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תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה
  צוות תכנית אב לתחבורה ירושליםשל 

  27/2020ך מס' הלי

 כללי .1

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

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

שת התחבורה הציבורית ור ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם ובמטרופולין 

תכנון המגזר הציבורי הינו  כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעםהנלווית לה, 

  . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםהקווים הוהקמה של 

במסגרת הפעילות השוטפת של הצוות, מעוניין הצוות להתקשר עם זוכה אשר יספק שירותי 

  תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב שלו, כאמור בהזמנה זו להלן. 

יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים 

 או גברים.  

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה: מזמיןה

  .ירושלים

שירותים צוע ומתן המי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על בי: נציג המזמין

ה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הזמנהמפורטים ב

  .ו/או מי מטעמה מנהלת מחשוב וטכנולוגיהתהא נציגתו הודיע המזמין למציע אחרת 

המציע יהיה האישיות . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, ביע: המצי

  .ההצעההמשפטית אשר בשמה הוגשה 

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

  .השירותים המפורטים בהזמנה זו

.להלןלמתן השירותים כאמור  ההסכם שיחתם עם הזוכה: הסכם



 תים הנדרשיםוהשיר .3

 ולצורך כך יעמיד, המחשובשירותי תמיכה ותחזוקה למערכות  הזוכה יספק לצוות 3.1

 : , כדלקמןשלושה נותני שירותים

בהיקף של , : מנהל מערכת אשר יהיה אחראי למתן תמיכה ותחזוקהרשת מנהל  3.1.1

  .משרה 75%

בהיקף של  ,הרשתבכפיפות למנהל  : נציג מטעם הזוכה הפועלרשת  טכנאי 3.1.2

 ש"ע חודשיות). 180( משרה מלאה

נציג מטעם הזוכה הפועל בכפיפות למנהל הרשת, בהיקף של חצי  :תומך טכני 3.1.3

 180להיקף של משרה מלאה ( עד, עם אופציית הגדלה ש"ע חודשיות) 90משרה (

 ש"ע חודשיות).

שירותי  כללבנוגע ל: נציג מטעם הזוכה אשר ישמש כאיש הקשר מנהל לקוח 3.1.4

 ותקשורת.ת כל מערך הסיוע הטכני בנושא שרתים התמיכה הנדרשים ולהפעל

 ש"ע חודשיות.  5בהיקף של עד 

מומחי "ע עבור ש 200של עד  בנק שעותבנוסף להיקף העבודה האמור לעיל, לזוכה יוקצב  3.2

 תוכנה / חומרה / תקשורת ע"פ צורך.

 ) המצורף למסמך זהSOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ( 3.3

 . נספח א'כ

על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. מחייב תכולת העבודה יובהר כי מסמך  3.4

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

 ו.ב

 והיקפה תקופת ההתקשרות .4

  . בכפוף לאמור בהסכם ,יםשנ 5 שלההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה  4.1
להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וללוח  יםההתקשרות והיקפה עשוייובהר כי תקופת  4.2

 יום. 30בהודעה מוקדמת של  ,הזמנים שלו

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 .או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל 5.1

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

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

 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.

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

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע מתן שירותי ב שנים לפחות 10ניסיון של  למציע 5.3

 ואבטחת מידע.

-במתן שירותי תמיכה ומחשוב לגופים בהם למעלה מ לפחותשנים  10למציע ניסיון של  5.4

 משתמשים.  50

מתן שירותי תמיכה ותחזוקה של  עובדים מקצועיים ב 20 -המציע מעסיק באופן קבוע כ 5.5

 אבטחת מידע.ו מערכות מידע

העומד בתנאי הסף המצטברים  רשתמנהל המציע יכול להעמיד לרשות המזמין  5.6

 המפורטים להלן:

כמנהל רשת (ניסיון של טכנאי מחשבים לא  לפחות שנים 10ניסיון מוכח של בעל  5.6.1

 .לצורך זה)ייחשב 

 ן:לבכל אחד מהתחומים שלהבעבודה  לפחות שנים 10בעל ניסיון מוכח של  5.6.2

 שרתים, וירטואליזציה, ומערכות גיבוי ואחסון.מערכות הפעלה, 

 .בתחום אבטחת מידע ותקשורת לפחותשנים  5של מוכח ניסיון בעל  5.6.3

 Exec Veritas Backupעם מערכת  בעבודה לפחותשנים  5בעל ניסיון מוכח של  5.6.4

/Arcserve. 

 . בביצוע רכש תוכנה וחומרה שנים לפחות 5מוכח של  בעל ניסיון 5.6.5

העומד בתנאי הסף המצטברים  רשת טכנאיהמציע יכול להעמיד לרשות המזמין  5.7

 המפורטים להלן:

  .רשתכטכנאי  לפחות שנים 3בעל ניסיון מוכח של  5.7.1

 -כל אחד מהתחומים הנ"ל בעבודה עם  לפחותשנים  3בעל ניסיון מוכח של  5.7.2

 מערכות גיבוי ואחסון.ומערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה, 

 .help desk -בתחום ה לפחות שנים 3בעל ניסיון מוכח של  5.7.3

העומד בתנאי הסף המצטברים  תומך טכניהמציע יכול להעמיד לרשות המזמין  5.8

 המפורטים להלן:

 .תמיכה במשתמשי קצה תיבשירו לפחות שנתייםמוכח של  בעל ניסיון 5.8.1

indows Wבעבודה עם מערכות הפעלה  שנתיים לפחותמוכח של  ניסיוןבעל  5.8.2

7/10, Android, IOS. 

 .Office 2016בעבודה עם תוכנת  שנתיים לפחותכח של ובעל ניסיון מ 5.8.3



 

העומד בתנאי הסף המצטברים  מנהל לקוחהמציע יכול להעמיד לרשות המזמין  5.9

 המפורטים להלן:

כמנהל מערכת בתחום תשתיות חומרה  שנים לפחות 10ניסיון מוכח של בעל  5.9.1

 .ותקשורת 

בכל אחד מהתחומים שלהלן: דה עבוב לפחות שנים 10מוכח של  ניסיוןבעל  5.9.2

 מערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה, מערכות גיבוי ואחסון.

 .אתרים בתפקיד של מנהל לקוחבניהול  לפחות שנים 5 מוכח של ניסיוןבעל  5.9.3

מתחייב כי ככל וייבחר כזוכה במסגרת הזמנה זו, עליו להעסיק בהעסקה ישירה  עהמצי 5.10

  .אשר יעניקו את שירותיהם ממשרדי המזמין השירותיםנותני את 

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 6.1

לטבלה שלהלן. יובהר כי בהתאם , נקודות 02וההצעה הכספית תהווה  נקודות 08

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

 המציעים.

  ד"מס
גורם 
  קריטריון  מנוקד

ניקוד 
  מירבי

 6.2  

מנהל 
 לקוח

  ניסיון בניהול לקוחות

כמנהל לקוח שנה עבורו שימש משתמשים  50עם מעל לכל לקוח 

  נקודה 1תינתן  אחת לפחות

5  

 6.3 

  הציבורי  מהמגזרניסיון בניהול לקוחות 

 במשך מנהל לקוחכהמגזר הציבורי עבורו שימש מלקוח  לכל

 נקודה 1שנה לפחות 

4  

 6.4 

מנהל 
 רשת

  (יינתן יתרון לתואר במדעי המחשב)  השכלה והכשרות רלוונטיות

  *ניקוד יחסי. 
5  

 6.5 

  ניסיון כמנהל רשת 

משתמשים עבורו שימש כמנהל רשת  20כל לקוח עם מעל עבור 

 נקודה  1 תינתן לתקופה של שנה לפחות

5  

 6.7 

  הבאות: מערכותהניסיון בעבודה עם 

Windows Server 2008-2019 על כל גרסאותיו  

 Wsus 
 MS Exchange 2010-2019 
  MS Sql 2005- 2019 
 Windows 10 
 Ms Office 2016  
   אנטי וירוס מנוהלEset 
  תכנת גיבויArcserve UDP 7 

10  



 

 Vmware ESXI  +Vcenter 
 2יינתנו עד  על כל מערכת איתה עבד במשך שנתיים לפחות

 נקודות

 6.8 

  אבטחת מידע ותקשורתמערכות ניסיון ב

 1תינתן  לפחות שנהעל כל מערכת איתה עבד במשך 

כולל  Fortinet cluster 500Eלמערכת , כאשר נקודה
 נקודות. 2תוספים יינתנו 

4  

 6.9 

  ניסיון במערכות גיבוי וסנכרון

 2 יינתנו עד על כל מערכת איתה עבד במשך שנתיים לפחות

 Veritas Backup Execלמערכת מסוג   , כאשרנקודות

/Arcserve  קודות. נ 3 נויינת 

6  

 6.10 

   ניסיון בניהול רכש

₪  500,000ניסיון בניהול רכש בהיקף של מעל עבור כל שנת 

 נקודה. 1תינתן  בשנה

4  

 6.11 

טכנאי 
 רשת

  השכלה והכשרות רלוונטיות 

  *ניקוד יחסי
4  

 6.12 

  :הבאותמערכות הניסיון בעבודה עם 

 Windows Server 2008-2019 על כל גרסאותיו  
 Wsus 
 MS Exchange 2010-2019 
  MS Sql 2005- 2019 
 Windows 10 
 Ms Office 2016  
   אנטי וירוס מנוהלEset 
  תכנת גיבויArcserve UDP 7 
 Vmware ESXI  +Vcenter 

  נק' 2 יינתנו עד על כל מערכת איתה עבד במשך שנתיים לפחות

10  

תומך  6.13
  טכני

  :הבאות המערכות עם בעבודה ניסיון

 Windows 7/10 
 MS office 2016 
 Android 8 and up 
 IOS 10 and up 

 2כל מערכת איתה עבד במשך שנה  לפחות יינתנו עד על 
  נק'

8 

 6.13 
+  מציע

מנהל 
 רשת

  5  חוות דעת מזמיני עבודה קודמים

  10  ראיון והתרשמות כללית כללי 6.14 

 20  הצעה כספית  6.15 

  100    סה"כ  



 

  התמורה הכספית .7

 :, על פי ההנחיות להלןהמצורף) נספח ב'על המציע למלא את נספח ההצעה הכספית ( 7.1

 הרשתמנהל בגין  (ריטיינר) המציע מתבקש לנקוב בסכום חודשי קבוע 7.1.1

הרשת יובהר, וזאת בכדי לוודא כי איכות מנהל  .משרה 75%בהיקף של 

 18,000ברמה הנדרשת על ידי הצוות, כי שכרו לא יפחת מסך של  היאהמוצע 

ברוטו (ללא עלות מעביד). המציע יתבקש לנקוב בהצעתו כספית את שכרו ₪ 

בהתייחס לאמור ובצירוף כל ההוצאות (זכויות מנהל הרשת החודשי של 

 סוציאליות, עלות מעביד, וכיו"ב).

 הרשת הטכנאיבגין (ריטיינר) המציע מתבקש לנקוב בסכום חודשי קבוע  7.1.2

. יובהר, וזאת בכדי לוודא כי איכות טכנאי הרשת משרה 100% בהיקף של

 12,000המוצע היא ברמה הנדרשת על ידי הצוות, כי שכרו לא יפחת מסך של 

 . )ברוטו (ללא עלות מעביד₪ 

תומך הטכני המציע מתבקש לנקוב בסכום חודשי קבוע (ריטיינר) בגין ה 7.1.3

הטכני  משרה. יובהר, וזאת בכדי לוודא כי איכות התומך 50%בהיקף של 

 5,000המוצע היא ברמה הנדרשת על ידי הצוות, כי שכרו לא יפחת מסך של 

 . ברוטו (ללא עלות מעביד)₪ 

 כך גם התמורה תגדל באותו היחס. -מובהר כי במידה והיקף המשרה יגדל

 עבור עדהמציע מתבקש לנקוב בסכום חודשי קבוע (ריטיינר) מנהל הלקוח:  7.1.4

אשר יוקדשו ללימוד האתר, התעדכנות  מנהל הלקוחבגין שעות עבודה  5

 חידושים והתייעצות שוטפת., בבשינויים

ש"ע עבור  200 של  "בנק שעות"  של ש"ע עבור  המציע מתבקש לנקוב בעלות 7.1.5

יש לציין כי המחיר לא יכלול  ./ חומרה / תקשורת תוכנהטיפול בתקלות 

 .שעות עבודהעלות חלפים אלא רק 

בפועל כדלקמן: בחודשים בהם הדיווח המאושר של התשלום יתבצע בהתאם לביצוע  7.2

או במצב בו המוקצות לו יפחת מסך השעות של מי מנותני השירותים שעות העבודה 

מביצוע השירותים בגין מחלה, חופשה, שירות מילואים או  מי מנותני השירותיםנעדר 

סי בין אמור החלק היחמהתמורה כינוכה  )"תקופת ההיעדרות" :להלן(מכל סיבה שהיא 

 תקופת ההיעדרות לבין היקף השעות אותו היה עליו לבצע על פי הסכם זה.

, אשר תימדד על 10%-יובהר כי היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של עד ל 7.3

בסיס רבעוני. אחת לרבעון יבחנו תשומות העבודה בפועל, על בסיס מצטבר לאותו רבעון. 

 לם תמורה נוספת.והעבודה, לא תשבמקרה של חריגה ממסגרת היקף שעות 

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.4

ישירות  מציעהינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע התמורה המוצעת על ידי ה 7.5

 משרדיות, נסיעות, חניה וכד'.  הוצאותועקיפות כולל שכר, 



 

מאת  המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוייובהר כי  7.6

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאהמזמין, 

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60 התמורה תשולם במועד שוטף + 7.7

  שיש לצרף להצעה כיםהמסמ .8

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 8.1

 לעיל.כאמור אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  8.2

 המצורף להזמנה זו. 'בנספח על פי מלאה כספית הצעה  8.3

תצהיר המציע  בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  8.4

 להזמנה זו. ג' נספחכהאיכותי כמפורט להלן בטבלה המצורפת 

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  יםהשירותים המוצע נותני יתצהיר 8.5

 4ד' – 1'ד יםנספחת כוהמצורפבטבלאות ולצורך בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן 

 להזמנה זו. 

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 8.6

 . להזמנה זו נספח ה'המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 8.7

 כדלקמן: השירותים נותני ארבעתעבור אסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה)  8.8

 קורות חיים. 8.8.1

 אסמכתאות המעידות על השכלה. 8.8.2

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  8.9

 נוסח הזמנה זו. 8.9.1

ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  8.9.2

לתנאי  כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציע. יודגש לכך בעמוד האחרון)

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  8.9.3

 האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 הבהרותשאלות ו .9

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  9.1

 . 12:00בשעה  13.10.2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  9.2

  

  

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 9.3

 .שיוגשו השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 9.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  9.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 9.7

 הגשת ההצעות .10

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  10.1

ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00 בשעה, 22.10.2020 עד ליום, ירושלים

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

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 10.2

 . 08:00-17:00השעות 

 דפסים ועותק אחד במדיה (שני עותקים מו עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 10.3

 והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות). CDאו  USB -דיגיטלית 

 .בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי

תמיכה ותחזוקה למערכות  למתן שירותי הזמנה להציע הצעות"על המעטפה יצוין  10.4

  "27/2020מס' הליך , המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  10.5

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  10.6

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

 זכויות המזמין .11

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  11.1

 . שהוצעו

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 11.2

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.3

 או חלקה.

  י שיקול דעת המזמין.על פבין המציעים המובילים,  Best & Finalלבצע הליך של  11.4

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 11.5

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי , מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 11.6

  ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. כל הצעה שהיאב

מהעבודה והשירותים  חלקלהזמין רק וכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.7

 .הזמנה זוהמפורטים ב



 

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 11.8

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

היא סבורה  אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  11.9

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדלגביה  כי מתקיים

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה , תכסיסניתהינה  ההצעה 11.9.1

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

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  11.9.2

ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת  זמנה זוהתניה לגבי ההצעה ו/או תנאי ה

 תוקף.

 

 

  בברכה,                  

  צדוק-תמי רוזנברג

  ITSראש תחום 

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה

  



 

  )SOW( מסמך תכולת עבודה -נספח א' 

 מטרה .1

עבור שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות ) SOWאת תכולת העבודה ( לתארמטרת מסמך זה היא 

 המחשוב של הצוות. 

 תכולת העבודה .2

פה למערכות המחשוב הקיימות יהזוכה יספק לצוות שירותי תמיכה ותחזוקה שוטפת ומק .2.1

, UPSלרבות מערכות הפעלה, יישומים, שרתים, תחנות עבודה, מדפסות,  צוות בוהעתידיות 

ותשתית תקשורת פנימית והן ברמת התוכנה, הכל בהתאם  ,ציוד תקשורת וציוד מקיף

 ובנספחיו. למפורט בהסכם שייחתם עם הזוכה

יצוין כי סוגים, גרסאות וכמות מרכיבי החומרה והתוכנה שיפורטו להלן הם דינמיים ועתידים  .2.2

להשתנות. בין היתר, ייתכן ויתווספו מערכות כגון: מערכות סימולציה תחבורתית, מערכות 

 מידע מקצועיות, מערכות חומרה/תוכנה נוספות. 

  :ות שהצוות משתמש בהןתוכנה עיקרילהלן פירוט  .2.3

 Windows Server 2008-2019 השונות על כל גרסאותיו 

 Wsus 

 MS Exchange 2010-2019 

  MS Sql 2005- 2019 

 Windows 10 

 Ms Office 2016  

  מערכתFortinet cluster 500E כולל תוספים 

 מנוהל  אנטי וירוס Eset 

  תכנת גיבויArcserve UDP 7 

 Vmware ESXI  +Vcenter 

 Mapinfo 

 Transcad 

 ESRI ArcGIS 

 Adobe Photoshop 

 Ocularis 

 ייעודיות תוכנות תכנון תחבורה  

 תוכנות מעקב תקציבי ויישומים כלכליים ייעודיים  

  תוכנות שירות 



 

   יישומים הנדסיים מבוססיAutoCAD משרדיים מבוססים על  ם, יישומיOffice ,

, יישומי סימולציה WEBיישומים כספיים המבוססים על מערכות עצמאיות, יישומי 

 וןותכנון תחבורה, יישומי כוח אדם, שעון נוכחות וכד', יישומי ניהול מסמכים, ארכי

 והרחבות מקומיות. SPSומעקב אחר החלטות, מבוססים על מערכת 

. תפקידו יכלול משרה 75%תמיכה וטיפול במשרדי הצוות בהיקף  יתויספק שיר הרשתמנהל  .2.4

 את המטלות הבאות:

 .מערכת המחשוב באתר הן ברמת התוכנה והן ברמת חומרה ותשתיות פנימיות לימוד .2.4.1

שידרוגה  ,תחזוקה שוטפת של רשת המחשבים המשרדית, חידושהעל אחריות  .2.4.2

והרחבתה בשוטף לפי הצורך, כולל תחזוקה מונעת וניהול מדיניות הגיבויים, וכל 

 ית. ההיבטים הנדרשים לשם הפעילות התקינה של רשת המחשבים המשרד

 -אחריות על ביצוע כלל פעולות הגנת הסייבר של האתר כולל תחזוקה שוטפת של ה .2.4.3

Firewall אחריות על מערכת ,NAC אחריות על מערכות הלבנה, מערכת ,WSUS. 

באמצעות השתלטות מרחוק). באחריות מנהל  לעתיםתיקונים של תקלות שונות ( .2.4.4

ה ו/או מועד יממועד גילוילבצע מעקב שוטף משולב בדיווח לגבי כל תקלה הרשת 

  ועד פתירתה והכל בליווי תיעוד מתאים.  , לפי המוקדם,הפנייה באשר לתקלה

להמליץ על  נתמל יאפשר לבצע ניתוח מצב ער שאניהול דוח מפורט של תקלות הציוד,  .2.4.5

 החלפת ציוד ישן שתחזוקתו אינה משתלמת.

 אחריות על גיבוש תוכניות רכש וביצוען .2.4.6

גיבוי שירדות והתאוששות בהתאם למדיניות המוגדרת על ידי המזמין בניית תוכנית  .2.4.7

 ומעקב אחר גיבוי שוטף.

 DRניטור ותחזוקת אתר  .2.4.8

יעוץ ותמיכה בנושא של שדרוג מערכות, רכישות מערכות חדשות ושיפור ועדכון  .2.4.9

 מערכות קיימות, אבטחת מידע, גיבוי מידע וכו'.

 כנה.וור ורפליקות של תהקמת ספרייה מסודרת של ספרות ותקליטורי מק .2.4.10

 עזרה ביצירת קשר עם ספקי תכנה לצרכי רישוי, עדכונים ומענקים. .2.4.11

 התקנות חומרה, תוכנה ושילוב מערכות ותמיכה במערכות שיתווספו בהמשך. .2.4.12

במקרים של תקלות ביישומים ייעודיים (יישומי תכנון תחבורה, ניהול מסמכים,  .2.4.13

יהיה אחראי לתת מענה תמיכה  מנהל הרשת , יישומים הנדסיים, תקציביים וכו')

 .לאנשי הצוות תוך כדי יצירת קשר עם יצרן היישום או תומכים מורשים

 יפעיל בכפיפות למנהל הרשת, ותפקידו יכלול, בין היתר, את המטלות הבאות: טכנאי הרשת .2.5

 של כלל משתמשי הקצה Help desk -אחריות כוללת על נושא ה .2.5.1

 תיקוני חומרה נקודתיים .2.5.2

 ocularisאחריות על מערכת מצלמות   .2.5.3



 

 אחריות על תיקוני תשתיות נקודתיים .2.5.4

 המשרדית  wifi -אחריות על רשת ה .2.5.5

 בדיקת גיבויים .2.5.6

 סיוע למנהל הרשת בכל מטלות התחזוקה השוטפת .2.5.7

מקרנים, מערכות צילום אחריות על ציודי קצה ובכללם על מערכות הקפיות כולל  .2.5.8

 ושמע.

 טכני תומך .2.6

 .למשתמשי קצה  help deskמתן שירות  .2.6.1

 .סיוע לטכנאי הרשת .2.6.2

יתקל בבעיה הרשת בכל מקרה בו מנהל  .ילמד את האתר ויכיר אותו על בוריו מנהל הלקוח .2.7

הוא יפנה למנהל הלקוח אשר יהיה אחראי על  ,מחהואשר לצורך פתרונה נדרשת תמיכת מ

 .כולל יצירת קשר עם מומחה התוכן הרלוונטי ,מתן שירות ופתרון הבעיה

לספק תמיכה טלפונית ושליטה מרחוק לכל הפחות  המציעעל מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.8

 .בשעות הפעילות של הצוות

  



 

  הצעה כספית -נספח ב' 
  

  סה"כ  שנים 5-לכמות    מחיר ליחידה  יחידה  שירות

  *רשתמנהל שירותי 
 תשלום
  חודשי

    חודשים 60  

  **רשת שירותי טכנאי 
תשלום 
  חודשי

    חודשים 60  

  שירותי תומך טכני***
תשלום 
  חודשי

    חודשים 60  

 5לקוח (מנהל שירותי 
  שעות עבודה חודשיות)

תשלום 
  חודשי

    חודשים 60  

 200בנק שעות על סך 
ש"ע עבור טיפול 
  בתקלות תוכנה

    שעות 200    מחיר לשעה

  
    חודשים 60 -סה"כ ל

  
  

 המחירים המפורטים אינם כוללים מע"מ

(לא יפחת מסך של  ₪(ברוטו לא כולל עלויות מעביד) בסך של _____ הרשת מתוך זה שכרו של מנהל  *

18,000 (₪.  

(לא יפחת מסך  ₪** מתוך זה שכרו של טכנאי הרשת (ברוטו לא כולל עלויות מעביד) בסך של _____ 

  .₪) 12,000של 

מסך  ת(לא יפח ₪זה שכרו של התומך הטכני (ברוטו לא כולל עלויות מעביד) בסך של _____ *** מתוך 

  .₪) 5,000 לש

  

  

  חתימה  תאריך  שם

  

___________  ____________  __________  



 

 תצהיר המציע -נספח ג' 

  

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

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

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

  

למערכות המחשוב של  תמיכה ותחזוקה למתן שירותי הזמנה להציע הצעות "תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .")ההזמנה(להלן: "" 27/2020מס' הליך , צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

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

(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  .2.2.1

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 חוק מס ערך מוסף.

מעסיק באופן קבוע ___ עובדים מקצועיים במתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע  .2.3

 ואבטחת מידע.

  הבאים:השירותים  נינות ארבעת את ביכולתי להעמיד .2.4

 סעיפיו).-להזמנה (ותתי 5.6רטים בסעיף מנהל רשת העומד בתנאי הסף המצטברים המפו .2.4.1

 סעיפיו).-להזמנה (ותתי 5.7טכנאי רשת העומד בתנאי הסף המצטברים המפורטים בסעיף  .2.4.2

 סעיפיו).-להזמנה (ותתי 5.8תומך טכני העומד בתנאי הסף המצטברים המפורטים בסעיף  .2.4.3

 סעיפיו).-להזמנה (ותתי 5.9מנהל לקוח העומד בתנאי הסף המצטברים המפורטים בסעיף  .2.4.4

את המציע מצהיר כי הוא מתחייב, ככל וייבחר כזוכה במסגרת הזמנה זו, להעסיק בהעסקה ישירה  .2.5

 .אשר יעניקו את שירותיהם ממשרדי המזמין השירותים נותני

להלן טבלת ניסיון עבור המציע. הנני מצהיר/ה כי כל השירותים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידי  .3

ידוע לי כי המידע שבתצהיר זה ובטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ע וכי תוכן הטבלאות אמת.  המצי

 המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.

 



 

  טבלת פרויקטים עבור המציע

  במתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע ואבטחת מידע. שנים לפחות 10סיון של : ני5.3סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
תיאור מילולי של 

השירותים שניתנו על ידי 
  המציע

  נא לפרט

מערכות  פירוט
  המידע הרלבנטית

מערכות  פירוט
אבטחת המידע 

  הרלבנטית

  
מספר 

  משתמשים

  
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם מזמין 
  + העבודה

  טלפון נייד

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

  משתמשים. 50-במתן שירותי תמיכה ומחשוב לגופים בהם למעלה מ שנים לפחות 10סיון של ני: 5.4סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש *
 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
תיאור מילולי של השירותים 

  שניתנו על ידי המציע

האם ניתן 
שירותי 

? תמיכה
  נא לפרט

האם ניתן 
שירותי 
 מחשוב?
  נא לפרט

  
מספר 

  משתמשים

  
הקשר של הפרויקט שם איש 

  + מטעם מזמין העבודה
  טלפון נייד

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  



 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  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 הרשתתצהיר  - 1ד'נספח 

  

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

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 זהאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המי .1

 חב'/ע.מ –ו/או שהגיש המציע  להלן ובכל מסמך אחר שהגשתיהפרויקטים 

 למתן שירותי הזמנה להציע הצעות "), במסגרת "המציע"___________________ (להלן: 

 "27/2020מס' הליך , תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מנהל הרשת) בתפקיד "ההזמנה"להלן: (

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

כמנהל רשת, כאשר ניסיון של טכנאי מחשבים לא ייחשב  שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של  .2.1

 לצורך זה.

 בעבודה בכל אחד מהתחומים שלהלן: שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של  .2.2

 מערכות הפעלה .2.2.1

 שרתים .2.2.2

 וירטואליזציה .2.2.3

 מערכות גיבוי ואחסון .2.2.4

 בתחום אבטחת מידע ותקשורת. שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

 .Veritas Backup Exec /Arcserveבעבודה עם מערכת  שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.4

 בביצוע רכש תוכנה וחומרה. שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.5

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

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

 הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 

  

  



 

  

  מנהל הרשתטבלת פרויקטים עבור 

  .ייחשב לצורך זה לאכמנהל רשת, כאשר ניסיון של טכנאי מחשבים  שנים לפחות 10מוכח של : בעל ניסיון 5.6.1סעיף 

 : ניסיון כמנהל רשת.6.5סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
  תקופת מתן השירותים 

  
  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

  המציע על ידישניתנו 
התפקיד מהות העבודה,  -נא לפרט
  בוצע, תחומי אחריות וכו' שאותו

  
מספר 

  משתמשים

  
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + העבודה מזמין
  נייד טלפון

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

  בעבודה בכל אחד מהתחומים שלהלן: מערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה, מערכות גיבוי ואחסון. לפחותשנים  10: בעל ניסיון מוכח של 5.6.2סעיף 

  להזמנה) 6.7: ניסיון בעבודה עם מערכות (כמפורט בסעיף 6.7סעיף 

  להזמנה) 6.9: ניסיון במערכות גיבוי וסנכרון (כמפורט בסעיף 6.9סעיף 

  ככל הנדרשניתן להוסיף שורות *

  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

תקופת מתן 
  תיםהשירו
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

 מילולי של תיאור
השירותים שניתנו על ידי 

  המציע
מהות העבודה,  -נא לפרט

התפקיד שאותו בוצע, 
  תחומי אחריות וכו'

ניסיון בתחומים הרלוונטיים: נא לפרט מהות הניסיון ושמות 
שם איש הקשר של הפרויקט   המערכות הרלוונטיות

  + מזמין העבודהמטעם 
מערכות   נייד טלפון

  הפעלה
  לציין שמות המע')

  שרתים
לציין שמות 

  המע')
  וירטואליזציה
  לציין שמות המע')

מערכות גיבוי 
  ואחסון

  לציין שמות המע')

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    



 

  .אבטחת מידע ותקשורתבתחום  שנים לפחות 5: בעל ניסיון מוכח של 5.6.3סעיף 

  .להזמנה) 6.8(כמפורט בסעיף  אבטחת מידע ותקשורת: ניסיון במערכות 6.8סעיף 

  להוסיף שורות ככל הנדרשניתן 

  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  תקופת מתן השירותים
  

  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

השירותים  מילולי של תיאור
  המציע שניתנו על ידי

מהות העבודה,  -נא לפרט
התפקיד שאותו בוצע, תחומי 

  אחריות וכו'

פירוט המערכות 
  הרלוונטיות

  
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + מזמין העבודה
  נייד טלפון

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              



 

  

  .Veritas Backup Exec /Arcserveבעבודה עם מערכת  שנים לפחות 5: בעל ניסיון מוכח של 5.6.4סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  תקופת מתן השירותים
  

  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

השירותים  מילולי של תיאור
  שניתנו על ידי המציע

מהות העבודה,  -נא לפרט
שאותו בוצע, תחומי התפקיד 

  אחריות וכו'

האם קיים ניסיון 
  בעבודה עם:

Veritas Backup 
Exec /Arcserve  

  נא לפרט

  
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + מזמין העבודה
  נייד טלפון

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              



 

  

  בביצוע רכש תוכנה וחומרה שנים לפחות 5: בעל ניסיון מוכח של 5.6.5סעיף 

  : ניסיון בניהול רכש6.10סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

תקופת מתן 
  השירותים

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

השירותים  מילולי של תיאור
  שניתנו על ידי המציע

העבודה, מהות  -נא לפרט
התפקיד שאותו בוצע, תחומי 

  אחריות וכו'

תוכנה/  –תיאור הרכש 
את  נא לפרט – חומרה

  המערכות
  היקף כספי

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    נותן השירותיםשם וחתימת 

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

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

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                     



 

  טכנאי הרשתתצהיר  - 2ד'נספח 

  

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 זהאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המי .1

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

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

מס' הליך , תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים שירותי

 , הוא אמת, מלא ומדויק. טכנאי רשת) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "27/2020

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

 כטכנאי רשת. שנים לפחות 3מוכח של בעל ניסיון  .2.1

בעבודה עם מערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה,  שנים לפחות 3בעל ניסיון מוכח של  .2.2

 מערכות גיבוי ואחסון.

 .Help desk -בתחום ה שנים לפחות 3מוכח של בעל ניסיון  .2.3

. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן טכנאי הרשתלהלן טבלת ניסיון עבור  .3

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

הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 



 

  טכנאי הרשתטבלת פרויקטים עבור 

  רשת כטכנאי שנים לפחות 3מוכח של : בעל ניסיון .175.סעיף 

  להוסיף שורות ככל הנדרש*ניתן 

  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  תקופת מתן השירותים
  

  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

השירותים שניתנו על  מילולי של תיאור
  ידי המציע

מהות העבודה, התפקיד  -נא לפרט
  שאותו בוצע, תחומי אחריות וכו'

  
מזמין שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + העבודה
  נייד טלפון

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            



 

  מערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה, מערכות גיבוי ואחסון.עם: בעבודה  שנים לפחות 3: בעל ניסיון מוכח של .275.סעיף 

  להזמנה) 6.12: ניסיון בעבודה עם מערכות (כמפורט בסעיף 6.12סעיף 

  הנדרשניתן להוסיף שורות ככל *

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

תקופת מתן 
  השירותים

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

 מילולי של תיאור
השירותים שניתנו על ידי 

  המציע
מהות העבודה,  -נא לפרט

התפקיד שאותו בוצע, 
  תחומי אחריות וכו'

  ניסיון בתחומים הרלוונטיים: 
    נא לפרט מהות הניסיון ושמות המערכות הרלוונטיות

שם איש הקשר של הפרויקט 
  + מזמין העבודהמטעם 

  נייד טלפון
מערכות 
  הפעלה

  לציין שמות המע')

  שרתים
לציין שמות 

  המע')
  וירטואליזציה
  לציין שמות המע')

מערכות גיבוי 
  ואחסון

  לציין שמות המע')(

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    



 

  .Help desk-בתחום ה שנים לפחות 3: בעל ניסיון מוכח של .3.75סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  
  

  תקופת מתן השירותים 
  

  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

  
השירותים שניתנו  מילולי של תיאור

  המציע על ידי
התפקיד מהות העבודה,  -נא לפרט

, שאותו בוצע, תחומי אחריות
  וכו' מערכות רלוונטיות

  
מספר 

  משתמשים

  
 מזמיןשם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + העבודה
  נייד טלפון

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*



 

  

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    נותן השירותיםשם וחתימת 

_____________________    ______________________  

  

  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                     

  

  



 

  תצהיר תומך טכני – 3ד'נספח 

  

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 זה דע שנמסר על ידי בטופסאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המי .1

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

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

מס' הליך , תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים שירותי

 , הוא אמת, מלא ומדויק. תומך טכני) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "27/2020

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

 בשירותי תמיכה במשתמשי קצה. שנתיים לפחותניסיון מוכח של  .2.1

indows 7/10, Android, Wבעבודה עם מערכות הפעלה  שנתיים לפחותניסיון מוכח של  .2.2

IOS. 

 .Office 2016בעבודה עם תוכנת  שנתיים לפחותניסיון מוכח של  .2.3

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

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

הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 



 

  תומך טכנילת פרויקטים עבור טב

  .בשירותי תמיכה במשתמשי קצה ים לפחותתישנ של : בעל ניסיון מוכח.185.סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  
  

  תקופת מתן השירותים 
  

  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

  
השירותים שניתנו  מילולי של תיאור

  המציע על ידי
התפקיד מהות העבודה,  -נא לפרט

תחומי אחריות, שאותו בוצע, 
  מערכות רלוונטיות וכו'

  
מספר 

  משתמשים

  
 מזמיןשם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + העבודה
  נייד טלפון

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              



 

  .indows 7/10, Android, IOSWמערכות הפעלה בעבודה עם מערכות  שנתיים לפחותניסיון מוכח של בעל : 5.8.2סעיף 

  Office 2016בעבודה עם תוכנת  שנתיים לפחותניסיון מכוח של  : בעל5.8.3סעיף 

  : ניסיון בעבודה עם מערכות 6.13סעיף 

  

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

תקופת מתן 
  השירותים

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

 מילולי של תיאור
השירותים שניתנו על ידי 

  המציע
מהות העבודה,  -נא לפרט

התפקיד שאותו בוצע, 
  תחומי אחריות וכו'

ניסיון בתחומים הרלוונטיים: נא לפרט מהות הניסיון 
שם איש הקשר של   ושמות המערכות הרלוונטיות

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

 Windows  נייד טלפון
7/10  

IOS 10 
and up 

Android 8 
and up 

MS Office 
2016 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    



 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי . 4

  

  תאריך    שם וחתימת נותן השירותים

_____________________    ______________________  

  

  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

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

  

                         _____________

  ותמת + חתימהח                     



 

  מנהל הלקוחתצהיר  - 4ד'ספח נ

  

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

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 זהאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המי .4

 –ו/או שהגיש המציע  ר שהגשתיהפרויקטים להלן ובכל מסמך אח

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

מס' הליך , תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים שירותי

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מנהל הלקוח) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "27/2020

 ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן:מצהיר/אני  .5

 מנהל מערכת בתחום תשתיות חומרה ותקשורת.כ שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של  .5.1

בעבודה עם מערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה,  שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של  .5.2

 מערכות גיבוי ואחסון.

 .בניהול אתרים בתפקיד של מנהל לקוח שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .5.3

. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן הלקוחמנהל  להלן טבלת ניסיון עבור .6

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

הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 



 

  מנהל הלקוחטבלת פרויקטים עבור 

  מערכת בתחום תשתיות, חומרה ותקשורת. בתחום כמנהל שנים לפחות 10: בעל ניסיון מוכח של 19.5.סעיף 

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

 על ידיהשירותים שניתנו 
  המציע

מהות העבודה,  -נא לפרט
התפקיד שאותו בוצע, תחומי 

  אחריות וכו'

  תשתית
נא לפרט כולל 
  שמות המערכות

  חומרה
נא לפרט כולל 

שמות 
  המערכות

  תקשורת
נא לפרט כולל 

שמות 
  המערכות

  
שם איש הקשר של הפרויקט 

  + העבודה מזמיןמטעם 
  נייד טלפון

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  



 

  מערכות גיבוי ואחסון.מערכות הפעלה, שרתים, וירטואליזציה,  :בעבודה עם שנים לפחות 10: בעל ניסיון מוכח של .295.סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

תקופת מתן 
  השירותים

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

 מילולי של תיאור
השירותים שניתנו על ידי 

  המציע
מהות העבודה,  -נא לפרט

התפקיד שאותו בוצע, 
  תחומי אחריות וכו'

ניסיון בתחומים הרלוונטיים: נא לפרט מהות הניסיון ושמות 
שם איש הקשר של הפרויקט   הרלוונטיותהמערכות 

  + מזמין העבודהמטעם 
מערכות   נייד טלפון

  הפעלה
  לציין שמות המע')(

  שרתים
לציין שמות (

  המע')
  וירטואליזציה

  לציין שמות המע')(

מערכות גיבוי 
  ואחסון

  לציין שמות המע')(

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    



 

  בניהול אתרים בתפקיד של מנהל לקוח. שנים לפחות 5: ניסיון מוכח של .395.סעיף 

  משתמשים 50: ניסיון בניהול לקוחות מעל 6.2סעיף 

  : ניסיון בניהול לקוחות מהמגזר הציבורי6.3סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
  תקופת מתן השירותים 

  
  (חודש/שנה עד חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

  המציע על ידישניתנו 
התפקיד מהות העבודה,  -נא לפרט

  שאותו בוצע, תחומי אחריות וכו'

  
מספר 

  משתמשים

  
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  .7

  

  תאריך    ם וחתימת נותן השירותיםש

_____________________    ______________________  

  

  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

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

  

                         _____________

  ותמת + חתימהח                     



 

  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -'הנספח 

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

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

תמיכה ותחזוקה למערכות המחשוב של צוות  למתן שירותי הזמנה להציע הצעות"במסגרת 

), לאחר שהוזהרתי "ההזמנה"להלן: (" 27/2020מס' הליך , תכנית אב לתחבורה ירושלים

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  .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

 קשרי עם מי מהן.

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

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

 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 __________, 

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

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

  


