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 הפצה ודיוור  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה
 עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 /202020מס' הליך 
 

 כללי .1

 -העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני במסגרת  פועל"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" 

בעיר ירושלים . הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ("הצוות"ירושלים )להלן: 

רשת התחבורה הציבורית ו ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם  ובמטרופולין 

 . הנלווית לה

ושילוב  התחבורה הציבורית כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת

 וסע ומסופי אוטובוסים.-ביניהן, ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

הקווים תכנון והקמה של פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו 

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

המבוצעים  יםפרויקטההעבודות ואודות  הפצת מידעולצורך  צוותשל הבמסגרת פעילותו 

, בביצוע הפצה ודיוורות המתמח חברותהתקשר עם ל מבקש הצוות ,והמטרופולין בירושלים

 כמפורט בהזמנה זו להלן. 

יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים 

 או גברים.  

 הגדרות .2

 ון, פיתוח ושימור אורבניהעמותה לתכנ, ירושלים בורהצוות תכנית אב לתח: מזמיןה .א

 .ירושלים

וע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצ: נציג המזמין .ב

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד  הזמנההמפורטים ב

 .תחום הסברהתהא נציגתו מנהלת לא הודיע המזמין למציע אחרת 

המציע יהיה האישיות . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי: המציע .ג

 .המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה

עמו הסכם  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת: זוכים/הזוכה .ד

 .לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו

 .הזוכה/זוכים למתן השירותים כאמור לעילההסכם שיחתם עם : הסכם מסגרת .ה

 לביצוע מטלות שיקבעו. אופן ההתקשרות עם הזוכה/ים: הזמנת עבודה .ו



 

 

 השירותים הנדרשים .3

לשם והתקנת שילוט  הפצה ,דיוורלמתן שירותי  םי/ספקעם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 . והמטרופולין המבוצעים בירושלים יםפרויקטההעבודות ואודות  הפצת אמצעי מידע

 . ( המצורף למסמך זהSOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ) 3.2

על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.  מחייבתכולת העבודה מסמך יובהר כי  3.3

ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

 .וב

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 תקשרות יהיה לכל היותרהה משך 4.1

אשר במהלכה הסתיימה תקופת , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 4.2

ת בהזמנת העבודה וההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

 לשביעות רצון המזמין.

והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, להפעיל את הזוכובהר כי הצוות אינו מתחייב עוד י 4.3

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותהזכות להקטין או להגדיל את הה

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 . הציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשהמ 5.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  5.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

שומים שעליו לנהל על פי פקודת מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והר .א

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן  .ב

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

 במתן שירותי הפצה ודיוור.  שנים לפחות 5בעל ניסיון של המציע  5.3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאשר איכות ההצעה תהווה  תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלןהבחירה  6.1

 :בהתאם לחלוקה הבאה, נקודות 70וההצעה הכספית תהווה  נקודות 30

 
 ניקוד קריטריון

 מקסימלי

6.2  

 .דיווראו /ו הפצהביצוע עבודות ניסיון המציע בשנות 

 נק' 2שנות ניסיון:  6-8

 נק' 3שנות ניסיון :  8-10

 נק' 5שנות ניסיון :  10מעל 

 'נק 5 עד

6.3  

שביצע המציע בחמש השנים ו/או דיוור  ת הפצהוכמות עבוד

 .האחרונות

 נק' 1עבודות:  10-20

 נק' 2עבודות:  21-30

 נק' 3עבודות:  31-40

 נק' 5עבודות:  40מעל 

 'נק 5עד 

6.4  

ניסיון רלוונטי מוכח של המציע במתן שירותי הפצה ודיוור 

לכל עבודה בה הופצו במרוכז  – .והמטרופולין בירושלים

 נקודה 1או המטרופולין,  \יחידות בירושלים ו 1,000-יותר מ

 'נק 5עד 

6.5  

 . התרשמות כללית וחוות דעת מזמיני עבודה קודמים

עמידה  בסעיף זה יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:

 .רמת הדיווח; איכות ההפצהת; רמת השירו; בלוחות זמנים

 'נק 15עד 

 'נק 70עד  הצעה כספית  6.6

 'נק 100 סה"כ 

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .7

והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות  מסגרת שייחתם עם הזוכה יהיה הסכם כםהסה 7.1

 . וצרכיו

מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות  7.2

תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית ו/או לספק לזוכה עבודה ו/או 

הכללית של ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא 

זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם 

 עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  העבודה תתבצע על ידי 7.3

ים בה יצוינו הפרטים הדרושיעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בטרם ביצוע העבודה 



 

 

פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות  :לצורך ביצוע העבודה, בין היתר

 לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

א יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם יובהר כי ל 7.4

 .אלה לא הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

 התמורה הכספית .8

  ₪. 2,000,000בסך  ואה ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים, 8.1

ועל פי נספח התמורה שיועבר  (ב'נספח )התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה  8.2

  על ידי המזמין לאחר הזכייה.

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 8.3

 . 2020אפריל  של חודש  מדד המחירים לצרכןמדד:  8.4

 מציע הינה סופית וכוללת את כל הוצאות ה מציע התמורה המוצעת על ידי המובהר כי  8.5

 ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'.  ישירות

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60התמורה תשולם במועד שוטף + 8.6

  שיש לצרף להצעה המסמכים .9

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 9.1

 חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים הנדרשים לפי  9.2

  להזמנה זו. ב'נספח  כספית על פיהצעה  9.3

ולצורך בחינת הניקוד עמידה בתנאי הסף לצורך הוכחת  הטבל בצירוף המציעתצהיר  9.4

 .להזמנה זו ג' נספחכ המצורפתבטבלה האיכותי כמפורט להלן 

  .ככל וישנם ,מכתבי המלצהכן ו רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם 9.5

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  9.6

 נוסח הזמנה זו. 9.6.1

ם על ידי המציע )חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  9.6.2

לתנאי  . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעלכך בעמוד האחרון(

 ההתקשרות.

ע מוטלת מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המצי 9.6.3

 האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

 הבהרותשאלות ו .10

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  10.1

 . 12:00 בשעה 16.7.2020



 

 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 10.2

 

 

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 10.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 10.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  10.6

 בהבהרות שיפורסמו מעת לעת.באחריות המציע להתעדכן  10.7

 הגשת ההצעות .11

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 30.7.2020 עד ליום, ירושלים

 לא תשתתף בהליך. –הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 11.2

 . 08:00-17:00השעות 

 )שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 11.3

 והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות(. CDאו  USB -דיגיטלית 

 .תוכנםב לחלוטין זהים הדיגיטלי

עבור צוות תכנית אב לתחבורה  הפצה ודיוור  למתן שירותי"הצעה על המעטפה יצוין  11.4

 ".20/2020 מס' הליך, בירושלים

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  11.5

 זכויות המזמין  .12

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 12.2

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  12.3

 או חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  12.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 12.5

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  12.6

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

, מאת המזמין זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  12.7

 .ל ההליך מכל סיבה שהיאבוטאף במקרה בו 

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 12.8

 ו/או כל הצעה שהיא. 

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 12.9

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין  המזמין

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  12.10

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית עדת הבחירהו 12.11

 .תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעהל רשאית

היא סבורה  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  12.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 12.12.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

ע כי כל הסתייגות או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו אוההצעה מסויגת  12.12.2

תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת ו/או זמנה זו ה ו/או תנאי ההצעהתניה לגבי ה

 תוקף.

          

 בברכה,          

 

 דבי שושני
 מנהלת תחום הסברה

 ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה

 
 



 

 

 )SOW( - מסמך תכולת עבודה
 

 מטרה .1

ועסקים  במשרדיםהפצת אמצעי הסברה בבתי מגורים, היא השונים  השירותיםמטרת  .1.1

 ובמרחב הציבורי.

 תכולת העבודה  .2

 את השירותים כמפורט להלן:, בין היתר, יידרש לבצעהזוכה 

 )בהתאם למפת חלוקה שתועבר ע"י נציג המזמין(. לבתי מגורים הפצה .2.1

 בבתי מגורים צמודי קרקע או בבתים משותפים. , הפצה בתיבות דואר בבתי אב .2.1.1

 תליית אמצעי הסברה על לוחות מודעות בבתי מגורים.   .2.1.2

 ים.תליית מגנטים/תלי דלת על דלתות בת .2.1.3

 למשרדים ועסקים הפצה .2.2

עריכת שיחת , ההפצה תכלול, במידת הנדרש. הפצה במשרדים, בתי עסק וחנויות .2.2.1

 וקבלת אישור קבלת החומר.  פתיחה בעניין המידע המועבר בחומר שנמסר

 אמצעי הסברה  תליית .2.3

 תליית אמצעי הסברה על לוחות מודעות עירוניים. .2.3.1

לפי רשימה של שם/מק"ט התחנה אשר  תליית אמצעי הסברה על תחנות אוטובוס .2.3.2

 תועבר ע"י נציג המזמין. 

 ת אמצעי הסברה על תחנות רכבת קלה.יתלי .2.3.3

 התקנת שלטים על גבי עמודי רחוב קיימים באמצעות אזיקונים ולוחות עץ.  .2.3.4

במסגרת  הפצה ודיוורמובהר כי השירותים המפורטים בסעיף זה מהווים דוגמאות לשירותי  .2.4

 ואינם מהווים רשימה סגורה.  ולהציע הצעות זהזמנה 

 הוראות מיוחדות בקשר לביצוע העבודות  .3

 תכנית עבודה מלאה ולוחות זמנים לביצוע העבודה.  העביר למזמיןעל הזוכה ל .3.1

 חומרי הפצה שלא נעשה בהם שימוש.  למזמין על הזוכה להחזיר .3.2

 שינויים בלוח הזמנים .4

מזמין מותנה בהתקדמות הפרויקטים של ה םומהלכ השירותים ביצועכי תחילת ידוע לזוכה  .4.1

 נוספים, ועל כן עלולים לחול שינויים במועדי הביצוע. םבגורמיו

 דיווחים ודו"חות .5



 

 

 על פי החוזה, יספק הזוכה למזמין, על פי דרישה: הזוכהמבלי לגרוע מיתר התחייבויות  .5.1

המזמין כל מידע, מסמך, תיעוד, או נתון בקשר עם העבודה, הכול בהתאם לצרכיו של  .5.1.1

ולשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לרבות כל מידע, מסמך או נתון הדרוש על מנת 

 להבטיח כי הזוכה פועל בהתאם להתחייבויותיו על פי החוזה. 

ציון מקומות בהן לא בוצעה העבודה והסיבה לכך, לרבות מועד הדיווח למזמין על  .5.1.2

 הבעיה. 

את שמו, שעות  ,ביחס לכל עובד שהועסק בביצוע החוזה ,יצייןובו  דיווח שעות מפורט, .5.1.3

 העבודה בפועל, והמיקום בו הוצב. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 הצעה כספית -נספח ב' 

 
המחירים שינקוב המציע יהיו . לא כולל מע"מ, בטבלאות שלהלןעל המציע לנקוב במחירים  .1

 בש"ח עבור יחידה אחת של חומר הפצה. 

יודגש כי הכמויות הנקובות בטבלה להלן הינן כמויות מעורכות בלבד וכי התשלום לזוכה יהיה  .2

 על פי היקף הביצוע בפועל. 

המציע מצהיר כי הצעתו הכספית כוללת את כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא  .3

 הכרוכות בביצוע השירותים נשוא ההזמנה, וכי לא תשולם לו תמורה נוספת. 

 יהיה קבוע ולא ישתנה, וזאת גם אם יהיה (בהתאם לכמויות הנדרשות)מחיר ההפצה יובהר כי  .4

שכונות או וגם אם יהיה מדובר בהפצה במספר , מדובר בהפצה בבתים/אזור ספציפי ומוגדר

המציע אינו רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מההצעה . אזורים בירושלים או המטרופולין

 ב ממרכיביו. הכספית ו/או מכל רכי
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 המציעתצהיר  -נספח ג' 

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 שהוזהרתי לאחר"(,המציעמטעם חברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

 ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי

 :כדלקמן בכתב בזה

"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפצה ודיוור עבור צוות תכנית  במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. ההזמנה: "להלן) "20/2020אב לתחבורה ירושלים, מס' הליך 

 כאמור להלן: הסף בתנאי עומד המציע כי ה/מצהיר הנני .2

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.  .2.1

יש ברשותו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .2.2

 .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 במתן שירותי הפצה ודיוור.  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.3

 תוכן וכיהמציע  ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .3

 . אמת לההטב

בתנאי הסף ולצורך ניקוד  מציעכי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ה מציעל ידוע .4

  ההצעה.

עוד ידוע למציע כי הצוות יפנה לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודה, כפי שיצוין בטבלה,  .5

וזאת לצורך קבלת חוות דעת על המציע, על פי שיקול דעתו. המציע מאשר לצוות, בחתימתו 

 על התצהיר, לפנות לאנשי הקשר כאמור. 
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 אמת. דלעילתצהירי  ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

 

______________      _____________ 

 חתימה                       תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

, 2020בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________אני

הופיע בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 .ניאם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפ

 

           

                                                          _____________  

 חתימה + חותמת                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


