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 , ארכיב ואחסוןגניזה להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים עבור

 25/2020ך מס' הלי

 כללי .1

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

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

שת התחבורה הציבורית ור ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם ובמטרופולין 

תכנון ציבורי הינו כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר ההנלווית לה, 

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםהקווים הוהקמה של 

ושילוב  כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית

 וסע ומסופי אוטובוסים.-: חניוני חנה, וכן בתכנון מערכות תומכות כגוןיניהןב

, גניזה, ארכיב ואחסון של חומרים ארכיוניםשירותי לקבל מעוניין הצוות במסגרת פעילותו 

 .מסמכים ומיצגים שונים

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

 או גברים.  

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה :מזמיןה .א

 .ירושלים

צוע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על בי :יןנציג המזמ .ב

ה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הזמנבהמפורטים 

 .אחראי לוגיסטיקה בצוותיהא נציגו הודיע המזמין למציע אחרת 

המציע יהיה האישיות . לאון אם נתקבלה הצעתו ובין אם מי שהגיש הצעה, בי: המציע .ג

 .המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה

עמו הסכם לביצוע  םי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתמ: הזוכה .ד

 .השירותים המפורטים בהזמנה זו

 .ל ולהלןלמתן השירותים כאמור לעי ההסכם שיחתם עם הזוכה: הסכם .ה



 

 

 תים הנדרשיםוהשיר .3

 , לרבות:גניזה, ארכיב ואחסון של מסמכים ומיצגים שוניםהזוכה יספק לצוות שירותי  3.1

 מיכלים קיימים מבית הגניזה הנוכחי לבית הגניזה של הזוכה. 1,500-כ העברת 3.1.1

 אחסון המיכלים הקיימים. 3.1.2

אספקת מתקני האחסון המהווים מבנים ייעודיים שתוכננו ונבנו להיות  3.1.3

 ארכיבים.

 קליטת מיכלים חדשים. 3.1.4

 והובלתם למשרדי הצוות בעת הצורך. שליפת מיכלים 3.1.5

 גריסת מסמכים, בהתאם להנחיות המזמין.  3.1.6

 .מזמיןלפי בקשת ה ,שירותים נוספים הקשורים לרישום ואחסון המיכלים 3.1.7

  ההתקשרותתקופת  .4

 . בכפוף לאמור בהסכם ,יםשנ 10 שלההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה  4.1

להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וללוח  יםההתקשרות והיקפה עשוייובהר כי תקופת  4.2

 יום. 30הזמנים שלו בהודעה מוקדמת של 

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 .או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל 5.1

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

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

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

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

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

 .במתן שירותי גניזה, ארכיב ואחסון שלוש שנים לפחותשל  בעל ניסיוןהמציע  5.3

מערכות חשמל, ומערכות מיגון , מערכות בטיחות אשקיימות מטעם המציע בבית הגניזה  5.4

 שעות על כל פתחי המבנה. 24ובקרה הפועלות 

שכירות )נכון ליום הגשת ההצעה( של שטחים או מבני  אועל המציע להוכיח בעלות  5.5

ק"מ  100חמש שנים לפחות מיום הגשת ההצעה, במרחק שלא יעלה על משך אחסון, ל



 

 

 אובכל שנה,  10% -מיכלים עם אופציה לתוספת של כ 2,000מירושלים, לאחסון של 

 האמורים לעיל. שבידיו אופציה לשכירות לתקופה הנ"ל, בהיקפים

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 6.1

 בהתאם לחלוקה הבאה: ,נקודות 80וההצעה הכספית תהווה נקודות  20

 ניקוד קריטריון סעיף

 מקסימלי

 'נק 15עד  חוות דעת מזמיני עבודה קודמים  6.2

 'נק 5עד  התרשמות כללית  6.3

 .הצעה כספית  6.4

 :על פי הפירוט להלןתשוקלל ההצעה הכספית 

 בגין שירותים שוטפים. נקודות 70עד 

בגין השתתפות בעלות הובלת המיכלים מבית  נקודות 10עד 

 הגניזה הנוכחי לבית הגניזה של הזוכה.

 

 'נק 80עד 

 נק' 100  סה"כ  6.5

 התמורה הכספית .7

( ועל פי נספח התמורה שיועבר ב'נספח של הזוכה ) התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית 7.1

 יה.יעל ידי המזמין לאחר הזכ

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.2

 . 2020 אפרילהתמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש  7.3

ישירות  מציעהינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע התמורה המוצעת על ידי ה 7.4

 נסיעות, חניה וכד'. משרדיות,  הוצאותועקיפות כולל שכר, 

 על פי התנאים שלהלן:התמורה תשולם  7.5

התשלום עבור מיכלים קיימים יתבצע בתחילת כל שנה קלנדארית עבור אותה  7.5.1

 שנה.

התשלום עבור שירותים שוטפים כגון שליפות וקליטות מיכלים חדשים יתבצע  7.5.2

  .חשבון על ידי המזמיןועד אישור היום ממ 60 במועד שוטף +

 

 

 



 

 

  שיש לצרף להצעה כיםהמסמ .8

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 8.1

 לעיל. 5.2אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט בסעיף  8.2

 להזמנה זו. נספח א'כהמצורף תצהיר המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  8.3

 5.5אסמכתא המעידה על בעלות או שכירות של שטחים או מבני אחסון כאמור בסעיף  8.4

 הסכם שכירות, נסח טאבו וכיוצ"ב(.  –לעיל )למשל 

 המצורף להזמנה זו. נספח ב'כספית על פי הצעה  8.5

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 8.6

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  8.7

 הזמנה זו. נוסח 8.7.1

ם על ידי המציע )חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  8.7.2

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

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  8.7.3

 העדכונים שפורסמו על ידי המזמין. האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות ו

 הבהרותשאלות ו .9

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  9.1

 . 12:00בשעה  16.7.2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  9.2

 

 

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 9.3

 .שיוגשו השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 9.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  9.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 9.7

 

 

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 הגשת ההצעות .10

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  10.1

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' 10.2

 . 08:00-17:00השעות 

 )שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 10.3

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

 .תוכנםב לחלוטין זהים הדיגיטלי

עבור צוות תכנית אב  למתן שירותי גניזה, ארכיב ואחסוןהצעה על המעטפה יצוין " 10.4

 ."25/2020 , מס' הליךלתחבורה ירושלים

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  10.5

 זכויות המזמין .11

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  11.1

 . שהוצעו

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 11.2

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.3

 או חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין.בין המציעים המובילים,  Best & Finalלבצע הליך של  11.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 11.5

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  11.6

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

מאת המזמין,  יך, ולא יהא זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהל 11.7

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי , מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 11.8

  ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. כל הצעה שהיאב

והשירותים  מהעבודה להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.9

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 11.10

 .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  11.11

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 



 

 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה , תכסיסניתהינה  ההצעה 11.11.1

 .ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים באופן בלתי סביר

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  11.11.2

הסכם הינה בטלה וחסרת ו/או תנאי ה זמנה זוהתניה לגבי ההצעה ו/או תנאי ה

 תוקף.

 

 

      

 בברכה,

 שמשון לשצ'נסקי

 אחראי לוגיסטיקה

 ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה

 



 

 

 המציעתצהיר  -' אנספח 

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

____ )להלן: ___________ע.מ. /_ ח.פ.______מטעם חברת/ע.מ. ____________

 החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר"(, המציע"

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם

"הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גניזה, ארכיב ואחסון עבור  במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. ההזמנה: "להלן) "25/2020לתחבורה ירושלים, מס' הליך צוות תכנית אב 

 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  .2.2

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

 במתן שירותי גניזה, ארכיב ואחסון. שלוש שנים לפחותבעל ניסיון של  .2.3

בבית הגניזה מטעם המציע קיימות מערכות בטיחות אש, מערכות חשמל, ומערכות  .2.4

 שעות על כל פתחי המבנה. 24מיגון ובקרה הפועלות 

אחסון, המציע שוכר )נכון ליום הגשת ההצעה( שטחים או מבני או בבעלות המציע  .2.5

ק"מ מירושלים,  100לחמש שנים לפחות מיום הגשת ההצעה, במרחק שלא יעלה על 

שבידיו  אובכל שנה,  10% -מיכלים עם אופציה לתוספת של כ 2,000לאחסון של 

   אופציה לשכירות לתקופה הנ"ל, בהיקפים האמורים לעיל.

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .3

 

______________      _____________ 

 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 

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

 .יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

    

           ______________ 

 החותמת +  חתימ            

 
 



 

 

 
 הצעה כספית  -ב' נספח 

 
בה.  המציעים נדרשים למלא את הצעתם הכספית בטבלה שלהלן בהתאם לשירותים המפורטים

 :)יובהר כי המחירים אינם כוללים מע"מ(

סעיף 
 מס'

הערכת  מחיר ליחידה שירות 
כמות 
 שנתית

 ממוצעת

סה"כ עלות 
 שנתית

שירותים  1
 שוטפים

             2,000  אחסון מיכל סטנדרטי לשנה

  200  הובלת מיכל חדש 2

  200  קליטת מיכל חדש 3

  200  אריזה ורישום ע"י צוות מקצועי 4

  100  ביעור מיכל בתום תקופת האחסון 5

מסך  10% -שליפת מיכל מעבר ל 6
 ללא תשלום( 10%המיכלים )עד 

 20  

  5  שעות( 5שליפה דחופה )עד  7

    סה"כ עלות שנתית שוטפת 

השתתפות בעלות הובלת המיכלים מבית  8
( לבית המלח יםבאזור הגניזה הנוכחי )

 עלות חד פעמית - הגניזה של הזוכה

 1  

 

כי הזוכה יהיה זכאי לתשלום הינה אומדן בלבד וכאמור בטבלה להלן יובהר כי הערכת הכמות השנתית 

  עבור הכמויות שיבוצעו בפועל.

 

 

 חתימה תאריך שם
 
 

______________ _____________ _____________ 
 


