
 

 

  2020 יליו

  (קד"מקידום מכירות ), למתן שירותי שיווקהצעות  ציעלההזמנה 

 בתחום התחבורה הציבורית  והפקת אירועים

 ליםעבור צוות תכנית אב לתחבורה ירוש

 26/2020הליך מס' 

 כללי .1

פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני ירושלים כנית אב לתחבורה ירושלים" "צוות ת

מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים  מקדםהצוות מנהל ו ."(הצוות" ו/או "יןהמזמ: ")להלן

ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית 

 לה.

ן ושילוב ביניהן, בתכנו כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית

 וסע ומסופי אוטובוסים.-ת תומכות כגון חניוני חנהמערכו

מטעם המגזר הציבורי הוא תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של פרויקט הדגל אותו מקדם הצוות 

 הרכבת הקלה בירושלים.

, י(ק חוויתושירותי שיווק )לרבות שיו מתןל זוכה/זוכיםמעוניין להתקשר עם הצוות  במסגרת פעילותו,

 כמפורט בהזמנה זו להלן.  ,קת אירועים מסוגים שוניםפוה קד"מ

 

 הגדרות .2

 . צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני ירושלים :המזמין .א

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

יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע  שרהמפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם א

 תהיה נציגתו מנהלת תחום הסברה.המזמין למציע אחרת 

מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו. המציע יהיה האישיות המשפטית : המציע .ג

  .אשר בשמה הוגשה ההצעה

מין וייחתם עמו הסכם לביצוע מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המז: זוכים/הזוכה .ד

 .השירותים המפורטים בהזמנה זו

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

 קבעו.יאופן ההתקשרות עם הזוכה/ים לביצוע מטלות שי: הזמנת עבודה .ו

 

 

 



 

 

 הנדרשיםהשירותים  .3

ווק חוויתי(, קד"מ, והפקת שי בותלרלמתן שירותי שיווק )זוכים זוכה/מעוניין להתקשר עם  צוותה 3.1

לצורך יצירת ממשק וזאת  ,צוותהנדרשים במהלך הפעילות השוטפת של ה, אירועים מסוגים שונים

ירושלים המבוצעים ב יםפרויקטהוהטמעת מסרים אודות  תהסברתי ושיווקי מול הציבור ולשם העבר

 . מטרופוליןוה

 השירותים כוללים, בין היתר: 3.2

 .לותיאספקת שירותי די 3.2.1

 .תכנון וביצוע של פעילות שטח 3.2.2

 הפקת אירועים, כנסים, מסיבות עיתונאים, תערוכות אירועי יח"צ ו/או שיווק. 3.2.3

 תכנון וביצוע של פעילויות שיווק חוויתי. 3.2.4

 הקמה והפעלה של מרכזי מידע ומרכזי מבקרים.  3.2.5

 . , על פי הנחיות הצוותפעילויות הסברתיות שונות ומגוונות 3.2.6

 למסמך זה. נספח א'ף כ( המצורSOWלת העבודה )ום במסמך תכרטימפו השירותים הנדרשים 3.3

ההצעה ולצורך ההתקשרות. על המציע ך תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת יובהר כי מסמ 3.4

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

 

 ההתקשרות והיקפה תקופת .4

 או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדם. ים שנ 5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  4.1

יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה ההתקשרות, אזי יהיה  4.2

 על הזוכה לסיים את הטלות הנדרשות בהזמנת העבודה לשביעות רצון המזמין.

עצמו את הזכות ר לשומ עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה או הזוכים, והוא 4.3

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



 

 

 סף תנאי .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  ה.תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשוא המציע ה 5.1

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

דהיינו; אישור מפקיד מורשה )כמשמעו  )להלן בסעיף זה: "החוק"(, 1976 –מס(, התשל"ו ות חוב

 בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

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

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

סותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ על פי כנה לעלדווח לפקיד השומה נוהג  .ב

 .חוק מס ערך מוסף

בתחומים הבאים: קד"מ, הפקת אירועים, כנסים  עובדים קבועים 10 - למעלה מהמציע מעסיק  5.3

 .2015-2019ניהול ותפעול, בכל אחת מהשנים ו ותערוכות לרבות מחלקת קריאייטיב

קד"מ כאשר כל פרויקט  ,2019-2015בין השנים , לפחות מקד" פרויקטים של 5המציע תכנן והפיק  5.4

  :(קד"מ" "פרויקט)להלן:  טברים הבאיםעומד בתנאים המצ

 .דיילים במשמרת 50בהיקף של לפחות עבודות דיול  כולל 5.4.1

 . )לא כולל סופ"ש( לפחות חמישה ימים רצופיםנמשך  5.4.2

 . ק"מ 10שלא עולה על רדיוס של באזור גאוגרפי בוצע  5.4.3

כאשר כל  ,2019-2015בין השנים  ,לפחות אירועים ו/או כנסים שיווקיים 5הפיק ן ותכנ המציע 5.5

 :("כנס/"אירוע)להלן:  רים הבאיםאירוע/כנס עומד בתנאים המצטב

 .חשיבה אסטרטגית ויכולות קריאטיביותעבודת המציע כללה  5.5.1

 .₪ 1,000,000 מעל היקף כספי של 5.5.2

 .במקום אחד התקיים בארץ 5.5.3

 .שאי 500לפחות  והשתתפ 5.5.4

 ת שעה. ך לפחומשנ 5.5.5

  הוצג תוכן בימתי )תוכן אמנותי מכל סוג שהוא המוצג על במת האירוע(. כובמהל 5.5.6

זה לא ייחשבו אירועים בעלי אופי משפחתי כגון חתונות, בריתות סעיף מובהר כי לעניין  5.5.7

 "אירוע" או "כנס".כ וכו'

של לקוח צר/שירות מו/יקטולטובת קידום פר, לפחות יםמתחמים חווייתי 5המציע תכנן והפיק  5.6

 הבאיםהמצטברים , כאשר כל מתחם עומד בתנאים 2015-2019בין השנים , ציבוריאו  עסקי

  :("חוויתים "מתח)להלן: 

 .חשיבה אסטרטגית ויכולות קריאטיביות הכללעבודת המציע  5.6.1

הכנת תכנית בינוי, הדמיות, הליכי רישוי מהנדסים  המציע ביצע את השירותים הבאים: 5.6.2

 ל.פועה בקוהפ

  .פתוח לקהל הרחב 5.6.3



 

 

 ."ש(פעל לפחות שבוע ימים ברציפות )למעט סופ 5.6.4

 פעילות חווייתית אינטראקטיבית לקהל המבקרים.התקיימה  5.6.5

 .מבקרים בתקופת הפעלתו 10,000ביקרו לפחות  5.6.6

 

 לבחירת ההצעה קריטריונים .6

 דותקונ 80בחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה ה 6.1

 הבאה: וקה, בהתאם לחלנקודות 20 וההצעה הכספית תהווה

 ניקוד מירבי אמת מידה וציון בנקודות קריטריון סעיף

 תן והפקותכנבהמציע ניסיון   6.2

 םגדרתכהקד"מ  יפרויקט

יף ר בסעבתנאי הסף כאמו

 לעיל. 5.4

 ק'נ 4 :פרויקטים  6-7

 נק' 6: פרויקטים  8-9

 נק'  8 :פרויקטים  10-12

 נק' 10פרויקטים ומעלה:  13

 

 נק' 10

 

 

ת יסיון המציע בתכנון והפקנ  6.3

 םהגדרתכ יםכנס/יםאירוע

ף כאמור בסעיף בתנאי הס

 .לעיל 5.5

 ק'נ 4פרויקטים:   6-7

 נק' 6פרויקטים:   8-9

 נק'  8 פרויקטים:  10-12

 נק' 10פרויקטים ומעלה:  13

 

 נק' 10

ניסיון המציע בתכנון והפקה   6.4

 םיתייויחו םמימתח של 

תנאי הסף ב םכהגדרת

 לעיל.  5.6כאמור בסעיף 

 ק'נ 4: מתחמים  6-7

 נק' 6 :מתחמים  8-9

 נק'  8 :מתחמים 10-12

 נק' 10 ומעלה: מתחמים 13

 

 נק' 10

פרויקטים בביצוע ניסיון   6.5

בתחום הסברתיים 

 .התחבורה הציבורית

ת יופעילודו קינוף זה בסעי*

הסברתיות  שיווקיות

שי ממשתליקר המיועדות בע

אשר ו התחבורה הציבורית

ות אודן מתן הסבר מטרת

נושאים שינויים ושיפורים ב

פן ישיר שורים באוהק

)כגון  חבורה ציבוריתלת

ויי קווים, שינוי שיטת שינ

   .ו"ב(תשלום וכי

 נק' 5 :פרויקטים  5 עד

 נק' 8 :פרויקטים  6-7

 נק' 10 :עלהומ פרויקטים  8

 

 

 נק' 10



 

 

דה עבוחוו"ד מזמיני   6.6

 קודמים 

 

 
 'נק 10

התרשמות כללית מהמציע   6.7

 ומתיק העבודות 

 
 נק' 15

היכרות וניסיון המציע   6.8

גזרים שונים עם מעבודה ב

 ירושליםב

 נק' 10 

כאמור בסעיף  מודל ניהול  6.9

 להלן 6.9

 נק' 5 

 נק' 20  הצעה כספית  6.10

 נקודות 100  סה"כ ניקוד מירבי  6.11

 



 

 

 ותנאים נלווים מסגרת הסכם .7

 . והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו מסגרת שייחתם עם הזוכה יהיה הסכם כםסהה 7.1

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

רת הכספית הכללית של לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסג

נושא זה. כמו כן, הצוות ל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בת עאזבההסכם והזוכה מוותר 

שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו 

 ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

תומה ומאושרת בכתב. בטרם העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה ח 7.3

בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך ביצוע נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה  ריביעביצוע העבודה 

פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע העבודה ולוח  :העבודה, בין היתר

 הזמנים להשלמת העבודה.

ת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנ 7.4

 .דה חתומה ומאושרתמאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבונו מזוה

 :וחוביט ערבות 7.5

, , מוצגיםבכל הנוגע להקמה ו/או הצבה של מבניםהזוכה  להבטחת מילוי התחייבויות 7.5.1

, במועד מסירת הזמנת העבודה החתומה על ידו, , יצרף הזוכהגשרי תאורה וכיוצ"ב במות,

מגובה הזמנת  10%השווה לבסכום , ח ד'ספכנהמצורף בנוסח  ערבות בנקאית צמודה

פרק  למשך, אשר תעמוד בתוקפה ("הערבות")להלן:  בצירוף מע"מלוונטית הרהעבודה 

פוליסת ביטוח  כמו כן יצרף הזוכהבהזמנת העבודה. כאמור , צוע העבודההזמן לבי

 .מהמתאי

 יטוחסת בופולי ערבות נוסח פוצוריאפילו חתומה( אליה לא כי הזמנת עבודה ) יובהר 7.5.2

 .עבודהה צועבבי ללא יוכל להתחי זוכהמה, וה, תיחשב כאילו לא נחתיםומאושר םמיחתו

 הכספיתהתמורה  .8

הצוות שומר  ₪. 20,000,000היקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים, הוא בסך  8.1

 לעצמו את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

 יועבר על ידיספח התמורה שנ פי ( ועלנספח ב')ספית של הזוכה על פי ההצעה הכ התמורה תהיה 8.2

 הזכייה.  רחהמזמין לא

בדמי הניהול ולא ישולם כל  הכלול לקוח/מנהל הפרויקט עבודתו של עבור מורההתיובהר כי  8.3

 היה בהתאם להיקף העבודה בפועל.תעבור מנהל השטח מורה תשלום נפרד או נוסף בגינו. הת

 כחוק.מע"מ  יתווסףכאמור רה לתמו 8.4

 . 2020ריל פא ן של חודשצרכם למדד המחירי ד:מד 8.5

ישירות ת המציע פית וכוללת את כל הוצאות על ידי המציע הינה סורה המוצעומתובהר כי הי 8.6

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



 

 

 על ידי הצוות.  יום ממועד אישור החשבון 60התמורה תשולם במועד שוטף + 8.7

 

 צרף להצעה המסמכים שיש ל .9

 הבאים: םאת המרכיבי באופן מפורט יכלול המציע תוצעהב

 ודת עוסק מורשה.העתק תעודת התאגדות או תע 9.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 9.2

 להזמנה זו. ב'נספח כ המצורף המחירון הצעה כספית על פי 9.3

יכותי נת הניקוד האבחירך נאי הסף ולצוהוכחת עמידה בתירוף טבלה לצורך תצהיר המציע בצ 9.4

 להזמנה זו. 'ג נספחכהמצורפת  הלהלן בטבל כמפורט

)לעיל  למנטים הבאיםולל את האאשר כיהול אותו מתכנן המציע ליישם בפרויקט דיול ל נמוד 9.5

 (:דל הניהול""מו: ולהלן

 ם. דיילי 100 שי, כאשר בכל משמרת משמרות 2 9.5.1

ניהול, שליטה ואמצעי ץ ע :חס לכל הפחות לתחומים הבאיםמודל הניהול מתיי 9.5.2

טח, ה ובקרה של כח אדם בשה והכשרה, ניהול שליטתכנית הדרכ ,סולוגיית גיומתוד

  .מקרים ותגובות לתרחישים אפשריים במהלך הביצוע, מנגנון דיווח

ירוע או פרויקט קד"מ, א -אות מהעבודות הבשל כל אחת  דוג' אחת לפחותתיק עבודות המציג  9.6

 לעיל.  5.4-5.6 םיפאמור בסעיל ידי המציע כ, אשר בוצעו עתיויוווקי, מתחם חכנס שי

 איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם.  ופרטי ההתקשרותרשימת ממליצים  9.7

 הבאים: המסמכיםשל  חתוםעותק  9.8

 נוסח הזמנה זו. 9.8.1

הצעה, יש יובהר כי בשלב הגשת ה להזמנה זו. כנספח ד'ף המצור ,יצוענוסח ערבות ב 9.8.2

 ת העמוד בלבד. תחתיבלחתום 

ועד לכך בעמוד חתימה בכל עמוד ובמקום המישרות, חתום על ידי המציע )הסכם ההתק 9.8.3

 ציע לתנאי ההתקשרות.הסכמה של המ כאמור מהווה המיתהחהאחרון(. יודגש כי 

הר כי על המציע מוטלת האחריות ת הבהרה, ככל ויהיו. יובמסמך ריכוז תשובות לשאלו 9.8.4

 ידי המזמין. פורסמו על כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים ש לוודא

 

 ותשאלות והבהר .10

 26/7/2020 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  10.1

 . 12:00 בשעה

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 10.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 השאלה סחנו פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

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

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות  שיוגשו. 10.4

  ציעים.לידיעת כלל המ מהותיות יופצו תוהרהב 10.5

 המזמין. רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את  10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 10.7

 

 הגשת ההצעות .11

נית אב לתחבורה ירושלים, וגש לתיבת ההצעות במשרדי תכתהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

הצעה שלא תימצא לים. ירוש 97' יפו בנין כלל, רח :תבתובכ ,12:00בשעה , 6/8/2020 ליום עד

 לא תשתתף בהליך. –מסיבה כלשהי בתיבת ההצעות במועד זה 

-08:00השעות  ה', בין-בימים א'הפעילות המקובלות של הצוות, ניתן למסור את ההצעות בשעות  11.2

17:00 . 

 במדיה  דחאק עות)שני עותקים מודפסים ו עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,רתימס ההצעה 11.3

 זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות(. CDאו  USB -לית דיגיט

 .בתוכנם לחלוטין

והפקת אירועים בתחום , קידום מכירות )קד"מ( למתן שירותי שיווקה הצעעל המעטפה יצוין " 11.4

 ."26/2020, הליך מס' עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושליםהציבורית התחבורה 

 עות.חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצ 6משך לתקפה ההצעה תהיה  11.5

 

 זכויות המזמין  .12

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

 . ות שהוצעון ההצעלעניי וז הזמנהב עיםהמציו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

 קצועית.כולתם המוי עתםצה להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת 12.2

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

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

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

קבלת לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום ש הצעה בשיתוף גילהרשאי  ינוע איצמיובהר כי  12.6

 .ות מראש ובכתבשור הצואי

אף מאת המזמין,  יך, ולא יהא זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהל 12.7

 .ה שהיאבוטל ההליך מכל סיב במקרה בו

או כל /ביותר ו ה הנמוכההצעת הא ל, כי אין המזמין מתחייב לקבמציעיםמובא בזאת לידיעת ה 12.8

 הצעה שהיא. 

יחלק  המזמין. במקרה שכזה, ודה המתוארת בהזמנה זוצוע העבלשם בי יותר ממציע אחדבחור ל 12.9



 

 

וקה קבועה די ואינו מתחייב לחלעל פי שיקול דעתו  הבלע  הזוכיםדרשים בין שירותים הנאת ה

 או אחרת.מראש כזו 

מהעבודה והשירותים המפורטים  קרק חל להזמיןן וכ זו, הנהזמלבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  12.10

 .הזמנה זוב

תת ל ה רשאיתהית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  תירה רשאיועדת הבח 12.11

 .ל הטכני שבהצעהלמציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסו

סבורה כי  יאה ראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהדוע  12.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדקיים לגביה מת

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

 . ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים סביר

לקבוע כי כל הסתייגות או התניה חלופין רשאית הועדה מסויגת או מותנית. לההצעה  12.12.2

 .תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף זו ו/או אי הזמנהתנ או/ו הלגבי ההצע

      

 בברכה,                                                                                                                         

 דבי שושני                   

 מנהלת תחום הסברה        

 םירושלי צוות תכנית אב לתחבורה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספחים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SOWלת העבודה )תכו -נספח א' 

 לליכ .1

וק חוויתי(, קד"מ, והפקת ק )לרבות שיוותי שיווירש ןתמלזוכים ם ר עשתקהמזמין י .1.1

, לצורך יצירת צוותשים במהלך הפעילות השוטפת של ה, הנדרשונים מסוגיםאירועים 

 יםפרויקטהוהטמעת מסרים אודות  תממשק הסברתי ושיווקי מול הציבור ולשם העבר

 . והמטרופולין המבוצעים בירושלים

 היתר: בין ם,השירותים כוללי .1.2

 ותרותי דייליש תקפאס. 



 

 

 תכנון וביצוע של פעילות שטח. 

 אירועי יח"צ ו/או שיווק. ,בות עיתונאים, תערוכותהפקת אירועים, כנסים, מסי 

 .תכנון וביצוע של פעילויות שיווק חוויתי 

 ם. הקמה והפעלה של מרכזי מידע ומרכזי מבקרי 

 ןמזמית הוחי, על פי הנתיות שונות ומגוונותפעילויות הסבר. 

 . מהזוכה ואשר ידרש על מרכיביהם השונים יםהשירותט רופי ןללה .1.3

יילים שיידרשו לתת מענה לנוסעים ולציבור הרחב, מתן מענה ל דכול: דיול הסברה .1.4

רת סגבמ לשאלות שמתפתחות בשיחות נקודתיות וחלוקת חומר שיקבע על ידי המזמין.

, יםבצמו ה הםב דהוקנרלוונטי לי הטקרי יידרשו הדיילים לתת מידע קונהדיול ההסברת

 .בנוסף למידע הכללי אודות הפרויקט המתבצע

הזוכה יקצה מנהל פרויקט ומנהל שטח אשר יהיו אחראים על כל פעולות : קטניהול הפרוי .1.5

קופת ההתקשרות עם בכל הפעילויות אשר יתקיימו במהלך כל ת המזמיןילוו את ו הקד"מ

 .יןמזמהת הזוכה ויהיו זמינים על פי דריש

ערך הדיול הכולל באזור עליו הם אמונים כולל מנהלי אים על מיהיו אחר: ורזא מנהלי .1.6

האזור יפעלו אל הצוותים והדיילים באזור, לרבות תמיכה לוגיסטית בצוותי השטח. מנהלי 

יהיו אחראים  . בין היתר,כאלה( )במידה ויופעלו מול "מובילי הסברה" מטעם המזמין

ת מעמיקה עם תחנות הדיול ורהיכור, אזה ןויהבאות: אפות למטמנהלי האזור על ה

שונות, מתן מענה לשאלות ראשי הצוותים, בקשר עם השונות ועם תכני הדיול בנקודות ה

הגורם המאשר שיבוץ  ועם חדר החמ"ל בעת הצורך. מנהלי האזור יהיו מנהל הפרויקט

ל נהלמ ףום יהיה כפהאד כחבאזור שלהם. יש לציין כי מערך דייל המוצב של כל בפועל 

בר הכשרה, ומנהל האזור יהיה הגורם האחראי לכך שכל דייל שמוצב בשטח ע ,זורהא

 . מזמיןהדרכה ותדרוך מטעם ה

יהיו אחראים על מספר דיילים על פי החלוקה האזורית שתבוצע. ראשי  : ראשי צוות .1.7

ות הדיול קודנב הדיילים, בדיקת נוכחות הדייליםחראים על התנהגות הצוותים יהיו א

מנהלי ופן תפקודם, מתן מענה לשאלות הדיילים, הצפת בעיות אל מול אורם עבו ותועבקה

 .האזור וכן הפצת חומרי הסברה

יפעיל, על פי דרישת המזמין ושיקול דעתו המקצועי בלבד, במהלך הזוכה : הקמת חמ"ל .1.8

. החמ"ל שטחהמ ילות הדיילים והנתונים שיתקבלושירכז את כל פע "לחמ, ימי הפעילות

ומקום להעברת  בין המזמין לבין הדיילים הפרושים במטרופולין קשררך הצול שמשי

 יידרש להגיש דו"ח מסכם לכל יום פעילות המזמין. לדיילים במידת הצורךהדרכות נוספות 

ק, המזמין לבדו למען הסר ספ. עים()יומן אירו 12:00, עד ליום העוקב בשעה של החמ"ל

ירושלים, ל יהיה מקום פעילות החמ" ה.תקופ יזוולא ,להפעיל חמ"ל הוכהזיקבע האם על 

 או לפי הגדרת המזמין.



 

 

ההדרכות של מנהלי האזורים : ע הדרכות מקדימות למנהלי האזורים ולמנהל השטחצובי .1.9

 על פי החלטת ,זוכהאו בחדרי ההדרכה של ה ומנהל השטח יתבצעו במשרדי המזמין

יות ובנוסף ן תיאורטרכות תוכהדו ללכהל השטח יומנ ים. ההדרכות למנהלי האזורהמזמין

התקופה המינימלית לביצוע גדיר את ין יהמזממטעם המזמין. מקצועיות הדרכות שטח 

הדרכות השטח. הדרכות השטח יכללו לימוד מעמיק של אזור הדיול ובנוסף לימוד של כל 

  באזור הרלוונטי. נקודות הדיול

ת מקדימות צע הדרכויחויב לבה וכזה :ודיילים תיםוצוביצוע הדרכות מקדימות לראשי ה .1.10

 כדלקמן: ןדרכות הלכל ראש צוות הפועל בפרויקט. הדרישות לה

, הדרכה הלוגיסטיתוא ההדרכות יחולקו לארבעה חלקים מרכזיים: החלק הראשון ה .א

תודעת מול קהל )עבודה הדרכת  ואה , החלק השלישיהדרכת תוכןוא החלק השני ה

, החלק הרביעי ה לקהל ועוד(פניי אופן ות,אללש הנאופן מע ,בותותגמקרים ושירות, 

ראשון, ל החלקים האזורי ההצבה. ההדרכה ש הדרכת שטח ספציפית לפי ואה

 ההדרכה של החלק השני תבוצע ע"י המזמין.  .הזוכהע"י  השלישי והרביעי יבוצעו

שני ימי  לע פרסתראשי הצוותים תאחד והדרכת יום עבודה תתבצע בדיילים הדרכת  .ב

אשון יבוצעו החלקים התיאורטיים )החלק הראשון עד החלק רהר ביום אשכ ,הדעבו

יום שלם ובה יינתן דגש על פני פרס תאשר ת שטח י( וביום השני תבוצע הדרכתשיהשל

 על הכרת שטח הדיול עבור כל ראש צוות. 

נס ר קוגרהדרכה הרלוונטית לאזור הצבתו יאשר לא עבר ייל ד אושיבוץ ראש צוות  .ג

  .לןהל כמפורט

המצגת  לספק לכל דייל "תיק" מידע אשר יכלול אתהזוכה יחויב ההדרכה במסגרת  .ד

 , וכן כרטיסיות מידע שתוכנן יועבר ע"י המזמין.האזוריתהמודפסת של הדרכת התוכן 

 גיוס ושיבוץ כ"א .1.11

 גיוס הדיילים.  ביצועוח אדם לצורך טח ומנהלי כהל ש, מניקצה מנהל פרויקטהזוכה  .א

 לנדרש עפ"י הנחיות הצוותילים בהתאם פק כמות דיל יכולת לסבע תולהיהזוכה על  .ב

 ם. וכאמור בהסכ

: מנהל הפרויקט יהיה מחויב להשתתף בפגישות של צוות השיווק השתתפות בישיבות .1.12

 . המזמיןוההסברה, לפי הצורך, וכפי שיורה 

 עםמט רחעם כל גורם א יית נציג הצוות,קט מתחייב לשתף פעולה בהנחהל הפרוינוסף, מנב .1.13

 , והכל על מנת לסייע בידי המזמין להביא ליישומה המוצלח של הפעילות.נציגת הצוות

: הופעתם של צוותי הדיול תהא בהתאם לדרישות הביגוד שיוגדרו על דרישות ביגוד וציוד .1.14

דולות וברורות זיהוי מודפס באותיות גתג ו עליהם אשידייל יכל ראש צוות ו ידי המזמין.

 פחה.משם שו ציין שם פרטיהמ



 

 

חולצות קצרות, חולצות ארוכות  ווסטים,כי  רוע מכלליות האמור לעיל יובהרמבלי לג .1.15

וסווטשרים, מעילי פליס וחרמוניות ממותגות לדייל תישאנה הדפס קדמי ואחורי, וטעונות 

ית תלייה לכתף תיק ממותג לדייל יכלול יד יובהר כיתב. עוד אישור המזמין מראש ובכ

 רסומי ויהא טעון אישור המזמין מראש ובכתב.ומר פנשיאת חל יםאת 3-הא מחולק לוי

הסר ספק יובהר, כי למזמין שמורה הזכות לרכוש את הביגוד והציוד הנדרש )לרבות  למען .1.16

 (.  הזוכמהלא תיקים, כובעים, שמשיות( מספק לפי בחירתו )ו חולצות,

 3יר להעב זוכה על ה, מצוין בהזמנה זולספק ציוד שאינו זוכה יובהר כי אם יידרש הכן  .1.17

יתבקש להזמין את המוצר  זוכההצעות מחיר רלוונטיות לאותו המוצר בעל איכות זהה. ה

 וזאת בכפוף לאישור בכתב מהמזמין. המחיר בין הצעותמהזול 

ה החל מהשעה במשמרות. חלק מהמשמרות תתחלנ : העבודה תתבצעעבודה במשמרות .1.18

בר לשעות פעילות ל מקרה לא מעובכ ,23:30מנה בשעה בוקר וחלקן תסתייב 06:30

התחבורה הציבורית. הדיילים יעבדו במשמרות גם בימי שישי וכן אופציה לשבת )מוצ"ש(. 

ספק את דרש הפעלת דיילים במשמרות לילה. על הזוכה להיות ערוך ליכמו כן, יתכן ות

ת על פי דרישות אמור בשעות נוספוהשירותים ברציפות לכל אורך שעות הפעילות כ

 .המזמין

: על הזוכה להיות בעלת יכולת להתאים את ילות קד"מ על פי מגזרים שוניםביצוע פע .1.19

 .למגזרים השונים לרבות למגזר החרדי, הערבי, דוברי רוסית, דוברי אנגלית  דייליו

ת קד"מ אשר רשימה סגורה וכי הזוכה יידרש לבצע כל פעילו אינה לעיליובהר כי הרשימה  .1.20

 .בהסכםמה/קמפיין/פרויקט כאמור לשם ביצוע כל פעיעל ידי המזמין  תידרש

 והפקת אירועיםארגון  .1.21

כנסים  אירועי השקה מקומיים, לרבות ק אירועים,יהפלארגן והזוכה יידרש ל .א

ן וביצוע האירוע ותכנכולל  ווקמסיבות עיתונאים, אירועי יח"צ ו/או שי מורכבים,

 . יןמזמיית ה, בהתאם להנחבמלואו

יכלול את כל הרכיבים הנדרשים לתכנון  הפקת אירועלצועי הר כי המענה המקיוב .ב

והפקת האירוע במלואו, ובין היתר ולפי העניין, את הרכיבים המפורטים להלן, הכל 

 : ת המזמיןולדרישבהתאם 

 ול להתקיים במבנה סגור ו/או תחת כיפת האירוע יכ: הצעה למיקום האירוע

 .המזמיןדרישת השמיים לפי 

 ת גאנט ותכנית הפקה מלאהבאמצעו של האירוע ההפקהשלבי רוט פי.  

  הלוגיסטיקה, הציוד והשירותים הנדרשים לביצוע האירוע )אבטחה, פירוט

שמירה, ניקיון, מיזוג, תאורה, הגברה, ריהוט, במה, פודיום, צילום ואמצעים 

 .ניים נדרשים וכו'(טכ

 הצעה למיתוג האירוע. 



 

 

  אירועבימוי ה. 

 כנים בימתייםי מולטי מדיה ותהפקת חומר.  

  דרישות רישוי. 

  קייטרינג. 

 לא הגדיר אירוע המזמין גיבוש רשימת מוזמנים וביצוע אישורי הגעה )ככל ש

 .הפתוח לקהל הרחב(

 תמלול/ תרגום לשפות.  

 אירוע הספציפי במלואו.הפקת ה ךכל רכיב נוסף הנדרש לצור 

 ומרכזי מבקרים הקמה והפעלה של מרכזי מידע .1.22

 בהתאם להנחיות שלהלן: ת מרכז המבקריםנהל את תהליך הקמבאחריות הזוכה ל 

 .כולל הדמיות ואמצעי המחשה  תכנון הקונספט הראשוני  .א

  .וכתבי כמויותהמפרט הטכני  בניית   .ב

  .התכנים, התסריטים והגרפיקות הכנת והפקת  .ג

  .הפקת תוכן ומדיה .ד

 .הפקה בפועל ובינוי .ה

ציוד, קבלני משנה  ורך )למשל, ספקינוספים במידת הצגורמים  מולומים ביצוע תיא  .ו

 ועוד(.

 פיקוח אחר עבודות הבינוי, לרבות תשתיות ובקרת איכות מול ספקי הציוד וקבלני  .ז

 המשנה השונים.

  .מהנדסים וגורמים רגולטורים שוניםאישור  .ח

 ערכות.מציוד המותקן, לרבות תקינות הציוד, בדיקות קבלה להפיקוח אחר   .ט

 .התקדמות הפרויקט קצב "חודומזמין לדיווח   .י

 אינטגרציה ובקרה מקצועית של עבודת התכנון, העיצוב והתוכן באופן שוטף. .יא

 עבודת סינרגיה/אינטגרציה/ליווי וניהול החברה המבצעת. .יב

 פרטים שהוגדרו מראש.אישור קבלת המבנה ותכולתו בהתאם לתכניות ולמ .יג

 . ןמזמיהלשביעות רצון  עאם לתקופה שתיקבתבה /ליווי בתקופת הרצת המרכז .יד

 בתחום השיווק החוויתי בפורמט של מתחם חוויתי ויקטיםפרהפקת  .1.23

 פרויקט בתחום השיווק החוויתי  בהתאם להנחיות שלהלן:באחריות הזוכה לנהל את  

 .י המחשהעכולל הדמיות ואמצ תכנון הקונספט הראשוני  .א

 וכתבי כמויות. המפרט הטכני  בניית   .ב

  .פיקות, התסריטים והגרהתכנים ת והפקתכנה  .ג



 

 

  .ן ומדיההפקת תוכ .ד

ציוד, קבלני משנה  גורמים נוספים במידת הצורך )למשל, ספקי מולביצוע תיאומים   .ה

 ועוד(.

 .הפקה בפועל ובינוי .ו

 ספקי הציוד וקבלני ולפיקוח אחר עבודות הבינוי, לרבות תשתיות ובקרת איכות מ  .ז

 המשנה השונים.

 ערכות., בדיקות קבלה למות תקינות הציודוד המותקן, לרבציפיקוח אחר ה  .ח

 קצב התקדמות הפרויקט. "חודולמזמין דיווח   .ט

 אינטגרציה ובקרה מקצועית של עבודת התכנון, העיצוב והתוכן באופן שוטף.  .י

 ת.בצעעבודת סינרגיה/אינטגרציה/ליווי וניהול החברה המ  .יא

אם לתכניות ותכולתו בהת קטוימהנדסים וגורמים רגולטורים עבור הפראישור   .יב

 ש.רטים שהוגדרו מראולמפ

 . מזמיןלשביעות רצון ה בהתאם לתקופה שתיקבע קט וניהול הפרויליווי  .יג

 נוספותפעילויות  .1.24

מבצעים במרכזים תרבותיים תערוכות, , תחווייתיוהפעלת מערך מכירות, פעילויות קד"מ 

על המציע  רו לכל פעילות.גדסחריים ומבצעי שטח בהתאם לצרכי ודרישת המזמין שיוומ

 לפעילויות אלו:לספק 

 .ילותתוכן, לרבות קריאייטיב, בניית קונספט ותכנון הפעצירה, ניהול י .א

 .התקנות וכיוצ"ב סטי, לרבות אספקת האמצעים השונים, כ"א, הפקה וניהול לוגי  .ב

 

 

 

 יתספהצעה כטופס  - 'בספח נ

המחיר יתייחס  על ידם. יםהמוצעהניהול  ידמושיעור  חיריםהמעל המציעים למלא את  .א

 הפירוט בטבלה. על פי ,יחידה אחתל

 מע"מ. ללאהמחירים יהיו  .ב

יות המפורטות בטבלה הן כמויות משוערות לשם ניקוד המכרז בלבד. יובהר כי הכמו .ג

 עבודה. בכל הזמנתצוין כפי שי, התמורה תשולם בעבור ביצוע בפועל

 ופן הבא:ים במחירון זה תיקבע באנפריטים שלא מצויהתמורה עבור  .ד

, כאשר הצעת המחיר הזולה ביותר היא ריטפעות מחיר עבור כל הצ 3לצוות  יעביר זוכהה .1

  יידרש לקבל את אישור הצוות מראש ובכתב להצעת המחיר. זוכההשתיבחר. 



 

 

עבור אותו זוכה מחיר שהשיג המהצעת ה יותר הצעת מחיר זולה קיבל הצוותבמקרה בו  .2

 משנה מטעמו.ספק הלעבוד עם  זוכההרשאי לחייב את  צוות, יהיה הפריט

 

 'סמ

 

 פריט

 

י צפ

 כמות

 יחידות

 

מחיר 

ליחידה 

בש"ח 

לפני 

 מע"מ

 

 הערות

 דייל-שעת עבודה 1
100,000 

 שעות
70 

העלות תכלול את עלות 

הדייל נטו, עלויות מעביד, 

 מזון ושתייה, עליות גיוס,

ותג שם, נסיעות, זכויות 

תמריצים  סוציאליות,

וכן לפי ומנגנוני שימור 

ת. וספוהצורך שעות נ

לה, פת בגין שעות ליהתוס

שעות חג וכן הלאה תשולם 

ע"י המזמין על בסיס השכר 

 המשולם בפועל לדייל.

2 
ראש -שעת עבודה

 צוות

10,000 

 שעות
73 

כל  כל מרכיבי עלות דייל+

ת שירותי התקשורת הנדרש

 לביצוע הפרויקט

3 
מנהל -שעת עבודה

 אזור

3,500 

 שעות
77 

ות דייל+ כל רכיבי עלכל מ

ורת הנדרשת תי התקששירו

 וע הפרויקטלביצ

4 
 -שכר חודשי גלובלי 

 מנהל שטח

10 

חודשי 

 עבודה

10000 

כל מרכיבי עלות דייל+ כל 

שירותי התקשורת הנדרשת 

לביצוע הפרויקט. במידה 

 והמזמין ידרוש את מנהל

השטח לימים בודדים 

ייעשה החישוב ליום לפי 

א המחיר החודשי כשהו

 22-במחולק 



 

 

 

 'סמ

 

 פריט

 

י צפ

 כמות

 יחידות

 

מחיר 

ליחידה 

בש"ח 

לפני 

 מע"מ

 

 הערות

 3750 יםימ 30 ההדרכיום  5

מוצעת כוללת את העלות ה

כל המרכיבים הנדרשים 

לקיום יום ההדרכה 

לדיילים וראשי הצוותים 

מקום  -איש ליום( 100)עד 

לביצוע ההדרכה הכולל 

אפשרות לחלוקה לכיתות 

הקרנה, הדרכה, אמצעי 

חומר הדרכה לחלוקה, כלי 

כתיבה מזון ושתייה 

 למדריכיםלמודרכים ו

 2800 יםימ 40 םושליחמ"ל ביר 6

וללת אתר פיזי  העלות כ

בו ישהה צוות  בירושלים

ניהול הפרויקט מטעם 

הספק, אמצעי תקשורת, 

מחשוב, מזון ושתיה לצוות 

. הפעלת חמ"ל תהייה רק 

דיילים  100בפעילויות מעל 

 לפחות

7 
 -רכב פרטי לפעילות

 מחיר יומי

1,100 

 ימים
255 

דלק, עלויות  העלות כוללת

יות בלה, חנ, הוביטוחים

ספת הנחוצה וכל עלות נו

לאספקת הרכבים 

לפעילות. במידה ותידרש 

שכירת רכב לימים רבים 

יסוכם מחיר שבועי/חודשי 

לרכב המשקף הנחה 

 למזמין
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בש"ח 
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 הערות

8 

שימוש במחסן ציוד 

 -והפעלתו

 יתעלות שבוע

8 

 שבועות
1800 

עלות מחסן נגיש באזור 

הפעילות, הכולל 

הרמה  ים, ציודמחסנא

 ל המחסןם. עלמשטחי

שגרתיות  לפעול בשעות לא

ובזמינות גבוהה. במידה 

ויידרש מחסן לימים 

בודדים, ייעשה החישוב 

ליום לפי המחיר השבועי 

 .7-כשהוא מחולק ב

9 
הפקת עמדת הסברה 

 כולל הדר )מודוליין(

50 

 חידותי
 מחיר רכישה 600

10 

-טריקו מ Tחולצת 

כותנה קצרה  100%

 יילמותגת לדמ

1500 

 דותיחי
20 

מיתוג בגב ו A4ג גודל מיתו

 כיס מקדימה

11 

-טריקו מ Tחולצת 

כותנה ארוכה  100%

 ממותגת לדייל

1500 

 יחידות
30 

בגב ומיתוג  A4מיתוג גודל 

 כיס מקדימה

12 
 100%סווטשרט 

 כותנה ממותג לדייל

500 

 יחידות
45 

בגב ומיתוג  A4מיתוג גודל 

 כיס מקדימה

 רוכיםל פליס אמעי 13
500 

 ידותיח
110 

ומיתוג  בגב A4תוג גודל מי

כיס מקדימה. צבע המעיל 

 יקבע ע"י המזמין

 חרמוניות מלאות 14
300 

 יחידות
210 

בגב ומיתוג  A4מיתוג גודל 

כיס מקדימה. צבע 

החרמונית יקבע ע"י 

 המזמין

 ק ממותג לדיילתי 15
500 

 יחידות
20  



 

 

 

 'סמ

 

 פריט

 

י צפ

 כמות

 יחידות

 

מחיר 

ליחידה 

בש"ח 

לפני 

 מע"מ

 

 הערות

16 

כפפות צמר, כובע 

יה יל )מצחיממותג לדי

 או צמר(

1200 

 יחידות
11  

 בסיס שמשיה + 17
100 

 יחידות
150  

18 
מיתוג חלקי  לרכב 

 קטן

90 

 יחידות
1800 

אין צורך במיתוג חלונות 

 וגג הרכב

19 
עיצוב מיתוג חלקי 

 לרכב קטן
  800 יחידה 1

 טחערכת מידע ש 20
40 

 יחידות
1050 

השכרה לשבוע. הערכה 

 תכלול מחשב נייד מחובר

ט סלולרי לאינטרנ

וכבלים  ניירות פסת,ומד

לטובת חיבור  מאריכים

הערכה לחשמל וכל הציוד 

 הנלווה הדרוש להפעלה.

21 

טאבלט עם תיק 

נשיאה וחיבור למודם 

 סלולרי

150 

 יחידות
400 

השכרה לחודש + חבילת 

 גלישה ללא הגבלה

22 
 -מערכת כריזה ניידת

 מחיר רכישה

50 

 יחידות
1600 

ניידת  מערכת כריזה

ורק ותפ תורכב תתופעלש

הספק במיקומים  ע"י

שונים )לעיתים ללא 

 אספקת חשמל(

23 

שעת עבודה מעצב 

גרפי/ קופירייטר/ 

 תסריטאי

 250  

24 
שעת עבודה צלם 

 סטילס
 250  
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25 
יום עבודה צלם 

 )שעות 8סטילס )
 1500  

26 
שעת עבודה צלם 

 וידאו
 350 

כל מרכיבי עלות דייל ,כולל 

 ת ועדשותמצלמו

 ומתאימות

27 
ם וידאו צל יום עבודה

 )עותש 8)
 2200 

כל מרכיבי עלות דייל ,כולל 

מצלמות ועדשות 

 ומתאימות

28 

ביקור מהנדס חשמל/ 

מהנדס בטיחות/ 

 קונסטרוקציה

 1800 

במטרופולין ירושלים. 

ישור המחיר כולל הנפקת א

מטעם איש המקצוע בעבור 

 .ביצוע העבודה

29 
 -בלי שכר חודשי גלו

 יק/מנהל טכנימפ
 15000 

ל+ כל עלות דיימרכיבי כל 

שירותי התקשורת הנדרשת 

לביצוע הפרויקט. במידה 

והמזמין ידרוש את מנהל 

השטח לימים בודדים 

ייעשה החישוב ליום לפי 

המחיר החודשי כשהוא 

. תוספת 22-מחולק ב

ום בעבור שעות תשל

נוספות, שעות לילה, שעות 

ובד חג וכן הלאה תשולם לע

ם לספק י החוק ותשולעל פ

על בסיס המזמין ע"י 

התוספת המשולמת בפועל 

 לעובד.

30 

השכרה מערכת 

הגברה מבוססת 

רמקולים מוגברים 

לנואם + סאונד מחשב 

ליום   -איש  100ל 

 אירוע

 1650 

כולל שני מיקרופונים 

הובלות אלחוטיים, 

,התקנה ותפעול באזור  

 מטרופולין ירושלים



 

 

 

 'סמ

 

 פריט

 

י צפ

 כמות

 יחידות

 

מחיר 

ליחידה 

בש"ח 

לפני 

 מע"מ

 

 הערות

31 

ורת השכרה תא

ה לבמה קטנה שטיפ

 ליום אירוע -מ"ר(  12)

 1550 

כולל פיקוד,  -פנסים  8עד 

דימרים ,חצובות , כבלים 

 וחיווט

כולל הובלות ,התקנה 

ותפעול באזור  מטרופולין 

 ירושלים

 

32 

הפקה דגל סיני מודפס 

 מ' 3מ' על  1

 

 

ד צ 90

 אחד

170 

 דו"צ

 

33 

 6תורן לדגל סיני עד 

כולל  מטר גובה

  ה והובלההתקנ

 130 

 ליחידהמחיר 

 20יחס למינימום )מתי

 תרנים(

34 
השכרה קוליסה 

 (1.2על  240ממותגת )
 

צד  350

 אחד

600 

 דו"צ

 

35 
שטיח לבד במגוון 

 צבעים כולל התקנה 
 22  

 50)מינימום  מחיר למ"ר

 מ"ר(

36 

 4ר על מט 4מסך לד 

 -מטר ליום אירוע

כולל הובלה , התקנה 

 וטכנאי

 12,000 

 700מ"ר נוסף חיר לכל מ

בור השכרה תמחור ע₪. 

יומית  להשכרהמעבר 

ייעשה בנפרד כנגד הצעות 

 מחיר.

37 
אנסי  10,000מקרן 

 ליום אירוע 
 9,000 

תמחור עבור השכרה מעבר 

להשכרה יומית ייעשה 

 בנפרד כנגד הצעות מחיר.

 WATCHOUTל לא כול



 

 

 

 'סמ

 

 פריט

 

י צפ

 כמות

 יחידות

 

מחיר 

ליחידה 

בש"ח 

לפני 

 מע"מ

 

 הערות

38 

מערכת שליטה 

WATCHOUT  כולל

 טכנאי ליום אירוע

 6,000 

כרה מעבר מחור עבור השת

ה שכרה יומית ייעשלה

 גד הצעות מחיר.בנפרד כנ

 

39 
מ"ר כולל  100אוהל 

 הובלה ומשקולות
 10,000 

תמחור עבור השכרה מעבר 

להשכרה יומית ייעשה 

 בנפרד כנגד הצעות מחיר.

 פהלא כולל מיזוג ורצ

40 

הצללה כולל הובלה 

והתקנה )לא כולל 

משקולות במידת 

 ך(הצור

 25 

ימים  3ר חיר למ"ר עבומ

ימי כרה. מעל שלושה הש

ה תמחור השכרה ייעש

 בנפרד כנגד הצעות מחיר

41 

תא שירותים כימיים 

ליום אירוע כולל 

 הובלה לירושלים 

 1300 

 2מחיר עבור מינימום 

 תאים.

תמחור עבור השכרה מעבר 

להשכרה יומית ייעשה 

 בנפרד כנגד הצעות מחיר.

42 

ולל במת פודיום כ

ה והתקנה הובל

 ושלים. ביר

 170 

 30נימום מחיר למ"ר. מי

 מ"ר.

ר עבור השכרה מעבר תמחו

להשכרה יומית או מעל 

מ"ר ייעשה בנפרד כנגד  100

 הצעות מחיר

43 
מטר( כולל  2מחסום )

 הובלות 
 50 

מחסומים  50מינימום 

 ימים. 3עבור 

תמחור עבור השכרה מעבר 

להשכרה יומית ייעשה 

 חירהצעות מ בנפרד כנגד

 



 

 

 

 'סמ

 

 פריט

 

י צפ

 כמות

 יחידות

 

מחיר 

ליחידה 

בש"ח 

לפני 

 מע"מ

 

 הערות

הנחה על  שיעור

 ב % ירוןהמח
______% _________ 

י הניהול כולל גובה דמ

 עלות מנהל הפרויקט 

בין )ניתן להציע 

10%-5%.) 

 

במקרה של הפעלת 

ישלם  ,מערך מכירות

המזמין תוספת של 

חצי מגובה דמי 

לת ניהול הניהול כעמ

כספים והפעלת מערך 

מכירות על כל 

זור על פי  מח, מרכיביו

 רות בפועל שלהמכי

 הספק.

____% ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 המציעתצהיר  -נספח ג' 

 

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

"(, המציע_________ )להלן: "____________ ע.מ/מטעם חברת/ע.מ. _____________ ח.פ.

 לא אם החוק םקבועיה ונשיםלע ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה

, קידום מכירות למתן שירותי שיווקהזמנה להציע הצעות " במסגרת ניתן זה תצהיר .1

עבור צוות תכנית אב לתחבורה  )קד"מ( והפקת אירועים בתחום התחבורה הציבורית

 "(. ההזמנה: "לןלה)" 26/2020הליך מס' , ירושלים

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

  ה.תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורש .2.1

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

 .1976 –ות מס(, התשל"ו חוב ותשלוםניהול חשבונות 

, עיםפקת אירו, החומים הבאים: קד"מבת יםעובדים קבוע 10 - למעלה ממעסיק  .2.3

-2015ניהול ותפעול, בכל אחת מהשנים ו ת לרבות מחלקת קריאייטיבכווכנסים ותער

2019. 

, כאשר כל 2019-2015בין השנים  ,לפחות מקד" פרויקטים של 5המציע תכנן והפיק  .2.4

 :("פרויקט קד"מ")להלן:  טברים הבאיםד בתנאים המצקד"מ עומפרויקט 

 .במשמרת ליםדיי 50ת בהיקף של לפחות דיול עבודו כולל  .2.4.1

 . )לא כולל סופ"ש( לפחות חמישה ימים רצופיםך שנמ  .2.4.2

 . ק"מ 10שלא עולה על רדיוס של באזור גאוגרפי בוצע   .2.4.3

 ,2019-2015נים בין הש, לפחות אירועים ו/או כנסים שיווקיים 5המציע תכנן והפיק  .2.5

 (:"אירוע/כנס")להלן:  םהבאי ריםכאשר כל אירוע/כנס עומד בתנאים המצטב

 .אסטרטגית ויכולות קריאטיביותה בחשיציע כללה המ עבודת .2.5.1

 .₪ 1,000,000 מעל היקף כספי של .2.5.2

 .במקום אחד התקיים בארץ .2.5.3

 .איש 500לפחות  והשתתפ .2.5.4

 ת שעה. ך לפחומשנ .2.5.5



 

 

  נותי מכל סוג שהוא המוצג על במת האירוע(.הוצג תוכן בימתי )תוכן אמ כובמהל .2.5.6

חתונות,  וןגופי משפחתי כי אועים בעלזה לא ייחשבו אירעיף סיין מובהר כי לענ .2.5.7

 "אירוע" או "כנס".כ בריתות וכו'

לטובת קידום פרויקט/מוצר/שירות של לקוח , לפחות יםמתחמים חווייתי 5המציע תכנן והפיק  .2.6

 הבאיםהמצטברים , כאשר כל מתחם עומד בתנאים 2015-2019בין השנים , ציבוריאו  עסקי

  :(חוויתי" "מתחם)להלן: 

 .כולות קריאטיביותוי יבה אסטרטגיתחש הכללציע עבודת המ .2.6.1

הכנת תכנית בינוי, הדמיות, הליכי רישוי  המציע ביצע את השירותים הבאים: .2.6.2

 מהנדסים והפקה בפועל.

  .פתוח לקהל הרחב .2.6.3

 ."ש()למעט סופפעל לפחות שבוע ימים ברציפות  .2.6.4

 בקרים.הל המפעילות חווייתית אינטראקטיבית לקהתקיימה  .2.6.5

 .תולם בתקופת הפעקרימב 10,000ביקרו לפחות  .2.6.6

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

ולצורך  בתנאי הסף מציעלי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ה ידוע. אמת

 ניקוד ההצעה.

 

 
   

 
 

   



 

 

 ציעטבלת פרויקטים עבור המ

 
 הזמנה. ל 5.4יף ר בסעבתנאי הסף כאמו םגדרתכה"מ קד יפרויקט תהפקן וותכנביע המצניסיון  :6.2סעיף 

 
 להוסיף שורות ככל הנדרש.*ניתן 

 
 

 מס"ד
 

מזמין 
 העבודה

 
תקופת מתן 
 השירותים

 
 
 
 
 

 חודש/שנה
 עד

 חודש/שנה

טתיאור קצר של הפרויק  
 

ים והאם )תיאור פעילות הדייל
 בתחום התחבורה הציבורית(היה 

אזור גאוגרפי בו ה
הפרויקטבוצע   

 
 אם יש לציין ה)

ק"מ( 10 -מ פחות  

יילים ד תכמו
 במשמרת

מספר ימי 
 פעילות רצופים
 )למעט סופ"ש(

איש קשר אצל 
 מזמין העבודה

 שם + טלפון נייד

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          



 

 

 
 הזמנה.ל 5.5ור בסעיף אמכף בתנאי הס םדרתהגכ יםנסכ/יםת אירועכנון והפקיע בתיסיון המצנ :6.3סעיף 

 מס"ד

 
שם 

מזמין 
 העבודה

תיאור קצר של האירוע 
נסכ/  

 
ש להתייחס לכל י)

 :מנטים הבאיםהאל
מס' .2.יקום.מ1

שך .מ3משתתפים.
הוכן תוכן .האם 4האירוע.

 (ט.כן, נא לפר . אםבימתי

 
תקופת מתן 
 השירותים

 
 

ה  חודש/שנ
עד             

החודש/שנ  

המטרה 
ווקית השי

"י ע השהוגדר
המזמין ושלשמה 

הופק 
 הכנס/האירוע

החשיבה 
האסטרטגית ו/או 

הקונספט 
הקריאטיבי של 

האירוע/כנס וכיצד 
הקונספט נתן מענה 

שהוגדרו למטרות 
 על ידי המזמין

 
חשיבה האם ה

קונספט האסטרטגית/ה
ע"י  כוהקריאטיבי נער

 המציע

 היקף כספי
של 

כנס/אירועה  

איש 
קשר 

ל אצ
מזמין 

ודההעב  
שם + 

ן וטלפ
 נייד

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 
 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש.

 
 
 
 



 

 

 
 

 .להזמנה 5.6תנאי הסף כאמור בסעיף ב םכהגדרת םחווייתיים יממתח ניסיון המציע בתכנון והפקה של  :6.4סעיף 

דמס"  
שם 

מזמין 
 העבודה

של אור קצר תי
יהמתחם החווית  

 
ש להתייחס לכל י)

מנטים האל
 :הבאים

.כמות 2.יקום.מ1
האם .3 משתתפים.

 יה פתוח לקהלה
האם .4רחב. ה

עילות התקיימה פ
חווייתית 

אינטראקטיבית 
כן,  אם מבקרים.ל

(ט.נא לפר  

קופת ת
מתן 

 השירותים
 
 

 חודש/שנה
 עד

 חודש/שנה

המטרה 
ת השיווקי

גדרה שהו
ע"י 

המזמין 
שמה ושל

הופק 
חם תהמ

 החוויתי

רטגיה סטאה
השיווקית ו/או 

הקונספט 
הקריאטיבי 
של המתחם 

החוויתי וכיצד 
הקונספט נתן 
מענה למטרות 

שהוגדרו על 
 ידי המזמין

האם החשיבה 
האסטרטגית/ 

הקונספט 
הקריאטיבי 

ע"י  וכנער
 המציע

 
האם המציע ביצע 

את השירותים 
הכנת .1הבאים: 

. 2.בינוי תכנית
הליכי .3.הדמיות

מהנדסים  ויריש
בפועל.ה קהפ.4  

 

מספר 
ימי 

פעילות 
 רצופים
)למעט 
 סופ"ש(

 
מס' 

 מבקרים
 במתחם

איש 
קשר 
אצל 

מזמין 
 העבודה
שם + 
טלפון 

 נייד

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

 
 דרש.*ניתן להוסיף שורות ככל הנ



 

 

  
  

 ברתיים בתחום התחבורה הציבורית.הס צוע פרויקטיםיבבן ניסיו :6.5סעיף 

 
 ף שורות ככל הנדרש.*ניתן להוסי

 
 
 
 

  מס"ד
 מזמין העבודה

 
 תקופת מתן השירותים

 
 
 
 
 

 חודש/שנה
 עד

 חודש/שנה

 
טתיאור קצר של הפרויק  

 
ת ת המיועדהסברתי תשיווקי תפעילו)

 שי התחבורה הציבוריתממשתלבעיקר 
ות אודמתן הסבר  האשר מטרתו

 יםורשאים הקנושנויים ושיפורים בשי
 :כגון, ורה ציבוריתחבתפן ישיר לבאו

ויי קווים, שינוי שיטת תשלום שינ
  .בו"וכי

העבודהאיש קשר אצל מזמין   
 שם + טלפון נייד

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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 ירי דלעיל אמת.תצה ןותוכזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

______________      _____________ 

 חתימה                       תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

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

 כי עליו/ה להצהיר אתיו/ה _____, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתמר/גב' _________

לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות לעונשים הקבועים בחוק אם ה /יה/תהיה צפויהי כיהאמת ו

 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

 

        _____________  

 חותמת+חתימה           
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 ' פח דנס  

 לכבוד

 לתחבורהצוות תכנית אב 

 :_________ערבות מס'ון: הנד

 

 ערבות מוחלטת ובלתי מותנית,כם, ב"המבקש"( הננו ערבים בזה כלפי_ )להלן: ___________על פי בקשת .1

דד, בהתאם לתנאי ( כשהוא צמוד למם הערבות""סכו)להלן:  ₪ __________תשלום כל סכום עד ____ל

מתן שירותי שיווק, בקשר עם הסכם ל ,הגיע לכם מאת המבקשהמגיע או עשוי לההצמדה הנקובים להלן, 

 ת.התחבורה הציבורי הפקת אירועים בתחוםו ת )קד"מ(ם מכירוקידו

תפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית וא מכפי שה מדד המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד ל .2

 לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:

)או  ______ לחודש 15תפרסם ב י" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____ בשנת _______ שה"המדד היסוד

 .*בסמוך למועד זה( בשיעור ______ נקודות

 קבלת דרישתכם על פי ערבות זו. לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם ל "המדד החדש" 

 להלן:ין ערבות זו יחושבו כד" לעני"הפרשי הצמדה .3

כפלת ההפרש סכום השווה לממדה היהיו הפרשי ההצעומת המדד היסודי, אם יתברר כי המדד החדש עלה ל

 היסודי. ולק במדדהחדש למדד היסודי בסכום הערבות ומח בין המדד

לא לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות לם אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשל

 צמדה. פרשי הכל ה

רישתכם ך עשרה ימים מיום קבלת דבתו ל ידיכםלומו יידרש עם לכם כל סכום שתשתחייבים לשלנו מא .4

להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ובלי שיהא יה, בלי הראשונה בכתב, לרבות באמצעות פקסימיל

 עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת המבקש. 

ד שבשום מקרה לא בובל בלעדיאחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם ה ערבות זו בבת תם תהיו ראשים לממשא .5

 ולל שיעלה על סכום הערבות. ות סכום כם בגין הערבישולם לכ

 **____מתאריך כתב ערבות זה ועד ליום____ מותה תישאר בתוקפהערבות זו בשל .6

 ברה או להסבה.יתנת להענערבות זו אינה מותנית ואיננה  .7

 ד רב,כבוב                                                                                    

 ______ בנק                                                                                       

 _______ סניף                                                                                        

 לא יתקבלערבות אחר של שום נוסח 

 הצעות על פי מסמכי המכרז.אחרון להגשת המועד ה*המדד הידוע ב

 בהזמנת העבודה.** כאמור 


