 10במאי 2020
לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן )מקוון( מס'  23/20למתן שירותי תחזוקה עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית
הודעת הבהרה מס'  –3שי וי ת אי הסף ,דחיית מועדים
חברת תיבי איילון בע"מ )להלן" :החברה" או " תיבי איילון"( מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' – 3
שי וי ת אי סף ,דחיית מועדי המכרז ומע ה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שב דון )להלן:
"המכרז"( ,כדלקמן:
.1

שי וי ת אי הסף
 1.1ת אי הסף הקבוע בסעיף  2.2יתוקן ויוחלף ב וסח הבא:
"בעל יסיון ,החל מיום  1.1.2012ועד למועד האחרון להגשת הצעות ,במתן שירותי יהול
תכ ון )כהגדרתם להלן( בלפחות  2פרויקטי תכ ון תחבורה )כהגדרתם להלן( באמצעות
תוכ ת ." .TransCAD
 1.2ת אי הסף הקבוע בסעיף  2.3.2יתוקן ויוחלף ב וסח הבא:
"  2.3.2בעל יסיון ,החל מיום  1.1.2012ועד למועד האחרון להגשת הצעות ,במתן שירותי
יהול תכ ון בלפחות  2פרויקטי תכ ון תחבורה )כהגדרת מו חים אלה להלן( ו/או יהול
מסדי תו ים תחבורתיים באמצעות תוכ ת  TransCadו/או יהול מערכות מידע
תחבורתיות באמצעות תוכ ת ."TransCad
** תשומת לב המשתתפים מופ ית ל ספחים  7ו 8 -המעודכ ים המצורפים להודעה זו **

2

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום  31.5.2020בשעה .12:00
הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוו ת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
מסמך זה ,על ספחיו ,מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום
ממ ו להצעתם.
***
שם המציע____________________ :
תאריך___________________ :

חתימת המציע_________________:
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ספח 7
וסח מעודכן
תצהיר
להוכחת יסיון המציע
לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף שבסעיף  2.2לחוברת ת אי המכרז ו יקוד איכות ההצעה
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב
כדלקמן:
 .1א י משמש כמ הל בחברת ____________ ,מס' תאגיד ___________ )להלן" :המציע"( והוסמכתי
כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז ממוכן )מקוון( מס'  23/20למתן
שירותי תחזוקה ,עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית ,עבור חברת תיבי איילון בע"מ )להלן:
"המכרז"(.
 .2המציע מעסיק בעצמו )ביחסי עובד-מעסיק( ,או לחלופין קשור בהסכם התקשרות ,עם ראש הצוות
המוצע.________________ :
 .3המציע הי ו בעל יסיון ,החל מיום  1.1.2012ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,במתן שירותי
יהול תכ ון בלפחות _____ ] דרש להשלים[ פרויקטי תכ ון תחבורה באמצעות תוכ ת ,TransCAD
כמפורט להלן:

פרויקט מס' :1
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

האם מדובר בפרויקט תכ ון תחבורה כהגדרתו במכרז? – יש לסמן  :כן/לא
הפרויקט כלל תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.

-3זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר__________________________________ :
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פרויקט מס' :2
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

האם מדובר בפרויקט תכ ון תחבורה כהגדרתו במכרז? – יש לסמן  :כן/לא
הפרויקט כלל תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר__________________________________ :
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פרויקט מס' :3
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

האם מדובר בפרויקט תכ ון תחבורה כהגדרתו במכרז? – יש לסמן  :כן/לא
הפרויקט כלל תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר__________________________________ :
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פרויקט מס' :4
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

האם מדובר בפרויקט תכ ון תחבורה כהגדרתו במכרז? – יש לסמן  :כן/לא
הפרויקט כלל תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר__________________________________ :
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פרויקט מס' :5
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

האם מדובר בפרויקט תכ ון תחבורה כהגדרתו במכרז? – יש לסמן  :כן/לא
הפרויקט כלל תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר__________________________________ :
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**על כל מציע להציג את ה יסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף על גבי פורמט זה .
** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה.
** ההגדרות ב ספח זה הי ן בהתאם להגדרות בחוברת ת אי המכרז.

**יש לצרף אישורים/המלצות/אסמכתאות בתמיכה לתצהיר זה.
 .4פרטים וספים שיש בהם חשיבות ורלוו טיות_____________________________________:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .5הרי י להצהיר בזאת ,כי כל הפרטים המפורטים לעיל כו ים ומדויקים ,וה י ותן את הסכמתי לאימות
הפרטים האמורים מול כל גורם ,לרבות א שי הקשר המצוי ים בתצהיר זה לעיל.

חתימת המציע ____________________________
תאריך ;_________:שם המציע;_______________:
חתימה  +חותמת__________________ :
אישור עו"ד לחתימת המציע
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז.
שמספרה___________ אשר הי ו מורשה החתימה המוסמך לחתום על תצהיר זה מטעם המציע,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
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ספח 8
וסח מעודכן

תצהיר
להוכחת יסיון ראש הצוות לצורך עמידה בת אי הסף שבסעיף  2.3ולצורך יקוד איכות ההצעה
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב
כדלקמן:
 .1א י מיועד לשמש כראש צוות ב__________________ ,מס' תאגיד/ע.מ) ____________ .להלן:
"המציע"( בהצעתו למכרז ממוכן )מקוון( מס'  23/20למתן שירותי למתן שירותי תחזוקה ,עדכון ופיתוח
מערכת מידע לתחבורה ציבורית ,עבור חברת תיבי איילון בע"מ.
.2

ה י מועסק ביחסי עובד-מעסיק במציע  /קשור עמו בהסכם התקשרות.

.3

ה י בעל השכלה אקדמית כדלקמן:
סוג התואר

מס"ד

תחום

מוסד אקדמי

ש ת קבלת התואר

.1
.2
.3

** יש לצרף את כל תעודות ההסמכה הרלוו טיות לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף השכלה אקדמית
.4

א י בעל יסיון ,החל מיום  1.1.2012ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,במתן שירותי יהול
תכ ון בלפחות _____ ] דרש להשלים[ פרויקטי תכ ון תחבורה ו/או יהול מסדי תו ים תחבורתיים
באמצעות תוכ ת  TransCadו/או יהול מערכות מידע תחבורתיות באמצעות תוכ ת TransCAD
כמפורט להלן:

פרויקט מס' :1
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.

-10 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
הפרויקט הי ו פרויקט:
 תכ ון תחבורה  -תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
 יהול מסדי תו ים תחבורתיים באמצעות תוכ ת TransCAD
 יהול מערכות מידע תחבורתיות באמצעות תוכ ת TransCAD

זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר______________________________ :

פרויקט מס' :2
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
הפרויקט הי ו פרויקט:
 תכ ון תחבורה  -תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:

-11 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
 יהול מסדי תו ים תחבורתיים באמצעות תוכ ת TransCAD
 יהול מערכות מידע תחבורתיות באמצעות תוכ ת TransCAD

זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר______________________________ :

פרויקט מס' :3
שם הפרויקט בו ית ו השירותים________________________ :
תקופת מתן השירותים:

מועד תחילה) ____________ :חודש וש ה(;
מועד סיום) _______________ :חודש וש ה(;

בפרויקט ית ו שירותי יהול תכ ון כהגדרתם במכרז? יש לסמן כן/לא ולסמן מהות השירותים שהוע קו
) 3לפחות(:
 הגדרת מטלת התכ ון.
 אפיון מרחב השירות.
 יתוח חלופות לכיוו י פעולה אפשריים.
 בדיקת ישימות תשתיתית.
 הערכת תועלות.
הפרויקט הי ו פרויקט:
 תכ ון תחבורה  -תכ ון או יתוח תו ים תחבורתיים באמצעות מערכות  GISו/או מודלים תחבורתיים,
לאחד השימושים להלן )יש לסמן אחד לפחות(:
 תכ ית קווי שירות בתחבורה הציבורית שכללה תכ ון של לפחות  10קווים
 לצורך הכ ת תכ ית אב לתחבורה
 לצורך הכ ת פרק תכ ית אב לתחבורה במסגרת תכ ית מתאר ארצית או מחוזית
 יהול מסדי תו ים תחבורתיים באמצעות תוכ ת TransCAD
 יהול מערכות מידע תחבורתיות באמצעות תוכ ת TransCAD

-12זהות מזמין הפרויקט_______________________ :
איש קשר אצל מזמין השירותים:
שם _____________________
תפקיד_________________________ :
טלפון ודוא"ל ליצירת קשר______________________________ :

**יש להציג את ה יסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף על גבי פורמט זה וב פרד.
** יתן להציג פרויקטים וספים ו/או להוסיף דפים וספים  -ב וסח זהה.
** ההגדרות ב ספח זה הי ן בהתאם להגדרות בחוברת ת אי המכרז.

 .5פרטים וספים שיש בהם חשיבות ורלוו טיות__________________________________________:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 .6הרי י להצהיר בזאת ,כי כל הפרטים המפורטים לעיל כו ים ומדויקים ,וה י ותן את הסכמתי לאימות הפרטים
האמורים מול כל גורם ,לרבות א שי הקשר המצוי ים בתצהיר זה לעיל.
חתימת ראש הצוות
תאריך ;_________:שם ראש הצוות ;_______________:חתימה__________________ :
אישור עו"ד לחתימת ראש הצוות
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה
במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה___________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל
וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
חתימת המציע
תאריך ;_________:שם המציע ;_______________:חתימה  +חותמת__________________ :
אישור עו"ד לחתימת המציע
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה
במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה___________ אשר הי ו מורשה החתימה
המוסמך לחתום על תצהיר זה מטעם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

-14-

