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 החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ  –ח.ל.ת. 
  יועצים למאגר להצטרפות  36/2020מס'  "קורא קול"

 קיימים  במספר תחומים
 

 כללי  .1

 לעבות את   ,"(החברה: "להלן)  מ"בע  נתניה  ולתיירות  לפיתוח  החברה  -  ת.ל.ח  בכוונת  .1.1

"מאגר יועצים" ו/או )להלן:    המפורטים להלן  בתחומים,  שירותים  למתן  יועצים  מאגר

מ  ,"("מאגר לגרוע  במבלי  המפורסמת  המלאה  היועצים  של רשימת  היועצים  מאגר 

והכל החברה,  באתר  שנקבעו  החברה,  להוראות  הפנים   בהתאם  משרד  מנכ"ל  בחוזר 

נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או  "   8/2016

ממכרז בפטור  מיוחדים  אמון  בוב  "יחסי  המפורט  מנכ"ל  תיקון  )להלן:   5/2017חוזר 

 ( ועל פי כל דין. החוזר""

להיכלל    ניתן  .1.2  קול הקורא, בלבד תחומים המפורטים בבבמאגר  לפנות לחברה בבקשה 

לעמיד ו  הבכפוף  להלן  המפורטים  הסף  ל בתנאי  לצירוהאמות  בהתאם   למאגר  ףמידה 

 , הכל כמפורט להלן.  בתחום הרלוונטי

ממאגר היועצים הקיים כדי לגרוע  ו/או בקיומו של המאגר    קול קורא זה אין בפרסום   .1.3

תנאי סף להצטרפות מזכות החברה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד  בחברה או  

ו/או קריטריונים אחרים של איכות ו/או כדי לגרוע מזכות החברה להוסיף תנאי    למאגר

 להלן.כהגדרתן  סף נוספים ו/או קריטריונים של איכות בפניות ליועצים,  

הינה    כי  מודגש .1.4 זה  הליך  במספר תחומים  שירותים,    מתןל יועצים  מאגר  עיבוי  מטרת 

גרוע מאיזה מזכויות החברה בדין ו/או  כדי לבאין בפרסום הודעה זו  לפי העניין.  קיימים  

אשר מהיועצים  את החברה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה  חייב  כדי ל

כדי למנוע מהחברה לפעול להרחבת המאגר ולצרף יועצים חדשים מאגר ו/או  בייכללו  

לקבלת הצעות   פנייהלצאת ל  ו/או   ו/או לאתר יועצים נוספים באופן יזום על פי צרכיה

 בתחומים המפורטים במאגר. 

   , ע"י החברה  , למאגר  להצטרפות פומבית  הזמנה  עדכון המאגר ייעשה באמצעות פרסום   .1.5

 ובכפוף להוראות החוזר.  בהתאם לצרכיה מעת לעת

 

 הגשת בקשה להיכלל ברשימות המציעים  .2

המפורסמים בקול  התחומים  או יותר מ באחד  היועצים,  המעוניינים להיכלל במאגר   .2.1

  ( , לפי העניין "המציעים"  ו/או "מציע"  )להלן:    , יגישו בקשה להצטרפותקורא זה

 לכל תחום בו הם מעוניינים להיכלל. 

  www.halat.co.ilאת מסמכי קול קורא ותנאיו ניתן למצוא באתר ח.ל.ת בכתובת   .2.2
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אליו   אמצעותב   kolkore@halat.co.ilדוא"ל  לתוגש    הבקשה .2.3 המצ"ב,    הטופס 

עד ליום  וזאת   שלהלן  הפרטים"י עפ  הכל הפרטים והמסמכים הנדרשים,   כליצורפו  

  . 16:00בשעה   9/8/2020

יותר,  מומחיות  ות לתחום  פמציע רשאי להגיש בקשת הצטר .2.4 המפורטים אחד או 

  לשיקול דעתו ,  ("לכל תחום  תנאי הסף המיוחדים)"תחומי המומחיות ו  בנספח ד'

 תחום בו תוגש הצעתו. בובכפוף לעמידה בתנאי הסף  

 

 בחינת הבקשות  .3

, ותסווג בתחום  ("הועדה" )להלן:  מטעם החברה  עדה  ו ותיבדק על ידי    מציעבקשת   .3.1

,  של החברה  שיקול דעתה הבלעדיובכפוף לבקשת המציע    העיסוק המתאים, על פי 

 . המציעי  בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על יד

עמיד  הוועדה .3.2 התאמהבתנאי    מציעהת  תבדוק  הייעוץ  תוסף,  את  לתחום  תבחן   ,

   תדון ותכריע בכל בקשה.המסמכים שצורפו, 

   .בהחלטתהאם לא התקיימו במציע תנאי הסף, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת  .3.3

תהא   .3.4 הבקשות,  בחינת  נדרשת,    הוועדהבמסגרת  בדיקה  כל  לערוך  וכן,  רשאית 

מציעים  לפנות ל  , אףבהתאם לשיקול דעתה הבלעדימטעמים שיירשמו בפרוטוקול ו

כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה  

ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו  

תהא הוועדה  לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת מועמדים,    המציעשל  

   .רשאית לזמן מציע לראיון

שלא   .3.5 הזכות  שמורה  רישום  לועדה  דעתה    מציע לאשר  לשיקול  בהתאם  למאגר 

באם   גם  הרלוונטיים   המציעהבלעדי  הסף  בתנאי  המצאת    ,עומד  אי  בשל  לרבות 

בהם לעמידה  הוכחה  מהמאגרו  אמצעי  יועץ  להסיר  הוועדה  רשאית  החלטת  כן   .

מהמאגר, תנומק בכתב;    יועץ   להסיר , כאמור, למאגר, או  מציעהועדה שלא לצרף  

מרישום מנימוק שאינו אי עמידה בתנאי   הסרה על אי רישום או לא תחליט הועדה 

הוכחה, כאמור  הסף ,  מציעאלא לאחר שאיפשרה לאותו  ,  או אי המצאת אמצעי 

 להביא את טענותיו בפניה. 

 .  על כך  דוא"ל ב הודעהו  ישלח לתבמאגר,   המציערישום לאחר אישור  .3.6

 

   היועצים מאגרהיכלל בלהגשת בקשה לסף  תנאי .4

מציעים   רק  זו  להזמנה  הצעות  להגיש  ובתנאים    העומדיםרשאים  הבאים  התנאים  בכל 

   או באמצעות התאגיד.בעצמם  -המיוחדים המפורטים להלן בנספח ד'

  המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין  .4.1

 ;שאינו תאגיד רשום

ו  "גופים ציבוריים התשלהמציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות   .4.2

1976 . 
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 :  מקצועית הכשרהו  השכלה .4.3

תנאי  בכנדרש  הכל    ,הסמכהאו  /ו, רישום  רישוי  ,תואר אקדמי רלוונטי  בעלהמציע  

בהרחבההמיוחדים  הסף המפורטים  הייעוץ  ,  לתחום  ועפ"י  ביחס    למתן   דין   כל , 

   .אליו מוגשית הבקשה בתחום השירותים

  4.4.2בסע'  כמפורט  ,  העומד בתנאי  היה המציע תאגיד, יציין את הגורם/ים מטעמו

 להלן.

  :הבקשה  מוגשתהם /אליומים / בתחום מקצועי ונסיון   תקוו .4.4

  ים והקשור  בהרחבה  יםהמפורט,  יםהמיוחד  הסף  תנאיב  לעמוד  המציע  על 4.4.1

 .הצעתו מוגשת  בו לתחום

יוכל   4.4.2 הוא  תאגיד,  המציע  ההשכלההיה  את  הוותק    וההכשרה  להציג  ו/או 

  בכפוף לכך כי   "(,בעל ההכשרה והניסיוןוהניסיון באמצעות מי מטעמו )להלן: "

והניסיון   ההכשרה  במשך  הוא  בעל  לפחות  המציע,  שקדמו    24עובד  חודשים 

 . למועד הגשת הבקשה

לכל  המיוחדים )נספח ד'(  פרויקטים כמפורט בתנאי הסף  המציע ביצע    בנוסף, 4.4.3

 תחום. 

או   4.4.4 שירותים  במתן  ניסיון  עבודות  למציע  מקומיות  עבורביצוע  ו/או    רשויות 

מים   ו/או תאגיד/י  עירוני/ים  ו/או    ו/או   )*(תאגיד/ים  ציבוריים  רשויות  גופים 

 . וכיוצב'(  חברות ממשלתיותמשרדי ממשלה, )כגון: ממשלתיות 
 תושבים.  70,000ברשויות המונות לפחות   )*(  

 
מהפרויקטים כחלק  ומוצג  המציע  שביצע  אחד  פרויקט  הפחות  לצורך    לכל 

זה בסעיף  להיות  עמידה  צריך  קרי  ,  עירוני',  ש'במרקם  אזור  תוך  ב  בוצעכזה 
 , כמפורט בהרחבה בתנאי הסף המיוחדים.מגורים עירוני

 
 : הערות

במידע שיש לעיריית  לגורמי רשות אחרים ו/או להיעזר  ח.ל.ת רשאית לפנות  
ולקבל מהם התייחסות    ציענתניה ו/או לתאגידים עירוניים אשר עבדו עם המ

 . עבורם  ציע לעבודת המ
 

החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות  4.5

 מיועץ לצורך התקשרות עמו בפרויקט מסויים, בהתאם לשיקול דעתה וצרכי הפרויקט. 

 :ומסמכים נלווים לבקשה אמצעי הוכחה לעמידה בתנאי הסף .5

 את כל אלה: לבקשתו  המציע יצרף 

במקרה    על פי העניין,ותעודת שינוי שם,    , אישור מורשי חתימהתעודת התאגדות .5.1

 שהמציע הינו תאגיד;

 מ; "מאת רשויות מעתעודת עוסק מורשה  .5.2

 .א'כנספח המצ"ב  , תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים .5.3

  פי   עלניהול פנקסי חשבונות ורשומות    עלמפקיד שומה או רואה חשבון    תקף  אישור .5.4

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

 .  1976-ו "התשל



ותעודות רישום בכל    רישיונות   העתקי ,  השכלה  אישורי :  מקצועית  הכשרה ו  השכלה .5.5

צילום   זה  ובכלל  הרלוונטי  העיסוק  בתחום  דין  פי  על  המתנהל  רלוונטי  מירשם 

רישיון בתוקף או תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או תעודת רישום  

   .הבקש הלתחום אליו מוגשת   בהתאםבפנקס ההנדסאים והטכנאים, הכל 

העובדים  המסמכים דלעיל ביחס לכל אחד מ תאגיד, יצורפו  במקרה של מציע שהינו  

 המיועדים מטעמו /למתן השירותים. 

 ב'   כנספח"ב  המצטבלה ותצהיר בדבר וותק מקצועי,  ימלא  המציע    ותק מקצועי: .5.6

משרד  יגיש  וכן   חיים/פרופיל  עבודותיו  וכן    .(עמודים  3)עד  קורות  על  ועל  פירוט 

למתן   מטעמו  המיועד/ים  המציע  עובד/י  הוותק  עבודות  בתקופת  השירותים, 

   .(עמודים 2 עדו ) ()בהתאם לסוג היועץ, כפי שפורט לעיל

ובהתאם לתנאי  לעיל    4.4  ניסיון קודם בהתאם לדרישות סעיף  פירוט:  נסיון מקצועי .5.7

המיוחדים,   טבלה  הסף  רשאיב'  נספח שבבנוסח  ותצהיר  במילוי  המציע    לצרף   , 

 .עמודים(  3)עד  נוספים , אסמכתאות ואישוריםהמלצותבנוסף 

חתום המאשר את אמיתות    תצהירמצורף    האלי  בקשה להצטרפות בנוסח המצורף, .5.8

וכן התחייבות כי היועץ יחתום על הסכם ואישור קיום ביטוחים    מסרהמידע שני

ההת במועד  בחברה,  המקובל  או  בנוסח  השירות  לסוג  ובהתאמה  עימו  קשרות 

 אשר יספק לחברה.  ,הייעוץ

 '. ג שבנספח בנוסח  ,תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף .5.9

מעובדי המציע  והי .5.10 מי  של  ו/או ההשכלה  בדבר  הניסיון  רו"ח/עו"ד  יצרף אישור   ,

חודשים שקדמו למועד הגשת    24היות בעל ההכשרה והניסיון עובד המציע לפחות  

 . ההצעה

בהתאם    שאלון .5.11 וחתומים  מלאים    לניגוד   חשש  ולמניעת  לבדיקה  לנוהלותצהיר 

  ל " מנכ  בחוזר  שפורסם,  המקומיות  ברשויות  חיצוניים  יועצים  בהעסקת  עניינים

 . החברה  באתר מופיעהבנוסח   2/2011 הפנים משרד

שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו  כל  לעדכן את החברה בדבר    מציעבאחריות ה .5.12

לרבות לעניין הקמת מחשש לניגוד עניינים לאחר הגשת מועמדותו למאגר    במאגר

 .  וליצירת קשר עימו

  7 -מ  יותר  לא  של  במשקל  אחד  בקובץעל המציע למלא את כל הטפסים והתעודות   .5.13

 .שלהלן ההצטרפות טופס בצירוף מגה

 : למאגר מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף .6

ההגשה    אופן.    16:00בשעה      9.8.2020עד לתאריך  הצטרפות    בקשות  ניתן להגיש .6.1

 לעיל.   2 ףבסעיהוא כמפורט 

 לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה.  .6.2

לעיל כדי לגרוע מזכות החברה ליצור מאגרים בתחומים נוספים ו/או    ראין באמו .6.3

 .לרענן את המאגרים הקיימים

  



היועצים  מאגרהתקשרות עם יועץ מתוך  .7

יועצים  מספר  ל  תחרותית  , תיערך פניהלמתן שירותים לחברה  לצורך בחירת יועץ  .7.1

(.  "הפניה ליועצים"להלן: לעיל ו מאגר )מתוך ה

. תהא בנוסח אחידהפנייה ליועצים  .7.2

הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן עפ"י סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב   .7.3

היקף  בין היתר:  ושיקולים נוספים,  החברה תהא רשאית לשקול  היתרונות לחברה.  

בהן    ת השירותים הנדרשים, טיבם, מספר הפניות שבוצעו ליועץ מסויים, מספר הפניו

,  עומס העבודות המוטל על כל יועץנסיון עבר של החברה עם היועץ,  ,  מסויים  זכה יועץ

. 'וכיוצב  שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון הומגניות ואחידות

בהתאם ,  עניינים  לניגוד  חשש  היעדר  לבדיקתההתקשרות עם היועץ תיעשה בכפוף   .7.4

ומילוי (  "ל"מנכ"חוזר  , להלן:  2011)מאפריל    2/2011משרד הפנים    ל "מנכ  לחוזר

יהווה    על   עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור   השאלוןוהגשת   אשר  היועץ,  תנאי ידי 

כאמור,  .  היועץ  עם  להתקשרות היועץ,  עם  להתקשרות  תנאי  המהווה  השאלון, 

יועץ קודם שנחתם עמו הסכם התקשרות    תמופיע באתר החברה. לא תותר העסק

היועץ   שמילא  לשאלון  בהתאם  המשפטי,  היועץ  ע"י  איתו  ההתקשרות  ואושרה 

עניינים.   ניגוד  לניגוד  לעניין  חשש  בדבר  החברה  את  לעדכן  האחריות  כי  מובהר 

לניגוד   חשש  שימצא  וככל  היועץ  על  מוטלת  השאלון  מילוי  לאחר  שנוצר  עניינים 

.דעת יועמ"ש החברהעניינים על פי חוות 

היועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

יועץ לא יועסק על ידי החברה אלא לאחר שייחתם עמו הסכם התקשרות בנוסח   .7.5

יועץ לא יועסק על ידי החברה, אלא לאחר שהמציא אישור    כמו כן,   . המקובל בחברה

קיום ביטוחים, בהתאם להנחיית החברה.  

את היועץ שהצעת המחיר שלו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי  תבחר  הוועדה   .7.6

נהליה.   פי על, בכפוף לזכויות השמורות לחברה כלל אמות המידה

הוועדה   תיתן,  הנדרשים  הפרטים  יתר  ובירור  ההצעות  כל  של   בדיקתן  סיום  לאחר .7.7

. בכתב החלטתה את

מיוחדים   ומטעמים  מיוחדות  בנסיבות  לעיל  האמור   מן  לחרוג  רשאית  תהיה  החברה  .7.8

.  שיירשמו

הבהרות .8

לגב' גלית גבאי, מנהלת אגף מכרזים זה ניתן לפנות   "קול קורא "בכל שאלת הבהרה הנוגעת ל 

עד      kolkore@halat.co.il-  וכתובתשדואר אלקטרוני  מייל ל  באמצעות  והתקשרויות בח.ל.ת, 

ולציין את תחום ההתמחות אליו מעוניין המציע לגשת. 4.8.2020 יוםל

החברה שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ"ל. 

הסכים לכל תנאיו והינם מקובלים עליו. מועמד המגיש מועמדות לקול קורא זה  .9

מועמד המגיש מועמדות לקול קורא, מאשר כי פרטיו יפורסמו במאגר היועצים באתר החברה,   .10

כנדרש בהוראות החוזר וכן מאשר לקבל הודעות דיוור מהחברה, מעת לעת ועל פי הצורך.

בלשון נקבה וכן להיפך.בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם  .11

בכבוד רב, 

רמי דואני, מנכ"ל 

mailto:korha@halat.co.il


בתחום _______________  עדכון פרטי יועץ/בקשה להצטרפות טופס 

 יועץפרטי ה

)כפי שרשומה במרשם הרשמי( __________________________ שם החברה: *

:_____________________ מס' עוסק מורשה:  ח.פ, ח.צ, ת.ז*

: __________________________ איש קשר: שם פרטי ומשפחה*

___________________________ תפקיד איש הקשר בחברה:  

: _____________________________ דוא"ל: )של איש הקשר(*

: ____________________ מס' טל' במשרד*

___________________________ מס' טל' נייד:  

____________________________ מס' פקס: *

:_______________________ אתר החברה באינטרנט

__________________________ שמות מורשי החתימה בחברה: 

מסמך רשמי לצרף יש ***   

_________________________ יישוב/עיר: *

_____________________________  רחוב:

________________________  :מספר בית

____________________________ מיקוד: 



   תחומי הייעוץ   – יועץסיווג ה

 הם הוא מגיש את הצעתו.ו/ל ים/סיווגהיועץ יציין בהצעתו את ה

 . יווג אחד או יותר, לפי שיקול דעתךביחס לס את בקשתך הינך רשאי להגיש •

 סיווג:  

 
 בטיחות לתכנון במרחב הציבורי   יועץ: 18תחום                  

 
 , לרבות גילוי וכיבוי אש במבנים בטיחות יועץ:  19תחום 

 
 שמאי מלווה לתב"ע : 26תחום 

 
 למבנים  נגישות יועץ:  33תחום 

 
 לפיתוח  נגישות יועץ:  34תחום 

 
 ופיתוח   סלילה תשתיות   בתחום פרויקטים על  ופיקוח  ניהול:  35תחום 

 
 מבנים  ופיקוח  ניהול:  36תחום 

 
 
 
 

 המציע  הצהרת

נכונים ומלאים וכי  אני/אנו מצהיר/ים ומאשר/ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו לעיל, הינם 

 כל האמור בהם לרבות במסמכים ובאישורים המצורפים לבקשת הצטרפות זו הינם אמת.

מהפרטים  שינוי פרטים כל לעדכן את החברה בדבר   י/נו באחריותידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי 

 . במאגר י/נולרישומ רלוונטידלעיל וכן כל פרט 

  אנו מתחייבים לחתום על הסכם בנוסח המקובל בחברהכמו כן לצורך התקשרות עם החברה, 

 וכן להמציא אישור קיום ביטוחים, עפ"י דרישות החברה.   בהתאם לסוג הייעוץ

 

 ____________    ____________         ________________ 

 חתימה וחותמת                                          שם       תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח א'

 1976  –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
אני הח"מ ___________, ת.ז____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 
 

 הנני משמש כ__________________ ב ___________________  .1
 תפקיד                                       שם היועץ                         

 
 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם היועץ.  .2

 
או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות  יועץה, תצהיר זה הגשת למועד  נכון .3

 שנה  חלפה   למכרז ההצעות להגשת האחרון  במועד -, עבירות  משתי ביותר ואם הורשעו
 . האחרונה ההרשעה  ממועד לפחות אחת

 
ב לחוק עסקאות גופים  2לענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 

 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 
 
 ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב 2 סעיף לפי הצהרה -מוגבלות עם לאנשים  הולם  ייצוג .4

 :  -ב להלן   הסעיפים מבין  ליועץ הרלבנטי  הסעיף את לסמן יש)
 
  חוק)להלן:  1998-"ח התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות   שוויון לחוק 9 סעיף  הוראות  

 ; היועץ על  חלות לא( זכויות שוויון
  לחוק שוויון זכויות חלות על היועץ והוא מקיים אותן; ככל שהיועץ   9סעיף  הוראות

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה   100מעסיק 
לחוק שוויון זכויות,    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

אם התחייב היועץ בעבר לפנות   -ישומן; וכן לשם קבלת הנחיות בקשר לי  –ובמידת הצורך 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת  

בחוק עסקאות גופים ציבוריים ונעשתה אתו התקשרות שלגביה   1ב 2משנה )ב( לסעיף 
הוא מצהיר כי פנה, כנדרש ממנו, ואם קיבל    –התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; כן היועץ    9ליישום חובותיו לפי סעיף  הנחיות
מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של 

ימים ממועד ההתקשרות על פי    30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  
 וכה במכרז.  מכרז זה, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הז 

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

 
 __________________ 

 חתימת המצהיר 
 

 אימות חתימה 
 

אני הח"מ__________, עו"ד )מ.ר_______(, מאשר כי ביום ____________הופיע/ה בפני  
עליו/ה להצהיר את האמת  מר' גב'___________, ת.ז ____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי 

וכי יהא/תהא צפי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן  
 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 
 חתימה וחותמת: ______________     שם: ______________  

  

 

  



 נספח ב'
 
טבלת ריכוז הפרטים באשר לוותק וניסיון מקצועי  של המציע לצורך הוכחת  

 תנאי הסף
 

מוגשת ביחס לתחום הייעוץ: ______________   הבקשה   
ד'בנספח  ______ סעיף  

 

  יגיש בו  תחום לכל זו טבלה למלא יש, אחד מתחום ליותר בקשה  מגיש והיועץ במידה הערה: •

 .הצעתו היועץ

 

 ,  "(תחום הייעוץבתחום שביחס אליו מוגשת ההצעה )" ותק מקצועי .1

 __________ שנים  של ותק בעל הנני  כי לאשר  הריני -עוסק מורשהמציע שהינו יחיד  1.1

 . בתחום הייעוץ

הריני לאשר כי לתאגיד ותק מקצועי של ____ שנים, למועמד מטעם התאגיד    -תאגיד 1.2

וכן המועמד מועסק מזה _______ שנים  הייעוץ  נסיון של _____ שנים בתחום 

 בחברה . 

   -(לכל תחום נדרשמספר הפרויקטים הלמלא כ )יש    נסיון מקצועי  .2

  

 מס'
מיקום    , העבודהמהות  

פרויקט אחד ) העבודה 
  במירקם עירוני

שם המזמין    ,כהגדרתו(
   ופירוט העבודות בו 

 

תחיל ה  מועד 
)בשלוש  

שנים  
 האחרונות( 

איש קשר אצל  ו המזמין   זהות  
 המזמין 

להוספת  רשות 
  אסמכתא מצורפת:

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרויקט +כתובת:
 _______________ 
 _______________ 

 _______________ 
 

 המזמין:  
 _______________ 

 פרוט העבודות:
 ________________
 ________________

 ________________ 

תחילת  
 ביצוע: 

 ________ 

 

 

  *רשות מקומית 
  חברה ממשלתית 

  משרד ממשלתי 
  *תאגיד עירוני 
 *תאגיד מים 

   :גוף ציבורי אחר 
____ __________ 

 שם
   __:__________המזמין

 איש קשר: ___________ 

 _______ טל:_________

  המלצות 

 אחר 



 

 

 

 
 

 
 הערה: יש לפרט לפחות את מספר פרויקטים לפי הדרישות לכל תחום התמחות, שבנספח ד'.

לגביהם כי אינם ניתן להוסיף על מספר הפרויקטים הנדרש, כך שפרויקטים שיימצא  
 תואמים לדרישות תנאי הסף, לא יביאו לדחיית הבקשה.

 
 הריני לאשר את נכונות מסמך זה:
 
 __________________ 
 חתימת המציע 

 מס'
מיקום    , העבודהמהות  

פרויקט אחד העבודה )
  במירקם עירוני

שם המזמין    כהגדרתו(,
   ופירוט העבודות בו 

 

תחיל ה  מועד 
)בשלוש  

שנים  
 האחרונות( 

איש קשר אצל  זהות המזמין  ו 
 המזמין 

להוספת  רשות 
  אסמכתא מצורפת:

 

 

 

 

 

 

 

 

 +כתובת:הפרויקט 
 _______________ 
 _______________ 
 _______________ 

 

 המזמין:  
 _______________ 

 פרוט העבודות:
 ________________
 ________________
 ________________ 

תחילת  
 ביצוע: 

 ________ 

 

 

  *רשות מקומית 

  חברה ממשלתית 
  משרד ממשלתי 

  *תאגיד עירוני 
 *תאגיד מים 

   :גוף ציבורי אחר 
____ __________ 

 שם
   __:__________המזמין

 איש קשר: ___________ 

 _______ טל:_________

  המלצות 

 אחר 



 'ג נספח

 הסף   בתנאי עמידה בדבר המציע תצהיר

 

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

 כדלקמן:  , בכתב

 

____________________   בשם זה תצהיר על  לחתום ובהתאם זו טבלה  למלא כת/מוסמך  הנני .1

  החברה ת. ל.ח  של היועצים  במאגר להכלל  מועמדתו את  המציע. ______________, פ.ח /מ.ע

 ( . "קורא קול" -ו"  המציע: "להלן) "קורא קול" פרסום במסגרת, מ" בע  נתניה  ולתיירות לפיתוח

ובתנאי הסף המיוחדים   "קורא  קול "ה  למסמכי  4 בסעיף  הקבועים  הסף תנאי בכל  עומד המציע .2

. לתחום אליו מוגשת הבקשה

 .  אמת זה  תצהירי ותוכן  חתימתי זו , שמי זה  .3

 
 ______________________ 

 המצהיר   חתימת
 
 

 חתימה  אימות
 
 

,  עו"ד __________________  בפני  הופיע ______________________ביום  כי  בזה  מאשר  הנני
  _______________________   'גב/מר  ______________________  שברחוב  במשרדי

  כי  ה /שהזהרתיו  ולאחר    ___________________    שמספרה.  ז.ת  ידי   על  ה /עצמו  תה/שזיהה
  את  ה/אישר,  בחוק   הקבועים  לעונשים  ה/צפוי  תהיה /יהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר   ה/עליו 

 . בפני עליה מה/ וחתם  זו ה /הצהרתו נכונות
 
 
 

                                                                                                    ________________                                       
 ימה +חותמת חת                                                                                                     
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