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 2020 ספטמבר

 ותחבורה חכמה ITS -בתחום הייעוץ הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

 

 2020-31מס' הליך 

 כללי .1

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

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

ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה. כחלק 

בודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן ובתכנון מע

וסע ומסופי אוטובוסים. פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות -מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

בנוסף מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים. 

במסגרת פעילותו  על הצוות במגוון תחומים הקשורים בתכנון, תפעול וניהול רשת האוטובוסים.פו

עם דגש בנושא  ,ותחבורה חכמה ITSמעוניין הצוות להתקשר עם יועצים למתן שירותי ייעוץ בנושאי 

 "(.השירותיםתחבורה ציבורית חכמה )להלן: "

 

  הגדרות .2

ירושלים, העמותה לתכנון, פיתוח ושימור צוות תוכנית אב לתחבורה   - המזמין

 אורבני, ירושלים.

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

השירותים המפורטים בהזמנה להגיש הצעות זו ו/או כל אדם אשר יוסמך 

על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

 .ITSראש תחום נציגיו  יהיו

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

 האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

האדם אשר מוגש מטעם המציע כגורם אשר יבצע בפועל את עבודת  היועץ המוצע

 .הייעוץ

המזמין וייחתם עמו הסכם בחר על ידי ימי מבין המציעים שהצעתו ת  - זוכיםהזוכה/

 מסגרת לביצוע השירותים.

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

 . הזוכהאופן ההתקשרות עם  - הזמנת עבודה



 

 
 

 

 השירותים הנדרשים .3

הצוות מעוניין להתקשר עם יועצים למתן שירותים ייעוץ בתחום מערכות טכנולוגיות תחבורתיות,  .3.1

 במגוון הפרויקטים בהם עוסק הצוות.

 נספח א'כ ( המצורףSOWהשירותים הנדרשים מפורטים בין השאר במסמך תכולת העבודה ) .3.2

 . להזמנה זו

 יובהר כי מדובר ברשימה חלקית בלבד וכי הזוכה יתבקש לתת יעוץ בכל תחום רלוונטי.  .3.3

תקשרות. על המציע לקרוא יובהר כי מסמך תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך הה .3.4

 בעיון את המסמך הנ"ל ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בו.

 תקופת ההתקשרות  .4

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

אזי יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות,  .4.2

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

עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה או הזוכים, והוא שומר לעצמו את הזכות  .4.3

  ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. ,להקטין או להגדיל את ההתקשרות או לא לבצעה כלל

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 המציע תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. .5.1

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

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

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

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

 ולפי חוק מס ערך מוסף. 

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

 פי החוק מס ערך מוסף.

 .ITS -שנים לפחות ביעוץ בתחומי ה 5המציע בעל ניסיון מוכח של  .5.3

שלושה תחומים מקצועיים שונים מבין התחומים המפורטים המציע בעל ניסיון ביעוץ בלפחות  .5.4

 .ים האחרונותנפרויקטים לפחות( במהלך שלוש הש 3)סה"כ לנספח א'  2ף בסעי

נותן )להלן: " הסף הבאים שירותים העומד בתנאי נותןהמציע מעסיק בהעסקה ישירה  .5.5

 :"(השירותים

 ITS -שנים לפחות ביעוץ בתחומי ה 5בעל ניסיון מוכח של  .5.5.1

 שנים בתחום טכנולוגיות מידע של תחבורה ציבורית ו/או ניהול תנועה. 3בעל ניסיון של  .5.5.2

בעל ניסיון ביעוץ בלפחות פרויקט אחד בלפחות שני תחומים מקצועיים שונים מבין התחומים  .5.5.3

פרויקטים לפחות( לעיל במהלך שלוש השים  2)סה"כ  לנספח א' 2בסעיף  המפורטים

  *האחרונות.

 5.5.1*ניתן יהיה למלא תנאי סף זה על ידי שני נותני שירותים ובלבד ששניהם עומדים בתנאים 

 . 5.5.2-ו



 

 
 

 

 הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה .6

 תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן:בזוכה בחירה ה

 

 ניקוד מרבי תיאור המנוקדהגורם  סעיף

6.1.  

 :ITSיעוץ בתחומי ה  מציע

על כל פרויקט טכנולוגי בתחומי  -

עד  יינתנוהתח"צ בו נתן יעוץ מקצועי 

 נק'.  2

לכל פרויקט טכנולוגי תחבורתי אחר  -

 . 1תינתן עד נק' 

15 

 

6.2.  

בתחום מערכות   ITSבפרויקטיניסיון ביעוץ  *נותן השירותים

 מידע לנוסעים. 

 השתתף היועץיקט בתחום הנ"ל בו על כל פרו

 נק' 2 עד יינתנוהמערכות הטמעת בתכנון ו/או 

20 

6.3.  

בתחום ניהול צי רכב,   ITSיקטי בפרו ניסיון *נותן השירותים

מערכות תכנון תח"צ ושילוח, מערכות 

 זציה תח"צ.יאופטימ

 השתתףיקט בתחומים הנ"ל בו על כל פרו

 2 עד נתנוייהמערכות טמעת הבבתכנון ו/או 

 .נק'

20 

6.4.  

ניסיון של היועץ המוצע בכרטוס חכם בתחום  *נותן השירותים

סעיף זה ינוקד באופן יחסי בין  –התח"צ 

 המציעים

10 

6.5.  

קטים של ניסיון של היועץ המוצע בפרוי *נותן השירותים 

 אוטובוסים חשמליים.

בתכנון  השתתףבתחום הנ"ל בו  פרויקטעל כל 

 2 עד יינתנוהמערכות הטמעת ו/או ייעוץ ו/או 

 נק'

10 

6.6.  
צוות מקצועי נוסף. על כל נותן שירותים בעל  

 . 1תינתן נק'  ITSשנים בתחום ה  3ניסיון של 
5 

 10 המלצות מזמיני עבודה קודמים    .6.7

 10 התרשמות כללית   .6.8

 100 סה"כ    .6.9

*ניתן יהיה לנקד את המציע בהתאם לניסיונם של מספר נותני שירותים ובלבד שהם מועסקים 

 . 5.5.2-ו 5.5.1בהעסקה ישירה ועומדים בתנאים 

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .7



 

 
 

 

 הבאים:את המסמכים בהצעתו יכלול המציע 

 התאגדות או תעודת עוסק מורשה.העתק תעודת  .7.1

 גופים ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות  .7.2

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  בצירוף טבלהתצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף  .7.3

 להזמנה זו.כנספח ג' בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

 .המוצע נותן השירותיםקורות חיים ואסמכתאות של  .7.4

לצורך הוכחת עמידה בתנאי  בצירוף טבלהסף תצהיר נותן השירותים המוצע בדבר עמידה בתנאי  .7.5

עבור כל נותן , להזמנה זוכנספח ד' הסף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

 שירותים מוצע.

 נספח ב'.-נספח השירותים והשכר המצורף להזמנה זו כ .7.6

 להזמנה זו.כנספח ו'  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .7.7

עמוד(. יודגש כי החתימה  זו והסכם ההתקשרות חתומים על ידי המציע )חתימה בכלנוסח הזמנה  .7.8

 על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות. 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע האחריות לוודא כי התייחס  .7.9

  לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין.

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

ההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו.  .8.1

מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק 

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

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 ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

דעתו המקצועי והבלעדי יובהר כי חלוקת הפרויקטים בין הזוכים השונים, תתבצע על פי שיקול  .8.2

של הצוות, במסגרתו תבחן בין היתר ההתאמה בין טיב הפרויקט )והשלב בו הוא מצוי( לניסיונו 

ים לפרויקט כמו: זמינות יוכישוריו של הזוכה, תוך בחינת שיקולים מקצועיים נוספים הרלוונט

 היועץ, שביעות רצון הצוות מעבודות קודמות וכיוצ"ב.

י הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם ביצוע העבודה תתבצע על יד .8.3

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

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

 להשלמת העבודה.

לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא יובהר כי  .8.4

 .הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

ראש הצוות ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן פעיל בביצוע העבודות, וכן  .8.5

ובישיבות מקצועיות  לעבודות ולהשתתף בוועדות הצוות עליו להיות זמין בכל עת למתן מענה בנוגע

 ככל שיידרש.

לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית בכתב.  .8.6

מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה חתומה 

 ומאושרת מאת נציג הצוות. 



 

 
 

 

 ל אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז כמפורט בהסכם המסגרת.במקרה ש .8.7

 התמורה הכספית  .9

הצוות שומר לעצמו את הזכות  ₪. 2,500,000היקף המסגרת הכספית שתתחלק בין הזוכים היא  .9.1

 . לפצל את השירותים בין מספר זוכים

מראש על ידי המזמין שיאושרו התמורה לכל הזמנת עבודה תקבע בהתאם לתשומות העבודה  .9.2

 . ובהתאם לתנאי תעריף החשב הכללי

תעריף חשכ"ל: "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב  .9.3

הכללי במשרד האוצר ]להלן: "תעריף חשכ"ל"[. התעריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו 

 ף. המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו תערי

 . 20%על אף האמור בתעריף החשב הכללי, תחול על התעריף המירבי הנחה קבועה בשיעור של  .9.4

התמורה בגין ביצוע העבודה תשולם על פי שעות העבודה כפי שיושקעו בפועל בכל אחד משלבי  .9.5

 העבודה. 

 המציע מאשר כי קרא את תעריף חשכ"ל ומודע לכל כלליו ותנאיו.  בחתימתו על הזמנה זו יצוין כי .9.6

על אף האמור לעיל, הצוות יהיה רשאי לקבוע כי לגבי עבודות מסוימות התמורה תשולם כסכום  .9.7

 סופי וקבוע. 

 

 : חשבונות  .9.8

 נקודות. 101.0בשיעור  2020 יולימדד: מדד המחירים לצרכן של חודש  .9.8.1

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק .9.8.2

 מיום אישור החשבון על ידי המזמין. 60התמורה תשולם במועד שוטף + .9.8.3

מובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ישירות  .9.8.4

 ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. 

 

 שאלות והבהרות .10

 24.09.2020, עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  .10.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  .10.2

 

 

 

 

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

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    

mailto:tenders@jtmt.gov.il


 

 
 

 

 

 הגשת ההצעות .11

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

הצעה שלא . 12:00בשעה   15.10.2020ירושלים. עד יום  97ירושלים, בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

  .לא תשתתף בהליך –תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

  .17:00 – 8:00ה', בין השעות -הצוות בימים אניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעילות של  .11.2

 או - Disk on key עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית 3-ההצעה תימסר ב .11.3

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

" ותכלול את הנושאים חכמה ותחבורה  ITSבתחום ייעוץ על ההצעה יצוין "הצעה למתן שירותי  .11.4

חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת  6ההצעה תהיה תקפה למשך  .המפורטים לעיל

 .ההצעות

 זכויות המזמין .12

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

 לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות שהוצעו.  .12.1

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

 לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או חלקה. .12.3

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

 כן לפנות לגורמים נוספים. הממליצים או לאף אחד מהם ון לפנות רק לחלק מ .12.5

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

 הצוות מראש ובכתב.

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף במקרה  .12.7

 בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

ת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל מובא בזאת לידיע .12.8

 הצעה שהיא. 

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין יחלק  .12.9

את השירותים הנדרשים בין הזוכים  על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה קבועה מראש 

 חרת.כזו או א

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

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

 לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

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

 ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. 

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

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



 

 
 

 

     

 בכבוד רב

 צדוק -תמר רוזנברג         

 ITSמנהלת תחום       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
31-הליך ותחבורה חכמה  מס'  ITS  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום

2020 
 (SOWמסמך תכולת העבודה ) -נספח א' 

 
 מטרה .1

מערכות טכנולוגיות ( של שירותי היועץ בתחום SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה )

 . תחבורתיות

 תכולת העבודה .2

 אוטובוסים חשמליים: .2.1

 וכו'(היבטי רכב כולל התייחסות לסוגים שונים )אוטובוס רגיל, מיניבוס, אוטובוס מפרקי  .2.1.1

 ניהול ואופטימיזצית הטענה  .2.1.2

 ניהול ואופטימיזציה של חניות לילה .2.1.3

 ניהול צי וניהול תחבורה ציבורית בזמן אמת: .2.2

 ניהול תח"צ בזמן אמת .2.2.1

 ניהול צי  .2.2.2

 תכנון ושילוח .2.2.3

 אופטימיזציה .2.2.4

 יעוץ בנושא מערכות מידע לציבור:  .2.3

 שילוט מידע לנוסעים .2.3.1

 ם מתקדמיםהפצת מידע על עבודות לציבור באמצעים טכנולוגיי .2.3.2

 טכנולוגיות תצוגה מתקדמות .2.3.3

 מערכות כרטוס . .2.4

 שונות הכוללות בין היתר את התחומים הבאים:  ITSמערכות .2.5

 אנליטיקת וידאו .2.5.1

 מערכות איסוף נתוני שטח .2.5.2

 טכנולוגיות זיהוי תנועתיות מתקדמות במעגלים קצרים ורחבים .2.5.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 וניסיון המציע תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

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

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

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

 כדלקמן:

ותחבורה חכמה   ITSבתחום ייעוץ  ניתן במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תצהיר זה .1

 "(. ההזמנה" )להלן: "2020-31מס' הליך 

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

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

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

 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 מס  .2.2.1

 מס ערך מוסף.הכנסה ולפי חוק 

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

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 .  ITS -שנים לפחות ביעוץ בתחומי ה 5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

בעל ניסיון ביעוץ בלפחות שלושה תחומים מקצועיים שונים מבין התחומים המפורטים  .2.4

 .פרויקטים לפחות( במהלך שלוש השנים האחרונות 3)סה"כ לנספח א'  2בסעיף 

 "(:נותן השירותיםמעסיק בהעסקה ישירה נותן שירותים העומד בתנאי הסף הבאים )להלן: " .2.5

 .ITS -שנים לפחות ביעוץ בתחומי ה 5בעל ניסיון מוכח של  .2.5.1

 נועה.שנים בתחום טכנולוגיות מידע של תחבורה ציבורית ו/או ניהול ת 3בעל ניסיון של  .2.5.2

בלפחות שני תחומים מקצועיים שונים מבין התחומים המפורטים ניסיון ביעוץ בעל  .2.5.3

פרויקטים לפחות( לעיל במהלך שלוש השנים  2)סה"כ  להזמנה לנספח א' 2בסעיף 

ניתן יהיה למלא תנאי סף זה על ידי שני נותני שירותים ובלבד ששניהם  האחרונות. 

 .2.5.2-ו 2.5.1עומדים בתנאים 

, ואת אנשי הצוות המקצועי הנוספים נותן השירותיםלטובת הפרויקט את אוכל להעמיד  .2.6

 שבטבלאות שלהלן:

בוצעו על ידי המציע וכי תוכן אות להלן הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .3

דת הצעתי בתנאי הסף ישמש לצורך בחינת עמי לי כי המידע שבטבלאות ידועאמת. אות הטבל

 וניקודה.

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 6.1, 5.4, 5.3סעיפים  –טבלת ניסיון המציע 

 
 מס"ד

 
שם 

הפרויקט 
 ומיקומו

 

 
מזמין 

 השירותים
 

 תקופה
 

)חודש/שנה עד 
 חודש/שנה(

 
 תיאור הפרויקט

)יש לציין במפורש במידה 
ונערך עבור תחבורה 

 ציבורית(

 
מבין התחומים האם הפרויקט כולל עבודה בתחום 

 לנספח א'? 2המפורטים בסעיף 
 (לציין לאיזה תחום)במידה וכן 

 
שם איש הקשר של הפרויקט 

 מטעם מזמין העבודה +
 טלפון נייד

1. 
 

     
 

2. 
 

     
 

3. 

 
     

 

4. 
 

     
 

5. 
 

     
 

6. 
 

     
 

7. 
 

     
 

8. 
 

     
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 6.6סעיף  –טבלת צוות מקצועי נוסף 

 

 
 מס"ד

 
 שם איש הצוות

 

מספר שנות ניסיון 
 ITSמתחום 
 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

 

 ניתן להוסיף טבלה בנוסח זה עבור כל איש צוות מקצועי נוסף 



 

 
 

 

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

 

______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

, הופיע/ה בפני 2020אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות  האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה

 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       

      

                      _______________

 חותמת+חתימה          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 וניסיון נותן השירותים בדבר עמידה בתנאי סף נותן השירותיםתצהיר  -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:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים  .1.1

חב'/ע.מ_____________________  –המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

ותחבורה חכמה   ITS"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום (, במסגרת "המציע")להלן: 

 הוא אמת, מלא ומדויק.  נותן השירותים"(. בתפקיד ההזמנה)להלן: "" 2020-31ך מס' הלי

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המצטברים כדלקמן: .1.2

 .ITS -שנים לפחות ביעוץ בתחומי ה 5בעל ניסיון מוכח של  .1.2.1

 ל תנועה.שנים בתחום טכנולוגיות מידע של תחבורה ציבורית ו/או ניהו 3בעל ניסיון של  .1.2.2

בעל ניסיון ביעוץ בלפחות פרויקט אחד בלפחות שני תחומים מקצועיים שונים מבין התחומים  .1.2.3

 לנספח א' להזמנה. 2המפורטים בסעיף 

לה אמת.  להלן בוצעו על ידי וכי תוכן הטבאות הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .1.3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע  שבטבלאותברור לי כי המידע 

בהתאם להזמנה.



 

 
 

 
 

 

 6.2-6.5, 5.5.1-5.5.3סעיפים  –טבלת ניסיון נותן השירותים 

 
 מס"ד

 
שם נותן 
 השירותים

 
שם הפרויקט 

 ומיקומו
 

 
מזמין 

 השירותים
 תקופה 

 
)חודש/שנה 

עד 
 חודש/שנה(

 
 - 5.5.1סעיף 

האם הפרויקט 
כולל יעוץ 

  ITSבתחום 
)במידה וכן 

תיאור מילולי 
של השירותים 

 שניתנו(

 
 - 5.5.2סעיף 

האם הפרויקט 
כולל ניסיון 

בטכנולוגיות מידע 
של תחבורה 
ציבורית ו/או 
 ניהול תנועה?

)במידה וכן תיאור 
מילולי של 
השירותים 

 שניתנו(

 
האם  - 5.5.3סעיף 

עבודה הפרויקט כולל 
בתחום מבין 

התחומים המפורטים 
 לנספח א'? 2בסעיף 

)במידה וכן תיאור 
מילולי של 

 השירותים שניתנו(

 
האם  – 6.2-6.5סעיפים 

הפרויקט כולל ייעוץ 
בתחומים הבאים: מערכות 

ניהול צי  מידע לנוסעים,
רכב, תכנון תח"צ ושילוח, 

אופטימיזציה תח"צ, 
כרטוס חכם, אוטובוסים 

מידה וכן חשמליים? )ב
תיאור מילולי של 
 השירותים שניתנו(

 
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
 מזמין העבודה +

 טלפון נייד

1.  
          

2.            

3.            

4.  
          

5.            

6.  
          

 

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

 .דלעיל אמתזהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .1.4

 

______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

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

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

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

       

      

                      

_______________         

 חותמת+חתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 בדבר העדר ניגוד ענייניםתצהיר  -נספח ו' 

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

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

(, לאחר "ההזמנה")להלן:  31-2020ותחבורה חכמה מס' הליך   ITSהצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם 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 חתמתי והמצורף  .1

 להזמנה.

ל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת באתר אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכ .2

( "החברות")להלן:   https://jet.gov.il/category/tenders/האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 ולדווח לצוות באופן מיידי על קשרי עם מי מהן.

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

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

 מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

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

 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 __________, 

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

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

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

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                                                 תאריך 

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

