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 מעודכן - פירוט ניסיון קודם – 9נספח א/

 (6.3-3.3הנחיות לגבי אופן הוכחת עמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון קודם )סע'  -חלק א'

אודות קבלני ו אודותיולהוכחת עמידתו בתנאי הסף לעניין ניסיון יפרט המציע בהצעתו את הפרטים הבאים 

 (.כל אחד בנפרד)המשנה 

על המציע לוודא כי הפרוט אודות הניסיון יהיה באופן שיוכיח את עמידת המציע עומד בתנאי הסף על כל  (1

,  הנתונים שיציין המציע אודות ניסיונו ישות הסףניסיון העולה על דרסעיפיהם, ובנוסף, ככל שיש למציע 

לעניין איכות המציע )המפורטות בסעיף  לאמות המידהיהיה באופן שיאפשר שקלול הניסיון הנוסף בהתאם 

 במסמך א' לעיל(. 10.3

על המציע לפרט את נסיונו בתחום השרותים המוצעים על ידו כנדרש בתנאי הסף ובמסמכי מכרז זה, בכלל  (2

 ( בפרט, לפי העניין וכדלקמן:2021 - 2018האחרונות )ובשנים 

 בתחום מערכות המידע (1)

 ניסיונו בתחום פיתוח מערכות מידע התקנתן ותמיכה בהן.  (1

 המוצעות. GIS –ניסיונו במערכות ה  (2

 ניסיונו במערכות המילוליות המוצעות. (3

 נסיונו בכלים לניהול שכבות נושאיות. (4

 המוצעות יצרף המציע להצעתו:להוכחת נסיונו בתחום המערכות 

  מלא וחתום כנדרש 10נספח א/את 

 ( רשימת לקוחות, כנדרש בתנאי הסף, אצלם מותקנת ופועלת ברמת ייצורProduction מערכת ,)

 GISכל מערכת מילולית ו/או  2021עד  2018כדוגמת המערכת הנדרשת למזמין וזאת במהלך השנים 

 המוצעת כולל: 

 סוג מערכת -

 מועד התקנה -

 מועד תחילת ייצור -

 יחידות משתמשות -

 כמות משתמשים -

 פרטי הממליצים אצל כל לקוח )שם לקוח, שם מלא של הממליץ, תפקיד, וטלפון(. -

 

 בתחום שרותי המידע, לפי העניין המרחבי ו/או המילולי (2)

 .GISנסיונו בתחום הכנה לקליטה ו/או קליטת מיפוי פוטוגרמטרי למערכת  (1

 .GISליטת אורתופוטו למערכת נסיון בהכנה לקליטה ו/או ק (2

 .GISנסיונו בתחום קליטת גושים וחלקות ממפות גוש / קבצים כשכבות קדסטר למערכת  (3

 .GISנסיונו בתחום הכנה לקליטה וקליטת תוכניות לסוגיהן מקבצי מתכננים ו/או מודדים למערכת  (4

ם קשיחים למערכת נסיונו בתחום איתור ו/או הכנה לקליטה ו/או קליטת תוכניות לסוגיהן מפלטי (5

GIS. 
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 נסיונו בתחום יצירת ארכיון תוכניות וקטוריות קלוטות ערוך להצגת גרפית של הסטוריה תכנונית. (6

נסיונו בתחום איתור ו/או הכנה לקליטה ו/או קליטה עיגון וקישור של תוכניות סרוקות לסוגיהן  (7

 .GISלמערכת 

והכנת שכבות מידע גיאוגרפיות מרחביות שאינן  נסיונו בתחום איסוף מידע מילולי, טבלאי ווקטורי (8

 נמנות על השכבות לעיל ולהלן.

 .GISנסיונו בתחום יצירה, הכנה לקליטה וקליטת מפות רצף תכנוני )קומפילציה( במערכת  (9

 לחוק התכנון והבניה. 101ותיקון  33נסיונו בתחום הכנת מידע תכנוני לפי תיקון  (10

 ין עיר.נסיונו בהקמת ארכיוני תוכניות בני (11

 נסיונו בשרותי עדכון נתונים מילוליים ו/או גרפיים ו/או גיאוגרפיים במערכות יעודי קרקע. (12

 

 להוכחת נסיונו בתחום השרותים המוצעים יצרף המציע להצעתו: (3)

 GISרשימת לקוחות, כנדרש בתנאי הסף,  להם סופקו השרות הסבת נתונים ממערכת מילולית ו/או 

למערכת המוצעת, איסוף ו/או עריכת ו/או הכנה לקליטה ו/או קליטה ו/או טיוב ו/או עדכון של נתונים 

 , כולל:2021 -2018דוגמת המוצעת, במהלך השנים  GISלמערכת מילולית ו/או 

 פרוט השרות -

 היקף השרות -

 מועד התחלתו וסיומו של השרות -

 השימוש שנעשה בתפוקות כל שרות -

 כל לקוח )שם לקוח, שם מלא של הממליץ, תפקיד, וטלפון(. פרטי הממליצים אצל -

 

 הבהרה:

 את רשימות הלקוחות, כנדרש לעיל, יש לערוך בטבלאות.  -

 יש לציין במפורש ככל שהניסיון הינו של ספק משנה מטעם המציע. -

 תחום.יש להכין רשימת לקוחות נפרדת לכל אחד מתחומי השרותים המפורטים לעיל ולכל סוג שרות בכל  -

יש להקפיד על מילוי כל הפרטים באופן שיאפשר למזמין לבחון את עמידת המציע הן  בתנאי הסף והן  -

 באמות המידה לבחינת איכות המציע והצעתו.

 

למזמין שמורה הזכות שלא לקחת בחשבון כל מידע על לקוח של מציע שלא ברור מהכתוב בהצעה אופן היותו מענה 

 .דה לאיכותעל תנאי הסף ו/או אמות המי
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 טבלאות לפירוט ניסיון קודם -חלק ב'

   של:  (GIS)מרחבית  וזכויות בניה  יעודי קרקע ניהולמערכת בכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .א

 *   / המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________/ ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 / הועדה הרשותשם  #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

 
  

                                                             
 

 "עד כה" -בעמודת "סיום חוזה התקשרות" חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות יש לציין זאת  1
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 :של מערכת יעודי קרקע מילולית בכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .ב

 *   / המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________/ ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 / הועדה שם הרשות #.
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

  
                                                             

 

 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 1
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  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

 :של מערכת רישוי ופיקוח על הבניהב המציעכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .ג

  *   / המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________/ ספק קבלן 
יש לסמן  *


 המתאים.במקום   

 / ועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 1 התקשרות

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

 
  

                                                             
 

 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 1
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  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

 :בועדות מקומיות לתכנון ולבניה של מערכת מעקב תב"ע בכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .ד

 *   / המציע המשנה ששמו העסקי הוא:____________________________ / ספק קבלן 
 במקום המתאים.  יש לסמן  *

 / הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

איש הקשר  טלפון
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

  

                                                             
 

 "סיום חוזה התקשרות" חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת 1
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  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

מותאם לעבודה של ועדות מקומיות לתכנון ולבניה  באתר הנדסיכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .ה
 הוא:_____________________________המשנה ששמו העסקי / ספק קבלן  המציע /  * :של

יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 /  הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 1המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

  

                                                             
 

 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 1
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 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  41עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

בתחום הרישוי  המילוליותממשק בין כל המערכות ב ,כולל 2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיוןהנסיון  פרוט .ו
 והפיקוח על הבניה, התכנון )מעקב תב"ע( החבויות )אגרות והשבחה( יעודי הקרקע והנכסים לבין עצמן

 *קבלן המשנה ששמו העסקי הוא:___________________________ המציע  של    לרשויות מקומיות 
יש סמן 


  במקום המתאים.  

 שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 המערכת

 סיום הסכם

 1ההתקשרות

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)       

(2)       

(3)       

(4)       

(5)       

(6)       

(7)       

ממשק בין המערכות המילוליות בתחום הרישוי ב כולל 2021 - 2018השנים בין , פרוט הנסיוןהנסיון  פרוט .ז
מערכת מרחבית לניהול יעודי הקרקע על רקע והפיקוח על הבניה, התכנון )מעקב תב"ע( ויעודי הקרקע לבין 

קבלן המשנה ששמו העסקי  המציע  לרשויות מקומיות של  שכבות המידע התכנוני והקנייני
יש סמן  *הוא:_____________________________


  במקום המתאים.  

 שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 המערכת

 סיום הסכם

 1ההתקשרות

כמות 
משתמשים 

 בממשק

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        
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  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

ממשק בין המערכות המילוליות בתחום הרישוי ב כולל 2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיוןהנסיון  פרוט .ח
קבלן המשנה  המציע  של  מערכת גביה יעודית לרשויות מקומיותוהפיקוח על הבניה והחבויות לבין 

יש סמן  *ששמו העסקי הוא:_____________________________


  במקום המתאים.  

 שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 המערכת

 סיום הסכם

 1ההתקשרות

כמות 
משתמשים 

 בממשק

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 11/2022מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  43עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

ממשק בין המערכות המילוליות בתחום הרישוי ב כולל 2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיוןהנסיון  פרוט .ט
קבלן המשנה ששמו העסקי  המציע  של  זמיןלבין מערכת רישוי והפיקוח על הבניה והחבויות 

יש סמן  *הוא:___________________________


 במקום המתאים.  

 שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 המערכת

 סיום הסכם

 1ההתקשרות

כמות 
משתמשים 

 בממשק

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

ממשק בין המערכות המילוליות בתחום התכנון ב כולל 2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיוןהנסיון  פרוט .י
קבלן המשנה ששמו העסקי  המציע  של  לבין מערכת תכנון זמין )מבא"ת()מעקב התב"ע(  

יש סמן  *הוא:___________________________


 במקום המתאים.  

 שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 המערכת

 סיום הסכם

 1ההתקשרות

כמות 
משתמשים 

 בממשק

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

  



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 11/2022מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  44עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

 לעבודה שלמותאם )השבחה ואגרות(  במערכת לניהול חבויות כולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .יא
 :ועדות מקומיות לתכנון ולבניה של

*  / המציע  המשנה ששמו העסקי הוא:_____________________________/ ספק קבלן 
יש סמן  *


 במקום המתאים.  

 / הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 6המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

 

                                                             
 

 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 6



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 11/2022מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  45עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום רשות תמרור מערכת בכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .יב
 :שלורשויות מקומיות   לעבודה של  מותאמת רשותית

*  / המציע  העסקי הוא:_____________________________המשנה ששמו / ספק קבלן 
יש לסמן  *


 במקום המתאים.  

 /  הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 7המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 משתמשים

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

                                                             
 

 התקשרות"חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה  7



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 11/2022מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  46עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

של יעודי קרקע  )וקטורית(  יצירת קומפילציה מרחבית ב המציעכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .יג
המשנה ששמו העסקי / ספק קבלן  המציע /  * בועדות מקומיות לתכנון ולבניה של: וזכויות בניה

יש סמן  * הוא:_____________________________


 במקום המתאים.  
 

 / הועדה שם הרשות #
מועד 

התקנת 
 8המערכת

 סיום
 1 התקשרות

כמות 
 תוכניות

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

 

  

                                                             
 

 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 8



 האזורית מטה יהודההמועצה 
 11/2022מכרז פומבי מספר 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מכרז לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה 

   
 אזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות למועצה   © 113מתוך  47עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:11 21/07/2022 : מעודכן 9נספח א/ 

 

יצירת קומפילציה מילולית של יעודי קרקע וזכויות בניה ב המציעכולל,  2021 - 2018בין השנים , פרוט הנסיון .יד
לחוק התכנון והבניה בועדות מקומיות לתכנון ולבניה,  101/  33והכנת דפי מידע תכנוני לצרכי היתר לפי תיקון 

יש סמן  *המשנה ששמו העסקי הוא:__________________________/ ספק קבלן  , המציע  של:


  

 במקום המתאים
 

 / הועדה הרשותשם  #
מועד 

התקנת 
 9המערכת

 סיום חוזה
 ההתקשרות

1 

כמות 
 תוכניות

שם איש הקשר 
 ברשות ותפקידו

טלפון איש הקשר 
 ברשות

(1)        

(2)        

(3)        

(4)        

(5)        

(6)        

(7)        

(8)        

(9)        

(10)        

 

 

                                                             
 

 חודש ושנה, ככל שלא הסתיימה ההתקשרות ניתן לציין זאת בעמודת "סיום חוזה התקשרות" 9


