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  2017יולי  13 
  

  משתתפי המכרז: לכבוד
  

  מיילבאמצעות               

  עבור רשות שדות התעופהלאספקת שירותי תעשיה וניהול  2017/070/0138/00מס'  פומבימכרז 

  1 מס' ההבהר

בזאת את ליידע "), הרשותרשות שדות התעופה (להלן: ", מבקשת במכרז בעקבות פניית מי מהמשתתפים
בהבהרה זו ובנספחים המצורפים כחלק כמפורט המכרז,  בתנאיאודות עדכונים ושינויים שבוצעו  המשתתפים

  . בלתי נפרד הימנה

  תנאים מקדמיים  עדכון .1

 יעודכן כדלקמן:לטופס הזמנת ההצעות  6.1.2תנאי המקדמי הנקוב בסעיף ה .1.1

מהנדסי  3מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, מעסיק כעובדים, לפחות 
חודשים קלנדאריים רצופים המסתיימים במועד  24תעשיה וניהול מטעמו, וזאת לפרק זמן של 

האחרון להגשת ההצעות, כאשר כל אחד מהם הוא בעל וותק מקצועי במתן שירותי תעשיה וניהול 
 .חותשנים לפ 5של 

 כדלקמן: לו סעיף משנהיתווסף יעודכן ולטופס הזמנת ההצעות  6.1.3סעיף תנאי המקדמי הנקוב בה .1.2

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כל אחד משני מנהלי הפרויקט הראשיים   6.1.3.3
  .שנהלפחות המוצעים מועסק אצל המציע במשך תקופה של 

 הצעות לא יחול כל שינוי.  לטופס הזמנת ה 6.1.3ביתר פסקאות סעיף 

 :לטופס הזמנת ההצעות יבוטלו ובמקומם יבוא 6.1.5 –ו  6.1.4סעיפים  .1.3

פרויקטים  3מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז השלים לכל הפחות,   6.1.4
  :בכל קטגוריה עבורה הגיש את הצעתו למכרז, כאשר

בכל פרויקט כאמור נכללו לפחות שני תחומי שירות שונים מאלה המפורטים עבור   6.1.4.1
אותה הקטגוריה, ובכל מקרה באופן שבו לפחות אחד מתחומי השרות בכל 

  קטגוריה, יהיה אחד מאלה המפורטים להלן: 

לרבות מדידת זמנים וחישובי משאבים , תקינה (בדיקת תקן) -קטגוריה א' 
  נדרשים

  אסטרטגיה   -  קטגוריה ג'

  ניתוח המלצה והטמעת מבנים ותפיסות הפעלה ארגוניים - קטגוריה ד' 

  הכנת פרוגראמות למבנים ומתקנים -קטגוריה ה' 

  סימולציה בכלים ייעודיים הכוללים אנימציה, לרבות אופטימיזציה -קטגוריה ו' 

  בכל  אחד מהפרויקטים, התקיימו כל אלה:בנוסף,   6.1.4.2

  עובדים לפחות. 300עבור לקוח שונה, כאשר לכל לקוח  כל פרויקט בוצע  א)

כל פרויקט בוצע במהלך שלוש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת   ב)
  ההצעות למכרז.

כל פרויקט הינו בהיקף כספי שלא יפחת מהעלות המפורטת בטבלה לפי   ג)
 הקטגוריה לה הגיש המציע הצעתו: 
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  לא כולל מע"מ)היקף כספי (במחירים שוטפים   קטגוריה

  ₪ 100,000  א

  ₪ 200,000  ב

  ₪ 250,000  ג

  ₪ 100,000  ד

  ₪ 100,000  ה

  ₪ 200,000  ו

מנהלי הפרויקט הראשיים, אותם ציין המציע במסגרת המענה לתנאי המקדמי כל אחד מ  6.1.5
 ןבניהול פרויקטים בקטגוריות הרלוונטיות עבורהינו בעל ניסיון  ,לעיל 6.1.3 הנקוב בסעיף

נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לכל  , והשליםאת השירותים קהוא עתיד להעני
אותו מנהל פרויקט במסגרת את המציע פרויקטים בכל קטגוריה עבורה הגיש  3הפחות, 

  , כאשר:הצעתו למכרז

בכל פרויקט כאמור נכללו לפחות שני תחומי שירות שונים מאלה המפורטים עבור   6.1.5.1
גוריה, ובכל מקרה באופן שבו לפחות אחד מתחומי השרות בכל אותה הקט

  קטגוריה, יהיה אחד מאלה המפורטים להלן: 

לרבות מדידת זמנים וחישובי משאבים , תקינה (בדיקת תקן) -קטגוריה א' 
  נדרשים

  אסטרטגיה   -  קטגוריה ג'

  ניתוח המלצה והטמעת מבנים ותפיסות הפעלה ארגוניים - קטגוריה ד' 

  הכנת פרוגראמות למבנים ומתקנים -קטגוריה ה' 

  סימולציה בכלים ייעודיים הכוללים אנימציה, לרבות אופטימיזציה -קטגוריה ו' 

  בכל  אחד מהפרויקטים, התקיימו כל אלה:בנוסף,   6.1.5.2

  עובדים לפחות. 300כל פרויקט בוצע עבור לקוח שונה, כאשר לכל לקוח   א)

שלוש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת  כל פרויקט בוצע במהלך  ב)
  ההצעות למכרז.

כל פרויקט הינו בהיקף כספי שלא יפחת מהעלות המפורטת בטבלה לפי   ג)
 הקטגוריה לה הגיש המציע הצעתו: 

  היקף כספי (במחירים שוטפים לא כולל מע"מ) קטגוריה

  ₪ 100,000  א

  ₪ 200,000  ב

  ₪ 250,000  ג

  ₪ 100,000  ד

  ₪ 100,000  ה

  ₪ 200,000  ו

(מפ"ל האיכות)  ונספח ה' (תצהיר לצורך הוכחת עמידה בתנאים המקדמיים) נספח ב'נוסח מעודכן של  .2
על  .כנספח להבהרה זו ףמצור ,הכולל את העדכונים המתוארים בהבהרה זו לעיל ,לטופס הזמנת ההצעות
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, אשר יחליפו את הנספחים המעודכנים הנספחיםהמשתתפים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות 
  .המקוריים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות במועד פרסום המכרז

  דחיית מועדים .3

  כדלקמן: יעודכנוהמועדים הבאים הנקובים בטופס ההזמנה 

, ידחה ת ההצעותלטופס הזמנ 5.10.2בסעיף  כפי שהוא נקוב ,הצעות במכרזהד האחרון להגשת עהמו .3.1
 . 10:00 בשעה 10.8.2017ליום 

לטופס הזמנת  4.2.2.1המועד האחרון להירשם למכרז במשרדי הרשות, כפי שהוא נקוב בסעיף  .3.2
 . 12:00 בשעה 7.8.2017ידחה ליום  ,ההצעות

לטופס  4.2.2.2כפי שהוא נקוב בסעיף המועד האחרון להירשם למכרז באמצעות אתר האינטרנט,  .3.3
 .23:30 בשעה 6.8.2017ידחה ליום  ,הזמנת ההצעות

ידחה  ,לטופס הזמנת ההצעות 22.1כפי שהוא נקוב בסעיף רון להגשת שאלות הבהרה, המועד האח .3.4
 .15:00 בשעה 7.201725.ליום 

 שלא נדחו במפורש בהבהרה זו יישארו בעינם. םמועדיהכל יתר 

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. 

 כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.ידו -על המציע להגיש הבהרה זו כשהיא חתומה על

  

  
        

    חתימת וחותמת המציע
                

  

  בברכה,

  ן, קנייאילן כהן
   אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה
  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  ליועץ המשפטי בכיר סגן -      עו"ד קרן כהן

  רא"ג תכנון וארגון -    אלון זילברשטייןמר 
  רא"ג תעשיה וניהול -      יוסי צמחמר 

 מזכירת ועדת המכרזים
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( נספח ב'   לטופס הזמנת ההצעות )מעודכן ׁ
  לטופס הזמנת ההצעות 7.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  בכתב כדלקמן:וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה 

 -[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
עבור לאספקת שירותי תעשיה וניהול  2017/070/0138/00, מכרז פומבי מס' כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .רשות שדות התעופה

 .מותצהיר זה בש מוסמך לחתום על, ומציעהנני משמש כ ___________ ב .2

 המציע מגיש את הצעתו למכרז ביחס לקטגוריה/יות ____________. .3

 :אני מצהיר בזאת, כי .4

הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  .4.1
עד האחרון להגשת שנים רצופות, המסתיימות במו 5הרשום כדין בישראל, אשר הינו בעל ותק של 

 ההצעות, במתן שרותי תעשיה וניהול. 

  נתונים להוכחת ההצהרה:

שם הפרויקט ותיאור 
  השירותים 

פרטי הלקוח לו הוענקו 
  השירותים

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  תקופת ביצוע השירותים

[נא לציין תחילה וסיום: חודש ושנה, לרבות מועד 
  השלמת הביצוע]

      

      

      

      

      

  *מספר השורות הינו לשם המחשה בלבד. 

מהנדסי תעשיה וניהול  3נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע מעסיק כעובדים, לפחות  .4.2

רצופים המסתיימים במועד האחרון להגשת  חודשים קלנדאריים 24מטעמו, וזאת לפרק זמן של 

 שנים לפחות.  5ההצעות, כאשר כל אחד מהם בעל וותק מקצועי במתן שירותי תעשיה וניהול של 

תקופת העסקתו של העובד אצל   שם העובד ומספר ת.ז.
  המציע

  [חודש ושנה]

 5וותק מקצועי במתן שירותי תעשיה וניהול של 
  שנים לפחות 

  [כן / לא]

      

      

      



5  

 
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581- 03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - ל בן"נמל התעופה הבינ, 7ד "ת:  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

במידה והצעתו תזכה במכרז, יעניק המציע את השירותים בקטגוריה הרלוונטית בה זכה, באמצעות  .4.3

שני מנהלי פרויקט ראשיים מוצעים מטעמו, בקטגוריה הרלוונטית בה צברו ניסיון, ואשר עומדים 

 : מנהלי הפרויקט הראשיים")בתנאים הבאים (להלן: "

שנים לפחות במתן  7המוצעים הינו בעל ניסיון של כל אחד משני מנהלי הפרויקט הראשיים  .4.3.1

 וגםשירותי ייעוץ ארגוני, בקטגוריה/יות הרלוונטית/יות עבורה/ן הגיש המציע את הצעתו; 

לפחות אחד ממנהלי הפרויקט הראשיים המוצעים הנו בעל תואר מהנדס תעשיה וניהול  .4.3.2

 ממוסד אקדמאי מוכר.

 הראשיים הפרויקט מנהלי משני אחד כל, למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .4.3.3

 .שנה פחותל של תקופה במשך המציע אצל מועסק המוצעים

מהנדס תעשיה וניהול של מנהל הפרויקט  אישור הזכאות לתואר* המציע ייצרף לטופס זה העתק "נאמן למקור" של 
 המוצע.

מנהל פרויקט מוצע, בעל תואר  גבוהה.אקדמי ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה [הזכאות הינה לתואר 
ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים 

 אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך]

  נתונים להוכחת ההצהרה:

ת.ז.  -שם ו
מנהל הפרויקט 

  המוצע

הקטגוריה בה מוצע 
  כמנהל פרויקט

מתן שירותי ייעוץ בתקופת הניסיון 
[חודש ארגוני בקטגוריה הרלוונטית 

  ושנה]

תקופת העסקה אצל המציע 
  ]ושנה[חודש 

        

        

        

        

  * מספר השורות הינו לשם המחשה בלבד.            

לצורך קבלת ציון האיכות המציע יצרף להצעתו קו"ח של מנהלי הפרויקט הראשיים תוך פירוט הנתונים 
במפ"ל האיכות עבור כל אחד ממנהלי הפרויקט הראשיים המוצעים, לרבות פירוט ביחס לניסיון הנדרשים 

  מוצג. בפועל בכל פרויקט ששאותו מנהל פרויקט ראשי ביצע דגש על תפקידים שצבר בתחום תוך 

פרויקטים בכל  3נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע תכנן, עיצב, הפיק והקים לפחות  .4.4

 ריה עבורה הגיש את הצעתו למכרז, כאשר:קטגו

בכל פרויקט כאמור נכללו לפחות שני תחומי שירות שונים מאלה המפורטים עבור אותה  .4.4.1

קטגוריה, ובכל מקרה באופן שבו לפחות אחד מתחומי השרות בכל קטגוריה יהיה מאלה 

 המפורטים להלן: 

  נדרשים משאבים וחישובי זמנים מדידת לרבות  -)  תקן בדיקת( תקינה -קטגוריה א' 

   אסטרטגיה - ' ג קטגוריה

  ארגוניים הפעלה ותפיסות מבנים והטמעת המלצה ניתוח -קטגוריה ד' 

  ומתקנים למבנים פרוגראמות הכנת -קטגוריה ה' 
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 .אופטימיזציה לרבות, אנימציה הכוללים ייעודיים בכלים סימולציה -קטגוריה ו' 

  מו כל אלה:, בכל  אחד מהפרויקטים, התקייבנוסף .4.4.2

  עובדים לפחות. 300כל פרויקט בוצע עבור לקוח שונה, כאשר לכל לקוח   )א

כל פרויקט בוצע במהלך שלוש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות   )ב
  למכרז.

פרויקט הינו בהיקף כספי שלא יפחת מהעלות המפורטת בטבלה לפי הקטגוריה  כל  )ג
 לה הגיש המציע הצעתו: 

  )מ"מע כולל לא שוטפים במחירים( כספי היקף  קטגוריה

  ₪ 100,000  א

  ₪ 200,000  ב

  ₪ 250,000  ג

  ₪ 100,000  ד

  ₪ 100,000  ה

  ₪ 200,000  ו

לעיל הינו בעל  4.3כל אחד ממנהלי הפרויקט הראשיים, אותם ציין המציע במסגרת המענה בסעיף  .4.5

ניסיון בניהול פרויקטים בקטגוריות הרלוונטיות עבורן הוא עתיד להעניק את השירותים, והשלים 

פרויקטים בכל קטגוריה עבורה הגיש המציע  3נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לכל הפחות, 

 את אותו מנהל פרויקט במסגרת הצעתו למכרז, כאשר:

בכל פרויקט כאמור נכללו לפחות שני תחומי שירות שונים מאלה המפורטים עבור אותה  .4.5.1

הקטגוריה, ובכל מקרה באופן שבו לפחות אחד מתחומי השרות בכל קטגוריה, יהיה אחד 

  מאלה המפורטים להלן: 

  תקינה (בדיקת תקן), לרבות מדידת זמנים וחישובי משאבים נדרשים -קטגוריה א' 

  אסטרטגיה   - קטגוריה ג' 

  ניתוח המלצה והטמעת מבנים ותפיסות הפעלה ארגוניים -קטגוריה ד' 

  הכנת פרוגראמות למבנים ומתקנים -קטגוריה ה' 

  סימולציה בכלים ייעודיים הכוללים אנימציה, לרבות אופטימיזציה -קטגוריה ו' 

 , בכל  אחד מהפרויקטים, התקיימו כל אלה:בנוסף .4.5.2
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 .לפחות עובדים 300 לקוח לכלכאשר  ,שונה לקוח עבור וצעכל פרויקט ב  )א

כל פרויקט בוצע והושלם במהלך שלוש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת   )ב
 ההצעות למכרז. 

העלות המפורטת בטבלה הבאה, לפי מ יפחת שלא כספי בהיקף הינוכל פרויקט   )ג
 הקטגוריה לה הגיש המציע הצעתו: 

  ולל מע"מ)היקף כספי (במחירים שוטפים לא כ קטגוריה

  ₪ 100,000  א

  ₪ 200,000  ב

  ₪ 250,000  ג

  ₪ 100,000  ד

  ₪ 100,000  ה

  ₪ 200,000  ו

  לתצהיר זה. 1לעיל יש למלא את הטבלאות המצורפות כנספח  4.4.2  -ו 4.3 * לצורך הוכחת ההצהרות בסעיף 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

          ___________________  
  חתימת המצהיר                                                                        

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

את האמת וכי  לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר
  אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                  
                                                                  __________________  

   חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                                 

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים להוכחת הנתונים אותם  *
ו/או במסמכים  ןבהכשכל הנתונים המפורטים וציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, 

  כמפורט בנספח זה.  ,, יאומתו באמצעות תצהירןהמצורפים אליה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז 
/או לגבור בשום אופן וצורה על  הנוסח המחייב של נספח זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו

  ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       
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  1נספח 

 לכלבנספח ב' לעיל ימלא המציע את הטבלאות המתאימות  4.4.2  -ו 4.3 בסעיפים  לצורך הוכחת ההצהרות
  למכרז. קטגוריה בה הוא מגיש הצעתו 

, כשכל שלהלןתיערכנה באופן זהה לטבלאות ש טבלאותהמציע רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות 
  .ב' בנספחשתצהיר ה, יאומתו באמצעות ןו/או במסמכים המצורפים אליהן הנתונים המפורטים בה

בתנאים המקדמיים תשומת לב המציעים כי נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות ישמש גם לצורך הוכחת העמידה 
  וגם לצורך ניקוד האיכות.

יפרט  עבורה הוגשה הצעה(ניסיון המציע) בכל אחת מהקטגוריות הרלוונטיות  1במסגרת המענה בטבלה מס' 
לטופס  6.1.4מעבר לאלה שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף  פרויקטים נוספים 2המציע 

הצגת ניסיון כאמור יזכה את המציע  הפרויקטים עונים לתנאים המוגדרים בסעיף זה. 2הזמנת ההצעות, כאשר 
  .גם בציון איכות בהתאם למפ"ל האיכות המצורף כנספח ה' לטופס הזמנת ההצעות
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  שירותי יעוץ לאפקטיביות בתפעול ובשרות -קטגוריה א' 

  ניסיון המציע – 1טבלה מס' 

  תחומי שירות   הפרויקט שם ותיאור

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
מדדים  פיתוח  ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 

בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

                              

            
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 

בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

                                                

  
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 
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בניית שיטות שכר   ☐
או שיטות תגמול עידוד 

  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

  
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 

בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

        

  
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 

בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐
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  )בכל קטגוריהממנהלי הפרויקט הראשיים  כל אחד(יש למלא את הטבלה עבור ניסיון מנהל הפרויקט הראשי  – 2טבלה מס' 

  שם מנהל הפרויקט: ________________

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  טלפון ודוא"ל][שם, 

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 

בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

        

  
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 

בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

        

  
פיתוח מדדים   ☐

  לקביעת רמות שירות

שינוי והטמעה של   ☐
  תהליכי שירות

תקינה (בדיקת תקן)    ☐
לרבות מדידת זמנים   -

וחישובי משאבים 
  [חובה]נדרשים 
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בניית שיטות שכר   ☐
עידוד או שיטות תגמול 
  לרבות סיוע בהטמעתן

ניתוח תהליכים   ☐
  ותיעודם, שיפור שיטות

ניתוחי כדאיות,   ☐
  עלות תועלת 

  ניהול ביצועים  ☐

  

  

  שירותי מדידות –קטגוריה ב' 

  ניסיון המציע – 1טבלה מס' 

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  עובדי הלקוח מספר

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות
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  )בכל קטגוריהממנהלי הפרויקט הראשיים  כל אחד(יש למלא את הטבלה עבור ניסיון מנהל הפרויקט הראשי  – 2טבלה מס' 

  מנהל הפרויקט: ________________שם 

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  
מדידות זמני תפעול  ☐

  ושירות 

מדידות של רמת   ☐
  השירות

        

  

  שירותי יעוץ אסטרטגיים –קטגוריה ג' 

  ניסיון המציע – 1טבלה מס' 

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

לא (במחירים שוטפים 
  כולל מע"מ)

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

        

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

        

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
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  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

        

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

        

  

  

  )בכל קטגוריהממנהלי הפרויקט הראשיים  כל אחד(יש למלא את הטבלה עבור ניסיון מנהל הפרויקט הראשי  – 2טבלה מס' 

  שם מנהל הפרויקט: ________________

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

        

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות

        

  
אסטרטגיה ארגונית    ☐

  [חובה]

הערכת מצב   ☐
  אסטרטגית

תכניות עבודה   ☐
  ארגוניות
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  שירותי יעוץ ופיתוח ארגוני –קטגוריה ד' 

  ניסיון המציע – 1טבלה מס' 

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו
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  )בכל קטגוריהממנהלי הפרויקט הראשיים  כל אחד(יש למלא את הטבלה עבור ניסיון מנהל הפרויקט הראשי  – 2טבלה מס' 

  שם מנהל הפרויקט: ________________

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  טלפון ודוא"ל][שם, 

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  
ניתוח המלצה  ☐

והטמעת מבנים ותפיסות 
  [חובה]הפעלה ארגוניים 

  הובלת שינוי ארגוני ☐

שירותי יעוץ לארגון  ☐
  וניהולו

        

  

  

  אפיון, תכנון וניהול פרויקטים –קטגוריה ה' 

  ניסיון המציע – 1טבלה מס' 

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

        

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים
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תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

        

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

        

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

        

  
  

  )בכל קטגוריהממנהלי הפרויקט הראשיים  כל אחד(יש למלא את הטבלה עבור ניסיון מנהל הפרויקט הראשי  – 2טבלה מס' 

  שם מנהל הפרויקט: ________________

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא 
  כולל מע"מ)

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

        

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים
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ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

  
הכנת פרוגראמות  ☐

  [חובה] למבנים ומתקנים

תכנון פונקציונאלי  ☐
  למבנים ומתקנים

ניהול פרויקטים  ☐
(מעקב משימות ולו"ז 

  פרויקט)

        

  

  סימולציה ואופטימיזציה –קטגוריה ו' 

  ניסיון המציע – 1טבלה מס' 

  תחומי שירות   שם ותיאור הפרויקט

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

(תחילה וסיום: חודש 
  ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

לא (במחירים שוטפים 
  כולל מע"מ)

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה

        

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה

        

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה

        

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה

        

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה
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  )בכל קטגוריהממנהלי הפרויקט הראשיים  כל אחד(יש למלא את הטבלה עבור ניסיון מנהל הפרויקט הראשי  – 2טבלה מס' 

  שם מנהל הפרויקט: ________________

  תחומי שירות   הפרויקטשם ותיאור 

במקום  [יש לסמן  
  הרלוונטי]

*תשומת לב המציעים 
  לעיל 4.4לדרישות סעיף 

ופרטי איש  שם הלקוח
  קשר

  [שם, טלפון ודוא"ל]

  

  תקופת ביצוע הפרויקט  מספר עובדי הלקוח

 (תחילה וסיום: חודש ושנה)

  היקף כספי של הפרויקט

(במחירים שוטפים לא כולל 
  מע"מ)

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה

        

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה

        

  
סימולציה בכלים  ☐

ייעודיים הכוללים 
אנימציה, לרבות 

  [חובה] אופטימיזציה

חקר ביצועים  ☐
  ואופטימיזציה
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  לטופס הזמנת ההצעות (מעודכן) 'הנספח 
  לכל קטגוריה -"ל האיכות מפ

 האיכות מציון נק' 15חלק זה מהווה  –ניסיון המציע  .1

המציע נדרש להציג יכולת וניסיון בביצוע פרויקטים בתחום כל קטגוריה עבורה הוגשה הצעה. לצורך קבלת 
פרויקטים נוספים, מעבר לאלה שהוצעו במסגרת המענה לתנאי  2ציון איכות בפרמטר זה, על המציע להציג 

אים המוגדרים בסעיף הפרויקטים עונים לתנ 2לטופס הזמנת ההצעות, כאשר  6.1.4המקדמי הנקוב בסעיף 
  זה. 

אשר כל אחד מחמשת הפרויקטים (אלו שהוצעו במסגרת המענה לתנאי המקדמי ושני הפרויקטים הנוספים) 
לכל פרויקט  נקודות 3 -ב את המציע יזכה לטופס הזמנת ההצעות 6.1.4 ףיענה לדרישות שהוגדרו בסעי

  נקודות.  15ובסה"כ  
 מציון האיכות %45מנהלי פרויקט ראשיים/חלק זה מהווה  –חוות דעת ממליצים  .2

ציון   קריטריון
  איכות

  משקולת בציון איכות

עבור מנהלי הפרויקט הראשיים, וזאת  לקוחות דעת חוות
באמצעות אנשי הקשר אותם ציין המציע במענה לתנאי 

   .לטופס הזמנת ההצעות 6.1.5המקדמי הנקוב בסעיף 

 לקוחותה של דעת חוות 2תינתנה  עבור כל מנהל פרויקט ראשי
בפרויקטים שנוהלו באמצעותו, לבחירת הרשות, כאשר ציון 

  נקודות. 11.25מקסימאלי עבור כל חוות דעת הנו  

 הבכירים ניהולה מדרגי באחת להיות חייב הממליץ הקשר איש
 לא הרשות ,זו בדרישה עומד לא הקשר ואיש במידה. בארגון
 המלצה קבלת אי כי יובהר בנוסף. זה סעיף לניקוד בו תתחשב

  .'נק 0 יהא הניקוד, כלשהו קשר איש י"ע

בהתייחס לשאלון מובנה ואחיד אשר  תיבחן הלקוחות דעת חוות
איכות השירות, מקצועיות,  :הבאים פרמטריםיכלול את ה

מידת ההצלחה של שרותי המציע אצל זמינות ועמידה בלו"ז, 
  וכיו"ב.  מזמין

  נק' 45  

 מציון האיכות %40חלק זה מהווה  –התרשמות מהצוות  .3

ציון   קריטריון
  איכות

  משקולת בציון איכות

 הצגת" במסגרתהראשיים  משני מנהלי הפרויקט התרשמות
  ". והפרויקטים הצוות

 מקצועית וועדה בפני הרשות י"ע שיקבע במועד יערך הריאיון
 הצגת לרבות, הריאיון אורך .המכרזים וועדת י"ע שתמונה
 יעלה לא ת,הצוו וחברי המציע של כללי תיאור הכוללת פתיחה

   .דקות 45 על

 התרשמות: הבאים הפרמטרים פ"ע, היתר בין, יינתן הניקוד
גורם מטעם החברה אשר ירכז ויוביל  –ממנהל הפרויקט  כללית

פרויקטים ברשות ויהיה אחראי באופן אישי על ביצוע העבודות 
; מקצועיות ובקיאות נתונים הצגת ולתויכ ביטוי כושרואיכותן; 

 מהצגת התרשמות בתחום השירותים ובקטגוריה הרלוונטית;
ים בתחומי הקטגוריה; הכרות והבנה של מתודולוגיה פרויקט
  בתחום.

  נקודות. 20ציון מקסימאלי עבור כל  מנהל פרויקט יהא 

  נק' 40  
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