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הליך  -הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי פיתוח תוכנה לצוות תכנית אב לתחבורה

 2019-029 מס'

 רקע .1

"צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים" )להלן: "המזמין" ו/או "הצוות"( פועל במסגרת "העמותה לפיתוח 

ושימור אורבני ירושלים". הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ובמטרופולין ובראשם 

 התכנון וההקמה של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלוות לה.

כלים מיחשוביים ייחודיים לצורך ביצוע וניהול  ולתחזק תו השוטפת נדרש הצוות לפתחבמסגרת עבוד 

 ותחזוקת פיתוחל או יותר תתכנה אח חברתלהתקשר עם מבקש הצוות העבודה. בהתאם לזאת, 

   .ומשרד התחבורה בהתאם לצורכי  הצוות תוכנות שונות,/תכנה

 

 הגדרות  .2

אורבני   צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, העמותה לתכנון, פיתוח ושימור  -  המזמין

 ירושלים;

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים  -  נציג המזמין

המפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל 

או  אסטרטגיבכיר לתכנון סמנכ"ל  ויהיה נציגעוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  מי מטעמו.

מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו. המציע יהיה האישיות  - יעהמצ

 המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע  -הזוכה/זוכים

 השירותים המפורטים בהזמנה זו;

 השירותים כאמור לעיל.ההסכם שיחתם עם הזוכה/זוכים למתן   - הסכם מסגרת

 .אופן ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לביצוע מטלות שיקבעו.  - הזמנת עבודה

 

 השירותים הנדרשים: .3

ולתת שירותי זוכה יידרש לפתח . ה.העבודה תכלול ביצוע פרויקטים בתחום תחזוקה ופיתוח התוכנה

 מספר דוגמאות לתוכנות בהן משתמש הצוות: להלן .תוכנות בהתאם לצרכי הצוותתחזוקה ל

  .תכנה לביצוע בקרה על רמת השירות של התחבורה הציבורית 



 

 

 

 

  .תכנה לאיסוף נתוני נוסעים בתחבורה הציבורית, רכבת קלה ואוטובוסים 

  .תכנה לקליטת ספירות תנועה, כלי רכב והולכי רגל 

  .תכנה לניהול ובקרה על סקרי תחבורה 

  אפליקציות( לסמארטפוןIPad  &Android.לביצוע סקרי שטח ) 

 .פורטלים שונים לשיתוף מידע וניהול פרויקטים 

 

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .4

 ההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו.  .4.1

אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או  מזמיןמובהר בזאת, כי ה .4.2

לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם 

והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו 

כום ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול את הזכות להגדיל/להקטין את ס

 דעתו הבלעדי.

תקבע ישיבת התנעה בהשתתפות הזוכה ונציג המזמין. בהתאם  ,ספציפי צורך כל פיתוחמובהר כי ל .4.3

מסגרת שעות היקף יקבע סוג העבודה, היקפה, לוח הזמנים לביצועה, שלבי הביצוע ולפגישה זו 

יובהר כי המזמין שומר  העבודה ותישלח לזוכה הזמנת עבודה חתומה.העבודה המקסימלית לביצוע 

את הזכות לקבוע ישיבות התנעה עם מספר זוכים לצורך ביצוע מטלה מסוימת ולבחור את הזוכה 

אשר יציע את לוח הזמנים והיקף מסגרת השעות הכדאי ביותר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי 

 של המזמין.

הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם ביצוע העבודה תתבצע על ידי  .4.4

העבודה יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, 

לוח הזמנים  ,בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע העבודה

 .לם עבור העבודהוהתמורה שתשו להשלמת העבודה

 שלבי העבודה יהיו כדלקמן:  .4.5

יכתוב את האפיון הנדרש וזאת על בסיס הצורך כפי שהוגדר ע"י המזמין, לימוד  זוכהה אפיון:   .4.5.1

 .תהנדרשתוכנה מבנה מערכות הנתונים וכל מידע אחר רלוונטי לפיתוח ה

ן, ועדכונ כולל העלאת גרסאות ניסיון תהנדרשהתוכנה  יהיה אחראי על פיתוח זוכהה פיתוח: .4.5.2

 במידה ונדרש, עד ליצירת תוצר סופי מאושר ומקובל ע"י המזמין.

כולל הדרכת שימוש התוכנה באמצעים הנדרשים,  תיהיה אחראי על הטמע זוכהה הטמעה: .4.5.3

 יום. 30והטמעת שינויים ושיפורים, תוך כדי הפעלת הכלי ע"י הצוות לתקופת הרצה של 

4.6.  



 

 

 

 

 ההתקשרות והיקפהתקופת  .5

 שנים או עד תום היקף המסגרת הכספית, לפי המוקדם.  5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  .5.1

מובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות,  .5.2

 אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה לשביעות רצון המזמין. 

כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה, והוא שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל מובהר  .5.3

 את ההתקשרות, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 : תנאי סף .6

 לעמוד בדרישות הבאות:   המציעעל 

 תאגיד/עוסק מורשה רשום כחוק בישראל.  .6.1

ציבוריים )אכיפת ניהול  חשבונות ותשלום למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .6.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד מורשה )כמשמעו  1976 –חובות מס(, התשל"ו 

 בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה  .6.2.1

 מס ערך מוסף. ולפי חוק

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ על פי  .6.2.2

 חוק מס ערך מוסף.

 .שנים לפחות בפיתוח תוכנה 3ניסיון מוכח של  .6.3

  .אחת Webמערכת של לפחות ניסיון בפיתוח  .6.4

במסגרת תנאי סף זה, יש להציג ניסיון במערכת אשר  .מידע אחתמערכת של לפחות פיתוח ניסיון  .6.5

 יכולה לקלוט נתונים, לבצע עליהם ניתוח ועיבוד ולהציגם באופן סדור.

 .(IPhone/IPad)פיתוח ל  IOSעל גבי  של לפחות אפליקציה אחת ניסיון בפיתוח .6.6

  .Android מערכת גבי של לפחות אפליקציה אחת על סיון בפיתוח עלני .6.7

 בעלי ניסיון של מעל שלוש שנים ,לפחות מתכנתים שלושהלהעסיק בהעסקה ישירה מציע על ה .6.8

 כנה. ובתחום פיתוח הת

 קריטריונים לקביעת ההצעה הזוכה: .7

 

 נושא  מס'
ניקוד 
 מירבי

 20 הצעה כספית כללי  .7.1

 מציע  .7.2
 ניסיון בפיתוח תכנה

 נקודות.  3 עד ₪ 100,000לכל פרויקט פיתוח תכנה בהיקף של מעל 
 

30 



 

 

 

 

 מציע  .7.3
 1 –לכל פרויקט פיתוח תוכנה בתחום הסקרים או בקרת שירות 

 נקודות 5נקודה ועד 
 7.2*ניתן להציג את אותם הפרויקטים שהוצגו בסעיף 

5 

7.4.  

 – מציע
צוות 

עבודה 
 נוסף

 3)מעל לאלו שהוצגו בתנאי הסף( בעלי ניסיון של מספר המתכנתים 
ישירה על ידי שנים לפחות בפיתוח תוכנה המועסקים בהעסקה 

 נקודות.  10 נקודה אחת לכל אחד ועד –המציע
 

10 

7.5.  
 – מציע

תיק 
  עבודות

 : מגוון פרויקטים
במסגרת זו ינוקדו הפרויקטים בתיק העבודות על פי הפרמטרים 

 הבאים:
 נקודות.  5עד  –א. גיוון בהתמחויות  

 –ב. רלבנטיות לשירותים הנדרשים )סקרים/תחבורה/בקרת שירות( 
 נקודות.  5עד 

 נקודות.  5עד  –טים ראות הפרויקג. התרשמות מממשק המשתמש ונ

15 

זמינות, עמידה ביעדים, שביעות  – חוות דעת מזמיני עבודה קודמים כללי  .7.6
 10 רצון מאיכות העבודה

 10  התרשמות כללית כללי  .7.7

 100 סה"כ  .7.8

 

 שיש לצרף להצעההמסמכים  .8

 בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:

 העתק תעודת התאגדות/תעודת עוסק מורשה. .8.1

 לעיל. 6.2אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט בסעיף  .8.2

תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  .8.3

 להזמנה זו. 'אכנספח בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

 20%יודגש כי ניתן להציע תוספת/הנחה של עד  .המצורף להזמנה זונספח ב' הצעה כספית על פי  .8.4

 בלבד.   

. יש לצרף צילומי 7.5דו במסגרת סעיף אשר ינוק בלבדיש לצרף עד חמישה פרויקטים  –תיק עבודות  .8.5

תשומת לב המציעים כי יש להציע  מסך וכן הסבר נלווה לסביבת הפיתוח עבור על פרויקט.

פרויקטים  5יובהר כי לא יבחנו יותר מ פרויקטים הרלבנטיים ככל הניתן לתחום פעולתו של הצוות. 

 במסגרת סעיף זה.

 להזמנה זו.' גכנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .8.6

 על ידי המציע )חתימה בכל עמוד(. חתום נוסח הזמנה זו  .8.7



 

 

 

 

חתום על ידי המציע )חתימה בכל עמוד( וכן במקומות המיועדים לכך בעמוד הסכם ההתקשרות  .8.8

 הראשון והאחרון. 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע האחריות לוודא כי התייחס  .8.9

 לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 התמורה הכספית .9

אשר יחולק בין הזוכים בהתאם , ₪ מיליון שקלים 4יהיה  מסגרת הכספיתהיקף המכרז: סך ה .9.1

  לשיקול דעת הצוות. 

יודגש כי את הצעתו הכספית בהתאם לטבלה המצורפת בנספח ב'.  עהמציע יצי הכספית:ההצעה  .9.2

 בלבד.    20%ניתן להציע תוספת/הנחה של עד 

זמין מנת העבודה הספציפית ובהתאם להערכת השעות של המע בהזקבהתמורה לביצוע עבודה ת .9.3

 לביצוע העבודה.  

דה כפי שיושקעו בפועל בכל אחד משלבי התמורה בגין ביצוע העבודה תשולם על פי שעות העבו .9.4

 העבודה ובכפוף לאישור המזמין להשלמת התוצרים לשביעות רצונו.

, במקרים המתאימים לכך, רשאי הצוות לקבוע כי שכר העבודה יהיה לעיל 9.4 על אף האמור בסעיף .9.5

 כנגד השלמת אבני דרך שיוגדרו בהזמנת העבודה.   זוכהשולם ליסופי ו

המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע, ישירות  מובהר כי התמורה .9.6

ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה יהיה הזוכה 

רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים, בתאום מראש, 

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.

התשלומים ישולמו לאחר אישור המזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין השירותים שבוצעו  .9.7

 בפועל על פי הזמנות העבודה המאושרות. 

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .9.8

 נקודות. 101.2של בסך  2019 אוקטוברהתמורה לעיל תוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש  .9.9

  הצוות.יום ממועד אישור החשבון על ידי  60וטף +התמורה תשולם במועד ש .9.10

חשבונות: בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע. הזוכה יצרף לחשבונות דו"ח המציין את  .9.11

 תאריך ביצוע השירות, תיאור השירות, מספר השעות שבוצעו, שם המבצע, וחתימת המבצע. 

 שאלות והבהרות .10

 12.201926.עד לתאריך  ltenders@jtmt.gov.i בשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  .10.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  .10.2

mailto:tenders@jtmt.gov.il
mailto:tenders@jtmt.gov.il


 

 

 

 

 

  

 לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. המזמין .10.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. .10.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  .10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .10.7

 

 הגשת ההצעות .11

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים,  .11.1

הצעה שלא תימצא ירושלים.  97,  בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00 בשעה 12.01.2020עד ליום 

 לא תשתתף בהליך. –בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

-8:00בין השעות , ה'-בימים א', לות של הצוותבשעות העבודה המקוב ניתן להגיש את ההצעות .11.2

17:00 . 

 (.CDאו  USBעותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ) 2 -ההצעה תימסר ב .11.3

הליך  –מתן שירותי פיתוח תוכנה לצוות תכנית אב לתחבורה "הצעה ל ועליה יצויןבמעטפה סגורה 

 ". 029-2019מס' 

 באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין  בתוכנם.  .11.4

 על ההצעה יצוין  והיא תכלול את הנושאים המפורטים לעיל. .11.5

 .חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 6ה תהיה תקפה למשך ההצע .11.6

 

 זכויות המזמין .12

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:    .12.1

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות שהוצעו.  .12.2

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. .12.3

 לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או חלקה. .12.4

 בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  .12.5

 לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים.  .12.6

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת  .12.7

 אישור הצוות מראש ובכתב.

בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות  .12.8

 במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 

 

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי המזמין רשאי שלא לבחור בהצעה הנמוכה ביותר ו/או בכל  .12.9

 הצעה שהיא ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. 

ודה והשירותים המפורטים לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעב .12.10

 בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית לתת  .12.11

 למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי   .12.12

 חד או יותר מהמקרים שלהלן: מתקיים לגביה א

ההצעה תכסיסנית, לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי סביר  .12.12.1

 ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה לגבי  .12.12.2

 כם הינה בטלה וחסרת תוקף.ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההס

           

  

  בברכה,

 יהושוע בירוטקר

 

 

 

 תצהיר עמידה בתנאי סף –נספח א' 

 

 מטעם חתימה מורשה, . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 עלי כי שהוזהרתי לאחר"(, המציע: "להלן. _____________ )פ.ח. _____________ מ.ע/חברת

 בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

לצוות תכנית אב  תוכנה פיתוח להציע הצעות למתן שירותי הזמנה" במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. ההזמנה: "להלן) "2019-029' מס הליך -לתחבורה

 :להלןהמצטברים  הסף בתנאי עומד המציע כי ה/מצהיר הנני .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1



 

 

 

 

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .2.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 המאשר כי המציע:מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס 

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס  .2.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 שנים בפיתוח תוכנה. 3של מוכח בעל ניסיון  .2.3

 אחת. WEBבפיתוח של לפחות מערכת ניסיון  בעל .2.4

 בעל ניסיון פיתוח של לפחות מערכת מידע אחת. .2.5

 (.IPAD/IPHONE)פיתוח ל  IOSבעל ניסיון בפיתוח של אפליקציה אחת על גבי  .2.6

 ניסיון בפיתוח של אפליקציה אחת לפחות על גבי מערכת אנדרואיד.  .2.7

שנים בתחום פיתוח התוכנה  3מתכנתים בעלי ניסיון של מעל  3מעסיק בהעסקה ישירה  .2.8

 העונים יחד על הניסיון המפורט בסעיפים לעיל. 

 : שם  מלא: _______________ מס' שנות ניסיון: ___________.1מתכנת מס'  .2.8.1

 : שם  מלא: _______________ מס' שנות ניסיון: ___________.2מתכנת מס'  .2.8.2

 : שם  מלא: _______________ מס' שנות ניסיון: ___________.3כנת מס' מת .2.8.3

 

שנים  3הנני מעסיק בהעסקה ישירה ____ )נא להשלים מספר( מתכנתים בעלי ניסיון של  .2.9

 .2.8לפחות בפיתוח תוכנה, מעבר לאלו המצוינים בסעיף 

 לההטב תוכן וכיהמציע  ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .3

ברור לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת  . אמת

 להזמנה. 7ו  6המציע בהתאם לסעיפים 



 

 

 

 

 

 

   ניתן להוסיף שורות לטבלה ככל ונדרש *

תקופת מתן 
 השירותים

חודש/שנה עד 
 חודש/שנה

שם 
 הפרויקט

היקף 
הפרויקט 

 בש"ח

העבודה שבוצעה על תיאור 
 ידי המציע

פלטפורמת הפיתוח/סוג 
המערכת/מטרת המערכת 

 וכיו"ב

האם הפיתוח בתחום 
בקרת 
 תחבורה/שירות/סקרים

 

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 פרטי התקשרות שם 

       

       

       

       



 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 

______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

בפני  ה/הופיע, 2019אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 
מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       

      

                      _______________

 ימהחותמת+חת          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 הצעה כספית –נספח ב' 

 

 

 מחיר בסיס הנושא מס"ד

מחיר מוצע )ניתן להציע 

או  20%הנחה של עד 

 (. 20%תוספת של עד 

  ₪ 180 עלות לשעת עבודה 1

 

 

 

 חתימה תאריך: שם: 

__________ __________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - 'גנספח 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה 

(, עושה תצהירי זה במסגרת "המציע"מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

-029' מס הליך -לצוות תכנית אב לתחבורה תוכנה פיתוח להציע הצעות למתן שירותי הזמנה"

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה "ההזמנה")להלן: " 2019

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: 

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי  .1

 והמצורף להזמנה.

ן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת אני מתחייב/ת להתעדכ .2

באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf  :( ולדווח לצוות באופן מיידי "החברות")להלן

 עם מי מהן.  על קשרי

 נכון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה הנכונה[: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או

מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 את קשרי המציע עם החברות.  

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות. 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 _____________________ חתימת המציע:

 אימות חתימת המצהיר

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, הופיע/ה 

בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת לי באופן אישי, 

וי/יה לעונשים ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה צפ

 הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                      תאריך                 

 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf

