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 2020 אוגוסט
 

  למתן שירותי ביצוע סקריםלהציע הצעות  הזמנה
  עבור צוות תכנית אב לתחבורה

 2020/33הליך מס' 

 כללי .1

 -העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת 

. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ("הצוות"ירושלים )להלן: 

ורשת התחבורה הציבורית  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המוניםובמטרופולין  ובראשם 

 הנלווית לה. 

ושילוב  התחבורה הציבורית כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת

 וסע ומסופי אוטובוסים.-ביניהן, ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

כמו כן, במסגרת עבודתו השוטפת, עוסק הצוות בבניית תחזיות דמוגרפיות, תחזוקה של מודל 

, אותם מבצע תחבורתי, איסוף נתונים ממקורות שונים וביצוע סקרי תחבורה בהתאם לצורך

 ות בשטח או בבתי התושבים.הצו

נותני שירותים אשר יסייעו התקשר עם ל מעוניין הצוותעל כן, לצורך ביצוע סקרים אלו, 

 .בביצוע הסקרים השונים כפי שיפורט להלן

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנירושלים,  צוות תכנית אב לתחבורה - מזמיןה

 ;ירושלים

וע ומתן השירותים מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצמי שימונה  -נציג המזמין

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד  הזמנההמפורטים ב

 תחום תחזיותמנהל יהיה זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

 ;ומודלים

 המציע יהיה. ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי  - המציע

 האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

עמו הסכם לביצוע  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת  זוכים/הזוכה

 השירותים המפורטים בהזמנה זו;

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



 

 

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

 השירותים הנדרשים .3

מסוגים שונים,  ביצוע סקריםלמתן שירותי  זוכה/זוכיםעם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 הנדרשים במהלך פעילותו השוטפת של הצוות. 

שיהיה אחראי מטעמו על ביצוע  מנהל חוזההזוכה יידרש להעמיד לטובת העבודות  3.2

 העבודות. 

מנהל החוזה יהיה אישר הקשר מטעם הזוכה, ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש  3.3

להיות מעורב באופן פעיל בביצוע העבודות. כן עליו להיות זמין בכל עת למתן מענה בנוגע 

 לעבודות ולהשתתף בישיבות, ככל שיידרש.  

 א'נספח כהמצורף ( SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ) 3.4

 זה.למסמך 

בודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על עכי מסמך תכולת ה יובהר 3.5

המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות 

 בו.

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 4.1

אשר במהלכה הסתיימה תקופת , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודההר כי ככובי 4.2

ת בהזמנת העבודה וההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

 לשביעות רצון המזמין.

והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 4.3

 ההתקשרות ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.הזכות להקטין או להגדיל את 

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.  5.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  5.2

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

אישור מפקיד מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי 

 המציע:



 

 

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

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

ע"מ על עסקאות שמוטל עליהן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מ .ב

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

לפחות  שנתייםשטח, מתוכן בביצוע סקרי לפחות  חמש שניםהמציע בעל ניסיון של  5.3

 .בביצוע סקרי תחבורה

 .2019-2017שנים מהלך הב₪  3,000,000המציע ביצע סקרי שטח בהיקף מצטבר של  5.4

 .2019-2017בכל אחת מהשנים  ,הסוקרי שטח בממוצע בשנ 15לפחות , סיפקהמציע  5.5

ן של בעל ניסיו ("מנהל חוזה" -להלן לעיל ו) שירותיםותן יידרש להעמיד נ המציע 5.6

לפחות בביצוע סקרי  חמש שניםן , מתוכבביצוע סקרי שטח שבע שניםלפחות 

 תחבורה.

, נותני שירותים הזמנת עבודה,כל , בהתאם ליעמיד הזוכה לטובת מתן השירותים 5.7

 :שיעמדו בתנאי הסף הבאים אצלו בהעסקה ישירה,המועסקים 

 עובדים לפחות. 10ניסיון בניהול של לפחות   שנתייםבעלי  – ראשי צוותים 5.7.1

 בניתוח וטיוב נתונים. חצי שנהשל לפחות ניסיון  יבעל – נתונים ימעבד 5.7.2

סטטיסטית כגון:  בעבודה חצי שנהניסיון של לפחות  יבעל – םסטטיסטיקאי 5.7.3

 נתונים. ניתוחניתוח סטטיסטי, שיטות דגימה ושיטות 

 לבחירת ההצעהקריטריונים  .6

 70כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן

מפורט בטבלה שלהלן. יובהר כי נקודות ובהתאם ל 30נקודות וההצעה הכספית תהווה 

 בסעיפים בהם לא מפורט אופן חישוב הניקוד, יינתן הניקוד באופן יחסי בין כלל המציעים. 

ניקוד  קריטריון גורם מנוקד סעיף

 מירבי

 :סקרי שטחשנות ניסיון המציע בביצוע עבודות  מציע 6.1

  נק' 2שנות ניסיון:  5-6

 נק' 3שנות ניסיון:  6-8

 נק' 5שנות ניסיון:  8מעל 

 נק' 5עד 

 :סקרי תחבורהציע בביצוע עבודות משנות ניסיון ה מציע 6.2

 נק' 5 שנות ניסיון: 2-3

 נק' 7שנות ניסיון:  3-5

 נק' 10שנות ניסיון:  5מעל 

 נק' 10עד 



 

 

במהלך השנים שביצע המציע  סקרי השטח היקף מציע 6.3

2017-2019: 

 נק' 2מלש"ח:  3-4

 ק'נ 4מלש"ח:  4-5

 נק' 6מלש"ח:  5מעל 

 נק' 6עד 

שביצע המציע בחמש השנים  סקרי התחבורהמגוון  מציע 6.4

 :  מבין התחומים הבאים האחרונות

 סקרי הרגלי נסיעה 

 סקרי און בורד 

 סקרי שביעות רצון בתח"צ 

 סקרי מעקב ביצוע של מפעילי תח"צ 

 סקרי חניה 

 סקרי פעילות באתרים 

 ספירות תנועה 

 נקודה 1:  סוגי סקרים 2עד 

 נק' 2סקרים שונים: סוגי  3-4

 נק' 4 סקרים שונים:סוגי  5-6

 נק' 6 :ומעלה סקרים שונים סוגי 7

 נק' 6עד 

 ניסיון במגוון שיטות איסוף בסקרים: מציע 6.5

 סקרי פנים אל פנים 

 שימוש במצלמות 

 אמצעים טכנולוגיים 

 קבוצות מיקוד 

 מילוי עצמישאלונים ב 

 סקרים טלפוניים 

 נק' 2עד 

מספר אנשי מקצוע המועסקים בהעסקה ישירה  מציע  6.6

 ראשי צוותים וכו'( \מנתחי נתונים\)סטטיסטיקאים

 על כל איש צוות  -

 נק' 5עד 

 סקריבביצוע  החוזהמספר שנות ניסיון מנהל  מנהל החוזה 6.7

 :שטח

 נק' 3 שנות ניסיון: 7-8

 נק' 7עד 



 

 

 נק' 5 שנות ניסיון: 8-10

 נק' 7 שנות ניסיון: 10מעל 

₪  50,000שתקציבם מעל  תחבורהסקרי  היקף חוזהמנהל ה 6.8

 : החוזהשביצע מנהל 

 נק' 2סקרים:  10עד 

 נק' 4סקרים:  11-20

 נק' 6סקרים:  20מעל 

 נק' 6עד 

מבין  החוזהשביצע מנהל  סקרי התחבורה מגוון חוזהמנהל ה 6.9

 :התחומים הבאים

 סקרי הרגלי נסיעה 

 סקרי און בורד 

 סקרי שביעות רצון בתח"צ 

 סקרי מעקב ביצוע של מפעילי תח"צ 

 סקרי חניה 

 סקרי פעילות באתרים 

 ספירות תנועה 

 נקודה 1סוגי סקרים :  2עד 

 נק' 2: שוניםסוגי סקרים  3-4

 נק' 4סוגי סקרים שונים:  5-6

 נק' 6סוגי סקרים שונים:  7

 נק' 6עד 

 בסקרים:ניסיון במגוון שיטות איסוף  מנהל החוזה 6.10

 סקרי פנים אל פנים 

 שימוש במצלמות 

 אמצעים טכנולוגיים 

 קבוצות מיקוד 

 שאלונים במילוי עצמי 

 סקרים טלפוניים 

 נק' 2עד 

מציע + מנהל  6.11

 חוזה

המלצות ממזמיני עבודה קודמים. בקריטריון זה 

יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים: עמידה 

בלוחות זמנים צפופים; רמת השירות; איכות 

 התוצרים.

 נק' 10עד 



 

 

 נק' 5עד  התרשמות כללית   6.12

 נק' 30עד  הצעה כספית  6.13

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .7

והשירותים יינתנו על פי  כם מסגרתהס שייחתם עם הזוכה/הזוכים הינו ההסכם 7.1

 . דרישת הצוות וצרכיו

כלשהו של מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום  7.2

עבודות ו/או 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 את הזכות להגדיל/להקטין את סכום 

 ל פי שיקול דעתו הבלעדי.ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו וע

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת  7.3

בה יצוינו יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בכתב. בטרם ביצוע העבודה 

הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית 

 עבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע ה

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם  7.4

 .אלה לא הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

 הכספית התמורה .8

 .₪מיליון  27 ואה בהזמנה זו הכולל, עם כל הזוכים ההיקף ההתקשרות המשוער 8.1

 את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים. לעצמו הצוות שומר

ועל פי נספח התמורה  '(בנספח התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה ) 8.2

 ה.ישיועבר על ידי המזמין לאחר הזכי

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 8.3

 .2020 יונימדד: מדד המחירים לצרכן של חודש  8.4

הינה סופית וכוללת את כל הוצאות  מציע ידי ההתמורה המוצעת על מובהר כי  8.5

ישירות ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף  מציע ה

ן רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמי זוכההאמור בסעיף זה יהיה ה

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.לטובת מתן השירותים, בתאום מראש, 

התשלומים ישולמו לאחר אישור המזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין  8.6

 השירותים שבוצעו בפועל על פי הזמנות העבודה המאושרות. 

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60התמורה תשולם במועד שוטף + 8.7



 

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה  .9

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 9.1

 לעיל. 5.2אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט בסעיף  9.2

 לעיל. 5.4-5.5 פיםבסעי יםאישור רו"ח המעיד על עמידה בתנאי סף המפורט 9.3

 המצורף להזמנה זו. ב' נספחכספית על פי הצעה  9.4

המציע בצירוף טבלאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת תצהיר  9.5

 להזמנה זו. ג' כנספחהניקוד האיכותי כמפורט להלן בטבלאות המצורפות 

תצהיר מנהל החוזה בצירוף טבלאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  9.6

 זו. להזמנה נספח ד'הניקוד האיכותי כמפורט להלן בטבלאות המצורפות כ

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 9.7

 . להזמנה זו ה'נספח המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 9.8

 עותק חתום של המסמכים הבאים: 9.9

 זו חתומה על ידי המציע בכל עמוד. נוסח הזמנה 9.9.1

בכל עמוד על ידי המציע המצ"ב להזמנה זו חתום  הסכם ההתקשרות 9.9.2

יודגש כי החתימה כאמור מהווה  ובמקום המיועד לכך בעמוד האחרון.

  .לתנאי ההתקשרות הסכמה של המציע

היו, חתומות על ישאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ו 9.9.3

 ידי המציע.

 שאלות והבהרות .10

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  10.1

 . 12:00בשעה   24.09.2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 10.2

 

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

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 10.4

  יופצו לידיעת כלל המציעים.הבהרות מהותיות  10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  10.6

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 10.7

 הגשת ההצעות .11

תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב הכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 22.10.2020 עד ליוםלתחבורה ירושלים, 

לא  –הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי ירושלים.  97

 תשתתף בהליך.

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 11.2

 . 08:00-17:00השעות 

או  USBית )במדיה דיגיטלועותק אחד  עותקים במעטפה סגורה 2 -ההצעה תימסר ב 11.3

CD למתן שירותי ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב  הצעה"  יצוין(, על ההצעה

 את הנושאים המפורטים לעיל. ותכלול" 2020/33, הליך מס' לתחבורה

 לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות  11.4

 . בתוכנם

שנקבע כמועד האחרון להגשת חודשים מן היום  6משך לההצעה תהיה תקפה  11.5

 ההצעות.

 זכויות המזמין  .12

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

  .ההצעות שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 12.2

, ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  12.3

 כולה או חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  12.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 12.5

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  12.6

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

מאת  זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  12.7

 .בוטל ההליך מכל סיבה שהיאאף במקרה בו המזמין, 

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 12.8

 ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 



 

 

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 12.9

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין  המזמין

 .ב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרתמתחיי

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן ו/או לשנות ו/או לעדכן  לבטל 12.10

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 12.11

 .תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעהל רשאית

היא  אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, ,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  12.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדסבורה כי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה  תכסיסניתהינה  ההצעה 12.12.1

 . ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים באופן בלתי סביר

סתייגות ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל ה 12.12.2

או התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה 

 וחסרת תוקף.

      

        

 בברכה,

 אמיר מוסק       

 ומודלים תחום תחזיותמנהל        

 צוות תכנית אב לתחבורה       



 

 

 SOWתכולת עבודה  –נספח א' 
 כללי .1

 

מסוגים שונים, הנדרשים  ביצוע סקרים יתקשר עם זוכה/זוכים למתן שירותיהמזמין  1.1

בניית תחזיות דמוגרפיות, תחזוקה של  במהלך הפעילות השוטפת של הצוות, לצורך

מודל תחבורתי, איסוף נתונים ממקורות שונים, אותם מבצע הצוות בשטח או בבתי 

 התושבים.

 כוללים, בין היתר:סקרים ה 1.2

בתח"צ בקווי האוטובוסים, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת נוסעים סקרי  1.2.1

 תל אביב. -נתב"ג-בקו ירושלים

ניהול תנועת קווי האוטובוסים כגון באזור הכותל המערבי, בתקופת חגים,  1.2.2

 בימי השישי בחודש הרמאדן ועוד.

 סקרי ביקוש לחניה. 1.2.3

 סקרי אתרים מושכי נסיעות. 1.2.4

 סקרי אתרי תיירות מושכי נסיעות. 1.2.5

 יעות רצון נוסעים.סקרי שב 1.2.6

 סקרים במעברים הביטחוניים בעוטף ירושלים ובשטחי יהודה ושומרון. 1.2.7

 סקרי הרגלי נסיעה בקרב משקי בית. 1.2.8

 נוספים בהתאם לצורך. סקרים 1.2.9

אשר יכול  סקריםלמהווים דוגמאות לעיל  1.2מובהר כי השירותים המפורטים בסעיף  1.3

 .במסגרת הזמנה להציע הצעות זו ואינם מהווים רשימה סגורה ויידרשו

 

 להלן פירוט השירותים על מרכיביהם השונים אשר יידרשו מהזוכה:: תכולת העבודה .2

צורך ימסור המזמין לזוכה את כל המידע הדרוש לביצוע כל פרויקט או סקר,  בטרם 2.1

 :מידע זה יכלול העבודה.ביצוע 

 הפרויקט. ומטרותמהות היקף, אור ית 2.1.1

 מועד ולוח זמנים לביצוע הפרויקט. 2.1.2

 .תקציב ביצוע הפרויקט 2.1.3

)סוקרים, בקרי שטח,  מפרט עם הנחיות לביצוע  בחלוקה לתפקידים השונים 2.1.4

 ראשי צוותים( שישתתפו בפרויקט.

 פירוט מערכות ואמצעים שידרשו לביצוע הפרויקט. 2.1.5



 

 

 הנדרשים. רוט ומבנה של תוצרי העבודהיפ 2.1.6

 יסונכרנו לשרתי המזמין, על בסיס יומי. ל עבודה שתבוצעכל פרויקט וכנתוני  2.2

בצרוף חשבון  על ידו הזוכה יידרש להגיש דו"ח המפרט את המטלות והנושאים שטופלו 2.3

 .תואם. הדו"ח והחשבון יאושרו ע"י נציג המזמין

כי הם בעלי יכולת לגייס עובדים העונים על הפרופיל המפורט  מתחייביםהמציעים  2.4

 .להלן 3בסעיף 

על המציע להתחייב כי בגיוס עובדים לעבודה לפרקי זמן קצרים, יתקבלו וימויינו  2.5

וצע על ידי נציגי המציע בטרם גיוס שיבקצר פרונטלי  ראיוןהמועמדים באמצעות 

 ראיוןהמועמד. במקרים של גיוס עובדים לעבודה ממושכת, יתקבלו מועמדים לאחר 

הריאיון וקורות החיים של המועמדים . סיכום ראיון סיכום הכולל מעמיק פרונטלי

 מזמין. ה ו לאישורהמתאימים יועבר

מודמים סלולאריים וכל ציוד אחר  יספק לעובדים מחשבים, מכשירי טאבלט, זוכהה 2.6

 שיידרש לטובת ביצוע העבודה.

 הדרכת העובדים תתבצע על ידי המזמין, על חשבון שעות העבודה הכוללות בפרויקט. 2.7

בדים בעלי ידיעת השפה הערבית ברמת שפת אם לטובת ביצוע המציע יידרש לגייס עו 2.8

 קטים ובקרות בקרב אוכלוסיית המגזר הערבי.פרוי

חזרה מחלק רונות הסעה לטובת הגעה או המציע יידרש להעמיד רכב זמין/לספק פת 2.9

 קטים בשעות בהן התחבורה בציבורית אינה פועלת.הפרוימפעילויות 

עות שאינן שגרתיות, כגון בשעות הבוקר יתבצעו בש יובהר כי חלק מהעבודות 2.10

 המוקדמות, בשעות הערב המאוחרות, בשעות הלילה, בימי שישי ובמוצאי שבתות.

יקטים יתבצעו בכל רחבי מרחב מטרופולין ירושלים, וכן בשטחי יהודה הפרומודגש כי  2.11

 ושומרון אליהם מותרת כניסת ישראלים.

 המציע יידרש לגייס ולהעסיק עובדים לטובת ביצוע התפקידים הבאים: :כוח אדם 3

 תים יקבלו אחריות כוללת על ניהולבמסגרתם תפקידם, ראשי הצוו: ראשי צוותים 3.1

שתועבר העבודה  להזמנתוביצוע של סקרי תחבורה בירושלים והמטרופולין בהתאם 

סוקרי  צוות רחב של. במסגרת עבודתם יידרשו ראשי הצוותים לנהל על ידי המזמין

שטח, וכן להדריך לחנוך ללוות ולמשב אותם. הללו יידרשו לנהל דוחות מעקב יומיים 

 ולתכנן את המשך הפעילות בהתאם ליעדים שהוגדרו על ידי המזמין.

: יבצעו סקרי שטח שונים, הכולל תשאולי שביעות רצון בקוויי האוטובוס שטח סוקרי 3.2

 ת הרכבת והאוטובוסים, ובאתרים מושכי נסיעות.עירוניים בתחנו-העירוניים והבין

 יבדקו את איכות העבודה והנתונים שנאספים בשטח על ידי הסוקרים.: קריםב 3.3



 

 

 : עבור פרויקטים ייעודיים ונקודתיים, לצורך ניתוח וטיוב נתונים.מעבדי נתונים 3.4

 : עבור פרויקטים ייעודיים ונקודתיים, לצורך ניתוח וטיוב נתונים.סטטיסטיקאים 3.5

 



 הצעה כספית –נספח ב' 

 

כמפורט בטבלה. סגין כל אחד מהסעיפים לעלות  על המציע לנקוב בשיעור ההנחה המוצעת על ידו .1

 אחוזים. 15לא יעלה על  סעיףשיעור ההנחה המוצע עבור כל 

ע"פ מילוי (, או 1-5מובהר כי התמורה לביצוע העבודות תשולם או ע"פ תשומות עבודה )סעיפים  .2

  (, בהתאם למקרה, אך לא גם וגם.6-8 שאלונים )סעיפים

 כל המחירים שבטבלה אינם כוללים מע"מ. .3

  
 יחידה סוג התפקיד ס"דמ

כמות 
משוערת 

)סה"כ עבור 
כלל הזוכים 

 לחמש שנים( 

תמורה 
מירבית 
ליחידה 

לפני הנחה 
)₪( 

תמורה מבוקשת 
לאחר  )ליחידה(

 הנחה

 120 20,000 שעה ראש צוות 1
 

 100 20,000 שעה בקרים 2
 

 70 200,000 שעה סוקרי שטח 3
 

 110 12,000 שעה מעבדי נתונים 4
 

 130 10,000 שעה סטטיסטיקאי 5
 

 10 200,000 שאלון שאלון בסקר קצר* 6
 

 25 5,000 שאלון שאלון בסקר בינוני 7
 

 100 2500 שאלון שאלון בסקר מורכב 8
 

 255 500 יום רכב ליום 9
 

         סה"כ  

 . סקר קצר: סקר שכל שאלון בו מכיל מספר מצומצם של שאלות ואורך עד שתי דקות*
 דקות . 3-5שאלות ואורך בין  10-15*סקר בינוני: סקר שכל שאלון בו מכיל כ 

 דקות . 10*סקר מורכב: סקר הכולל שאלון מורכב ואורך מעל 

 

 חתימה: תאריך: שם מציע:

_______________ _______________ _________________ 

  



 

 
 

 
 

1.1.1.1.1  

 

 המציעתצהיר  -נספח ג' 

 

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

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

 

ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב מתן שירותי להזמנה להציע הצעות "תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 ."(ההזמנהלהלן: ")" 33/2020לתחבורה, הליך מס' 

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

 רשום כחוק בישראל.עוסק מורשה או תאגיד  .2.1

 . בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .2.2

שנים לפחות בביצוע סקרי שטח, מתוכן שנתיים לפחות בביצוע סקרי  5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

 תחבורה.

 .2019-2017במהלך השנים ₪  3,000,000ביצע סקרי שטח בהיקף מצטבר של  .2.4

 .2017-2019בשנה, בכל אחת מהשנים  סוקרי שטח בממוצע 15לפחות  סיפק .2.5

שנים בביצוע סקרי  7"( בעל ניסיון של לפחות מנהל חוזה" –ביכולתי להעמיד נותן השירותים )להלן  .2.6

 שנים לפחות בביצוע סקרי תחבורה. 5שטח, מתוכן 

 ביכולתי להעמיד נותני שירותיםלטובת מתן השירותים, ובהתאם להזמנות העבודה שתוצאנה,  .2.7

 אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:שיועסקו בהעסקה ישירה ו

 עובדים לפחות. 10בעלי ניסיון של לפחות שנתיים בניהול של  –ראשי צוותים  .2.7.1

 בניתוח וטיוב נתונים. חצי שנה לפחותבעל ניסיון של  –מעבד נתונים  .2.7.2

טי, בעבודה סטטיסטית כגון: ניתוח סטטיס חצי שנה לפחותבעל ניסיון של  –סטטיסטיקאי  .2.7.3

 נתונים. ניתוחשיטות דגימה ושיטות 

 הנני מצהיר/ה כי מספר אנשי המקצוע המועסקים בהעסקה ישירה על ידי הם כדלקמן: .3

 ____ סטטיסטיקאים .3.1

 ____ מנתחי נתונים .3.2

 ____ ראשי צוותים .3.3

 נא לפרט _____________  –____ אחר  .3.4

 המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידישירותים הנני מצהיר/ה כי כל הלהלן טבלת ניסיון עבור המציע.  .4

בטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת בתצהיר זה ולי כי המידע ש ידועוכי תוכן הטבלאות אמת.  המציע 

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה. מציעה

 



 מציעטבלת פרויקטים עבור ה

 לפחות בביצוע סקרי תחבורה שנתייםלפחות בביצוע סקרי שטח, מתוכם  שנים 5: ניסיון של 5.3סעיף 

 סקרי שטח: שנות ניסיון המציע בביצוע עבודות 6.1סעיף 

 סקרי תחבורה: שנות ניסיון המציע בביצוע עבודות 6.2סעיף 

 בסקרים. שיטות איסוףניסיון במגוון : 6.5סעיף 

 
 מס"ד

 
מזמין 

 השירותים
 

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

 
 מילולי של תיאור

השירותים שניתנו על 
 ידי המציע

מהות  -נא לפרט
העבודה, סוגי הסקרים,  

 מיקום ועוד

 
סקר האם 

 שטח?
 )כן/לא(

 
האם סקר 
 תחבורה?
 )כן/לא(

 
שיטת 
 איסוף

 
מספר 
 סוקרים

 
שם איש הקשר של 

 מזמיןהפרויקט מטעם 
 + העבודה

 נייד טלפון

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 :2019-2017מהלך השנים שביצע המציע ב סקרי השטח היקף: 6.3סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

 
 

תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

 
 מילולי של תיאור

 על ידיהשירותים שניתנו 
 המציע

מהות העבודה,  -נא לפרט
סוגי הסקרים, שיטת 

 איסוף,  מיקום ועוד

 
סקר האם 

 שטח?
 )כן/לא(

 
היקף 
 כספי

 
מספר 
 סוקרים

 
שם איש הקשר של הפרויקט 

 + העבודה מזמיןמטעם 
 נייד טלפון

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 שביצע המציע בחמש השנים האחרונות: סקרי התחבורה מגוון: 6.4סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

  
תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

 
השירותים שניתנו  מילולי של תיאור

 המציע על ידי
 נדרש לפרט סוג הסקר שבוצע:

; סקרי און בורד; סקרי הרגלי נסיעה
סקרי ; סקרי שביעות רצון בתח"צ

סקרי ; מעקב ביצוע של מפעילי תח"צ
ספירות ; סקרי פעילות באתרים; חניה

 ; אחר )יש לפרט(תנועה

 
סקר האם 

 תחבורה?
 )כן/לא(

 
מספר 
 סוקרים

 

 
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

 + העבודה מזמין
 נייד טלפון

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .5

 

 תאריך  שם וחתימת המציע

_____________________  ______________________ 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

ואחרי  בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ה/הופיע

לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי ה/תהאלהצהיר את האמת וכי יהי ו/הכי עלי ו/השהזהרתי

 .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני ה/כן, אישר ה/תעשהלא יעש

 

                _____________

 חתימה + חותמת            

 



 

 מנהל החוזהתצהיר  -נספח ד' 

 

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

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

 כדלקמן:

, בטבלת דע שנמסר על ידי בטופס זהכי למיטב ידיעתי כל המיאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת  .1

 –ו/או שהגיש המציע  הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי

מתן להזמנה להציע הצעות  "(, במסגרת "המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

( "ההזמנה"להלן: ) "33/2020ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורה, הליך מס' שירותי 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מנהל החוזהבתפקיד 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .2

שנים לפחות בביצוע סקרי  5שנים בביצוע סקרי שטח, מתוכן  7בעל ניסיון מוכח של לפחות  .2.1

 תחבורה.

להלן טבלת ניסיון עבור מנהל החוזה. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן  .3

ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי בוצעו על ידי וכן תוכן הטבלה אמת. 

 הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 

 

 



 

 

 

 מנהל החוזהטבלת פרויקטים עבור 

 לפחות בביצוע סקרי תחבורה שנים 5לפחות בביצוע סקרי שטח, מתוכם  שנים 7: ניסיון של 5.6סעיף 

 סקרי שטח: מספר שנות ניסיון מנהל החוזה בביצוע .76ף סעי

 בסקרים: שיטות איסוף: ניסיון במגוון 6.10 סעיף

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

 

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

 
 מילולי של תיאור

 על ידיהשירותים שניתנו 
 המציע

מהות העבודה,  -נא לפרט
 סוגי הסקרים, מיקום ועוד

 
סקר האם 

 שטח?
 )כן/לא(

 
האם סקר 
 תחבורה?
 )כן/לא(

 
שיטת 
 איסוף

 
מספר 
 סוקרים

 
שם איש הקשר של הפרויקט 

 + העבודה מזמיןמטעם 
 נייד טלפון

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

 שביצע מנהל החוזה₪  50,000שתקציבם מעל  היקף סקרי התחבורה: .86סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

 
 

תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

 
 מילולי של תיאור

 על ידיהשירותים שניתנו 
 המציע

מהות העבודה,  -נא לפרט
סוגי הסקרים, שיטת 

 איסוף,  מיקום ועוד

 
סקר האם 

 תחבורה?
 )כן/לא(

 
היקף 
 כספי

 
מספר 
 סוקרים

 
שם איש הקשר של הפרויקט 

 + העבודה מזמיןמטעם 
 נייד טלפון

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 שביצע מנהל החוזה מבין התחומים המנויים בטבלה סקרי התחבורה מגוון: .96סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

תקופת מתן  
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

 
השירותים שניתנו  מילולי של תיאור

 המציע על ידי
 נדרש לפרט סוג הסקר שבוצע:

; סקרי און בורד; סקרי הרגלי נסיעה
סקרי ; סקרי שביעות רצון בתח"צ

סקרי ; מעקב ביצוע של מפעילי תח"צ
ספירות ; סקרי פעילות באתרים; חניה

 ; אחר )יש לפרט(תנועה

 
סקר האם 

 תחבורה?
 )כן/לא(

 
מספר 
 סוקרים

 

 
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

 + העבודה מזמין
 נייד טלפון

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

 

 
 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

 תאריך  שם וחתימת מנהל החוזה

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

ואחרי  בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ה/הופיע

לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי ה/תהאלהצהיר את האמת וכי יהי ו/הכי עלי ו/השהזהרתי

 .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני ה/כן, אישר ה/תעשהלא יעש

                _____________

 חתימה + חותמת            

 
 



 

 

 ענייניםתצהיר בדבר העדר ניגוד  -'הנספח 

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

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

ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורה, מתן שירותי להזמנה להציע הצעות  "במסגרת 

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם "ההזמנה"להלן: )" 33/2020הליך מס' 

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

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

 חתמתי והמצורף להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות  .2

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

https://jet.gov.il/category/tenders  :( ולדווח לצוות באופן מיידי על "החברות")להלן

 שרי עם מי מהן.ק

 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 עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

 

 _____________________ חתימת המציע:

 

 אישור עו"ד

__________, 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 

א באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תה

 צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                        תאריך

https://jet.gov.il/category/tenders

