נספח  7...2מעודכן – תצהיר בדבר ניסיון המציע
אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
המציע ________________________ (להלן ":המציע") בקשר למכרז מס' 16160
לאספקה ,התקנה ,הטמעה ,אינטגרציה ותחזוקה של מערכת מידע אחידה לנוסע ( )iPISבתחנות רכבת
וברכבות עבור רכבת ישראל
א .הנני משמש כ__________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי זה בשמו,
מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
ב .אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן כי הפרויקטים המוצגים בוצעו לאחר  6112ועד למועד
האחרון להגשת ההצעות ,וכי המציע ,שימש כספק ראשי בשני פרויקטים מחשוביים אשר בוצעו בישראל
ושניהם נמצאים במועד הגשת ההצעה בשלב אחריות או התחזוקה.
ג .מובהר ומודגש כי המציע רשאי להציג פרויקט אחד שבוצע על ידי חברה קשורה למציע כספק ראשי
ובלבד ולפחות פרויקט אחד מבין השניים בוצע על ידי המציע בעצמו כספק ראשי.
ככל שהמציע בחר לעמוד בתנאי סף זה באמצעות פרויקט אחד שבוצע באמצעות חברה קשורה
למציע  ,חברה זו תהא מחוייבת לתת תמיכה בפרויקט
ד .אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן כי במועד האחרון להגשת הצעות מועסקים באופן ישיר
על ידי המציע _______ עובדים בתחום תשתיות ותוכנה.
לעניין תצהיר זה:
א" .ספק ראשי" הינו מי שהוביל וניהל את ההתקשרות מול הלקוח לרבות את קבלני המשנה ,משלב ההקמה
ועד לשלב התחזוקה ,לכדי פתרון אחד ,ובמועד האחרון להגשת הצעות מעסיק באופן ישיר  21עובדים
לפחות בתחום תשתיות ותוכנה.
ב" .פרויקטים מחשוביים " הנם פרויקטים בהם התקיימו ,עבור כל פרויקט בנפרד ,התנאים המפורטים להלן
ובאופן מצטבר:
 )1הפרויקט בוצע לאחר  11/11/6112ועד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 )6הפרויקט כלל הקמת מערכת מידע ופיתוח ממשקי תוכנה למערכות מידע ארגוניות או מערכות מידע
חיצוניות.
 )3היקף ההתקשרות הינו לפחות  ₪ 11,111,111לפרויקט.
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פרויקט לדוגמה  1של המציע
המציע נדרש למלא טבלה זו לצורך עמידה בתנאי הסף.

פרטים למילוי המציע לשם הוכחת עמידתו
בתנאי הסף
פרטי הלקוח לדוגמה

שם לקוח לדוגמה:
שם איש קשר:
טלפון נייד של איש קשר:
תפקיד איש קשר:
דוא"ל איש קשר:

שם הפרויקט:
שם הספק הראשי
המציע /חברה קשורה למציע (נא להקיף בעיגול)
תיאור מערכת המידע שהוקמה במסגרת הפרויקט
תיאור הממשקים שהוקמו במסגרת הפרויקט בין
מערכת המידע שסופקה אל מערכות חיצוניות
ופנימיות
היקף כספי של הפרויקט הינו לפחות 11,111

כן/לא

ש"ח
הפרויקט בוצע לאחר  11/11/6112ועד למועד
האחרון להגשת ההצעות

כן/לא

האם הפרויקט נמצא בשלב אחריות או התחזוקה

כן/לא
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פרויקט לדוגמה  2של המציע
המציע נדרש למלא טבלה זו לצורך עמידה בתנאי הסף.

פרטים למילוי המציע לשם הוכחת עמידתו
בתנאי הסף
פרטי הלקוח לדוגמה

שם לקוח לדוגמה:
שם איש קשר:
טלפון נייד של איש קשר:
תפקיד איש קשר:
דוא"ל איש קשר:

שם הפרויקט:
שם הספק הראשי
המציע /חברה קשורה למציע (נא להקיף בעיגול)
תיאור מערכת המידע שהוקמה במסגרת הפרויקט
תיאור הממשקים שהוקמו במסגרת הפרויקט בין
מערכת המידע שסופקה אל מערכות חיצוניות
ופנימיות
היקף כספי של הפרויקט הינו לפחות 11,111

כן/לא

ש"ח
הפרויקט בוצע לאחר  11/11/6112ועד למועד
האחרון להגשת ההצעות

כן/לא

האם הפרויקט נמצא בשלב אחריות או התחזוקה

כן/לא

זהו שמי זו חתימתי והתוכן אשר צוין לעיל אמת.
תאריך ___________ חותמת חברה _______________ חתימת מורשה חתימה __________
אישור
מרח'
__________
עו"ד
בפני
___________התייצב
ביום
כי
לאשר
הריני
__________________________ מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי
באמצעות תעודת זהות מספר ___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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