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  2021ינואר 
  

עיבוד מידע וניתוח  בקרה,ניהול, למתן שירותי להציע הצעות  הזמנה
   עבור צוות תכנית אב לתחבורה נתונים על מאגרי מידע וסקרים

  2020/36הליך מס' 

 כללי .1

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

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

ורשת התחבורה  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המוניםירושלים ובמטרופולין  ובראשם 

  הציבורית הנלווית לה. 

מקבל ומתחזק בסיסי נתונים רבים ומגוונים.  בודת תכנון התחבורה, הצוות יוצר,במסגרת ע

עודיים ינים ונאספים בשיטות מגוונות, לרבות סקרים ימתקבלים ממקורות שו נתונים אלה

שהצוות יוזם ומבצע בשטח, אם בעצמו או באמצעות חברות סקרים. בנוסף, עושה הצוות 

  ) המתקבלים ממקורות שונים.BIG DATAשימוש הולך וגובר במסדי נתוני עתק (

בקרות, ביצוע לרבות   והסקרים המידעחברה לניהול מערך  התקשר עםל מעוניין הצוותעל כן, 

  .שונים כפי שיפורט להלןמקורות מעיבוד מידע וניתוח נתונים המתקבלים 

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

  או לגברים.

עוד יובהר, כי חברה אשר תיבחר לבצע את השירותים במסגרת הזמנה זו, תהא מנועה מלתת 

  שירותי סקרים עבור המזמין.

 הגדרות .2

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

  ;ירושלים

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

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

יהיה מנהל תחום תחזיות  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    -הזוכה

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;
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  .ההסכם שיחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעיל   -הסכם 

  אופן התקשרות עם הזוכה לביצוע המטלות שיידרשו לתקופה.  -הזמנת עבודה

 השירותים הנדרשים .3

מערך המידע והסקרים  לרבות ניהול שירותי למתן  זוכההצוות מעוניין להתקשר עם  3.1

, הנדרשים במהלך ביצוע בקרות, עיבוד מידע וניתוח נתונים המתקבלים ממקורות שונים

השירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה . פעילותו השוטפת של הצוות

)SOWלמסמך זה. נספח א') המצורף כ 

אשר יידרשו במסגרת מתן השירותים  נותני השירותים ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל  3.2

 קמן:כדל יהיו

אשר יחידת איסוף המידע : ניהול פעיל של מידעוניתוח  איסוף יחידת מנהל 3.2.1

יהיה אחראי על עמידה ביעדי היחידה, לוחות זמנים, ותקציב, כפי שיוגדר 

 .על ידי המזמין

 .איסוף המידע: ניהול פעיל של צוות הבקרה שביחידת בקרה תחוםראש  3.2.2

: ניהול פעיל של צוות מנתחי נתונים שביחידת ראש תחום ניתוח נתונים 3.2.3

 ,.איסוף המידע

  .המידעוניתוח תמיכה טכנית שוטפת ביחידת איסוף  :איש מחשוב 3.2.4

איכות העבודה והנתונים שנאספים בשטח על ידי  בדיקת צוות בקרים: 3.2.5

 בקרת שטח ובקרה טלפונית ועוד. לרבות באמצעות מצלמות, או הסוקרים

עבודת ניתוח ועיבוד נתונים, ניתוח סטטיסטי,  ביצוע צוות מנתחי נתונים: 3.2.6

 עריכת מסמכים ועוד.

של הצוות, יוציא הצוות ולתקציב המאושר כנית העבודה ומידי תקופה ובהתאם לת 3.3

 זוכההזמנות עבודה אשר יגדירו את התפוקות והיקף השירותים שיידרש מאת ה

תנאי . ה לכל אחד מהם, בפירוט בעלי התפקידים שיידרשו והיקפי העבודבתקופה זו

לביצוע העבודה ע"י הזוכה הינה קיומה של הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בגין 

 השירותים הנדרשים. 

לתקופה הראשונה שתחל מיום חתימת החוזה ועד לתאריך  המשוער היקף השירותים 3.4

 תהיה כדלקמן: ") התקופה הראשונה(להלן: " 31.12.2021

 דשיותוש"ע ח 150 –מנהל יחידה  3.4.1

 דשיות וש"ע ח 180 –ראש תחום בקרה  3.4.2

 דשיותוש"ע ח 180 –ראש תחום ניתוח נתונים  3.4.3

 ש"ע חודשיות  180 –איש מחשוב  3.4.4

 ש"ח חודשיות 180בקרים בהיקף של  )2( שני 3.4.5
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 ש"ע חודשיות 180מתחי נתונים בהיקף של  )2( שני 3.4.6

שימומש  שעות בנקלעיל, לזוכה יוקצב  יםלנותני השירותים האמור בנוסף 3.4.7

 דרישת המזמין, עבור:על פי 

 .לתקופה הראשונה ש"ע 1,800עד על פי בנק שעות של  :בקרים 3.4.7.1

תקופה ש"ע ל 1,800בנק שעות של עד על פי : ניםותמנתחי נ 3.4.7.2

  .הראשונה

, פעילות של התחבורה הציבוריתהשאינם בשעות במידה ויידרשו נסיעות בתפקיד  3.5

ובהתאם למסגרת כוללת אשר  ,לנסיעה₪  70תשולם תמורה כנגד חשבונית ועד לסך של 

 בהתאם לנדרש.תיקבע בהזמנת העבודה עבור כל תקופה 

מחייב לצורך הכנת ההצעה המצורף בזאת,  )SOW( בודהעכי מסמך תכולת ה יובהר 3.6

ולצורך ההתקשרות. על המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל ולהכין את הצעתו 

 בהתאם להנחיות המוגדרות בו.

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 .שנים 5עם הזוכה תהיה לתקופה של  ההתקשרות 4.1

 לכל תקופת ההתקשרות. ₪  12,000,000 היקף ההתקשרות לא יעלה על  4.2

יובהר כי הצוות אינו מתחייב לממש את מלוא היקף ההתקשרות וכי הדבר תלוי בשיקול  4.3

 כניות העבודה.ודעתו הבלעדי ובהתאם לת

יובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויים להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וללוח  4.4

 יום. 30דעה מוקדמת של הזמנים שלו בהו

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  .ושאינו חברת כוח אדם 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.

ל סקרי שביצוע ו/או  בקרהאו /בתכנון, ניהול ו לפחות שנים 3המציע בעל ניסיון של  5.3

 .השנים האחרונות 10-ב בסקרי תחבורה לפחות שנתייםמתוכן  ,שטח
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 10-ב נתוני סקרים עיבוד מידע וניתוחבביצוע  שנים לפחות 3בעל ניסיון של המציע  5.4

 השנים האחרונות.

 ,בממוצע בשנה ו/או מנתחי נתונים שטח בקרי 3 לפחות ניהל צוות של/סיקעה המציע 5.5

 השנים האחרונות. 5-שנים לפחות, ב 3במשך 

  

 :שיועסקו אצלו בהעסקה ישירה הבאיםאת נותני השירותים  המציע יכול להעמיד לרשות המזמין

 מידעוניתוח  איסוף יחידת מנהל 5.6

, סקרים בתכנון בניהול איסוף מידע. לרבות: שנים לפחות 5של  בעל ניסיון 5.6.1

 .ניתוח נתוניםניהול תהליכי בקרה ום, ביצוע סקריניהול 

 לפחות.עובדים  7של בניהול צוות  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  5.6.2

 .דוחות ניהולייםו בכתיבת דוחות מעקב שנתיים לפחותבעל ניסיון של  5.6.3

   בקרה תחום ראש 5.7

 .באיפיון וביצוע בקרות על סקרים לפחות שלוש שניםבעל ניסיון של  5.7.1

 עובדים לפחות. 3בניהול צוות של  לפחות שלוש שניםבעל ניסיון של  5.7.2

  ניתוח נתוניםתחום ראש  5.8

מתמטיקה / /בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר בישראל בסטטיסטיקה 5.8.1

 במדעי החברה.או לחילופין תואר שני  מדעים מדויקים/ הנדסה

מסדי נתוני לרבות  ,בניתוח ועיבוד נתונים לפחות שלוש שניםבעל ניסיון של  5.8.2

 ניתוח סטטיסטי.ו ביצוע בקרת נתוניםעתק, 

בתחום  עובדים לפחות 3בניהול צוות של  לפחות שלוש שניםבעל ניסיון של  5.8.3

 .ניתוח נתונים

ניתוח ל ייעודית כנהותבבעיבוד נתונים שנתיים לפחות  של בעל ניסיון 5.8.4

  SPSS, SAS, JMP, R:ועיבודים סטטיסטיים כגון

  איש מחשוב 5.9

 בעל הכשרה/הסמכה כטכנאי מחשבים. 5.9.1

 שנים לפחות בתחום המחשוב. 3ניסיון תעסוקתי של בעל  5.9.2

 10-שנים לפחות בתמיכה בתחום החומרה והתוכנה ל 3בעל ניסיון של  5.9.3

 משתמשים לפחות.

 Windows -ו Windows Serverשנים לפחות בעבודה עם  3בעל ניסיון של  5.9.4

10. 

ועם כלים  Androidעם מערכת הפעלה  שנים לפחות בעבודה 3בעל ניסיון של  5.9.5

במכשירי קצה בעלי מערכת  אבטחת מידע ארגוניים לניהול ואכיפת מדיניות

 הפעלה זו.
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 בבקרת סקרים או נתונים. חצי שנה לפחותבעלי ניסיון של  בקרים: 5.10

ניתוח סטטיסטי,  ,בניתוח ועיבוד נתונים חצי שנה לפחותשל בעלי ניסיון  מנתחי נתונים: 5.11

 .נתונים ניתוחשיטות דגימה ושיטות 

 

  בהעסקה ישירה על ידו. הנ"ל על המציע להתחייב כי ככל ויזכה בהליך, יועסקו נותני השירותים   *

 לבחירת ההצעהריטריונים ק .6

 80כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן

  נקודות ובהתאם לחלוקה הבאה: 20נקודות וההצעה הכספית תהווה 

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

  .המציעים

גורם   סעיף

  מנוקד

ניקוד   קריטריון

  מירבי

6.1  

  מציע 

   : שטחסקרי ניסיון המציע בתכנון, ניהול ובקרת 

  נקודה ועד  0.5אש"ח תינתן  100על כל סקר בהיקף של מעל

  נקודות.  4למקסימום של 

  אש"ח תינתן חצי  100עבור סקרי תחבורה בהיקף של מעל

  נקודה נוספת. 

8  

  אותם תכנן, ניהל וביקר.  סקרי תחבורהניסיון המציע במגוון סוגי   6.2

  נקודות 2 : יינתנוסוגים 4עד  

  נוספת ועד למקסימום נקודה  0.5על כל סוג סקר נוסף תינתן

  נקודות. 4של 

4  

. מאגרי מידעמגוון מ בעיבוד מידע וניתוח נתוניםניסיון המציע   6.3

  (ניקוד יחסי)

3  

 מנהל  6.4

 יחידת

 איסוף

וניתוח 

  מידע

 

  עובדים ויותר 7של  בניהול צוות עובדיםניסיון מנהל היחידה 

  ותנקוד 2 - שנים 5עד  

  על כל שנתיים נוספות תינתן נקודה נוספת ועד למקסימום

  נקודות 7של 

7  

. תינתן עדיפות תחומים ושיטות איסוףמגוון בניהול סקרים ניסיון ב  6.5

  (ניקוד יחסי) לסקרים בתחום התחבורה

8  

 ה ואפיון, כאשר תינתן עדיפות לבקרבבקרת סקריםשנות ניסיון   6.6

  (ניקוד יחסי) תחבורתיים סקרים

3  
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  התמורה הכספית .7

התמורה בכל תקופה תיקבע בהתאם להזמנת העבודה ותכנית העבודה כפי שיימסרו  7.1

 לידי הזוכה. 

יובהר כי שיעור ההנחה  .)ב'נספח על פי ההצעה הכספית של הזוכה ( תחושבהתמורה  7.2

וכי לא ניתן להציע תוספת למחיר.  15%המירבי לכל סעיף בהצעה הכספית הוא 

 הצעות שיחרגו מכך ייפסלו.

שעות בחודש (משרה  180התמורה החודשית מחושבת לפי היקף עבודה של  7.2.1

 .באופן יחסימלאה) והתמורה עבור היקפי עבודה אחרים תחושב 

 העבודה תשלום חודשי למי מנותני השירותים,ככל ויקבע במסגרת הזמנת  7.2.2

תשלום יתבצע בהתאם לביצוע בפועל כדלקמן: בחודשים בהם הדיווח 

יפחת מסך השעות של מי מנותני השירותים המאושר של שעות העבודה 

מביצוע השירותים בגין  מי מנותני השירותיםאו במצב בו נעדר  שנקבעו

ראש   6.7

תחום 

  בקרה

, כאשר תינתן עדיפות מידעבמגוון שיטות איסוף  בניהול בקרהניסיון 

  )ניקוד יחסי( לסקרים בתחום התחבורה

7  

6.8  

ראש 

תחום 

ניתוח 

  נתונים

  :ניתוח סטטיסטיובניתוח ועיבוד נתונים שנות ניסיון 

  נק' 3שנים:  3עד  

 3-5  :נק' 5שנים ומעלה  

  נק' 6 שנים: 5מעל  

6  

יתרון למסדי נתונים  . יינתןנתוני עתק ימאגר מגווןבעבודה עם סיון ינ  6.9

  . (ניקוד יחסי)בתחום התחבורה

10  

לניתוח סטטיסטי של  תוכנות מקצועיותשנות ניסיון בעבודות עם   6.10

 .SPSS, SAS, JMP, Rנתונים, כדוגמת: 

  יינתנו עד  לפחות שנים חמשעל כל מערכת איתה עבד במשך

 נקודות. 4ועד לסך מקסימלי של  נקודות 1

4  

מציע+   6.11

ראשי 

+ הצוותים

איש 

  מחשוב

זה יילקחו בחשבון  . בקריטריוןהמלצות ממזמיני עבודה קודמים

: עמידה בלוחות זמנים; רמת השירות; איכות פרמטרים כגון

  ; גמישות; שביעות רצון כללית.התוצרים

10  

  10  התרשמות כללית   כללי  6.12

  20  הצעה כספית  כללי  6.13

  100  סה"כ    
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"תקופת  :להלן(בה שהיא מחלה, חופשה, שירות מילואים או מכל סי

אמור החלק היחסי בין תקופת ההיעדרות מהתמורה כינוכה  )ההיעדרות"

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

, אשר 10%-יובהר כי היקף העבודה האמור לעיל כולל סטייה למטה של עד ל 7.2.3

, על בסיס תימדד על בסיס רבעוני. אחת לרבעון יבחנו תשומות העבודה בפועל

מצטבר לאותו רבעון. במקרה של חריגה ממסגרת היקף שעות העבודה, לא 

 לם תמורה נוספת.ותש

ע"פ ביצוע בפעול שעתית תשולם תמורה  "בנק השעות"נותני שירותים במסגרת עבור  7.3

  בכל חודש. 

 מובהר כי הצוות אינו מתחייב לנצל את מלוא שעות העבודה וכי עבודת הזוכה תהיה 7.4

  רכי הצוות.בהתאם לצ

הא זכאי לכל עוד יובהר, כי המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפות בהליך, ולא י 7.5

 במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא. זמין, אףשיפוי מאת המ

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.6

הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ישירות מציע התמורה המוצעת על ידי ה 7.7

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

  .נציג המזמיןועד אישור החשבון על ידי יום ממ 60 התמורה תשולם במועד שוטף + 7.8

 המסמכים שיש לצרף להצעה  .8

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 8.1

 .כאמור לעילאישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  8.2

 המצורף להזמנה זו. ב' נספחכספית על פי הצעה  8.3

תצהיר המציע בצירוף טבלאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  8.4

 להזמנה זו. ג' כנספחהניקוד האיכותי כמפורט להלן בטבלאות המצורפות 

בצירוף טבלאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  המוצעיםנותני השירותים תצהיר  8.5

 4ד'-1ד' נספחולצורך בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן בטבלאות המצורפות כ

 להזמנה זו.

 להזמנה זו.  ה'נספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף כ 8.6

 וצעיםכלל נותני השירותים המאסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה) עבור  8.7

 לרבות קו"ח ואסמכתאות המעידות על השכלה/ הכשרות מקצועיות.

 עותק חתום של המסמכים הבאים: 8.8

 זו חתומה על ידי המציע בכל עמוד. נוסח הזמנה 8.8.1
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המצ"ב להזמנה זו חתום על ידי המציע בכל עמוד  הסכם ההתקשרות 8.8.2

יודגש כי החתימה כאמור מהווה  ובמקום המיועד לכך בעמוד האחרון.

  .לתנאי ההתקשרות הסכמה של המציע

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע  8.8.3

מוטלת האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על 

 ידי המזמין.

 שאלות והבהרות .9

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  9.1

  . 12:00בשעה  28.1.2021

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 9.2

 

 .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

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב  10.1

 -שאלות ההבהרה שהתקבלו, עד ליום א' ההוארך בעקבות ירושלים, לתחבורה 

הצעה שלא תימצא ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו , 12:00, בשעה 21.2.2021

 לא תשתתף בהליך. –בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

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

 . 08:00-17:00השעות 

), על USBבמדיה דיגיטלית (ועותק אחד  עותקים במעטפה סגורה 2 -הצעה תימסר בה 10.3

עיבוד מידע וניתוח נתונים על  בקרה,ניהול, שירותי למתן  הצעה"  יצויןההצעה 

 את הנושאים המפורטים לעיל. ותכלול" 36/2020הליך מס' , מאגרי מידע וסקרים

 לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות  10.4

  . בתוכנם

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת  6משך לההצעה תהיה תקפה  10.5

 ההצעות.

 זכויות המזמין  .11

   המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

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

  .ההצעות שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,את המציעים או מי מהם ללהזמין  11.2

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

 כולה או חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  11.4

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

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 11.6

 ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.7

 .הזמנה זוהמפורטים ב

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  11.8

 מראש ובכתב. המזמיןקבלת אישור 

מאת  זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  11.9

 .בוטל ההליך מכל סיבה שהיאאף במקרה בו המזמין, 

תהיה  והיא טכני פגםכי נפל בה  שלא לפסול הצעה אם ראתה ועדת הבחירה רשאית 11.10

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

היא  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  11.11

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדסבורה כי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה  תכסיסניתהינה  ההצעה 11.11.1

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

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות  11.11.2

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

 וחסרת תוקף.

            

  בברכה,

  אמיר מוסק,              

   תחום תחזיות ומודליםמנהל               

  צוות תכנית אב לתחבורה              
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  SOWתכולת עבודה  –נספח א' 
 כללי .1

מסוגים  סקריםבקרה על  ניהול סקרים וביצוע ביצוע המזמין יתקשר עם זוכה למתן שירותי

בניית  שונים, עיבוד וניתוח נתונים הנדרשים במהלך הפעילות השוטפת של הצוות, לצורך

תחזיות דמוגרפיות, תחזוקה של מודל תחבורתי, איסוף נתונים ממקורות שונים, אותם מבצע 

 הצוות בשטח או בבתי התושבים.

בקרות סקרים, ביצוע ) עבור שירותי SOWהיא לתאר את תכולת העבודה ( המטרת מסמך ז

 הצוות.עיבוד מידע וניתוח נתונים עבור 

  

 התכולת העבוד .2

 :איסוף וניתוח מידעניהול  2.1

 . לאיסוף וניתוח מידעסיוע בהכנת תכנית עבודה שנתית  2.1.1

 ם.עבודה ועמידה ביעדיעל תכנית  מעקב ביצוע תיאום ו 2.1.2

 ביצוע סקרים. איסוף נתונים והקמת התקשרויות עם חברות ל 2.1.3

 הסקרים. איסוף הנתונים ומעקב אחר ביצוע  2.1.4

 . איסוף נתונים וסקריםמעקב אחר ביצוע תקציב  2.1.5

 אישור חשבונות.  2.1.6

, עריכת מסמכים ודוחות, סיכום עריכת דוחות מעקב, דוחות ניהוליים 2.1.7

 וכו'.  פרויקטים ובניית מצגות ממצאים

 

 :נתוניםו בקרת סקרים 2.2

 .בקרות שטח אודות פעילות הסוקרים 2.2.1

 וידוא השתתפות הנסקרים בסקרים. –בקרות טלפוניות  2.2.2

 בקרות על סקרים המתבצעים באמצעות מצלמות. 2.2.3

 

 ניתוח ועיבוד נתונים 2.3

 .(Big Data) ממסדי נתוני עתקנתונים עיבוד וניתוח ניהול,  2.3.1

והכנת קבצים לעיבוד סטטיסטי לרבות אמידה, זקיפה,  מתן יעוץ סטטיסטי 2.3.2

 וניתוח. ניפוח

 ליצירת בסיסי נתונים ממאגרי מידע וסקרים. תמתודולוגיותכנון  2.3.3

 ניתוח סקרים: טיוב נתונים, עיבוד נתונים, הפקת ממצאים והכנת דוחות. 2.3.4

 בקרת נתוני סקרים. 2.3.5

 .דרישה וכן הכנת מצגותחות ומסמכים על פי ודכתיבת  2.3.6



36/2020הליך מס'    

13 
 

מובהר כי השירותים המפורטים לעיל מהווים דוגמאות למטלות אשר יכול ויידרשו  2.4

  זו ואיינם מהווים רשימה סגורה.במסגרת הזמנה 

 נהלי עבודה .3

בטרם ביצוע כל פרויקט, ימסור המזמין לזוכה את כל המידע הדרוש לצורך ביצוע העבודה. 

 כלול:לעשוי מידע זה 

 הפרויקט. ומטרותמהות היקף, אור ית 3.1.1

 מועד ולוח זמנים לביצוע הפרויקט. 3.1.2

 תקציב ביצוע הפרויקט. 3.1.3

 לתפקידים השונים שישתתפו בפרויקט.מפרט עם הנחיות לביצוע  בחלוקה  3.1.4

 פירוט מערכות ואמצעים שידרשו לביצוע הפרויקט. 3.1.5

 הנדרשים. רוט ומבנה של תוצרי העבודהיפ 3.1.6

 יומי.יומנתוני הפרויקט יסונכרנו לשרתי המזמין, על בסיס  3.2

בצרוף חשבון  על ידו הזוכה יידרש להגיש דו"ח המפרט את המטלות והנושאים שטופלו 3.3

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

העונים על הפרופיל  את בעלי התפקידיםכי הם בעלי יכולת לגייס  מתחייביםהמציעים  3.4

 להלן. 4המפורט בסעיף 

מנתחי  ,כגון צוות בקריםעל המציע להתחייב כי בגיוס עובדים לעבודה לפרקי זמן קצרים ( 3.5

וצע על ידי נציגי שיבקצר פרונטלי  ראיוןהמועמדים באמצעות יתקבלו וימוינו  )נתונים

כגון ראשי המציע בטרם גיוס המועמד. במקרים של גיוס עובדים לעבודה ממושכת (

. סיכום ראיון סיכום הכולל מעמיק פרונטלי ראיון), יתקבלו מועמדים לאחר הצוותים

 הריאיון וקורות החיים של המועמדים המתאימים יועבר למזמין. 

ייתכן והמציע יידרש לגייס עובדים בעלי ידיעת השפה הערבית ברמת שפת אם לטובת ביצוע  3.6

 פרויקטים ובקרות בקרב אוכלוסיית המגזר הערבי.

זרה מחלק המציע יידרש להעמיד רכב זמין/לספק פתרונות הסעה לבקרים לטובת הגעה או ח 3.7

 מפעילויות הפרויקטים בשעות בהן התחבורה בציבורית אינה פועלת.

יתבצעו בשעות שאינן שגרתיות, כגון בשעות הבוקר המוקדמות,  יובהר כי חלק מהעבודות 3.8

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

ושלים, וכן בשטחי יהודה מודגש כי הפרויקטים יתבצעו בכל רחבי מרחב מטרופולין יר 3.9

 ושומרון אליהם מותרת כניסת ישראלים.

 הדרכת העובדים תתבצע על ידי המזמין, על חשבון שעות העבודה הכוללות בפרויקט. 3.10

מחשבים, מכשירי טאבלט, מודמים סלולאריים וכל ציוד  לנותני השירותיםהמזמין יספק  3.11

 אחר שיידרש לטובת ביצוע העבודה.

 . נותני השירותים עבורבמשרדי הצוות  ומחשבים עבודה עמדות הזוכה יעמיד לרשות המזמין 3.12
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יובהר ויודגש כי כל כלי ניתוחי שהמציע יפתח במסגרת ההתקשרות עם המזמין הוא רכושו  3.13

 .הבלעדי של המזמין והמזמין יכול לעשות בו שימוש ככל שיימצא לנכון

 רכושו הבלעדי של המזמין וכייובהר ויודגש כי כל הציוד שיושאל לעובדי המציע הוא   3.14

בעלות חלקית של האובדן/הנזק, בהתאם לנסיבות  יועץבמקרה של אובדן או נזק יישא ה

 . מזמיןולשיקול דעת ה

 

 :בעלי התפקידים .4

 :םהמציע יידרש לגייס ולהעסיק בהעסקה ישירה עובדים לטובת ביצוע התפקידים הבאי

במטרה לספק למזמין  יחידת איסוף המידע : ניהול פעיל שלמידעוניתוח  איסוף יחידת מנהל 4.1

 נתונים באיכות גבוהה תוך עמידה ביעדי לוחות זמנים ותקציב. התפקיד כולל, בין היתר:

  .ניהול כולל של יחידת איסוף המידע 4.1.1

ניהול צוות עובדים קבוע ובהם מנהל ניתוח נתונים, מנהל בקרה, איש מחשוב  4.1.2

  .בקרים ומנתחי נתונים

התקשרויות עם חברות רלוונטיות המספקות "מסדי עתק" וניהול קידום יצירת  4.1.3

  .הקשר השוטף עמן

הכנת תכנית עבודה מפורטת לביצוע הפרויקטים ועדכונה להתאם לתרחישים  4.1.4

   .שונים

  .ניהול תקציב, ביצוע הזמנות עבודה ואישורי תשלומים 4.1.5

  .המזמיןאחריות כוללת לביצוע המשימות לרבות בקרת תהליכים לשביעות רצון  4.1.6

  .תיאום ביצוע הפרויקטים וקיום קשר שוטף מול נציגי המזמין 4.1.7

 .השתתפות קבועה בישיבות עבודה של הצוות בהתאם לדרישות המזמין 4.1.8

השתתפות בצוותי עבודה בפרויקטים בתחומי איסוף ועיבוד מידע לצורך תכנון  4.1.9

  .תחבורתי בפורומים מקצועיים ארציים

 בתקדמות הביצוע ועמידה ביעדי לו"ז ותקציהכנת דיווחים שוטפים בכתב אודות ה 4.1.10

  .לרבות עריכת דוחות ובניית מצגות בהתאם לצורך

  .ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות 4.1.11

תתבצע במשרדי המזמין בירושלים. יובהר כי  יחידת איסוף המידעעיקר עבודת מנהל 

עבודת שטח העבודה מחייבת לעיתים קרובות עבודה גם בשעות הערב המאוחרות ויציאה ל

  לצורכי הדרכה וביקורת. 
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במטרה לספק  יחידת איסוף המידעהבקרה שבתחום ניהול פעיל של  :בקרה תחוםראש  4.2

מזמין נתונים באיכות גבוהה תוך עמידה ביעדי לוחות זמנים ותקציב. התפקיד כולל, בין ל

 היתר:

ניהול תחום הבקרה שביחידת איסוף המידע, המבצעת בקרות על מגוון סקרי  4.2.1

תחבורה ואיסוף נתונים, במטרה לספק למזמין נתונים באיכות גבוהה תוך עמידה 

  :ביעדי לוחות זמנים ותקציב. התפקיד כולל, בין היתר

  .גיוס והכשרת עובדים, מתן משוב תקופתי ומעקב אחר עמידה ביעדים 4.2.2

  .ניהול שוטף של בקרים וסוקרים טלפוניים, מפענחי וידאו ובקרי שטח 4.2.3

ות בקרה והטמעת בקרות מתאימות עבור כל סקר ופעילות של תכנון מתודולוגי 4.2.4

  .יחידת הבקרה

  .תיאום ביצוע הבקרה (היקף וסוג) וקיום קשר שוטף מול נציגי המזמין 4.2.5

  .ביצוע בקרות על ספירות תנועה וסקרים מצולמים 4.2.6

ביצוע בקרות טלפוניות על סקרי תשאול שנעשים על ידי יחידת איסוף המידע  4.2.7

  .נייםוביצוע סקרים טלפו

  .המזמיןביצוע בקרות שטח על פעילויות שנעשות על ידי יועצים של  4.2.8

  .הפקת ושליחת דוחות בקרת שטח ובקרה טלפונית לחברות הביצוע ולחברת הניהול 4.2.9

הכנת דיווחים שוטפים בכתב אודות התקדמות הבקרה ועמידה ביעדי לו"ז  4.2.10

 .הפרויקט

  רך.עריכת מסמכים, כתיבת דוחות סיכום ומצגות בהתאם לצו 4.2.11

  .השתתפות קבועה בישיבות עבודה של הצוות בהתאם לדרישות המזמין 4.2.12

  .ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות 4.2.13

עיקר העבודה תתבצע במשרדי המזמין בירושלים. יובהר כי העבודה מחייבת לעיתים 

  .קרובות עבודה גם בשעות הערב המאוחרות ויציאה לעבודת שטח לצורכי הדרכה וביקורת

 

מתן ייעוץ בנושאים סטטיסטיים, כגון: הגדרת מסגרת הדגימה, : ניתוח נתונים תחוםראש  4.3

איסוף שיטת הדגימה, גודל מדגם, אמידה, ניפוח, ניתוח נתונים וכתיבת דו"ח סיכום ליחידת 

, במטרה לספק למזמין נתונים באיכות גבוהה תוך עמידה ביעדי לוחות זמנים המידע

 ותקציב. התפקיד כולל, בין היתר:

יהול כללי ומקצועי של צוות מנתחי הנתונים (תיעדוף משימות והכוונה מקצועית נ 4.3.1

  .לביצוע המשימות)

  .מתן ייעוץ סטטיסטי וייעוץ בתכנון סקרים בהתאם לצרכי הצוות 4.3.2
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תכנון מתודולוגיות ליצירת בסיסי נתונים מתוך מאגרי מידע (קליטה, בקרה, טיוב,  4.3.3

  .ניפוח וניתוח)

רת בסיסי נתונים מתוך סקרי שטח (קליטה, בקרה, טיוב, תכנון מתודולוגיות ליצי 4.3.4

  .ניפוח וניתוח)

  .בקרה על תהליכי עבודת הכנת בסיסי הנתונים ועל הממצאים המתקבלים 4.3.5

ניהול ותחזוקת כלל בסיסי המידע לרבות מסדי נתוני עתק, מסמכים ואלגוריתמים  4.3.6

  .לעיבוד מאגרי המידע

  'זקיפה, ניפוח, ניתוח וכואמידה,  –אחריות על הכנת הקבצים לעיבוד  4.3.7

  .מעקב אחר ההיבטים הסטטיסטיים בשימוש בבסיסי הנתונים 4.3.8

  .אספקה ועיבוד נתונים לפי דרישות הצוות 4.3.9

  .ובניית מצגות ממצאים, מסקנות והמלצות , עריכת מסמכיםכתיבת דו"חות 4.3.10

  .השתתפות קבועה בישיבות עבודה של הצוות בהתאם לדרישות המזמין 4.3.11

ם מקצועיים ארציים בתחומי איסוף ועיבוד מידע לצורכי ייצוג הצוות בפורומי 4.3.12

  .תכנון תחבורה

  .הכנת דיווחים שוטפים בכתב אודות התקדמות הביצוע ועמידה ביעדי לו"ז 4.3.13

  .ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות 4.3.14

  

עיקר העבודה תתבצע במשרדי המזמין בירושלים. יובהר כי העבודה מחייבת לעיתים קרובות 

  עבודה גם בשעות הערב המאוחרות ויציאה לעבודת שטח לצורכי הדרכה וביקורת. 

  

תחזוקה טכנית של , תמיכה במשתמשי קצהדרש לספק יבמסגרת תפקידו י איש מחשוב : 4.4

המשומשים בפרויקטים  מוצרי קצה טכנולוגייםרטפונים, טאבלטים ושאר אמחשבים, סמ

  כולל, בין היתר: תפקיד. ההשונים לאיסוף מידע

מתן תמיכה טכנית לעובדי השטח והמטה בתפעול מחשבים, טאבלטים,  4.4.1

  רטפונים.אסמ

  .איסוף המידעמתן תמיכה טכנית ראשונית (דרג א') במערכות המידע של יחידת  4.4.2

  .איסוף המידעדי יחידת שמירה על תקינות וזמינות הציוד לעוב 4.4.3

  תמשים מול דרג ב' וספקים חיצוניים.שניהול הקשר והגדרת הצורך של המ 4.4.4

  הכשרה והדרכה של המשתמשים בציוד הטכני. 4.4.5

(קליטה, דחיסה, גלגול ארכיון) המתקבלים מהחברות  והווידאטיפול שוטף בקבצי  4.4.6

  השונות.
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 : ע"פ בנק שעות)חלקם קבועים וחלקם ( בקרים 4.5

 :תפקידם, הללו יבצעובמסגרת  4.5.1

פענוחי וידאו של סקרים מצולמים, כולל רישום הנתונים הנדרשים בצורה   4.5.1.1

הבקרים יבדקו את איכות העבודה והנתונים  מדויקת בקבצי אקסל.

 שנאספים בשטח על ידי הסוקרים. 

סקרי התחבורה המבוצעים על ידי הצוות, איתור הסוקרים בקרת שטח על  4.5.1.2

ממוקמים במקום בו נדרשו לבצע את הסקר, וידוא כי בשטח, וידוא כי הם 

 .את הסקר כנדרש יםמבצע יםהסוקר

ביצוע שיחות בקרה טלפוניות לנסקרים שהשתתפו : סקרים טלפוניים 4.5.1.3

בסקרים השונים שמתבצעים על ידי הצוות, תוך השוואת תשובות 

 ועוד. הנסקרים לנתונים שנכתבו על ידי הסוקר

ונים שנאספים בשטח על ידי הסוקרים וכן בקרה על איכות העבודה והנת 4.5.1.4

 עריכת דוחות ומסמכים על פי דרישה.

 מטלות נוספות נלוות. 4.5.1.5

 הבקרים יהיו כפופים להנחיות המקצועיות של ראש צוות בקרה. 4.5.2

 

 :)ע"פ בנק שעותחלקם קבועים וחלקם ( מנתחי נתונים 4.6

 במסגרת תפקידם, הללו יבצעו: 4.6.1

 .עתק כולל בקרהי נתונים,  לרבות מסדי נתונתוח מסדי ני  4.6.1.1

טיוב נתונים והפקת , ניתוח סטטיסטי, שיטות דגימה ושיטות ניפוח נתונים 4.6.1.2

 . תוצרים על פי דרישה

 יודגש כי חלק מהנתונים נמסרים בשפה האנגלית. 4.6.1.3

 מטלות נוספות נלוות. 4.6.1.4

 חי הנתונים יהיו כפופים להנחיות המקצועיות של ראש צוות ניתוח נתונים.תמנ 4.6.2
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  הצעה כספית -נספח ב' 
 

 על המציע לנקוב במחיר המוצע על ידו בגין כל אחד מהסעיפים המפורטים בטבלה. .1
הנחה בגין כל אחד מהסעיפים, וכי  15%ציע תמורה העולה על שיעור של היובהר כי לא ניתן ל .2

 לא ניתן להציע תוספת למחיר. הצעות שיחרגו מכך ייפסלו.
  לה אינם כוללים מע"מ.בהמחירים שבטכל  .3

  

  

  

  חתימה:  תאריך:  שם מציע:

_______________  _______________  _________________  

  יחידה  שירות
  מחיר מרבי

  ₪  -בליחידה 
  ₪ -ב מחיר מוצע

מנהל יחידת איסוף וניתוח 
  מידע

 תשלום חודשי
  שעות 180לפי 

38,000   

  ראש תחום בקרה
 תשלום חודשי

  שעות 180לפי 
20,000    

  ראש תחום ניתוח נתונים
 תשלום חודשי

  שעות 180לפי 
30,000    

  איש מחשוב 
 תשלום חודשי

  שעות 180לפי 
15,000    

בעלי שתי שנות בקרים 
  ניסיון

 תשלום חודשי
  שעות 180לפי 

15,000   

בעלי שנת  מנתחי נתונים
  ניסיון

 תשלום חודשי
  שעות 180לפי 

18,000   

שנת  0.5בקרים בעלי 
  ניסיון 

 תשלום חודשי
  שעות 180לפי 

12,000    

בנק שעות עבור מנתחי 
שנת  0.5בעלי  נתונים
  מחיר שעתי  –ניסיון

 תשלום חודשי
  שעות 180לפי 

14,400    
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  המציעתצהיר  -נספח ג' 

  

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

"), 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:

 

דע וניתוח ניהול, בקרה, עיבוד מי מתן שירותילהזמנה להציע הצעות "תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

להלן: (" 036/2020הליך מס' עבור צוות תכנית אב לתחבורה,  נתונים על מאגרי מידע וסקרים

 .")ההזמנה"

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

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

מתוכן  בתכנון, ניהול ו/או בקרה ו/או ביצוע של סקרי שטח, שנים לפחות 3בעל ניסיון של  .2.3

 .השנים האחרונות 10-ב בסקרי תחבורה שנתיים לפחות

השנים  10-ב נתוני סקרים עיבוד מידע וניתוחבביצוע  שנים לפחות 3בעל ניסיון של  .2.4

 האחרונות.

 3במשך  שטח ו/או מנתחי נתונים בממוצע בשנה, בקרי 3 לפחות קתי/ניהלתי צוות שלהעס .2.5

  השנים האחרונות. 5-שנים לפחות, ב

ביכולתי להעמיד את נותני השירותים כדלקמן אשר יועסקו בהעסקה ישירה, ואשר עומדים  .2.6

 בתנאי הסף הבאים:

 מנהל יחידת איסוף וניתוח נתונים: .2.6.1

בניהול איסוף מידע. לרבות: בתכנון סקרים, ניהול  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.6.1.1

 ביצוע סקרים, ניהול תהליכי בקרה וניתוח נתונים.

 עובדים לפחות. 7בניהול צוות של  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.6.1.2

 בכתיבת דוחות מעקב ודוחות ניהוליים. שנתיים לפחותבעל ניסיון של  .2.6.1.3

 ראש תחום בקרה: .2.6.2

 באיפיון וביצוע בקרות על סקרים. לפחותשלוש שנים בעל ניסיון של  .2.6.2.1

 עובדים לפחות. 3בניהול צוות של  שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.6.2.2

 ראש תחום ניתוח נתונים: .2.6.3

בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד מוכר בישראל בסטטיסטיקה/מתמטיקה /  .2.6.3.1

 מדעים מדויקים/ הנדסה.

רבות מסדי נתוני עתק, , לבניתוח ועיבוד נתונים שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.6.3.2

 ניתוח סטטיסטי.ו ביצוע בקרת נתונים
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עובדים לפחות בתחום ניתוח  3בניהול צוות של  שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.6.3.3

 נתונים.

בעיבוד נתונים בתוכנה ייעודית בניתוח ועיבודים שנתיים לפחות בעל ניסיון של  .2.6.3.4

  SPSS, SAS, JMP, Rסטטיסטיים כגון:

 איש מחשוב: .2.6.4

 הכשרה/הסמכה כטכנאי מחשבים.בעל  .2.6.4.1

 שנים לפחות בתחום המחשוב. 3ניסיון תעסוקתי של בעל  .2.6.4.2

משתמשים  10-שנים לפחות בתמיכה בתחום החומרה והתוכנה ל 3בעל ניסיון של  .2.6.4.3

 לפחות.

 .Windows 10 -ו Windows Serverשנים לפחות בעבודה עם  3בעל ניסיון של  .2.6.4.4

ועם כלים  Androidערכת הפעלה עם מ שנים לפחות בעבודה 3בעל ניסיון של  .2.6.4.5

במכשירי קצה בעלי מערכת  אבטחת מידע ארגוניים לניהול ואכיפת מדיניות

 הפעלה זו.

 בבקרת סקרים או נתונים. חצי שנה לפחותבעלי ניסיון של  ):2בקרים ( .2.6.5

ניתוח  ,בניתוח ועיבוד נתונים חצי שנה לפחותבעלי ניסיון של  ):2מנתחי נתונים ( .2.6.6

 .נתונים ניתוחסטטיסטי, שיטות דגימה ושיטות 

 

המפורטים בטבלאות להלן בוצעו שירותים הנני מצהיר/ה כי כל הלהלן טבלת ניסיון עבור המציע.  .3

בטבלה ישמש לצורך בתצהיר זה ולי כי המידע ש ידועוכי תוכן הטבלאות אמת.  המציע  על ידי

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה. מציעבחינת עמידת ה

  ותק במתן השירות   פירוט מהות העבודה  שם העובד  

      .1  בקרים

2.      

מנתחי 

  נתונים

1.      

2.      
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  מציעטבלת פרויקטים עבור ה

  השנים האחרונות. 10-בסקרי תחבורה ב שנתיים לפחותבתכנון, ניהול ו/או בקרה ו/או ביצוע של סקרי שטח, מתוכן  שנים לפחות 3בעל ניסיון של המציע : 5.3סעיף 

  סקרי שטחניסיון המציע בתכנון, ניהול ובקרת : 6.1סעיף 

  אותם תכנן, ניהל וביקרסקרי תחבורה ניסיון המציע במגוון סוגי  :6.2סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

תקופת מתן   
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

השירותים שניתנו על ידי 
  המציע

מהות העבודה  -נא לפרט
סוג שבוצעה, סוג העבודה, 

און בורד, הסקר שבוצע (
הרגלי נסיעה, חניה, ספירות 

  ועוד )וכיו"בתנועה, 

  
האם כלל 

תכנון וניהול 
  סקר שטח?

  

  
האם כלל 

בקרה על סקר 
  שטח?

  

  
האם כלל 
ביצוע של 

סקר 
  השטח?

  
האם 
סקר 

 תחבורה?
  (כן/לא)

  

  
היקף כספי 
של הסקר 

  ₪ -ב

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

  ככל הנדרש *ניתן להוסיף שורות
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  השנים האחרונות. 10-בביצוע עיבוד מידע וניתוח נתוני סקרים ב שנים לפחות 3בעל ניסיון של  :5.4סעיף 
  מאגרי מידע מגוון מ בעיבוד מידע וניתוח נתונים: ניסיון המציע 6.3סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

  שניתנו על ידי המציע
מהות העבודה  -נא לפרט

   שבוצעה, סוג העבודה,
  ועוד מאגר המידע סוג

  
האם כלל עיבוד 

  מידע? נדרש לפרט

  
האם כלל ניתוח 

נדרש  ?םנתוני
  לפרט

  
האם 

בתחום 
  ?הסקרים
  (כן/לא)

  

  
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  + מזמין העבודה
  נייד טלפון

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, 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                     
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  מנהל יחידת איסוף וניתוח מידעתצהיר  - 1נספח ד'

  

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

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

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

ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי מידע וסקרים עבור צוות תכנית אב שירותי 

, מנהל יחידת איסוף וניתוח מידע) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "036/2020לתחבורה, הליך מס' 

 הוא אמת, מלא ומדויק. 

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

בניהול איסוף מידע. לרבות: בתכנון סקרים, ניהול ביצוע  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.1

 סקרים, ניהול תהליכי בקרה וניתוח נתונים.

 עובדים לפחות. 7בניהול צוות של  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.2

 בכתיבת דוחות מעקב ודוחות ניהוליים. שנתיים לפחותניסיון של  בעל .2.3

להלן טבלת ניסיון עבור מנהל יחידת איסוף וניתוח מידע. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים  .3

ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי וכן תוכן הטבלה אמת. 

 לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 
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  מנהל יחידת איסוף וניתוח מידעטבלת פרויקטים עבור 

  בניהול איסוף מידע. לרבות: בתכנון סקרים, ניהול ביצוע סקרים, ניהול תהליכי בקרה וניתוח נתונים שנים לפחות 5ניסיון של בעל : 15.6.סעיף 

  . תינתן עדיפות לסקרים בתחום התחבורהתחומים ושיטות איסוףבמגוון ניסיון בניהול סקרים : 6.5סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

השירותים שניתנו בתחום 
  ניהול ואיסוף מידע

מהות העבודה  -נא לפרט
  שבוצעה, סוג העבודה, ועוד

  
האם כלל 

תכנון 
  סקר?

  

  
האם כלל 

ניהול 
ביצוע של 

  סקר?

  
תחום 
  .הסקר
  

האם סקר 
  תחבורה?

  
  שיטת איסוף

  
האם כלל ניהול תהליכי 

בקרה/ ניתוח נתונים? יש 
לפרט מהות העבודה 

  שנעשתה

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

  

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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  עובדים לפחות 7בניהול צוות של  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  :5.6.2 ףסעי

  עובדים ויותר 7של  בניהול צוות עובדיםניסיון מנהל היחידה  :6.4סעיף 

  בכתיבת דוחות מעקב ודוחות ניהוליים שנתיים לפחותניסיון של בעל : 5.6.3עיף ס

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

  השירותים שניתנו
  

  
האם כלל 

ניהול צוות 
  ?עובדים

  

  
מספר 
  עובדים

  
פירוט לגבי ניסיון 

רלוונטי בכתיבת דוחות 
  מעקב ודוחות ניהוליים

  יש לפרט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, 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

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

  

                         _____________

  חתימה + חותמת                     
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  ראש תחום בקרהתצהיר  - 2ד'נספח 

  

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

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

 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

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

ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי מידע וסקרים עבור צוות תכנית אב שירותי 

, הוא אמת, מלא ראש תחום בקרה) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "036/2020לתחבורה, הליך מס' 

 ומדויק. 

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

 .באיפיון וביצוע בקרות על סקרים שנים לפחות 3של בעל ניסיון  .2.1

 עובדים לפחות. 3בניהול צוות של  שנים לפחות 3בעל ניסיון של  .2.2

. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה ראש תחום בקרהלהלן טבלת ניסיון עבור  .3

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

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 
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  ראש תחום בקרהטבלת פרויקטים עבור 

   באיפיון וביצוע בקרות על סקרים שנים לפחות 3של  ניסיון: בעל .175.סעיף 

  תינתן עדיפות לבקרה ואפיון סקרים תחבורתיים.שנות ניסיון בבקרת סקרים, כאשר : .66סעיף 

  : ניסיון בניהול בקרה במגוון שיטות איסוף מידע, כאשר תינתן עדיפות לסקרים בתחום התחבורה.76סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

  שניתנו
העבודה מהות  -נא לפרט
, תפקיד ומטלות שבוצעה

  , ועודשבוצעו

  
כלל איפיון  האם

   סקרים?בקרות על 
  נדרש לפרט

  
בקרת האם כלל 

סקרים/ ניהול 
  בקרת סקרים
  נדרש לפרט

  
 שיטת איסוף

  המידע

  
  סוג הסקר
האם סקר 
תחבורתי? 
  נדרש לפרט

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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  עובדים לפחות. 3בניהול צוות של  שנים לפחות 3ניסיון של  בעל :5.7.2סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

  שניתנו
  

  
ניהול האם כלל 

  ?צוות עובדים
  

  
מספר 
  עובדים

  
שם איש הקשר של הפרויקט 

  + מזמין העבודהמטעם 
  נייד טלפון

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

  הנדרש*ניתן להוסיף שורות ככל 
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, 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                     
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  ראש תחום ניתוח נתוניםתצהיר  - 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 דע שנמסר על ידי בטופס זהומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המיאני מצהיר/ה  .1

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

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

מידע וסקרים עבור צוות תכנית אב ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי שירותי 

, הוא ראש תחום ניתוח נתונים) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "036/2020לתחבורה, הליך מס' 

 אמת, מלא ומדויק. 

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

 ב ______________________.ממוסד מוכר בישראל  שני/בעל תואר אקדמי ראשון .2.1

, לרבות מסדי נתוני עתק, ביצוע בניתוח ועיבוד נתונים לפחות שלוש שניםבעל ניסיון של  .2.2

 ניתוח סטטיסטי.ו בקרת נתונים

 עובדים לפחות בתחום ניתוח נתונים. 3בניהול צוות של  שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.3

דים בעיבוד נתונים בתוכנה ייעודית בניתוח ועיבושנתיים לפחות בעל ניסיון של  .2.4

  SPSS, SAS, JMP, Rסטטיסטיים כגון:

. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים ראש תחום ניתוח נתוניםלהלן טבלת ניסיון עבור  .3

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

 עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 
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  ניתוח נתוניםראש תחום טבלת פרויקטים עבור 

 בניתוח ועיבוד נתונים, לרבות מסדי נתוני עתק, ביצוע בקרת נתונים וניתוח סטטיסטי. שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של : 5.8.2סעיף 
  SPSS, SAS, JMP, R ועיבודים סטטיסטיים כגון:בעיבוד נתונים בתוכנה ייעודית בניתוח שנות ניסיון : 6.10, 5.8.4 פיםסעי

  : שנות ניסיון בניתוח ועיבוד נתונים וניתוח סטטיסטי6.8סעיף 
  : ניסיון בעבודה עם מגוון מאגרי נתוני  עתק. יינתן יתרון למסדי נתונים בתחום התחבורה6.9סעיף 

 
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  נה)חודש/ש

  
 מילולי של תיאור

  השירותים שניתנו
מהות העבודה  -נא לפרט

שבוצעה, תפקיד ומטלות 
  ועוד  שבוצעו,

  
ניתוח כלל  האם

ועיבוד נתונים? 
  ניתוח סטטיסטי?

  נדרש לפרט

  
כלל ביצוע האם 

  בקרת נתונים? 
  נדרש לפרט

  
האם העבודה 

בוצעה על נתוני 
נדרש  עתק?

  לפרט

  
שמות התוכנות 

האם המקצועיות. 
  בתחום התחבורה?

  
שם איש הקשר של 

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.          
      

    

3.          
      

    

4.          
      

    

5.          
      

    

6.                    

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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 עובדים לפחות בתחום ניתוח נתונים. 3בניהול צוות של  שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של  :5.8.3סעיף 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

 שניתנו 
  

  
האם כלל ניהול 

  צוות עובדים?
  

  
מספר 
  עובדים

  
שם איש הקשר של הפרויקט 

  + מזמין העבודהמטעם 
  נייד טלפון

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, 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                     
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  איש המחשובתצהיר  - 4ד'נספח 

  

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

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

 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

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

ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי מידע וסקרים עבור צוות תכנית אב שירותי 

, הוא אמת, מלא איש המחשוב) בתפקיד "ההזמנה"להלן: ( "036/2020לתחבורה, הליך מס' 

 ומדויק. 

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

 בעל הכשרה/הסמכה כטכנאי מחשבים. .2.1

 שנים לפחות בתחום המחשוב. 3ניסיון תעסוקתי של בעל  .2.2

 משתמשים לפחות. 10-שנים לפחות בתמיכה בתחום החומרה והתוכנה ל 3בעל ניסיון של  .2.3

 .Windows 10 -ו Windows Serverשנים לפחות בעבודה עם  3בעל ניסיון של  .2.4

ועם כלים ארגוניים לניהול  Androidעם מערכת הפעלה  בעבודה שנים לפחות 3בעל ניסיון של  .2.5

 במכשירי קצה בעלי מערכת הפעלה זו. אבטחת מידע ואכיפת מדיניות

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

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

 הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 
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  איש המחשובטבלת פרויקטים עבור 

 שנים לפחות בתחום המחשוב. 3ניסיון תעסוקתי של בעל  :5.9.2סעיף 
 משתמשים לפחות. 10-שנים לפחות בתמיכה בתחום החומרה והתוכנה ל 3בעל ניסיון של  :5.9.3סעיף 
 .indows 10W -ו Windows Serverשנים לפחות בעבודה עם  3בעל ניסיון של  :5.9.4סעיף 
במכשירי קצה  אבטחת מידע מדיניותועם כלים ארגוניים לניהול ואכיפת  Androidעם מערכת הפעלה  שנים לפחות בעבודה 3בעל ניסיון של  :5.9.5סעיף 

 בעלי מערכת הפעלה זו.
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

  השירותים שניתנו
מהות העבודה  -נא לפרט

שבוצעה, תפקיד ומטלות 
  שבוצעו,  ועוד

  
תיאור ניסיון 

בתחום התוכנה 
והחומרה לרבות 

  תוכנותשמות 
  נדרש לפרט

  
ולל ניסיון האם כ

בעבודה עם מערכת 
  ? Androidהפעלה 

מהות  נדרש לפרט
  העבודה שבוצעה

  
פירוט ניסיון בנושא 

ניהול ואכיפת מדיניות 
נדרש  ?אבטחת מידע
  לפרט

  
מספר 

  משתמשים
  

  
שם איש הקשר של הפרויקט 

  + מזמין העבודהמטעם 
  נייד טלפון

1.          
      

    

2.          
      

    

3.          
      

    

4.  
        

      
    

5.  
        

      
    

6.          
      

    

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש
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 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021אני________________, 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

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

  

                         _____________

  חתימה + חותמת                     
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  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים – ה'נספח 

  

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

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

ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי " במסגרת

(להלן: " 036/2020הליך מס'  תכנית אב לתחבורה,מאגרי מידע וסקרים עבור צוות 

), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה "ההזמנה"

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

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

 ה.חתמתי והמצורף להזמנ

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  :ל ) ולדווח לצוות באופן מיידי ע"החברות"(להלן

 קשרי עם מי מהן.

 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

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

 מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

 ה בי ביום __________אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בז

, הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ 2021בשנת 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן 

  עיל.יהיה/ תהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דל

  

____________________                    ____________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                             תאריך 

  


