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הצעות   לקבלת  תחרותית  שירותי  עם  בהסכם  להתקשרות    -  2021/41  מס'פנייה  להענקת  ניהול  יועץ, 
המכון הלאומי למצוינות  עבור  נוספים,  פרויקטי בינוי ותשתית  פרויקט המבנה הרב תכליתי ושל  אינטגרטיבי  

 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 כללי  .1

  , "(מכון וינגייט" ו/או "המכון)"  למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט המכון הלאומי   .1.1
מזמין בזאת    ,2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט, תשע"זתאגיד סטטוטורי הפועל מכח  

אשר יעניק עבור המכון    יועץ הצעתם בפנייה תחרותית שבמסגרתה יבחר המכון  הגיש את  ל  מציעים
תקופת   )כהגדרת    ,יםהשירות במהלך  השירותים  אלה  את  היתר  מונחים  בין  הכוללים  להלן(, 

פרויקט המבנה הרב  )"  עבור המכוןשל פרויקט המבנה הרב תכליתי  שירותי ניהול אינטגרטיבי  
 . נוספיםשל פרויקטי בינוי ותשתית  גם  –, ובהתאם לבחירת המכון "(תכליתי

ובשנים עוקבות את פרויקט המבנה    2021במהלך שנת  כבר    בצעהתחיל ולמתעתד להחל והמכון   .1.2
הרב תכליתי, מתחם מבונה, אשר עתיד לאכלס חלק נכבד מהפעילות אותה מנהל ומפעיל המכון  
בתחום הספורט ההישגי, ותחומים נוספים בהתאם לזכויות המכון על פי דין, וזאת בין היתר עבור  

 גי בשטחי המכון כבית לאומי.  איגודים והתאחדויות המנהלים ומפעילים פעילות של ספורט היש

בשיטות ביצוע שונות )כתב כמויות,  נוספים  פרויקטים של בינוי ותשתית  בנוסף, צפוי המכון לקדם  
  םומתקניעזר  מבני  הקמת  ו  שיקום תשתיות קיימותעבודות לוכיו"ב(, לרבות    PPPתכנון ביצוע,  

להקמת  נוספים,   מכללה,  פרויקט  אנרגטית  םפרויקטימבנה  התייעלות  לתכנון  של  פרויקט   ,
 וכיו"ב.   ולהקמה של מבנה רב תכליתי

, המכון  נוספים לבחירת המכוןפרויקטים  ופרויקט המבנה הרב תכליתי,  לצורך יישום והגשמה של   .1.3
( ויתכלל עבור המכון וצוות ההנהלה  SPOCישמש כגורם מרכז ייעודי )נדרש המכון ליועץ אשר  

לרבות הניהול האסטרטגי,  הכרוכים בכל אחד מהפרויקטים,    שוניםהאספקטים ה  אתמטעמו,  
המקצועיהספורטיבי,   התפעוליהכלכלי,  למסירתו,    ,  ועד  הייזום  משלב  הפרויקט,  של  וההנדסי 

במסגרת תפקידיו אלה, יידרש  לרבות שלבי התפעול והתחזוקה )ככל שיידרש לכך על ידי המכון(. 
היועץ לרכז ולנהל את ההליכים לבחירת יועצים, מנהלי פרויקט וקבלנים לפרויקטים המצויים  

הלי פרויקט וקבלנים ולדווח על התקדמות כל  באחריותו, לנהל את פעילותם של אותם יועצים, מנ
כאחראי וכבעל תפקיד אורגני מטעמו של המכון    –, מכל הבחינות המקצועיות  פרויקט וכל זאת

 . םובכפוף להנחיותיה ה, נהלהכזרועו הארוכה של המכון והו

רות  ההתקשמובהר, כי המכון מנהל כיום מספר מאגרי ייעוץ בדיסציפלינות ייעודיות שונות, אולם   .1.4
תפקיד   לבעל  מתייחסת  ההליך,  שאינה  מיועד  מושא  אינטגרטיבית  ניהולית  פררוגטיבה  בעל 

הבינוי בתחום    ייחודייםמתייחסת בהכרח לשלב ביצוע בפרויקט, אלא למנהל בעל ידע וכשירות  
יחד גם  הללו  והספורט  הייחודיים  והכשירות  הניסיון  את  לתעל  יהיה  ניתן  שבו  באופן  לצורך  , 

 ת פרויקטים כאמור, מטעם ועבור המכון.  קידום והגשמ

שירותים  או  ו/   להזמין עבודות   המכוןכדי לחייב את  בחירת היועץ על פיו  או בהליך ו/אין בפרסום ה .1.5
לאתר  או  היועצים הקיים ו/לפעול להרחבת מאגר    מהמכוןאו למנוע  ו/או בהיקף כלשהו ו/כלשהם  
עבור השירותים    פומבי לקבלת הצעותהליך  או לצאת ל  ונוספים באופן יזום על פי צרכי   יועצים

   .הליך עבור כלל הפרויקטים ו/או עבור פרויקט ייעודימושא ה

זו  הצעההמגיש    מציע .1.6 תנאי  הסכים  להזמנה  עליו  והם   ה לכל  יחולו    . מקובלים  זו,  תנאי הזמנה 
 במלואן על ההתקשרות שתיערך עם יועץ שיבחר בהליך, בנוסף להוראות החוזה.   

 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך. .1.7

   הוראות כלליות – שירותיםוהזמנות   תכולת השירותים .2

 תכולת השירותים  .2.1

והוראות ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי    לעיל  1מור בסעיף  מבלי לגרוע מכלליות הא
שוטפים  שירותים  יעניק היועץ  , מבקש המכון להבהיר, כי במהלך כל תקופת השירותים  ההליך

ויקט המבנה הרב  פראינטגרטיביים עבור ובקשר  התהליכים  כלל האספקטים והלניהול  הקשורים  
זאת  ו,  (אותם יבצע המכון מעת לעתנוספים  עם פרויקטים  גם    –)ועל פי בחירת המכון    תכליתי

 :  "(השירותיםיחדיו: " ובחוזה,  )במסמך זה בהתייחס בין היתר לכל אלה 

של  היועץ   .2.1.1 הארוכה  וידו  כוחו  בא  מטעמו,יהיה  ומי  הכללי  לביצוע    המנהל  הכרוך  בכל 
במסגרת זו, .  , כאילו היה בעל תפקיד ניהולי במכון עצמואותיוהפרויקט וישמע לכל הור
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הכללי    אינה מוגבלת אך ורק ליישום הוראותיו של המנהל  יועץאחריותו של המובהר כי  
מטעם  של המכון לא תישמע  בכל מקרה,  וכי  חלק    היועץ,  כל  ביצע  לא  לפיה  טענה  כל 

 המכון. מהשירותים רק בשל כך שלא קיבל בגינם הוראה ו/או הנחיה מפורשת ממנהל 

ליישומן המלא של החלטות  לכן,   נפרד מהם, ומעבר  וכחלק בלתי  במסגרת השירותים 
כמפורט במסמכי    לבצע באופן עצמאי  היועץו/או מעבר לשירותים אותן על  הכללי  מנהל  ה

, ככל הדרוש, למנהל הכלליגם באחריות המלאה והבלעדית לסייע    היועץ שא  יי ,  ההליך
על מנת לקבל החלטות בקשר עם הפרויקט, וזאת בין היתר, גם אם הן מצויות בסמכותו  

( ליזום, לערוך, להציע, לקדם ולגבש באופן עצמאי, אף מבלי  i, ובכלל האמור: )הכללישל  
או החלטה ו/או רעיון הדרושים לצורך הגשמתם /שנדרש לשם כך, כל מטלה ו/או שירות ו

ו/או יישומם ו/או ביצועם והשלמתם של השירותים ו/או הדרושים לצורך עמידה בכל 
המ  להחלטת  ולהעבירם  הפרויקט,  הכללייעדי  )נהל   ;ii האמור מכלליות  לגרוע  מבלי   )

( ליזום, לערוך, להציע, לקדם ולגבש באופן עצמאי אף מבלי שנדרש לשם i) 2.1.1בסעיף  
עבור   של המנהל הכלליכך,  החלטות המצויות בסמכותו  לצורך קבלת  כל הדרוש  , את 

ההחל  ולביצוע  ליישום  חלופות  מספר  המנהל  עבור  להציע  האמור,  ובכלל  טות המנהל 
תכנוניים,  ומערכים  נהלים  תוכניות,  ולערוך  לגבש  להציע,  ליזום,  ו/או  האמורות 

למנהל   יסייעו  אשר  ותפעוליים  אדמיניסטרטיביים  החלטות  הכללי  ביצועיים,  לקבל 
את כל המידע הכללי ו/או לכל מי מטעמו  כאמור בקשר עם הפרויקט ו/או להעביר למנהל  

  -למען הסר ספק    - ת המצויות בסמכותו, והכול  הדרוש על מנת שיוכל לקבל את ההחלטו 
בגין   גם אם קבלת ההחלטה  ו/או  קיבל לשם כך הוראה מפורשת של המנהל  אף שלא 

 .  הכללי יישומם של כל המטלות האמורות מצויה בסמכותו הבלעדית של המנהל

להודיע ו/או להתריע בכתב למנהל )או לגורם המוסמך לפי    היועץעוד מובהר בזאת, כי על  
לרבות ,  היועץ אינו מצליח להגשים איזה מתכליות השירותיםהעניין(, על כל מקרה שבו  

בנוגע לאי עמידה ביעדים תקציביים ו/או אחרים ובקשר לניהול ובקרה של מי מהגורמים 
בסעיף כמפורט  בפרויקט  לעמידה   2.1.2  המעורבים  ופתרונות  חלופות  להציע  וכן  להלן 

   ביעדים אלה ולהגשמתם בהתאם להוראות המנהל הכללי. 

בסעיף   .2.1.2 האמור  מכלליות  לגרוע  י   2.1.1מבלי  לילעיל,  באחריות  היועץ  הליכי  שא  ליווי 
ובקרה   ליווי  ניהול,  וכן  המכון    –הבחירה,  ומנהלי  המכון  ובשם  אחד כל  של    -מטעם 

לרבות  מהגופים   היועץ,  על  תוטל  עליהם  שהאחריות  בפרויקטים  אחד המעורבים  כל 
ים הייעודיים וכן האדריכלים, המתכננחברות הניהול, הבקרה והפיקוח,  מקבלני הביצוע,  

המהנדסים, היועצים, המפקחים, המודדים, השמאים וכל המומחים האחרים )חיצוניים 
 . ופנימיים( אשר יועסקו )ככל שיועסקו(, בקשר ישיר ו/או עקיף לפרויקט, כולו או חלקו

ניהול שוטף, הפעלה,    -מטעמו של המכון וכידו הארוכה    –במסגרת האמור, יבצע היועץ  
והפנימיים המעורבים  כל הגורמים החיצוניים  וארגון  תיאום, ממשק, סנכרון, תיעדוף 

בין היתר באמצעות ניהול, בקרה ומתן הוראות לחברת הניהול  בפרויקט על כל שלביו,  
בפרויקט,תולי המעורבים  היועצים  תיאו  ר  ניהול,  האמור:  ממשק, ובכלל  סנכרון,  ם, 

ופיקוח   ביצוע  )תכנון,  העבודות  כל  של  ומתוזמן  יעיל  תקין,  ביצוע  על  ופיקוח  תיעדוף 
עליון(, המתבצעות באתר ומחוצה לו, לרבות בקשר ישיר עם פעילותם של הקבלן הראשי, 

ובין    המכוןהקבלנים הנוספים, היועצים והגופים המשיקים, בינם לבין עצמם ובינם לבין  
 .  וטעמכל מי מ

ניהול  וכן  של פרויקטי בינוי ותשתית  התפעוליים    יםמודל הייעוץ מקצועי בנוגע לגיבוש   .2.1.3
ליווי  ,  ניהול אפיון מפורט ציוד ומתקנים,  אפיון והכנת פרוגרמה )הנדסית וספורטיבית(

של המכון    םהייחודי  בשים לב לצרכים, כל זאת  סטטוטוריה הליך  של התכנון והובקרה  
מובהקת ם האמורים לשרת קהלים ומשתמשים בעלי אוריינטציה  והמתקנים הרלוונטיי

 לתחומי הספורט התחרותי והשגי.  

ב .2.1.4 עמידה  על  ופיקוח  לבקרה  שייקבעו  התקציב  והיתכנותם, כל  יעדי  בכללותו  פרויקט 
יעדי לוח הזמנים לביצוע הפרויקט והשירותים והיתכנותם, וכן בקרה,   בקרה ופיקוח על

ום, ממשק וסנכרון כל הגופים ו/או הפעילויות הדרושות לביצוע  ליווי, תכנון, הפעלה, תיא
 השירותים ולביצוע הפרויקט בהתאם ליעדיו, על מנת לעמוד בהצלחה ביעדים האמורים. 

ניהול, בקרה, פיקוח ואישור תהליכי מכרזים והליכים תחרותיים מסוגים שונים לבחירת  .2.1.5
 זכיינים, יועצים, ספקים וקבלנים, עבור הפרויקטים של המכון.         

י .2.1.6 ו היועץ  ייצג את המכון    מכוןל  התלווישתתף  ישיבהואף  דיון  פגישה  ,  בכל  אותה ו/או 
בפרויקט   מי מהגופים המעורבים   יין זה, עםעם צדדים שלישיים לרבות לענ  מכוןקיים הי

משרד התרבות והספורט, משרד הבקרה, וועדת ההיגוי של  כגון  ,  לרבות גורמים חיצוניים
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במכון פנים  גורמי  תשתית, ,  הפרויקט,  גופי  מועצות,  תכנון,  וועדות  מקומיות,  רשויות 
 .  משרדי ממשלה וכיו"ב

ולהנפיקבאחריות, אף לבצעישא    היועץ .2.1.7 ועל    , לערוך  במסגרת השירותים, על אחריותו 
חשבונו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, דיווחים, ביקורות, חוות דעת, תחזיות, 

על  באופן שוטף וגם  תקציבים שוטפים,    ובקרותניתוחים, אומדנים, סטטוסים, תוצאות  
תחזית, מעת לעת ובכל נושא שלגביו יידרש דיווח, ביקורת, חוות דעת,    מכוןפי דרישת ה 

 . ניתוח, אומדן, סטטוס, תוצאה ותקציב כאמור

של  .2.1.8 ובקרה  בחינה  בפרויקט,  של מתקנים  להפעלה  כלכליים  מודלים  של  ועריכה  בקרה 
ו  המכון  דעת  התקשרויות  חוות  חלופות  ומצגות  עריכת  לבחינת  והמלצות  המתייחסות 

 המכון; אישור הנהלת המכון ומועצת  ל  והצגתןהנדסיות וכלכליות מנומקות, 

ובקרה   .2.1.9 התכנון  ניהול  חברת  בחירת  הניהול,  חברת  בחירת  הפרוגרמה,  משלב  החל 
שלב הביצוע, ניהול ותיאום ממשקי עבודות הבינוי בשטח המכון, ניהול תהליך  , והביצוע

כל  עם  סופיים  ניהול תהליך חשבונות  )תיקי מתקן(,  האיכות  בקרת  וסיכומי  המסירה 
,  , ניהול שנות הבדק, התחזוקה והתפעול4שויות וטופס  הספקים, ניהול תהליך ביקורות ר

 של ההתקשרויות, לרבות עריכת חוות דעת ואישורי חשבונות; פיקוח, ניהול ובקרה  ליווי ו

ליווי, יעוץ, מתן תצהירים, עדות וחוות דעת בהליכים משפטיים בקשר עם הפרויקטים  .2.1.10
 שבהם היה מעורב היועץ;   

ע השירותים המתוארים בסעיף זה, יפעל היועץ בשיתוף  במסגרת וכחלק בלתי נפרד מביצו .2.1.11
עם   מלא  ובממשק  של  פעולה  ההיגוי  וועדת  הבקרה,  משרד  והספורט,  התרבות  משרד 

הנהלת המכון, היועץ המשפטי של המכון, ספקים נוספים ,  הפרויקט, גורמי פנים במכון 
  . מטעם המכון כגון: חברות ניהול )לאחר בחירתם( וכיו"ב

 ותמחור  ותים הזמנות שיר .2.2

לעת,   .2.2.1 מעת  היועץ,  עבור  להפיק  רשאי  המכון  יהיה  השירותים,  ביצוע  הזמנת  לצורך 
היתרשירותים בין  יוגדרו  במסגרתה  ה,  ,  צרכי   השירותים   ופרטי  תכולת:  מכוןלפי 
לביצועםתקופ,  יםהמבוקש זמנים  ולוח  הרלוונטיים  תפקידים  הבעלי  ,  ה  והמומחים 

 לביצועם וכיו"ב.  

תמורה פאושלית ו/או  במסגרת הזמנת השירותים, יהיה המכון רשאי לקצוב מכסת שעות   .2.2.2
 . י הדרך לתשלום, אבנלהלן, לרבות  2.3המחושבים בהתאם לתעריף הנקוב בסעיף 

  מכוןנציגי ה  באמצעות, היועץכל הזמנת שירותים, תתבצע באמצעות פנייה ישירה לנציג  .2.2.3
כי  .  בלבד בהתאם היועץ  מובהר,  בוצעו  שלא  שירותים  בגין  לתמורה  זכאי  יהיה  לא 

בהתאם להוראות החוזה,   ,מכוןלהזמנת שירותים שהונפקה עבורו לשם כך על ידי נציג ה 
 , בכתב, את ביצוע השירותים.המכוןבהן אישר נציג  וזאת למעט בנסיבות

כשהיא חתומה במקום הדרוש לשם כך על ידי  השירותים למכון    תישיב את הזמנ  היועץ .2.2.4
תוך  יועץה מטעמו,  החתימה  מורשי  באמצעות  הנפקתה    5,  ממועד  לה  וימים  יצרף 

 .  )כאמורככל שנדרשים מסמכים )הנדרשים במסגרתה המסמכים כל  את השירותים 

חתימת   .2.2.5 כי  במפורש,  לרבות    היועץמובהר  לתוכנו  הסכמה  תהווה  שירותים  הזמנת  על 
 לתמורה ו/או לתמורה בגין השירותים הנוספים הכלולה במסגרתו.  

 התמורה  .2.3

תמורה   מכוןשלם הי, במלואם ובמועדם,  היועץתמורת ביצוע השירותים וכל התחייבויות   .2.3.1
תעריף חשכ"ל  לובהתאם    שהושקעו בפועל   שעות עבודהלפי  , כשהיא מחושבת  חודשית
לא כולל מע"מ )ככל "(,  תעריף חשכ"לליועצים לניהול )מקצועות שונים( )להלן: "השעתי  

   . "(התמורה החודשית)להלן: "" 3הרלוונטי עבור סוג "יועץ שיחול(,  

על   .2.3.2 מקרה  בשום  תעלה  לא  החודשית,  התמורה  כי  במפורש,  חודשי מובהר  כולל  סך 
עבור פרויקט מבנה  ,  )ככל שיחול(  מ"מע  כולל  לא ,  ₪  25,000ופי ומלא של  , סומקסימאלי

כנגד חשבונית מס רב תכליתי ו/או פרויקטים נוספים שיתווספו אליו. התמורה תשולם  
התמורה )להלן: "  לא כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהםל ערוכה כדין,  

 "(.  החודשית המקסימאלית 

ספק,   .2.3.3 הסר  יוכל למען  לא  היועץ  ההליך,  במסגרת  שאושר  הראשי  התפקיד  בעל  מלבד 
נוספים, אלא כאשר שאושרו מראש  בעלי תפקידים  השירותים באמצעות  את  להעניק 
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שירותים.    בובכת כל הזמנת  בגין  ידי המכון  נוספים, בעל  בעלי תפקידים  אישר המכון 
 מראש ובכתב, תשולם בגין אותם היועצים תמורה  

אי לקצוב במסגרת כל הזמנת שירותים את מכסת השעות המקסימאלית  המכון יהיה רש .2.3.4
עבור כל מטלה ו/או להגדיר סכום פאושלי למטלה כשהוא מחושב על בסיס התעריפים 

ר ו/או לעדכן את התמורה החודשית המקסימאלית  וכן להגדי  לעיל  2.3.1הנקובים בסעיף  
 .  בגין יועצים נוספים, אם וככל שיאושרו

 תקופת השירותים  .2.4

 על החוזה.   מכוןחתימת ה  מועדהחל מ חודשים,    36של  פרק זמן  , תהא ל השירותיםתקופת   .2.4.1
היבלבד    המכון תקופת  את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאי,  שירותים הא 

, חודשים  24תקופות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד  לתקופה או  
 .  "(תקופת השירותים: "במסמך זה)ימים  30וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של 

הזמנת שירותים, תעמוד  כל  לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי    2.4.1על אף האמור בסעיף   .2.4.2
, וזאת מועד השלמתםבתוקפה לעניין תכולות השירותים הכלולות במסגרתה בלבד, עד ל

.  את ההזמנה  לבטל  מכוןחליט הי חלפה במועד האמור, למעט אם    שירותיםאף שתקופת ה
ולות השירותים הכלולות במסגרתה  את הזמנת השירותים, יחולו על תכ   מכוןלא ביטל ה

 יתר הוראות החוזה. 

את   .2.4.3 לבטל  הזכות  תעמוד  דעתו  למכון  שיקול  פי  על  שירותים,  הזמנת  כל  ו/או  ההסכם 
 הבלעדי, בהתאם להוראות החוזה.  

   התחרותיתהליך הפניה  .3

הנו בעל ידע וניסיון רלוונטי   –ובפרט הרואה עצמו עונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו,  מציע .3.1
בסעיף הנקובים  השירותים  כל  להגיש  לעיל,    2.1  לביצוע  צירוף  בהליך  הצעתואת  מוזמן  תוך   ,

 המסמכים הנדרשים לשם כך. 

ציון האיכות שקבלה הצעתו יהיה הגבוה  יעמוד בכל תנאי הסף ואשר הזוכה בהליך יהיה זה אשר  .3.2
 .  להלן, כמפורט בפנייה זו איכות( 100%) ביותר

 טבלת ריכוז מועדים  .4

 תיבת הצעות ל  מועד אחרון להרשמה  מועד  אירוע

  1202, נובמברל  04 חמישי, יום מועד פרסום ההזמנה 

שאלות   להגשת  האחרון  המועד 
 הבהרה מטעם המציעים

בשעה    2021,  נובמברל  15  שני,   יום
12:00 

בשעה    2021,  נובמברל  14  ראשון,יום  
12:00 

להגשת   במענה  המועד  ההצעות 
 להזמנה 

בשעה    2021,  דצמברל  01רביעי,  יום  
12:00 

בשעה    2021,  נובמברל  30  שלישי,יום  
12:00 

יהיה דעתרשאי    המכון  שיקול  פי  ועל  עת  המועדים    ו בכל  את  לדחות  האמור,  ובכלל  לשנות  הבלעדי, 
בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה  ספק מובהר בזאת כי אין באמור   הנקובים בסעיף זה לעיל. למען הסר

בטבלה  .  כלשהי שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  מקוםשלעיל  במקרה  בכל  שמצוין  תאריך  אחר    ובין 
יגבר   התבהזמנה,  כן  אם  אלא  שבטבלה,  או  התאריך  בהבהרה  שונה  המכון  באריך  של  בכתב  הודעה 

 . שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה

 תנאי סף  .5

  התנאיםכל    ,ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון ,  מתקיימים  בהם  מציעים  רקרשאים להגיש הצעות  
  להלן: יםהמפורט  המצטברים

 בישראל.    ם כדין מיהרשוו/או עוסק מורשה, מציע אשר הינו תאגיד  .5.1

( עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי )שמציע כנ"ל,   .5.2
( עבירות כאמור  2, ואם הורשעו ביותר משתי )1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ) –

ו  הורשע"זה:    5.2  צורך סעיףל ציבוריים,   םכמשמעות  –"  בעל זיקה"  -"  גופים  בחוק עסקאות 
 . 1976- תשל"ו
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  התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף רשאי שלא לפסול מציע אשר לא  המכון יהיה  מובהר, כי  
הוראות סעיף    על פילעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים    5.2

 . 1976-וריים, תשל"ו( לחוק עסקאות גופים ציב1()1ב)ב2

סעיף   .5.3 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  שהינו  כנ"ל,  ציבוריים,    2מציע  גופים  עסקאות  לחוק 
 . 1976 – התשל"ו 

היועץ המוצע מטעמו  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,    8מציע כנ"ל, אשר במהלך   .5.4
בהיקף )פרויקטאלי(, מצטבר של    בינוי ותשתית  עבור פרויקטי  שירותי ליווי, בקרה וניהולהעניק  

כולל מע"מ(  ₪  200,000,000 מתקן  )ספורט    אולםפרויקט אחת מתוכם לפחות הנו  כאשר  ,  )לא 
 .  ₪ )לא כולל מע"מ(, לכל הפחות 50,000,000של  בהיקף )פרויאקטלי(סגור( 

 בחינת האיכות .6

לצורך בחינת    .יכותהמכון יבחן את הצעתו של מציע, אשר עמד בתנאי הסף, ויעניק עבורו ציון א .6.1
, שהנו בעל ניסיון ומומחיות מוכחת בניהול וביצוע של השירותים. ציון  יועץהאיכות, יציג המציע  

  מציע מובהר במפורש, כי ה  המוצע.היועץ  הייחודי שנצבר אצל  , יתייחס לניסיון  האיכות שיוענק
באמצעות   השירותים  את  יעניק  במכרז,  בעצמו.היועץ  שיזכה  הצ   המוצע  ובכפוף  במידת  ורך 

לאישור המכון, יוענקו השירותים גם באמצעות בעלי תפקידים נוספים אותם יאשר המכון מראש  
 ובכתב.   

 : יםהבאולפרמטרים  בשים לב לאמות המידה  ציון האיכות יוענק  .6.2

  ;לעיל   2.1בהענקת השירותים הנקובים בכל אחד מסעיפי המשנה שבסעיף  היועץניסיון   .6.2.1

ניסיון, למורכבות הליווי,    יינתן ביטוי למגוון השירותים שבהם צבר המציעזה,    בפרמטר
המציע של  המעורבות  השירותים  מידת  בביצוע  המוצע  התפקיד  היקפי  ובעל   ,

השירותים את  התפקיד  ובעל  המציע  העניק  שעבורם  דגש   .הפרויקטים/ההתקשרויות 
הקמת קשר עם  ב,  לעיל  2.1.3ובסעיף    לעיל  2.1.1על פי סעיף    מיוחד יינתן לניסיון שנצבר

    . אולמות רב תכליתיים לאימונים -ובעיקר  מתקני ספורט בכלל, אולמות ספורט בפרט 

 המוצע;   היועץמקצועיות של והסמכות הכשרות  .6.2.2

 המוצע שירותים;  היועץופים להם העניק הגוסוג מגוון  .6.2.3

  המוצע בתחום ביצוע השירותים;היועץ  הותק הרלוונטי שצבר .6.2.4

אותם יצרף המציע  היועץ המוצע,  על בסיס פרופיל וקורות חיים של  מציע  ציון האיכות יוענק ל .6.3
אצל   שנצבר  הרלוונטי  והניסיון  הכשירות  יפורטו  במסגרתם  ואשר  בתחומי    היועץלהצעתו 

 השירותים.  

ה,  , במועד שיקבע לכך על יד מכוןלריאיון במשרדי ה  יוזמןכחלק משלב בחינת האיכות,  בנוסף,   .6.4
וכן    היועץ המציע    –המוצע  ניס  אנשי   –לבחירת  את  להציג  היכולים  נוספים  המציע  צוות  יון 

לתחום השירותים.   והריאיון  הרלוונטי  ניסיון  כאמורמטרת המפגש  היתר את  בין  , הנה לבדוק 
פי  היועץוכישורי   על  ו,  בסעיף  אמות המידה  המפורטים  הריאיון  לעיל. ממצאי    6.2הפרמטרים 

 המוצע מטעמו(.   היועץישמשו לצורך קביעת ציון האיכות של המציע )באמצעות 

היועץ    המכון יהיה רשאי לדרוש מהמציעים פרטי אנשי קשר וממליצים של לקוחות עבורם העניק .6.5
המוצע את השירותים, על מנת לבחון את העובדות והנתונים שהציג כל אחד מהמציעים ובמסגרת  

חוות דעת בנוגע לטיב השירות. חוות הדעת בנסיבות אלה, תשוקלל לצורך ציון    זו, על מנת לקבל
 האיכות לו יהיה זכאי כל אחד מהמציעים.   

 אופן הגשת ההצעה  .7

שאלת  /, יערוך ויגיש את הצעתולפנות בשאלת הבהרה בקשר להזמנה/ הצעה  להגישמציע המעוניין   .7.1
  הבהרה שאלות  /הצעות  הגשת.  "(מקוונת  הצעות"תיבת  )  מקוונת  הצעות  תיבת  באמצעות  ההבהרה

  בנוסח"  מציעפרטי    טופס"המתבצע באמצעות שליחת    מראש  ברישום  מותניתהמקוונת    לתיבה
דוא"ל  זו  להזמנה  המצורף לכתובת   ,Purchase@wingate.org.il  ,יםמהמועד   יאוחר   לא  וזאת  

   .לעיל 2.2 בסעיף יםהנקוב 

 להגיש  וכןמציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה    רקתשומת הלב כי   .7.2
  2לכך בסעיף    ושנקבע  יםבמועד  המקוונת  ההצעות  לתיבת  רישום  יבצע  שלא   מציע.  להליך  הצעה

בהתאם לעניין.    במאגר  להיכלל  הצעההבהרה וכן לא יוכל להגיש    שאלות, לא יוכל להגיש  לעיל
 כי נדרשת הרשמה חד פעמית.  ,יובהר

mailto:Purchase@wingate.org.il
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 ,doc, docx, pdf העלאת קבצים לתיבת ההצעות המקוונת תתאפשר בפורמטים הבאים בלבד: .7.3
rtf, xls, xsls, csv, rar, zip ,המציע נדרש לצרף    לעיל.  2.2  בהתאם למועד המפורט בטבלה בסעיף

 . להלן  9להצעתו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים המפורטים בסעיף 

תוגש בשפה העברית בעותק אחד חתום אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט  ההצעה   .7.4
PDF " מנהל אינטגרטיבי לפרויקטי בינוי ותשתית פניה תחרותית לתחת הכותרת ." 

  תחת   PDF  בפורמט  מושחר עותק    המקוונת   ההצעות   לתיבת   לטעון המציע    רשאי בנוסף לאמור,   .7.5
שלדעת המציע    ההצעה שבו הושחר המידע  נספחישל    נוסף  עותקהמהווה  "  מושחר  עותק"  השם

למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע    סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  מהווה מידע
האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים    בהצעות המציעים  רשאי לעייןמלטעון כי הוא  

כי  בהצעתו.   יחליטמובהר  דעת   פי-על,  המכון  ו/או  ו  שיקול  הנתונים  מהם  והמוחלט,  הבלעדי 
המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  

צעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  הה  –בכל מקרה  תביעה בקשר לכך.  
לקוחות   ופרטי  שמות  לרבות  הסף,  בתנאי  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס  מידע  כל  וכן 

 אינם חסויים.   –  מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם

 הבהרה  שאלות .8

לתיבת  כתב  לוח אותן ב ולשיש להפנות בכתב בלבד,    הזמנה זוכל השאלות והבירורים במסגרת   .8.1
נרשם בהתאם להוראות סעיף   .המקוונת  ההצעות  כי מציע שלא  הלב  יכול    6  תשומת  לעיל, לא 

 לפנות למכון בשאלות הבהרה.

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordבאמצעות קובץ  את שאלות ההבהרה יש לשלוח .8.2

 שם המסמך  מס'

ה ה למסמך אליו מתייחסת השאליהפני]
 וכיו"ב[  הזמנה, נספח ה  –

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] הרלוונטי  ה  סעיף 
מתייחסת  במסמך   אליו 

 ה[השאל

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 

1.     

ולאחר מכן    ההזמנה  תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .8.3
  לעיל.  2.2בהתאם למועד המפורט בסעיף    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 .  התיענינשאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 

תישלחנה   .8.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  שאלות    המציעים  לכל בכתב  תשובות  שהגישו 
יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות   וכן  הבהרה באמצעות תיבת ההצעות, 

,  הצעתו לף את מסמך התשובות  דרש לצרנהמציע  ממסכי ההזמנה.  חלק בלתי נפרד  שיינתנו יהווה  
  מכון פה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-בהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל. יוכשהוא חתום על ידו

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  

ובין אם    והבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמת  , פרסם )באתר המכון(לרשאי  מכון  ה .8.5
 . בתשובה לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

 המסמכים המצורפים להצעה .9

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:  ,הסף  תנאי הוכחת לצורך

 )ככל שקיימת(, על שם המציע. ותעודת שינוי שם עוסק מורשה/תעודת התאגדות  .9.1

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .9.2
 )אישור תנאי ההזמנה(.  להזמנה 'א

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .9.3
 להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  'ב

כשכל אחד מהאישורים  ,  חוק עסקאות גופים ציבורייםל   2סעיף  העתק האישורים הנדרשים לפי   .9.4
 להגשת הצעות. האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון 

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלחתום  תצהיר   .9.5
   .השירותים בתחום המציעבדבר ניסיון   להזמנה, 'ג
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, המשקפים כהלכה את הניסיון הרלוונטי בתחומי  של היועץ המוצעפרופיל המציע וכן קורות חיים   .9.6
 לעיל.   6.2השירותים, לצורך הוכחת כל אמות המידה והפרמטרים הנקובים בסעיף 

אותם    עדכון ו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרהמסמכי ההזמנה חתומים בתחתית כל עמוד וכן   .9.7
על ידי מורשה החתימה במציע. )ככל שיוציא(, חתומים  ניתן  כי  מובהר    יוציא המכון  בשום  לא 

)לרבות כל הבהרה שפורסמה  ההזמנה  שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי    צורה ואופן לבצע כל
 במסגרתו(. 

 , חתומים ומאומתים, ערוכיםמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על
  .כדין

 המועד והמען להגשת ההצעות .10

המכון יהיה רשאי שלא לצרף    המקוונת.  ההצעות  תלתיב ,  לעיל  2.2  בסעיף  הקבוע  למועד  עדההצעה תוגש  
 הצעות שיתקבלו עד למועד האמור, בפרויקט האצת הצמיחה.   

 ובחירת הזוכה ההצעותבחינת  .11

 . רשאי להיעזר בגורמים מומחים מטעמויבחנו על ידי המכון, אשר יהיה   ההצעות .11.1

המלא והבלעדי,  ו  פי שיקול דעת-לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על  זכותו על    שומר   המכון  .11.2
הריאיוןלרבות   הסרת/ביטול  במסגרת  על  להורות/להודיע  ו/או  הבהרות  לקבלת  בבקשה   ,

מין וסוג, הקשורים    הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל
הסף   תנאי  עם  בקשר  לרבות  שהגישו,  הזכויות  האיכותו/או  בהצעה  משאר  לגרוע  מבלי  והכל   ,

ל  לפניית  .  ובהתאם לשאר הוראות הדין  מכון המוקנות  כאמור  המכון  כל תשובה שיגיש המציע 
למציע, ותקבל עדיפות על מסמכים    מכוןותצורף להצעה יחד עם פניית ה   תותיחשב כחלק מהצע

 רלוונטיים אחרים בהצעה העומדים בסתירה לה. 

צורף כנספח להליך זה, על  יימים ממועד שליחתה את החוזה ש  5הקבלן הזוכה יעביר למכון בתוך   .11.3
הביטוח כשהם    את אישורכל נספחיו, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעם הקבלן וכן יצרף  

כנד ומלאים  ה חתומים  עם  החוזה  את  לבטל  רשאי  יהיה  המכון  את  יועץ  רש.  ישיב  ולא  במידה 
חתום במועד וכנדרש. בנסיבות האמורות, יהיה המכון    ,החוזה על כל נספחיו, לרבות נספח הביטוח

 שדורג במקום השני במסגרת ההליך.  יועץגם רשאי לפנות ל

בחור בהצעה שקיבלה את  המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל בכל עת את ההליך ו/או שלא ל .11.4
זכייתו של   ו/או לבטל את  ביותר  ביותר/ההצעה הזולה  הגבוה  כל זאת  היועץהציון המשוקלל   ,

 החוזה ו/או על פי יתר הוראות הדין. או  /בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי ההזמנה ו

 

    

 בברכה,   

 המכון הלאומי למצוינות בספורט מכון וינגייט            
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 מציע טופס פרטי 

 ]לצורך רישום לתיבת ההצעות המקוונת[ 

 פרטי המציע 

  שם התאגיד  

  מספר התאגיד 

  כתובת 

  טלפון מס' 

  מס' פקס

 להגשת הצעותאיש הקשר המוסמך מטעם המציע 

  מלא שם 

  תפקיד איש הקשר 

    קווי  טלפון 'מס

  טלפון נייד  'מס

  פקס 'מס

  דוא"ל 
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 תנאי ההזמנה  אישור  –נספח א'  

 הצהרת המציע  .1

, כי עלי לומר את  תילאחר שהוזהר  ' ___________, נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן:   ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתבאכן  אעשה האמת וכי אם לא  

1.1. "( זה במסגרת הצעת _____________  עושה תצהירי  לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע אני  ]*יש 
פנייה תחרותית לקבלת הצעות  ל,  [תעודת עוסק מורשה/כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות  המציע

פרויקט  להתקשרות    -  2021/41מס'   של  אינטגרטיבי  ניהול  שירותי  להענקת  יועץ,  עם  בהסכם 
נות בספורט על  המבנה הרב תכליתי ופרויקטי בינוי ותשתית נוספים, עבור המכון הלאומי למצוי

 . שם אורד צ'ארלס וינגייט

 . מציעומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם השל המציע  נותן תצהירי זה בשמו אני  .1.2

המציע .1.3 בשם  בקפידה את מסמכי    ,אני מאשר  קראנו  והבנו את  שקללנו,  וכי  ההזמנה  כי  למדנו 
התנאים   הדרישות,  כל  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  והמשפטיים, האמור  הפיזיים  והנסיבות, 

העשויים להשפיע על הצעת המציע או על אספקת השירותים, וכי המציע מוותר מראש על כל טענה  
באי אי -שעילתה  או  ומשפטיים,  - ידיעה  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  תנאים  דרישות,  של  הבנה 

 העשויים להשפיע על הצעת המציע או על מתן השירותים.

מהמציע  זמין  י  המכוןמשום מצג ו/או הבטחה כי  הזמנה  בלא יהיה  למציע ש   אני מאשר כי ידוע .1.4
עבודות  שירותים כלשהו  ו/או  מינימלי  בהיקף  ו/או  ידוע    .בכלל  עבור  למציע  עוד  התמורה  כי 

  למפורט בהזמנה )אם בכלל(, תיקבע בכל התקשרות פרטנית בהתאם    המציעהשירותים שיוזמנו מ
 .  הועל פי התעריפים הנקובים במסגרת

נועד לצרכי המחשה בלבד ואין    ההזמנה,מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת אני מאשר כי כל   .1.5
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה  המכוןלראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד 

ע  אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוהמכון  במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .    ההזמנהמהתחייבויותינו המפורטות במסמכי 

כי   .1.6 מאשר  והצעת  ולפיכך,  ההזמנהתנאי  למציע  ברורים  אני  המציע    היה  בהליך,  תזכה  המציע 
.  ההזמנה, על חוזה, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכוןמתחייב לחתום במועד שיקבע על ידי  

אני  חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין. הזו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן  כי התחייבות למציעידוע 
 . המכון, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י למציעידוע מאשר כי 

,  ם המציעידי האורגנים המוסמכים מטע- אושרה כדין על  המציע   כי הצעת  בשם המציע  מאשר  יאנ .1.7
כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות    ים השירותוכי אין בהגשת ההצעה ובביצוע  

צד להם או של כל דין לרבות ומבלי    המציעאחרים אשר    תאו של כל מסמך או הבטחה או התחייבו 
 .  1988- "חמ, תשהתחרות הכלכליתלגרוע הוראות חוק 

מטעם המציע לכל עניין הנוגע    מוסמךזה    נספחב  המפורט  הקשר  איש  כי  המציע   בשם  מאשר  אני .1.8
המציע ולקבל הודעות או    בשם  למכוןוכי הוא הגורם המוסמך מטעם המציע לפנות    ,שירותיםל

 בשם המציע או עבורו. הנחיות

 צירוף מסמכים .2

 המסמך צורף במסגרת ההצעה[: אם   ✓]יש לסמן  המסמכים הבאים המציע כוללת את   הצעת

 המסמכים המצורפים

 )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(  תעודת עוסק מורשה /המציעהעתק תעודת התאגדות של   ☐ 

 ]טופס זה[  הזמנהאישור תנאי ה   – א'נספח  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר  – ב'נספח  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 בתחום השירותיםהמציע  בדבר ניסיון  תצהיר   – ג'נספח  ☐ 

פרופיל המציע וכן קורות חיים של בעל התפקיד, המשקפים כהלכה את הניסיון הרלוונטי בתחומי השירותים, לצורך    ☐ 
 לטופס ההזמנה  6.2הוכחת כל אמות המידה והפרמטרים הנקובים בסעיף 
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 המסמכים המצורפים

 בראשי תיבות[   מה]חתו ציע הצעות לההזמנה   ☐ 

 ]חתומים בראשי תיבות[  פרסם(אם )שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה   ☐ 

במסמכים/בנתונים   .3 רואים  שצרפנואנו  המושחר  בהעתק  המקוונת  שהשחרנו  ההצעות  סוד    לתיבת 
 . מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

כי   בחתימתי,  מאשר  לחתום  הריני  מוסמכים  המצהירים 
 .  הזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך ה

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 וחותמת המציעחתימת המצהיר/ים 
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 1976 -  תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ב' נספח 

עליי     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   .1 כי  שהוזהרתי,  לאחר   ,
 הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע    "(המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .2
לפנייה תחרותית לקבלת הצעות מס'  הזמנה  ל,  [תעודת עוסק מורשה/כפי הוא מופיע בתעודת ההתאגדות

בהסכם עם יועץ, להענקת שירותי ניהול אינטגרטיבי של פרויקט המבנה הרב  להתקשרות    - _____  
תכליתי ופרויקטי בינוי ותשתית נוספים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס  

 . וינגייט

מושא   .3 העובדות  את  היכרותי  ומכוח  מטעמו,  כן  לעשות  מורשה  היותי  מכוח  זה  תצהירי  נותן  הנני 
 התצהיר. 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .4

שביצעתי ובדיקה  בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  וב  אני  אליוהמציע  הזיקה  לסמן  ]  על  במקום     יש 
 :[הרלוונטי

❑  ( "(  חוק עובדים זרים)"  1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי 
 "(. חוק שכר מינימום )" 1987-כר מינימום, התשמ"זוחוק ש

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

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

ו הורשעזה: "ף  לצורך סעי -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –"  בעל זיקה"  -  " 
1976 . 

 ' מס
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

   :[במקום הרלוונטי  יש לסמן ] אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .5

לא (  "חוק שוויון זכויות")  1998-תשנ"ח ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שו  9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.    חלות

ובמידה והוא מעסיק יותר  על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  ❑
( כי  iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  100  –מ  

לפי    יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו
כי    (ii); או לחילופין  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  –ובמידת הצורך    לחוק שוויון זכויות  9סעיף  

בעבר    יישום  פנה  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל 
לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין    (ii)לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9פי סעיף  חובותיו ל

 ופעל ליישומן.  

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק זה:  " 5סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה    5  המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף
 האחרון להגשת ההצעות.   ימים מהמועד   30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

 תאריך   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 
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הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך  
לצורך   ולחייבו  המציע  בשם  לחתום 

 .  ההזמנה

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

 תצהיר זה.על 
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 המציע בדבר ניסיון קבלני  תצהיר  – ג' נספח 

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:

( ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק  "המציע"_______________________ )אני מנהל/ת של   .1
בהסכם עם יועץ,  להתקשרות    -  2021/41לפנייה תחרותית לקבלת הצעות מס'  הזמנה  למהגשת הצעה  

להענקת שירותי ניהול אינטגרטיבי של פרויקט המבנה הרב תכליתי ופרויקטי בינוי ותשתית נוספים,  
 . עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

של  היועץ המוצע מטעמו  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,    5במהלך  אני מצהיר, כי   .2
ק שירותי ליווי, בקרה וניהול עבור פרויקטי בינוי ותשתית בהיקף )פרויקטאלי(, מצטבר  העניהמציע  

ספורט )מתקן סגור(    כאשר פרויקט אחת מתוכם לפחות הנו אולם₪ )לא כולל מע"מ(,    200,000,000של  
 .  ₪ )לא כולל מע"מ(, לכל הפחות 50,000,000של  בהיקף )פרויאקטלי(

 :הלהוכחת ההצהר  נתונים

 מספר השורות להמחשה בלבד. *

היה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי הסף. לפיכך,  י   המכון .3
על המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי  

 הסף. 

 , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. ה/אני מצהיר .4

 

   

ותיאור  שם ' מס
 הפרויקט 

 [ ]המציע יפרט 

 השירות סוג 

  םבמקו  √יסמן  ]המציע 
 [ הרלוונטי

של   היקף כספי
 הפרויקט 

עלות הקמה,   ]בש"ח, 
 נומינאלי ללא מע"מ[ 

תקופת הענקת  
 השירותים 

 [ חודש ושנה]

איש  הלקוח ופרטי  שם
   קשר

  ,תפקיד,  קשר  איש שם]
 נייד ודוא"ל[ 

1.    

 ₪ ____________ 

עד    ____/____
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

2.    

 ₪ ____________ 

עד    ____/____
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

3.    

 ₪ ____________ 

עד    ____/____
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

4.    

 ₪ ____________ 

עד    ____/____
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

5.    

 ₪ ____________ 

עד    ____/____
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 

 

6.    

 ₪ ____________ 

עד    ____/____
 ____/____ 

 ]שנה/חודש[ 
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  חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  הההזמנבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 

 


