
n 
 
 
   

 [שנה]

 צוות תכנית אב לתחבורה

 2021י יונ

      

עיצוב ובניית הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 
 - הליךעבור צוות תכנית אב לתחבורה  מצגות

14/2021מס'   



 

 

 

 פרטי המציע

  

 

 

 

 

 

 

 

 שם המשרד

 

 

  מספר ח.פ. / עוסק מורשה

 פרטי מגיש ההצעה

 

 

 פרטי התקשרות

 כתובת

 

 

 טלפון

 

 

 דוא"ל

 

 



 

 

  2021 יוני
  

   עיצוב ובניית מצגותלמתן שירותי להציע הצעות  הזמנה
   עבור צוות תכנית אב לתחבורה

  2021/14הליך מס' 

 כללי .1

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

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

ורשת התחבורה  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המוניםירושלים ובמטרופולין  ובראשם 

  הציבורית הנלווית לה. 

ושילוב  ק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבוריתכחלק מעבודתו עוס

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

כניות מגוונות ומערך התחבורה המתחדש בירושלים והמטרופולין מורכב מפרויקטים ות

  לרבות תכניות לפיתוח תשתיות חברתיות וקהילתיות.

התפתחויות אלו יוצרים אתגר הסברתי ותקשורתי מורכב הכולל אלמנטים של שינויים ו

העברת שכבות מידע רבות לציבור, צורך במיתוג מערך התחבורה, מיצוב והענקת ערך למוצר 

 לציבורולתושבים ועוד. חומרי ההסברה לסוגיהם חיוניים להעברת מידע למקבלי החלטות, 

המודעות אודות הפרויקטים התחבורתיים הקיימים  השונים, לרבות הגברתהרחב על מגזריו 

  והעתידיים, ולקידום השימוש ברשת התחבורה הציבורית החדשה.

מעוניין הצוות להתקשר עם נותני שירותים לצורך עיצוב ובניית מצגות לצרכי הסברה על כן, 

  .והצגה של תחומי עבודה שונים של הצוות בפני גורמים שונים

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנירושלים,  תכנית אב לתחבורה צוות  - מזמיןה

  ;ירושלים

וע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצ  -נציג המזמין

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

מנהלת תחום הסברה,  תהיהזה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  שיווק ופרסום;

המציע יהיה . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי   - המציע

  האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;



 

 

עמו הסכם לביצוע  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת   זוכים/הזוכה

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;

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

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

 השירותים הנדרשים .3

, הנדרשים עיצוב ובניית מצגותלמתן שירותי  זוכה/זוכיםעם הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 במהלך פעילותו השוטפת של הצוות. 

איש קשר מטעמו אשר ירכז אל מול נציג המזמין את כל הזמנות  קצותלההזוכה יידרש  3.2

 העבודה שיתקבלו. 

יהיה אשר  ,כפי שיפורט להלן ,קבוע מטעמו קופירייטרלהעמיד  הזוכהכמו כן, יצטרך  3.3

 יידרש להיות מעורב באופן פעיל בביצוע העבודות. כן עליוו העיקרינותן השירותים 

. על שני נותני שירותים אלו להיות זמינים להלןפורט כמ מעצב מצגותגם מטעמו להעמיד 

 ענה בנוגע לעבודות ולהשתתף בישיבות, ככל שיידרש.בכל עת למתן מ

 נספח א'כהמצורף ) SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ( 3.4

 זה.למסמך 

בודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על עכי מסמך תכולת ה יובהר 3.5

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

 בו.

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 4.1

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

ת בהזמנת העבודה ועל הזוכה לסיים את המטלות הנדרש ההתקשרות, אזי יהיה

 לשביעות רצון המזמין.

והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 4.3

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

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 מציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. ה 5.1



 

 

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

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

י אישור מפקיד מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כ

 המציע:

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

השנים האחרונות  5-ונים בגופים ש 5מספק שירותי עיצוב מצגות עבור לפחות  המציע 5.3

 מצגות בשנה. 2 לפחות עבור כל אחד מהן יצר

שנים לפחות בשירותי קופירייטינג או כתיבה שיווקית או כתיבה  5למציע ניסיון של  5.4

  .עיתונאית

העומד בתנאי הסף  )"קופירייטר" -להלן לעיל ו( שירותיםותן יידרש להעמיד נ המציע 5.5

 המצטברים הבאים:

 ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר.בעל תואר אקדמי  5.5.1

בקופירייטינג או  השנים האחרונות, 10-ב שנים חמשן של לפחות בעל ניסיו 5.5.2

 עבור מצגות הן בעברית והן באנגלית. כתיבה שיווקית

 .והעברית האנגלית בשפותבעל שליטה מלאה  5.5.3

דים העומ בניית מצגותלטובת  לטובת מתן השירותים, המציע יוכל להעמיד נותני שירותים 5.6

 בתנאי הסף הבאים:

בהכנת מצגות מקצועיות ושיווקיות בכל אחת חמש שנים לפחות ניסיון של  5.6.1

 . PDF -ו Microsoft Power Point : יםהבא מהפורמטים

 לבחירת ההצעהריטריונים ק .6

 80כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן

. יובהר כי מפורט בטבלה שלהלןנקודות ובהתאם ל 20ה נקודות וההצעה הכספית תהוו

  בסעיפים בהם לא מפורט אופן חישוב הניקוד, יינתן הניקוד באופן יחסי בין כלל המציעים. 

  

  

 



 

 

  ניקוד מירבי  קריטריון  גורם מנוקד  סעיף

 פרויקטיםניסיון המציע בעיצוב ובניית מצגות עבור   מציע  6.1

באמצעות התוכנות  מקצועיים, הסברתיים ושיווקיים

  הבאות: פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין.

  נקודה 1ינתן תעבור כל פרויקט  

  נקודות 2יינתנו עד  התשתיותעבור פרויקט בתחום  

10  

בקריטריון זה  התרשמות הועדה מתיק העבודות של המציע  מציע  6.2

: מורכבות העיצוב, כגוןיילקחו בחשבון פרמטרים 

, שילוב אלמנטים הרנטיות המצגתאסתטיקה, יצירתיות, קו

  ועוד. ויזואלים ואפקטים שונים

  סכמטיות וגיאוגרפיות יתרון יינתן עבור תיק עבודות המכיל מפות

20  

ניסיון בקופירייטינג או כתיבה שיווקית עבור מצגות הן   קופירייטר  6.6

  . בעברית והן באנגלית

נקודה ועד  1עבור כל שנת ניסיון (מעבר לאמור בתנאי הסף) תינתן 

  נקודות 10לסה"כ של 

10  

  התרשמות הועדה מתיק העבודות של הקופירייטר  קופירייטר  6.7

יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים: מבנה המצגת וניסוחה, 

מגוון תיק העבודות, שפות, יכולת התמודדות עם כתיבת 

  ועוד. , איכות העברת המסריםחומרים מקצועיים

15  

  5  כרות עם העיר ירושלים ייסיון והנ  קופירייטרמציע +   6.9

בקריטריון זה יילקחו  המלצות ממזמיני עבודה קודמים.  6.10

בחשבון פרמטרים כגון: עמידה בלוחות זמנים; רמת 

השירות; איכות התוצרים; זמינות; גמישות; יחסי אנוש; 

  .ועוד שביעות רצון כללית

10  

  10  התרשמות כללית   6.12

  20  הצעה כספית    6.13

  100  סה"כ    

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .7

והשירותים יינתנו על פי  כם מסגרתהס שייחתם עם הזוכה/הזוכים הינו ההסכם 7.1

 . דרישת הצוות וצרכיו



 

 

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

היקף מלא ו/או חלקי של המסגרת עבודות ו/או לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה ב

הכספית 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.

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

בה יצוינו יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בכתב. בטרם ביצוע העבודה 

הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית 

 הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

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

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

  הכספית התמורה .8

 .₪ 600,000 -כ ואה בהזמנה זו הכולל, עם כל הזוכים ההיקף ההתקשרות המשוער 8.1

 פר זוכים.את הזכות לפצל את השירותים בין מס לעצמו הצוות שומר

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

 ה.ישיועבר על ידי המזמין לאחר הזכי

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 8.3

הינה סופית וכוללת את כל הוצאות  מציע התמורה המוצעת על ידי המובהר כי  8.4

 יעות, חניה וכד'. ישירות ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נס מציע ה

עוד מובהר, כי המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל  8.5

 שיפוי מאת המזמין, אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

התשלומים ישולמו לאחר אישור המזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין  8.6

 אושרות. השירותים שבוצעו בפועל על פי הזמנות העבודה המ

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60התמורה תשולם במועד שוטף + 8.7

 המסמכים שיש לצרף להצעה  .9

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 9.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 9.2

 המצורף להזמנה זו. ב' נספחית על פי כספהצעה  9.3

המציע בצירוף טבלאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת תצהיר  9.4

 להזמנה זו. ג' כנספחהניקוד האיכותי כמפורט להלן בטבלאות המצורפות 



 

 

בצירוף טבלאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  הקופירייטר המוצעתצהיר  9.5

 נספח ד'תי כמפורט להלן בטבלאות המצורפות כולצורך בחינת הניקוד האיכו

 להזמנה זו.

 .המציעשל  + פרופיל תיק עבודות 9.6

 המוצע. הקופירייטרשל  + קורות חיים  תיק עבודות 9.7

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 9.8

 . להזמנה זו ה'נספח המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 9.9

להזמנה זו בצירוף אישור ניהול  'נספח וכבנק המציע המצורף רטי חשבון פמסמך  9.10

 חשבון או צילום שיק.

 עותק חתום של המסמכים הבאים: 9.11

 זו חתומה על ידי המציע בכל עמוד. נוסח הזמנה 9.11.1

בכל עמוד על ידי המציע המצ"ב להזמנה זו חתום  הסכם ההתקשרות 9.11.2

תימה כאמור מהווה יודגש כי הח ובמקום המיועד לכך בעמוד האחרון.

  .לתנאי ההתקשרות הסכמה של המציע

היו, חתומות על ישאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ו 9.11.3

 ידי המציע.

 שאלות והבהרות .10

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

  . 12:00 בשעה 17.6.21

 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

 כתב יחייבו את המזמין. רק הבהרות שיינתנו ב 10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 10.7

 הגשת ההצעות .11

  מס"ד
ו המסמך או הנספח אלי

 מתייחסת ההבהרה
  נוסח השאלה  פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב הכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

 97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה  ,1.7.21 עד ליוםלתחבורה ירושלים, 

לא  –במועד זה מסיבה כלשהי  הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעותירושלים. 

 תשתתף בהליך.

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

 . 08:00-17:00השעות 

), USBבמדיה דיגיטלית (ועותק אחד  עותקים במעטפה סגורה 2 -ההצעה תימסר ב 11.3

צוות תכנית אב  רעיצוב ובניית מצגות עבולמתן שירותי  הצעה"  יצויןעל ההצעה 

 את הנושאים המפורטים לעיל. ותכלול" 2021/14, הליך מס' לתחבורה

 לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות  11.4

  . בתוכנם

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

 ההצעות.

 זכויות המזמין  .12

   את הזכויות שלהלן:המזמין שומר לעצמו 

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

  .ההצעות שהוצעו

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

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

 כולה או חלקה.

  על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalצע הליך של לב 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.

מאת  זכאי לכל שיפויוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא המציע יישא לבדו בה 12.7

 .בוטל ההליך מכל סיבה שהיאאף במקרה בו המזמין, 

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

 ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

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

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

 .ב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרתמתחיי



 

 

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  12.10

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא טכני פגםבה שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל  ועדת הבחירה רשאית 12.11

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

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

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדסבורה כי מתקיים לגביה 

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

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

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות  12.12.2

או התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה 

 וחסרת תוקף.

            

                

  בברכה,

  דבי שושני              

  חום הסברה, שיווק ופרסוםת תמנהל              

  צוות תכנית אב לתחבורה              



 

 

  SOWתכולת עבודה  –נספח א' 
 כללי .1

 
שירותי עיצוב ובניית מצגות, הנדרשים לצורך המזמין יתקשר עם זוכה/זוכים למתן  1.1

 פעילותו השוטפת של המזמין.

) עבור שירותי עיצוב ובניית SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה ( 1.2

 גות.מצ

יובהר, כי השירותים המפורטים להלן אינם מהווים רשימה סגורה, וכי ייתכנו משימות  1.3

עוד יובהר, כי הצוות אינו  נלוות נוספות ו/או שינויים בהתאם לדרישת המזמין.

 מתחייב להזמין מהזוכה/זוכים את כל המטלות שיפורטו להלן.

 

 זוכים: להלן פירוט העבודה אשר תידרש המזוכה/ תכולת העבודה 2

 .מצגות כפי שיוגדרו על ידי הצוות (להלן "המצגת") ה ועיצובבניי 2.1

   על פי דרישת המזמין. PDFאו  Power pointהמצגות יבנו בפורמט או  2.2

 , למשל, באשר לאופן נראות המצגת ודרך העברת המסרים.לכתיבת המצגת אסטרטגיהגיבוש  2.3

 .בריף שיינתן ע"י נציג הצוותפיתוח ותכנון קונספט ומסרים למצגת ו/או למוצר לפי  2.4

 של שקפי המצגת. , לרבות ניסוח,כתיבה בפועל 2.5

תחקיר, קיום ראיונות אישיים  לרבות, אך לא רק,–הנדרש לכתיבת המצגת איסוף כל החומר  2.6

 . מול גורמים רלוונטיים, מעבר על חומרים קיימים ואיתור חומרים חדשים לפי הצורך ועוד

עיצוב קונספט גראפי למצגת הכולל רעיון עיצובי, פיתוח אלמנטים גראפיים, סאונד והנפשה אשר  2.7

ילוו את המצגת לכל אורכה, פתיח וסגיר תואמים, שפה גראפית אשר תבוא לידי ביטוי בכל 

 .האלמנטים לאורך המצגת

ות פשוטות וכן הנפשסכמטיות/גיאוגרפיות עיצוב שקפי כותרת, גריד, טקסט, תמונות, מפות  2.8

 ומורכבות.

 שילוב אנימציה, אפקטים, וידאו, סאונד, קישורי אינטרנט, טבלאות, מפות ותרשימים במצגת. 2.9

 שילוב כפתורי מעבר וניווט בתוך המצגת. 2.10

 ביצוע סבבי תיקונים על המצגת עד לשביעות רצון המזמין. 2.11

 טעויות דפוס.  לשימוש לאחר עריכה לשונית כולל הגהה יסודית לאיתור נהמוכ העברת מצגת 2.12

  תעשה בפורמט פתוח או סגור להצגה או שניהם לבקשת הצוות.אספקת המצגות  2.13



 

 

 הזוכה יספק את כל הקבצים  אותם ייצר או ערך עבור המזמין או מי מטעמו במהלך העבודה 2.14

(לרבות אך לא רק, וידיאו/סאונד/גרפיקה) בפורמט פתוח, המאפשר עבודה גרפית, לבקשת 

 ר העבודה.המזמין וגם לאחר גמ

 במצגות קיימות בין אם עוצבו על ידי המציע ובין אם לא.ותוספות ביצוע שינויים  2.15

 של המזמין. ת עד לקבלת מוצר שישביע את רצונוביצוע תיקונים במצג 2.16

 הטמעת מפות, טבלאות וכל חומר אחר שיינתן ע"י הצוות. 2.17

 .ביצוע שינויים בחומרים מוכנים כגון מפות וכו' שיינתנו ע"י הצוות 2.18

במידה ויתבקש, יידרש הזוכה לעבוד באופן ישיר עם חברת  -הטמעת תרגום בשפות שונות 2.19

 תרגום איתה יתקשר הצוות. הטמעת התרגום במלל ואלמנטים גרפיים כולל במפות. 



  הצעה כספית –נספח ב' 

. במקום המיועד לכך בטבלה בשיעור ההנחה המוצעת על ידועל המציע לנקוב  :12-1עבור סעיפים  .1
 לפריט (כלומר, ניתן להציע אחוז הנחה שלילי). -20% /20%יעור ההנחה שיוצע לא יעלה על ש

 תיפסל! –יובהר כי הצעה אשר תכלול חריגה מהטווח האמור לעיל 
 

במקום המיועד לכך  (באחוזים) בעלות המוצעת על ידו: על המציע לנקוב 15-13עבור סעיפים  .2
 סימלית המנויה., כאשר לא ניתן לחרוג מהעלות המקבטבלה

 
 כל המחירים שבטבלה אינם כוללים מע"מ. .3
במקרה של שימוש עלויות רכישת ויז'ואלים מבנקי תמונות/צלמים.  יםכולל אינם המחירים .4

,  על הספק להעביר הצעת royalty freeבויז'ואל קנוי וחדש שאינו נמצא ברשות ההספק או אינו 
. המזמין ישלם לספק את מחיר מראש ובכתב כישתומחיר של הויז'ואל ולקבל את אישור המזמין לר

  .הויזו'אל + עמלת רכישה על פי חשבונית מס עבור הרכישה שתוצג למזמין

  מחיר מוצע  בש"ח  וןמחיר  פריט  

לא ניתן להציע מחיר (

 20%-גבוה ביותר מ

מהמחירון או נמוך 

   )20%-ממנו ביותר מ

משקל 

   הסעיף

  10    לש"ע 250  *קופירייטר עלות שעת   .1

  5    לש"ע 175  )חומריםמקדים/ראיונות/חיפוש  תחקיר( מידענות שעת עלות  .2

 1,200  המצגת כל את שישמששפה גרפית/קונספט עיצובי  בניית  .3

  לפרויקט

  15  

  6    לש"ע 100  מילים 250-ל -לשונית ועריכה הגהה  .4

  עיצוב שקף כותרת/שער/מעבר/טקסט פשוט  .5

  מקרה הצורךשקף מעוצב עם כותרת וויז'אל ב

  4    לשקף 100

  הנפשה ללאניווט/תמונה /טקסטים שקף עיצוב .6

שקפים עם כותרת, טקסט ותמונות ללא הנפשה. בנוסף מעבר וניווט אל 

  קישור מסוג אחר\וידאו\קובצי סאונד

  4    לשקף 210

  4    לשקף 400  פשוטה **עיצוב שקפים כולל הנפשה   .7

  6    לשקף 450  מורכבת **עיצוב שקפים כולל הנפשה  .8

  15    ליח' 2,300  נמוכה פירוט ברמת מפה עיצוב  .9

  15    ליח' 3,500  ברמת פירוט גבוהה מפה עיצוב  .10

  4    לש"ע 220  )שעה לפי(מחיר  קיימים וידאו חומרי עריכת  .11

  4    לש"ע 200 תיקון בחומר קיים /עלות שעת מעצב   .12

עלות   פריט  

  מקסימלית 

  עלות מוצעת באחוזים

ניתן להציע אחוז  (לא

גבוה מהעלות 

  המרבית)

משקל 

   הסעיף

  4    50%  )המצגת כל מעלותתרגום לשפה אחרת (אחוז  הטמעת  .13



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

  
 הרלוונטייםאיסוף חומרים, ראיונות עם אנשי מפתח לכתיבתה, כולל  כל הנדרש לצורךהמצגת הנדרשת ו כתיבת *

  לנושא, מעבר על חומרים קיימים וכל פעולה הנדרשת לטובת כתיבת תוכן המצגת לשביעות רצון המזמין
כניסת טקסט, תמונה, שילוב וידאו וסאונד כאלמנטים בודדים, שילוב טבלאות ותרשימי זרימה לרבות  -" הנפשה** "

פשה (כניסת טקסט ותמונה, הופעת מפה עם מספר שכבות המופיעות בהדרגה, הופעה והעלמות הדרגתית של עם הנ
  מספר אובייקטים וכו').

  חתימה:  תאריך:  שם מציע:

  

_______________  _______________  _________________  

  2   10%  ' (תמונה)אימגעמלת רכישת   .14

  2    %10  עמלת רכישת פוטג' (ווידאו) או סאונד  .15

  100      סה"כ  



 

 
 
 
 

1.1.1.1.1  
 

  המציעתצהיר  -נספח ג' 

  

_____________, מורשה חתימה מטעם אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. 

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ (להלן: "

  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 

עבור צוות תכנית אב  עיצוב ובניית מצגותמתן שירותי להזמנה להציע הצעות "תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .")ההזמנהלהלן: "( "014/2021לתחבורה, הליך מס' 

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

 . בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .2.2

השנים האחרונות עבור כל אחד  5-גופים שונים ב 5ות עבור לפחות הנני מספק שירותי עיצוב מצג .2.3

 מצגות בשנה. 2מהן יצר לפחות 

 עומדאשר ) "קופירייטר" –(לעיל ולהלן  שירותים ןביכולתי להעמיד נותלטובת מתן השירותים,  .2.4

 בתנאי הסף הבאים:

 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר. .2.4.1

השנים האחרונות, בקופירייטינג או כתיבה  10-ב שנים חמשבעל ניסיון של לפחות  .2.4.2

 שיווקית עבור מצגות הן בעברית והן באנגלית.

 .והעברית האנגלית ותבעל שליטה מלאה בשפ .2.4.3

כמו כן, לטובת מתן השירותים, ביכולתי להעמיד נותן שירותים נוסף לטובת בניית מצגות, אשר  .2.5

 יעמוד בתנאי הסף הבאים:

בהכנת מצגות מקצועיות ושיווקיות בכל אחת מהתוכנות  שניםחמש ניסיון של לפחות  .2.5.1

 . PDF -ו  Microsoft Power Pointהבאות: 

 המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידישירותים הנני מצהיר/ה כי כל הלהלן טבלת ניסיון עבור המציע.  .3

רך בחינת עמידת בטבלה ישמש לצובתצהיר זה ולי כי המידע ש ידועוכי תוכן הטבלאות אמת.  המציע 

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה. מציעה

  



  )2מתוך  1(טבלה  מציעטבלת פרויקטים עבור ה

  מצגות בשנה 2השנים האחרונות עבור כל אחד מהן יצר לפחות  5-גופים שונים ב 5עבור לפחות  שירותי עיצוב מצגותמספק המציע : 5.3 תנאי סף

יתרון יינתן ניית מצגות עבור פרויקטים מקצועיים, הסברתיים ושיווקיים באמצעות התוכנות הבאות: פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין. (ניסיון המציע בעיצוב וב :6.1 קריטריון

  )עבור פרויקטים בתחום התשתיות כמפורט לעיל

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

וסוגו הפרויקט 
במסגרתו ניתן 

שניתנו  השירותים
  על ידי המציע

  
האם פרויקט 

בתחום התשתיות? 
נדרש לפרט סוג 

  הפרויקט
  

 מילולי של תיאור
השירותים שניתנו על 

  ידי המציע
מהות -נא לפרט

העבודה שנעשתה, 
תוכן העבודה, מספר 

  המצגות שעוצבו וכיו"ב

  
רשימת התוכנות שנעשה 

בהן שימוש עבור 
וטושופ, (פ הפרויקט

אילוסטרטור, אינדיזיין 
  וכיו"ב)

  

  
שם איש הקשר של 

 מזמיןהפרויקט מטעם 
  העבודה

  
  שם איש הקשר           טל' נייד

1.                    

2.                    

3.          
  

  
  

    

4.          
  

  
  

    

5.                    

6.                    

7.                    



  )2מתוך  2יע (טבלה מצטבלת פרויקטים עבור ה

  כתיבה עיתונאיתאו  כתיבה שיווקיתאו  קופירייטינגשנים לפחות בשירותי  5של למציע ניסיון  :5.4 תנאי סף

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט וסוגו במסגרתו 
שניתנו  ניתן השירותים

   על ידי המציע

  
השירותים  מילולי של תיאור

  שניתנו על ידי המציע
מהות העבודה -נא לפרט

  שנעשתה, תוכן העבודה, וכיו"ב
(קופירייטינג/ כתיבה שיווקית/ כתיבה 

  עיתונאית)

  
שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 

  העבודה מזמין
  
  

  שם איש הקשר                    טל' נייד    

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

  
*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

  

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021זה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת אני________________, עו"ד, מאשר/ת ב

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

לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי ה/תהאלהצהיר את האמת וכי יהי ו/הכי עלי ו/השהזהרתי

  .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני ה/כן, אישר ה/תעשהלא יעש

  

                         _____________

  חתימה + חותמת                     

  



 

  הקופירייטר המוצעתצהיר  -נספח ד' 

  

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

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

 :כדלקמן

, בטבלת דע שנמסר על ידי בטופס זהאני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המי .1

 –ו/או שהגיש המציע  הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי

מתן להזמנה להציע הצעות  "), במסגרת "המציע"חב'/ע.מ_____________________ (להלן: 

להלן: ( "14/2021, הליך מס' אב לתחבורהעיצוב ובניית מצגות עבור צוות תכנית שירותי 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. הקופירייטינג) בתפקיד "ההזמנה"

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .2

 תואר אקדמי _________ (ראשון/שני) בתחום ____________ ממוסד אקדמי מוכר בעל .2.1

 (נא לצרף העתק אסמכתאות + קורות חיים)

השנים האחרונות, בקופירייטינג או כתיבה שיווקית  10-ב שנים חמשן של לפחות ניסיו בעל .2.2

 .עבור מצגות הן בעברית והן באנגלית

 .והעברית האנגלית ותבעל שליטה מלאה בשפ .2.3

להלן טבלת ניסיון. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי וכן  .3

כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ידוע לי תוכן הטבלה אמת. 

 ניקוד הצעת המציע. 

  

  



 

 

  

  )1מתוך  1(טבלה  המוצע רהקופירייטטבלת פרויקטים עבור 

  ליתעבור מצגות הן בעברית והן באנג שיווקית כתיבהאו  בקופירייטינגהשנים האחרונות,  10-ניסיון של לפחות חמש שנים ב: בעל 5.5.2 תנאי סף

  . בקופירייטינג או כתיבה שיווקית עבור מצגות הן בעברית והן באנגליתניסיון  :6.6קריטריון 

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
 מילולי של תיאור

הפרויקט וסוגו במסגרתו 
שניתנו  ניתן השירותים

   על ידי המציע

  
ם השירותי מילולי של תיאור

  שניתנו על ידי המציע
מהות העבודה -נא לפרט

  שנעשתה, תוכן העבודה, וכיו"ב
  ,(קופירייטינג/ כתיבה שיווקית

  האם במסגרת מצגת? יש לפרט)

  
השפה בה ניתנו 

  שירותיםה
  

  
שם איש הקשר של הפרויקט 

  העבודה מזמיןמטעם 
  
  

  שם איש הקשר                    טל' נייד    

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

  
*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש



 

 

  

  
 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

  

הקופירייטר שם וחתימת 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  

  אישור עו"ד

  

, 2021__, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת אני______________

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

לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי ה/תהאלהצהיר את האמת וכי יהי ו/הכי עלי ו/השהזהרתי

  .ה עליה בפני/את נכונות הצהרתו/ה וחתם ה/כן, אישר ה/תעשהלא יעש

                         _____________

  חתימה + חותמת                     

  
  



 

 

  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -'הנספח 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה 

), עושה תצהירי זה "המציע"חתימה מטעם חב'/ע.מ_______________________ (להלן: 

עבור צוות תכנית אב עיצוב ובניית מצגות מתן שירותי להזמנה להציע הצעות  "מסגרת ב

), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת "ההזמנה"להלן: (" 14/2021לתחבורה, הליך מס' 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

תי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו אני מאשר/ת כי קראתי והבנ .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות  .2

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

v.il/category/tendershttps://jet.go  :ולדווח לצוות באופן מיידי על "החברות"(להלן (

 קשרי עם מי מהן.

 נכון למועד הגשת הצעת המציע [בחר/י את החלופה הנכונה]: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או

"ב לתצהיר זה מסמך מצעסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  _____________________ חתימת המציע:

  

  אישור עו"ד

ני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, א

הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________  המוכר/ת לי 

א באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תה

  יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.צפוי/

____________________                    ____________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                              תאריך



 

 

  

  פרטי חשבון בנק – ו'נספח 
 

  
ברה בנקאית ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות הע

  בהתאם לפרטי החשבון המצורפים :
  

  שם החברה: __________________ ח.פ ______________כתובת ____________________
  

  שם הבנק     __________________________        מס' סניף ________________________
  

  ____________________       כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון
  

טלפון   __________         כתובת 
  מייל___________________________________________

  

  אישור ניהול חשבוןאו  שיקנא לצרף צילום של 

  
                                                                                

  
  

  ה:חתימ  תאריך:  שם מציע:

  

_______________  _______________  _________________  

  
  


