
 

  תקציר הליכי המכרז

ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית עבור צוות תכנית אב  שירותילמתן  מכרז :מכרזשם ה
  .לתחבורה

  2021/028 :מס'

   .פומבי מסגרתמכרז  סוג המכרז:

תכנון תחבורה אסטרטגית בתחומי ייעוץ מקצועיים בנושאי  שירותי: תמצית השירות המבוקש
הפעילות השונים של הצוות, לרבות בעדכון ובחינה של התוכנית האסטרטגית לתחבורה 

  .במטרופולין ירושלים ומטלות אחרות ככל ויידרשו

  מועדי המכרז: 

  הערות:  שעה  תאריך  

מועד אחרון להגשת 
  שאלות הבהרה:

  
06.12.2021  12:00  

שליחת שאלות 
ההבהרה תהיה לפי 
הנוסח שבמסמכי 
המכרז אל כתובת 

מייל: ה
tenders@jtmt.gov.il  

מועד אחרון להגשת 
  הצעות:

  
  

28.12.2021  
  12:00  (מעודכן)

ההגשה תהיה למשרד 
הצוות, בניין כלל, רח' 

, בשעות 97יפו 
הפעילות של הצוות 

 ה', בין-בימים א
  .17:00 – 8:00השעות 

  

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

  

  למכרז.  5.2, 5.1המציע עומד בכל הדרישות הטכניות המפורטות בסעיפים 

  שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי. 10המציע בעל ניסיון של 

  מנהל המציע מעסיק בהעסקה ישירה ויכול להעמיד לטובת מתן השירותים

 עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאים המצטברים הבאים:אשר פרויקט 

o  .בעל תואר אקדמי ראשון לפחות 

o  שנים לפחות במתן שירותי תכנון תחבורה. 10בעל ניסיון מוכח של 

o  שנים לפחות בקידום תוכניות אסטרטגיות לתחבורה או  5בעל ניסיון של

 תשתיות תחבורה.

ייחשב  שתיות תחבורהתאו  ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיות לתחבורה

ככל שהתוכנית כוללת: הגדרת יעדים אסטרטגיים, ניתוח רשת תחבורה 

קיימת, פיתוח חלופות רשת חדשות ובחינת השפעתן על רמת השירות ו/או 

הנגישות ו/או הפיתוח הכלכלי והאורבני ו/או עמידה ביעדים שקבע משרד 

אגרת גודש התחבורה (אם יש כאלה), כגון בחינת סובסידיות, תכנית 



 

ומחירי נסיעה בתחבורה ציבורית, וכן גיבוש המלצות לאמצעי מדיניות 

 משלימים.

  לטובת מתן השירותים, המציע יוכל להעמיד את נותני השירותים הבאים אשר

 עומדים בתנאי הסף המצטברים כדלקמן (ניתן להתקשר עם קבלני משנה):

o :מתכנן תחבורה 

 .בעל תואר אקדמי ראשון לפחות 

  שנים לפחות בתחום תכנון תחבורה. 7ניסיון מוכח של בעל 

o :כלכלן תחבורה 

  בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום רלוונטי: כלכלה, מנהל

 עסקים, ראיית חשבון ופיננסיים.

  שנים לפחות בבדיקות כדאיות כלכלית  5בעל ניסיון מוכח של

 והערכת תשומות של מפעילי תחבורה ציבורית.

o :מודליסט 

 ר אקדמי ראשון לפחות בלימודי הנדסה/ מדעי החברה/ בעל תוא

 מדעי המחשב/ מדעי  הטבע. 

  שנים לפחות בעבודה עם  5בעל ניסיון שלGIS  ובמערכות

 -ו EMME/2ממוחשבות לתכנון תחבורה כדוגמת 

TRANSCAD. 

 3יובהר כי המציע רשאי להציע נותני שירותים שימלאו מספר תפקידים ובלבד שיציע מינימום של 

 נותני שירותים שונים.

  

 ותתגלה. ככל הנוחות לשםומובא  הינו תקציר להליכי המכרז זה מסמך הבהרה:
 הנוסח הינומסמכי המכרז  נוסחמסמכי המכרז, ל בתקציר האמור ביןסתירה 

 .המחייב


