפרויקט ,כל מידע  -יעוצי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעת היועץ /ספק או מי
מטעמו על חברת יפה נוף או בקשר אליה ,במשך ביצוע הפרויקט ,בין במישרין ובין בעקיפין; בין
אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים.
"מידע" לעניין סעיף זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר,
נתונים ,שמות ,כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי יעוץ
חשבונות ,שיטות עבודה ,רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או
איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים
שבשימושם של חברת יפה נוף וכל אינפורמציה אחרת ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך
אחרת ,בקשר עם חברת יפה נוף.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה  ,1אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא
.1
לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט נשוא ההסכם.
אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור חברת יפה נוף,
.1
על תוכנה או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י מהנדס
מטעם חברת יפה נוף.
אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא
.1
למטרת שירותי היעוץ נשוא ההסכם.
אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים
.5
לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד ,בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע אך
ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים.
אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי
.6
בבצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את התחייבויותיי כפי
שפורטו לעיל.
לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות
.7
בנוסח הנ"ל.
אני מתחייב להודיע לחברת יפה נוף מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה
.8
לגלותו .במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב
להודיע על כך לחברת יפה נוף באופן מידי על מנת לאפשר לחברת יפה נוף לנקוט בכל האמצעים
כדי להגן על סודיות המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש
מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל חברת
.9
יפה נוף אני מחויב לשמור על סודיותו המלאה וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף
לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי.
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הנני מתחייב למסור לחברת יפה נוף ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר
.10
אצלי בקשר לחברת יפה נוף ,יהא מקורו אשר יהא ,לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה,
דיסקט ,העתק ,צילום ,פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ולא אשאיר בידי שום מידע
כאמור .כמו כן ,הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על-ידי חברת יפה
נוף ,בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-ידי חברת יפה נוף וזאת בכל עת ובכל מקום שבו
אתבקש לעשות כן.
התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם חברת יפה נוף מכל סיבה
.11
שהיא ,ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו חברת יפה נוף תאשר
בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע.

תאריך

שם מלא

חותמת+חתימה
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לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")

טופס מס' 5
תאריך___________ :
טופס פתיחת תיק ספק
טלפון __________________ :
טלפון סלולרי_____________ :

שם ספק _______________________ :
ח.פ . /ת.ז______________________ :
מספר עוסק במע"מ_______________ :
פקס ____________________:
כתובת ________________________:
איש קשר _______________ :
דוא"ל ______________________ :
פרטי חשבון בנק:
שם הבנק________________ :
מספר הבנק _________________ :
מספר חשבון______________ :
מספר סניף _________________ :
כתובת הסניף _________________________________________________ :
נבקשכם לצרף:
העתק המחאה מבוטל.

אישור על פטור מס במקור /אישור בדבר שיעור ניכוי המס במקור.

אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),

התשל"ו.1976-
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מורשי החתימה של הספק:
שם _______________ :

שם___________________ :

תפקיד______________ :

תפקיד__________________ :

חותמת  +חתימת מורשי החתימה של הספק :
___________________________________________________________________
אישור הבנק  /עו"ד /רו"ח
אנו החתומים מאשרים בזאת ,כי חשבון הבנק המצוין לעיל הוא חשבון הבנק של החברה  /ספק
בלבד וכי החתום מעלה מוסמך לחתום בשם החברה  /הספק.

__________________
חתימת הבנק/עו"ד/רו"ח
הוקלד ע"י ______________
נבדק ע"י ______________
אושר ע"י ______________

בתאריך________________ :
בתאריך________________ :
בתאריך________________ :
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התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס מס' 6א
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.
.1

.1

הנדון :פרטים אודות המציע ועובדיו
פרטים אודות המציע
.1.1

שם המציע ________________ :

.1.1

המס' המזהה של המציע___________________ :

.1.1

אופן ההתאגדות (חברה ,שותפות ,עוסק מורשה)_____________________ :

.1.1

תאריך ההתאגדות__________________________________ :

.1.5

שמות הבעלים/שותפים במציע:
________________________________________________________

.1.6

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומס' הזהות שלהם:
________________________________________________________

.1.7

מען המציע (כולל מיקוד)______________________________________ :

.1.8

טלפונים ,_______________________ :פקסימיליה________________ :

.1.9

כתובת דואר אלקטרוני_______________________________________ :

.1.10

כתובת אתר אינטרנט________________________________________ :

.1.11

נציג המציע לצורכי הקול קורא ,______________ :דוא"ל_____________ :

פרופיל המציע
.1.1

אנו מגישים הצעתנו לתחום( ______________________ :יש להשלים -
התכנון ו/או הביצוע) .על המציעים לצרף מסמכים כנדרש בקול קורא לצורך
הוכחת עמידתם בדרישות התנאים המקצועיים.

.1.1

בקטגוריה כספית כמפורט בנספח התנאים המקצועיים( D C B A S :על
המציע להקיף בעיגול את הקטגוריה הרלבנטית) .על המציעים לצרף מסמכים
כנדרש בקול קורא לצורך הוכחת עמידתם בדרישות התנאים המקצועיים.

.1.1

על המציע לצרף להצעתו פרופיל מפורט של פעילותו תוך שימת דגש על פעילותו
בתחום ניהול פרוייקטים (ביצוע ו/או תכנון).

המציע מאשר כי הוא בדק את כל הפרטים שנמסרו לעיל .מובהר בזאת כי היה ויסתבר במהלך
בדיקת ההצעות כי נמסר מידע שאינו נכון תיהיה יפה נוף רשאית לפסול ההצעה על הסף.

חתימת המציע

תאריך
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")

טופס 6ב

אישור עורך דין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד של ________________ (להלן" :הספק") מאשר
בזאת כדלקמן;
.1

היכללות במאגר הספקים לניהול התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות של חברת
יפה נוף הינן במסגרת סמכויות/יכולות הספק.

.1

בעלי הספק /בעל מניות הספק:
א.____________________________________________________________ .
ב.____________________________________________________________ .
ג.____________________________________________________________ .

.1

מנהלי הספק הנם:
א.____________________________________________________________ .
ב.____________________________________________________________ .
ג.____________________________________________________________ .

.1

שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הספק הנם:
א._____________________________________________________________ .
ב._____________________________________________________________ .
ג._____________________________________________________________ .

.5

אופן החתימה המחייב את הספק הנו.____________________________________ :

.6

חתימות ה"ה ________________ _______________ ,וכן ___________________,
אשר חתמו בפני על כתב ההצהרה ועל טופס פרטי המציע ,בצירוף חותמת הספק ,מחייבות
את הספק לכל דבר ועניין.

_______________
תאריך

________________
עו"ד (חתימה+חותמת)
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס 7
אישור רו"ח/עו"ד לבעלי מקצוע
בטבלה הבאה יש למלא את פרטי כ"א של כל בעלי מקצוע המועסקים ע"י המציע ו/או עובדים
השכירים בחברה אורגניים ו/או עובדים פרילנסרים החתומים על טופס מס' 1ג.
חובת הרישום חלה על העובדים השכירים/שותפים/בעלים כראשי צוותים; פרילנסרים יוכלו
להירשם רק לאחר הרישום של לפחות אחד השכירים/שותפים/בעלים להתמחות .למען הסר
ספק ,לא ניתן להירשם כפרילנסרים ללא תחילת רישום השכירים/שותפים/בעלים פר התמחות.
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
הנדון/ ;_____________________ :ח.פ /.עוסק מורשה___________

כרואה חשבון/עו"ד של ____________ (להלן" :הספק") ובמסגרת הגשת בקשתו להיכלל
במאגר_____________________ אנו מתכבדים לאשר כי בעלי מקצוע הבאים מוגשים
מטעם הספק כחלק מעמידתו של הספק בתנאי הסף ומוצעים לרישום שמי מטעם הספק
במאגר.
אנו מאשרים כי בעלי מקצוע המפורט/ים בטבלה שלהלן הוא/הם בעל/י ותק הרלוונטי לפחות,
הוא/הם מועסקים כעובד/ים אורגני/ים של הספק ו/או פרילנסרים)פרילנסר לא יוכל להירשם
במאגר של יותר מחברה אחת).
מס"ד פרטי בעלי מקצוע מומחה/ראש
צוות
1

2

3

תיאור ההתמחות אליו מוצע בעלי מקצוע

שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
נא ציין האם
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:
השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
האם
ציין
נא
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:
השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

4

נא ציין האם
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:
השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
נא ציין האם
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:

5

השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
נא ציין האם
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:

6

השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
נא ציין האם
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:

7

השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
שם:
ת.ז:.
דוא"ל:
נא ציין האם
שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים
תפקיד:
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
השכלה [תואר ,מועד קבלתו ,גוף
מסמיך]:
אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח של הספק ,מאשר בזאת ,כי הפרטים שנמסרו בטופס
זה מדויקים ועדכניים.
_________
שם מלא

____________
תאריך

________________
חתימה  +חותמת
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס 8א
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
תצהיר המציע ומנהל המציע לצורך הוכחת ניסיון בתנאי הסף שבסעיף 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5
(בהתאם לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו)
אני הח"מ ,________________________ ,ת.ז ,______________ .מנהל/ת
________________________________ ,ח.פ/.ע.מ( _________________ .להלן:
"המציע") שהיא/הוא המציע במסגרת קול קורא להקמת מאגר ספקים לניהול התכנון ,הביצוע
והפיקוח בתחום התשתיות שפרסמה יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ,מצהיר/ה לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
כדלקמן:
.1

פרטים אודות מנהל המציע/מהנדס ראשי
.1.1

הרינו לאשר כי (יש לסמן את האפשרות המתאימה):
 המציע מנוהל ע"י מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודות
הנדסיות בפרויקטים בתחום תשתיות תחבורה ,וזאת מעבר לתפקיד מנהל
הפרויקט.
 המהנדס הראשי במציע הינו בעל ניסיון של לפחות  5שנים בעבודות הנדסיות
בפרויקטים בתחום תשתיות תחבורה ,וזאת מעבר לתפקיד מנהל הפרויקט.

.1.1

שם בעל התפקיד האמור ,_____________ :ת.ז___________________ :.

.1.1

ותק במציע_____________________ :

.1.1

טלפונים ,_______________________ :פקסימיליה________________ :

.1.5

כתובת דואר אלקטרוני_______________________________________ :

.1.6

מצורפים קורות חיים.

.1.7

מצורף הסכם התקשרות ו/או חוזה העסקה.

.1.8

פרטים אודות השכלה (יש לצרף תעודות על השכלה ו/או הכשרה) וכן רשיון
מהנדס/הנדסאי בתוקף.

.1.9

פרטי נסיון וותק:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
.1

פרטים אודות ניסיון המציע
על המציע לפרט רשימת פרויקטים ו/או עבודות שביצע המציע לפני המועד האחרון
להגשת הצעות לקול קורא.
*חובה למלא במדויק את כל שדות הטבלה להלן.
**על המציע לצלם נספח זה במספר עותקים כנדרש לשם הצגת פרטי הניסיון.
***על המציע לצרף אישור/ים חתומ/ים ע"ג טופס 8ב מאת הגוף שעבורו בוצעו
השירותים.

מ
ס'

שם הגוף
עבורו בוצע
הפרויקט

תקופת ביצוע
הפרויקט

נושא הפרויקט ,תיאור
כללי והיקף התקציבי
המאושר

שמות אנשי הצוות מטעם
המציע בפרויקט ותפקידם

שם איש קשר אצל הלקוח
(תפקיד ,טלפון ודוא"ל)
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
.1

רשימת מנהלי פרויקט/תכנון/ביצוע המוצעים ע"י המציע
להלן ריכוז שמות המנהלים (פרויקט ו/או תכנון ו/או ביצוע) המוצעים על ידינו ותחומי
ניסיונם .פירוט ביחס לכל אחד מהמנהלים המוצעים על ידינו מצורף בהמשך במסגרת
טופס .9

מס"ד

שם מנהל

.5

תחום פעילות

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים האמורים לעיל מדויקים ונכונים ,וכן מודע לכך שיפה
נוף רשאית לאמת את הפרטים האמורים מול כל גורם ,לרבות אנשי הקשר דלעיל.

המציע מאשר כי הוא בדק את כל הפרטים שנמסרו לעיל .מובהר בזאת כי היה ויסתבר במהלך
בדיקת ההצעות כי נמסר מידע שאינו נכון תהיה יפה נוף רשאית לפסול ההצעה על הסף.

תאריך

חתימת מנהל המציע

אישור ע"ד לחתימת המציע
אני ,עו"ד ____________ ,מ.ר ________ ,מרחוב ______________ ,מאשר/ת בזאת כי
ביום __________ הופיע בפני מר/גב ____________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז שמספרה
________________ ,אשר הינו מורשה חתימה המוסמך לחתום על תצהיר זה מטעם המצע,
ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצ היר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________
עו"ד (חותמת+חתימה)
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_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס מס' 8ב
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
טופס להוכחת ניסיון קודם של המציע
לצורך עמידה בתנאי הסף הנוגעים לניסיון המציע שבסעיף ( 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5בהתאם
לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו)
*טופס זה נדרש להוכחת עמידת המציע בניסיון הנדרש בסעיף ( 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5בהתאם
לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו)
** יש לצרף טופס נפרד ביחס לכל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע בתצהיר
 .1שם המציע ,________________ :ת.ז________________ .
 .1שם הגוף מזמין העבודה.______________________________________________ :
 .1שם הפרויקט.______________________________________________________ :
 .1תיאור הפרויקט___________________________________________________ :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 .5היקף כספי של הפרויקט (ללא מע"מ)._____________________________________ :
 .6תקופת ביצוע הפרויקט._______________________________________________ :
אישור איש קשר במזמין העבודה:
שם מלא ._______________________ :תפקיד.____________________________ :
טלפון ._________________________ :דוא"ל.____________________________ :
הריני לאשר כי המציע ,_____________________ :ניהל בפרויקט הנ"ל את השלבים הנ"ל:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
וכי בפרויקט התקבלה תעודת גמר  /חשבון סופי  /נפתח לתנועה בתאריך,______________ :
וכי כל המידע בטופס הנ"ל מדויק ונכון.
תאריך

שם מלא

חותמת+חתימה

42
בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס מס' 9א
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ (להלן" :החברה")
תצהיר אודות ניסיון המנהלים המוצעים לצורך הוכחת ניסיון בתנאי הסף שבסעיף
( 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5בהתאם לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו)
*חובה למלא במדויק ביחס לכל מנהל מוצע את כל שדות הטבלה להלן.
**על המציע לצלם נספח זה במספר עותקים כנדרש לשם הצגת פרטי ניסיון ביחס לכל אחד
מהמנהלים המוצעים על ידו לצורך עמידה בתנאי הקול קורא.
***על המציע למלא נספח זה בנפרד ביחס לכל מנהל מוצע וביחס לכל מהתחומים שבמסגרתם
הוא מוגש ,תוך ציון התחום/ים הספציפי/ים שאליהם הוא מוגש.
****על המציע לצרף מסמכים ביחס לכל מנהל מוצע לצורך הוכחת נסיונו ,ותק ,רשיון ,השכלה
וכיו"ב.
אני הח"מ ,________________________ ,ת.ז ,______________ .המיועד לשמש כ
חברת
הצעת
במסגרת
__________________[תפקיד]
________________________________ ,ח.פ/.ע.מ( _________________ .להלן:
"המציע") שהיא/הוא המציע במסגרת קול קורא להקמת מאגר ספקים לניהול התכנון ,הביצוע
והפיקוח בתחום התשתיות שפרסמה יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ,מצהיר/ה לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
כדלקמן:
 .7שם המנהל ,________________ :ת.ז________________ .

 .8תחום ניהול :פרוייקטים ו/או תכנון ו/או ביצוע[ .יש להקיף בעיגול את הקטגוריה הרלבנטית].
 .9קטגוריה[ D C B A S :יש להקיף בעיגול את הקטגוריה הרלבנטית].
 .10מספר שנות ניסיון בתחום.____ :
 .11מען המנהל (כולל מיקוד)______________________________________ :
 .11טלפונים ,____________________ :פקסימיליה___________________ :
 .11כתובת דואר אלקטרוני_______________________________________ :
 .11מצורפים קורות חיים של המנהל המוצע.
 .15מצורף הסכם התקשרות ו/או חוזה העסקה.
 .16פרטים אודות השכלה (יש לצרף תעודות) ותעודת רשיון מהנדס בתוקף.
 .17פרטי נסיון וותק המנהל המוצע:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .18על המנהל המוצע לפרט בטבלה להלן את הפרויקטים/העבודות שבוצעו על ידו ,בתחומים
הרלבנטיים.
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בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

מ
ס'

שם הגוף עבורו בוצע
הפרויקט

תקופת ביצוע
הפרויקט

נושא הפרויקט/העבודה

היקף כספי

שם איש קשר
בלקוח (תפקיד,
טלפון ודוא"ל)
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בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

בחתימתי על מסמך זה ,אני מצהיר בזאת כי כל המידע שנמסר על ידי מדויק ונכון .מובהר
בזאת כי היה ויסתבר במהלך בדיקת ההצעות כי נמסר מידע שאינו נכון תהיה יפה נוף רשאית
לפסול ההצעה על הסף.
תאריך

חתימה

שם מלא של המנהל המוצע

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ.ר ,__________ .מאשר/ת בזה כי ביום ___________
התייצב/ה בפניי מר/גב' ____________________ ,אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה
_____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה
כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו
בפניי.
עו"ד (חותמת+חתימה)
המציע מאשר כי הוא בדק את כל הפרטים שנמסרו לעיל .מובהר בזאת כי היה ויסתבר במהלך
בדיקת ההצעות כי נמסר מידע שאינו נכון תהיה יפה נוף רשאית לפסול ההצעה על הסף.
חתימת המציע

תאריך
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ.ר ,__________ .מאשר/ת בזה כי ביום ___________
התייצב/ה בפניי מר/גב' _____________________ ,אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה
_____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה
כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
עו"ד (חותמת+חתימה)
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בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות
טופס מס' 9ב
לכבוד
יפה נוף תחבורה ותשתיות ובניה בע"מ (להלן" :החברה")
טופס להוכחת ניסיון קודם של המנהל המוצע
לצורך עמידה בתנאי הסף הנוגעים לניסיון המציע שבסעיף ( 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5בהתאם
לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו)
*טופס זה נדרש להוכחת עמידת המנהל המוצע בניסיון הנדרש בסעיף 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5
(בהתאם לקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו)
** יש לצרף טופס נפרד ביחס לכל אחד מהמנהלים המוצעים וביחס לכל אחד מהפרויקטים
המוצגים על ידי המנהל המוצע בתצהיר.
 .7שם המנהל ,________________ :ת.ז. ________________ .

 .8תחום ניהול :פרוייקטים ו/או תכנון ו/או ביצוע[ .יש להקיף בעיגול את הקטגוריה הרלבנטית].
 .9שם הגוף מזמין העבודה.______________________________________________ :
 .10שם הפרויקט.______________________________________________________ :
 .11תיאור הפרויקט___________________________________________________ :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____ __________________________________________________________.
 .11היקף כספי של הפרויקט (ללא מע"מ)._____________________________________ :
 .11תקופת ביצוע הפרויקט._______________________________________________ :
אישור איש קשר במזמין העבודה:
שם מלא ._______________________ :תפקיד.____________________________ :
טלפון ._________________________ :דוא"ל.____________________________ :
הריני לאשר כי המנהל ,_____________________ :ניהל בפרויקט הנ"ל את השלבים הנ"ל:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
וכי בפרויקט התקבלה תעודת גמר  /חשבון סופי  /נפתח לתנועה בתאריך,______________ :
וכי כל המידע בטופס הנ"ל מדויק ונכון.
תאריך

שם מלא

חותמת+חתימה

46
בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
קול קורא לעדכון מאגר ספקים לניהול
התכנון ,הביצוע והפיקוח בתחום התשתיות

*יש לשלוח את כלל המסמכים בתוך מעטפה סגורה ועליה פרטי המציע
**מובהר בזאת ,כי פרסום זה אינו מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות וכי ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה
יחולו על המגיש בלבד והמגיש לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הכנת ו/או הגשת הבקשה.

47
בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול קורא ואנו מסכימים לכל האמור בו
_____________________________________
חותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע

