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 מסמך א'

  3/18 מכרז פומבי מס' –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

"(, מזמינה בזאת המזמינההחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .1

מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם עם 

. השירותים להכנת תכנית תיירות "המוצר הדרומי" ושירותים נלוויםהמזמינה, 

לתנאים אשר יפורטו (, (2מסמך א')יסופקו בהתאם לפירוט תכולת השירותים )

 "(. השירותיםלהלן ובהסכם המצורף להזמנה זו )להלן: "

שלושה שלבים: בדיקת עמידה בתנאי סף; תיבחנה במכרז זה ההצעות המוגשות ב .2

יעבור  ,ניקוד איכות; בחינת הצעה כספית. רק מציע אשר עמד בדרישות כל שלב

 להלן. 31 לשלב הבדיקה הבא, כמפורט בסעיף 

הזוכה במכרז, תתקשר המזמינה עם הזוכה בהסכם למתן השירותים  בחירתלאחר  .3

"(, והזוכה יידרש לספק את השירותים, כמפורט במסמכי המכרז, ההסכם)להלן: "

, ובהתאם למפורט בהסכם על נספחיו, (7מסמך א') -בתמורה להצעתו הכספית 

 .כמסמך ב'המצורף להזמנה זו 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .4

מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז,  .5

 להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז:

 תאריך פעילות

[ חובה] להרשמה למכרזמועד אחרון 

 להעברת שאלות הבהרהו
14.11.2018  

 14:00בשעה  29.11.2018 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר האינטרנט של המזמינה,  .6

 .www.haganot.co.ilבכתובת: 

 רישום למכרז

המעוניינים להשתתף במכרז, ישלחו )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס  .7

לאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו למזכירת ועדת  (6מסמך א') -הרישום 

, עד למועד הנקוב sarahm@haganot.co.il, בדוא"ל: עו"ד שרה מורליהמכרזים, 

לעיל. טופס הרישום יכלול את פרטי המציע, איש קשר מטעמו ופרטי  5 בסעיף 

ההתקשרות עימם. על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט אצל 

ליו דוא"ל חוזר על ידו, המאשר את מ"מ מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח א

"(. ככל ולא התקבל דוא"ל כאמור, אישור רישום למכרזרישומו למכרז )להלן: "

mailto:avishaym@haganot.co.il
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כי טופס הרישום התקבל  02-6558203באחריות המציע או מי מטעמו לוודא בטל' 

 על ידי מזכירת ועדת המכרזים וכי נשלח אליו אישור רישום למכרז. 

הווה תנאי סף. מציע שלא יירשם למכרז לא יוכל הרישום למכרז הינו חובה ומ

 לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.לא יוכל ו ,להשתתף בו

 תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים  .8

 המפורטים להלן:

, או מיזם 1975-ו"תשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו, עוסקהינו  המציע .8.1

עוסקים, אשר חברו במשותף לצורך  משנייותר  לאמשותף )קונסורציום( של 

 המיזם של ובחובות בזכויות שותף כל של וחלקומכרז זה, ב הצעההגשת 

 "(.משותף מיזם)להלן: " ומעלה 25% בשיעור הינה המשותף

לעיל, וקיבל  5 המציע )או מי מטעמו( נרשם למכרז עד למועד הנקוב בסעיף  .8.2

 לעיל;  7 מכרז, בהתאם להוראות סעיף רישום לאישור 

)אכיפת  כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפ"י  .8.3

 ;1976-והתשל", ניהול חשבונות ותשלום מס(

או שותף במיזם , השלים המציע 1.1.2008במהלך התקופה שתחילתה ביום  .8.4

 ; הכנת תוכנית תיירות למרחב/ישובמשותף 

או שותף במיזם , השלים המציע 1.1.2008במהלך התקופה שתחילתה ביום  .8.5

  .מוצר תיירותתכנית ל הכנתמשותף 

 עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה  .9

את הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה 

(. הייתה התייחסות (2מסמך א')ממסמכי המכרז, לרבות מסמך תכולת השירותים )

 ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:אחרת כאמור, באיזה 

, ישראל מדינת של הדרומי במרחב פרויקטים לביצוע כחלק מפעילותה .9.1

ויאפיין יגדיר  ספק אשר במסגרת השירותים מבקשת המזמינה להתקשר עם

 ובאזורים 535,010 רוחב לקו דרומיתהמצוי  במרחב, שלם תיירותי מוצר

 הדרומי המרחב של הפוטנציאל את לממשבמטרה , רלוונטיים משיקים

תגדיר את המוצר התיירותי השלם ומוצרי  התכנית"(. התכנית)להלן: "

המשנה שלו במרחב ובאזורים משיקים רלוונטיים, תאפיין את הממשקים 

המיטביים בין הפונקציות השונות במרחב והאמצעים ליצירתם, מיתוגם, 

שיווקם והטמעתם, באופן שיאפשר לממש את הפוטנציאל של המרחב 

, הארכת משך שהייתם הדרומי, באמצעות הגדלת כמות המבקרים במרחב

במרחב והגדלת ההוצאה הכספית שלהם במרחב, ותכלול את כלל הפעולות 

 הנדרשות להשגת המטרה לעיל, שעיקרן מפורט במתווה שלהלן. 
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 לעיל המטרה להשגת הנדרשים התוצרים כלל הכנת את תכלול התכנית .9.2

 במתווה שמפורטים כפי התוצרים את, היתר ובין, במתווה מפורט שעיקרה

 .להלןש

 מתוקף הדרומי התיירותי המוצר תכנון את ומקדמת פועלת החברה .9.3

 ופיתוח התכנית קידום לצורך. התיירות משרד של ביצוע כזרוע פעילותה

 ל"מנכ בראשות משרדית רב היגוי וועדת המשרד הקים התיירותי המוצר

 . העבודה תהליך את ותלווה שתנחה המשרד

 ההיגוי וועדת בפני יוצגו הדרומי התיירותי והמוצר התכנית, העבודה תוצרי

 להצגת בכפוף יהיו התכנית שלבי בין מעבר. העבודה לשלבי בהתאמה

 .כאמור ההיגוי וועדת בפני הדברים

כוללים את המטלות המנויות בנספח השירותים השירותים מושא המכרז  .9.4

ולוח הזמנים להלן, ובכפוף בהתאם לשלבי ההתקדמות  (2מסמך א'))

 ההסכם: להוראות

 התיירותי המוצר הגדרת: ראשון פרק .9.4.1

 חלופות קבלת, המרחב ולימוד ניתוח – 'א שלב .9.4.1.1

 – הנבחרת החלופה ובחירת תיירותי למוצר אפשריות

חודשים ממועד חתימת המזמינה על ההסכם ועד  7

לקבלת אישור המזמינה בכתב על השלמת שלב זה 

 ."(המועד הקובע)להלן: "

 'ב שלב .9.4.1.2

נבחרת בחתך נושאי ורב החלופה הפיתוח  - 1שלב  תת

תחומי, מיפוי פערים )נדרש/רצוי אל מול הקיים( 

 .ליישום עבודה ותוכנית בחתך נושאי ורב תחומי

 נית מיתוג ומיצוב.כהכנת ת - 2שלב  תת

 הכנת תכנית שיווק ופרסום. - 3שלב  תת

משך הזמן להשלמת כלל תתי השלבים המפורטים 

חודשים ממועד קבלת אישור המזמינה על  7 הינויל על

 .השלמת שלב א'

להכנת  מקצועי וייעוץ ליווי שירותי מתן – 'ג שלב .9.4.1.3

 בניה היתרי להוציא ניתן מכוחה סטטוטורית תכנית

)מובהר כי הכנת התכנית הסטטוטורית אינה חלק 

ממכרז זה וזו תבוצע על ידי גורם אחר שייבחר על ידי 

בהתאם להתקדמות העבודות ולצרכי  –המזמינה( 

 .המזמינה

 היישום תוכנית:  שני פרק .9.4.2



                                                                        6 

 המידי בטווח פרויקטים בביצוע מקצוע וייעוץ ליווי שירותי מתן

 .הרחוק ובטווח

מודגש כי תכולת השירותים המפורטת במסמכי המכרז אינה באה למצות 

את השירותים הנדרשים, והמציע מתחייב לספק את כל השירותים 

, והגשת תוצרי כל שלב הנדרשים עד להשלמת העבודות וכל שלב הימנם

בהתאם להוראות המזמינה וללא תוספת תשלום  לשביעות רצון המזמינה,

 כלשהי. 

ומתודולוגיה תכנית עבודה , בין היתר, במכרז יצרף המציע במסגרת ההצעה .9.5

למתן השירותים. מודגש כי תכנית העבודה המוגשת הינה לצורך מוצעת 

הערכה במכרז, ואולם במסגרת השירותים, יידרש הספק לבצע כל שינוי, 

התאמה ועדכון של תכנית העבודה בהתאם להנחיות המזמינה, ללא כל 

 עתו מסכים המציע לאמור ללא הסתייגות.תוספת תשלום. בהגשת הצ

כמפורט  ביניים ושלב פרק לכל כוללת מחיר הצעת להגיש נדרש המציע .9.6

 בשלב שלב תת כל של המחיר רכיבי את לפרט נדרש המציע .בהצעה הכספית

 ינוכה, החברה ידי על מסוים שלב תת יופעל שלא ככל; הראשון הפרק של' ב

 .שלב תת לאותו המציע של המחיר חלוקת לפי היחסי החלק

, בגין שלב ב' , כי לצורך חישוב ניקוד ההצעה הכספית של המציעיובהר

, בחשבון הסך הכללי שהוגש לשלב ב' ולא של כל תת שלב בנפרד ילקח

 . להלן 31.3 כמפורט בסעיף 

 ההליך את ולבטל במסגרת המכרז, כלל מציע לבחור שלא רשאית החברה .9.7

 .כך בשל טענה כל תהיה לא ולמציעים, שהוא שלב בכל, בכללותו

תוכל לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לממש התקשרות עם המציע  החברה .9.8

 הפרק בהפעלת תלות וללא בנפרדהזוכה לכל פרק ו/או שלב ו/או תת שלב, 

, מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל פיצוי בגין האמור, לרבות כולו השלב או

  .במפורש אובדן רווחים, הוצאות הזוכה וכיוצ"ב

 םגורמי להעמיד הזכות את יש שלחברה לו ידוע כי, מצהיר המציע .9.9

 השלבים תתי/או ו השלבים/או ו מהפרקים אחד בכל, מטעמה מקצועיים

 , ובתיאום מלא מולםמלא פעולה בשיתוף איתםיחד  לעבוד מתחייב והוא

  ., לרבות הפעלתם מעת לעת בהתאם להנחיות החברהבכל עת

אין באמור משום התחייבות של החברה להעמיד גורמי מקצוע נוספים 

לטובת הפרויקט, ועל הזוכה להיות ערוך למתן מלוא השירותים, כולל 

העסקת צוות מתאים )הכולל ספקי משנה במידת הצורך(, ללא תוספת 

 תשלום.

כן רשאית המזמינה לסיים את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, מכל סיבה  .9.10

, לרבות ו/או תת שלב שלבפרק ו/או כל בתום ובת הנמקה, שהיא וללא ח

של הפרק הראשון ו/או בתתי השלבים של שלב ב' של  שלב א'במפורש בתום 
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 .וזאת מבלי לגרוע מיתר סמכויות המזמינה על פי ההסכם הפרק הראשון

 מהזוכה הזמנות של מסוים להיקף מתחייבת אינה המזמינה כי מודגש

  .זה מגיש המציע את הצעתו במכרז , ועל דעתובכלל במכרז

 ידי על שלב תת או/ו שלב או/ו פרק הפעלת-אי של במקרהמובהר כי גם  .9.11

, הבלעדי דעתה שיקול לפי הזוכה את להעסיק הזכות לחברה תעמוד, החברה

בניכוי ההנחה המוצעת על ידי הזוכה במסגרת  ,ל"חשכ מחירי בתעריפי

בכל  לחברה וייעוץ ליווי לצורך ,)סעיף ב'(  ההצעה הכספית לתעריפים אלו

בתעריף השעתי  שירותיו לתת מתחייב והזוכהעניין הקשור במתן השירותים, 

 כאמור.

. מתן השירותיםהזוכה במכרז יידרש לזמינות מלאה לאורך כל תקופת  .9.12

מועד תחילתם ומשך ביצועם,  , היקפם,הוראות בנוגע לסוג השירותים

 יקול דעתה הבלעדי.תהיינה בהתאם להוראת המזמינה ועל פי ש

בתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של המזמינה,  .9.13

 תשלם המזמינה לזוכה תמורה בהתאם להצעתו הכספית של המציע הזוכה.

למלוא יובהר כי אין התחייבות מצד המזמינה להתקשר עם הזוכה ביחס  .9.14

השירותים, והמזמינה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום בכל 

עוד מובהר כי כל  עת או להזמין רק חלק מהשירותים, על פי שיקול דעתה.

תוצרי העבודה של השירותים יהיו בבעלות מלאה של המזמינה, אשר תהא 

התוצרים והעברתם  ם כל שימוש שהוא, לרבות שינוירשאית לעשות בה

 .דים שלישייםלצד

ההתקשרות עם הזוכה אינה למתן בלעדיות מכל סוג שהוא. המזמינה  .9.15

רשאית בכל עת להתקשר עם גורמים נוספים למתן שירותים, כדוגמת 

או  השירותים מושא מכרז זה, וליועץ לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך

 .בקשר להיקף העבודות שיוזמנו ממנו

 הבהרות ושינויים

: ל"בדוא, עו"ד שרה מורלי, המכרזים ועדת מזכירתלנה בכתב שאלות הבהרה תוגש .10

sarahm@haganot.co.il , לעיל. בנוסף למועד האמור,  5 עד למועד הנקוב בסעיף

מועדים נוספים להגשת שאלות הבהרה לקבוע , אך לא חייבת, זמינההמרשאית 

. כל תנאי הסף(עמידה בא' במכרז )בדיקת שלב את עבור המתמודדים שעברו 

תשובה מהמזמינה ו/או מנציג המזמינה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא 

יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל 

משתתפי המכרז בכתב, לרבות בדוא"ל ובאתר האינטרנט של המזמינה ויהוו חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

לעיל  7 נרשם במועד למכרז כמפורט בסעיף  ממציע אשרשאלות הבהרה יתקבלו רק  .11

 ישור רישום למכרז לשאלות ההבהרה.צירף או
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ניתן לעריכה, בפורמט  wordובנוסף קובץ  PDF תעשנה בקובץ למזמינהפניות  .12

 שלהלן:

 

 
 
 
 
 

על הפונים לציין על גבי פנייתם את הפרטים הבאים: שם איש הקשר, דוא"ל, מספר 

 הפקס ומס' הטלפון לבירורים.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .13

 המזמינה.רק תשובות בכתב תחייבנה את 

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  .14

בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 

מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות למזכירת וועדת המכרזים 

לעיל. מציע שלא יפנה לקבלת  5 ולפרטן בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 

הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי 

ה תהא המזמינה בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור, ומובהר כי במקרה כז

רשאית לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי 

ההתאמה, לפי שיקול דעתה המוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי 

 להעלות כל טענה בענין קביעת המזמינה.

המזמינה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  .15

, לרבות דחיית ים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעיםותיקונ

. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מועדים במכרז

ומתנאיו, ואולם רק המסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי המזמינה, יחייבו את 

ה ויובאו לידיעתם של כל המזמינה. השינויים יפורסמו באתר האינטרנט של המזמינ

, בכתב, לרבות בדוא"ל לפי הפרטים נרשמו למכרז במועדמשתתפי המכרז אשר 

 שנמסרו מראש.

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  .16

וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש 

מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או  הצעה במכרז, יהיה

 לתנאיו.

מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, והיקפם מובהר בזאת כי מתן השירותים  .17

וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא המזמינה 

בות רשאית לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולר

לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו 

למכרז וכיוצ"ב. כן תהא רשאית המזמינה שלא לממש את ההתקשרות ו/או 

 פי מכרז זה, בכל שלב שהוא.-להפסיק ו/או לצמצם את היקף השירותים על

 עמוד מסמך שם "דמס
 מספר

 השאלה פירוט סעיף מספר
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  מסמכי ההצעה

 והאישורים המפורטים להלן:, את המסמכים במכרזעל המציע לצרף להצעתו  .18

 .(1מסמך א') בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה  .18.1

ולצורך ניקוד איכות  הסף בתנאי עמידה להוכחת תצהיר – (3')א מסמך .18.2

 .להלן( 31.2 בטבלה שבסעיף  1-2ההצעה )סעיפים 

 .)במידה והמציע הינו תאגיד( במציע החתימה זכויות אישור – (4')א מסמך .18.3

 .המציע של ח"רו או ד"עו ידי על ייחתם

 אחד כל עבור כאמור נפרד מסמך יוגש – משותף מיזםוהמציע הינו  במידה

 .מהשותפים

 חוק על ושמירה מינימום שכר תשלום, זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר .18.4

 .(5מסמך א'), בנוסח מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

 אחד כל עבור כאמור נפרד מסמך יוגש – משותף מיזםוהמציע הינו  במידה

 .מהשותפים

החתימה  ידי מורשי-טופס ההצעה הכספית, כשהוא מלא וחתום על .18.5

, במעטפה נפרדת וחתומה, כמפורט (7מסמך א') –המוסמכים מטעם המציע 

 להלן. 24.2 בסעיף 

 ;אישור רישום למכרז .18.6

לפי חוק העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה,  .18.7

-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

 ;ואישור ניכוי מס במקור 1976

 אחד כל עבור כאמור נפרד מסמך יוגש – משותף מיזם הינו והמציע במידה

 .מהשותפים

 ללוחות והתאמתה השירותים לביצוע העבודה ותכנית מתודולוגיהמסמך  .18.8

, לצורך ניקוד איכות ההצעה כמפורט בטבלה שבסעיף הפרויקט של הזמנים

 ;להלן 31.2 

 הנדרשת העבודה למהותהתאם בהמוצע למתן השירותים  צוותפירוט ה .18.9

מנספח השירותים, כולל זהות  והנגזרים הנדרשים התוצרים כלל ולביצוע

ראש הצוות וגורמי הביצוע המוצעים )עובדי המציע וקבלני משנה(, 

כישוריהם, השכלתם וניסיונם הרלבנטי, לצורך ניקוד איכות ההצעה 

 ;להלן 31.2 כמפורט בטבלה שבסעיף 

ניתן לצרף את תכניות התיירות ותכניות מוצרי התיירות. מובהר כי  .18.10

המזמינה רשאית לדרוש מהמציע להגיש את התכניות כאמור כחלק משלב 

 ניקוד האיכות. 

 .תל מסמך אחר הנדרש לצורך ניקוד האיכופרופיל המציע וכ .18.11
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על ההסכם ( ומסמך א'הזמנה זו על נספחיה )מסמכי המכרז, לרבות יתר כל  .18.12

בצרוף הודעות והבהרות למציעים )ככל שנשלחו(, כשהם (, מסמך ב')נספחיו 

 חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע במקומות הנדרשים לכך

 ;ומאומתים כדין ככל הנדרש

 :יובהר לעניין חתימה על מסמכי המכרז

אין חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז, אלא במקומות  .18.12.1

 המיועדים לחתימה. 

אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו, ואולם  .18.12.2

ת ון של ההסכם, במקום המיועד לחתימחובה לחתום בעמוד האחר

 .הספק

 אין צורך למלא ו/או לחתום על נספחי ההסכם. .18.12.3

 בכל אופן הוא.)הזמנה והסכם( אין להסתייג ממסמכי המכרז  .18.12.4

בכל מקום המיועד לחתימת  – משותף מיזם הינו והמציע במידה .18.12.5

 .השותפיםהמציע יחתמו שני 

למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת כלל המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף בפנייה  .19

זו. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת 

המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו 

ן ו/או יבהיר איזה של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתק

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם 

 מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  120הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  .20

ימים  90-מובהר כי המזמינה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו ב

הארכת תוקף ההצעה כנדרש -נוספים, והמציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. אי

 תהווה כשלעצמה עילה לפסילת הצעת המציע.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים  .21

, ולמעט במקרה של מיזם משותף במכרז בלבדהנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע 

 ההצעה על פי ההוראות הרלבנטיות בהזמנה זו.בו תוגש 

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז,  .22

בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המזמינה, בהתאם 

לשיקול דעתה המוחלט, רשאית, אך לא חייבת, להתעלם מכל שינוי כאמור 

 לו לא נעשה ו/או תהא רשאית לפסול את ההצעה.ולראותו כאי

 הגשת ההצעה

את ההצעות, יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים, במשרדי המזמינה, ברחוב  .23

 , ירושלים.1, כניסה א', קומה 7כנפי נשרים 
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 מעטפה בתוך תוגש, המציע ידי-על החתומים המכרז מסמכי יתר בצירוף, ההצעה .24

 באופן סגורות מעטפות 2 יוכנסו ולתוכה" 3/18' מס מכרז" – יצוין שעליה, סגורה

 :הבא

 רישום בדבר ואסמכתא, ההזמנה מסמכי כל את תכיל אשר ראשונה מעטפה .24.1

 במקומות המציע ידי על חתומים ,המכרז מסמכי יתר בצירוף, למכרז

 כולם(, שנשלחו ככל) למציעים והבהרות הודעות ובצירוף, לכך המיועדים

 על, (7מסמך א')ההצעה הכספית ) למעט, מודפסים עותקים בשני, יחד

 ".1' מס מעטפה – 3/18 מכרז" – יצוין המעטפה

 (7מסמך א')ההצעה הכספית בלבד, בנוסח  את תכיל אשר שנייה מעטפה .24.2

 – 3/18מכרז כשהיא מלאה וחתומה, בשני עותקים מודפסים, ועליה יצוין "

 ".2מעטפה מס' 

במועדים שנקבעו להגשת ההצעות בכל שלב הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים  .25

לא תשתתף במכרז. על אף האמור לעיל, המזמינה רשאית להאריך את מועד הגשת 

נרשמו  ההצעות, על פי שיקול דעתה, בהודעה בכתב, לרבות בדוא"ל, למציעים אשר

 למכרז.

משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה הכנסת המעטפה לתיבת  .26

 , אינם עונים על דרישות המכרז. המכרזים

או  המזמינה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים .27

בפרסום באתר האינטרנט. באחריות המציעים לעקוב אחר אתר האינטרנט באופן 

. לא תשמע טענה כי המציע לא היה מודע למועד ו/או הודעה שניתנה באתר תדיר

 .האינטרנט

המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש  .28

שלא בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי 

 שיקול דעתה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי  .29

 המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי ההסכם.

)א( לתקנות חובת המכרזים, 6ר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה כמו כן, מצהי .30

 .1993-התשנ"ג

 הליך בחינת ההצעה 

 : להלן כמפורט תתבצע ההצעה בחינת .31

 בדיקת עמידה בתנאי הסף  –שלב א'  .31.1

 הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב

כי הצעתו כוללת את כל , וכן לעיל 8   בסעיף המפורטים במכרז להשתתפות

 המסמכים והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו. 
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לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת 

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את  המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול

הצעתו של המציע או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או 

יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 (%70 -( "A)"כותי )פרמטר אי ניקוד האיכותשלב  –שלב ב'  .31.2

 להשתתף יוכלווהודעה בכתב יקבלו על כך ' א שלבעברו את  אשר מציעים

  .האיכות ניקוד שלב', ב בשלב

לפגישה פרונטאלית מול נציגי המציעים להופיע במסגרת שלב זה יידרשו 

. לצורך ניקוד האיכות והצוות המוצע הצגת תכנית העבודהלהמזמינה 

לפגישה מראש. קלנדריים ימים  10הודעה על מועד הפגישה תימסר למציע 

אותו וכן מנהל הצוות המוצע )אין מניעה כי  המציעג מוסמך מטעם יגיעו נצי

אי הגעה לפגישה עשויה להביא לפסילת  גורם יישא בשני התפקידים(.

 ההצעה ו/או להורדת ניקוד איכות, לפי שיקול דעת המזמינה. 

 ההצעה חלקי יתר וכן, ופרטי הצוות המוצע תכנית העבודה ייבחנו זה בשלב

 :הבאים יםרהפרמט פי על ההצעה איכות ניקוד לצורך הנדרשים

 

בטבלה לעיל, רשאית המזמינה לפנות למזמיני  1-2כחלק מניקוד פרמטרים 

, וכן לבקש והמציע העבודה ולקבל את חוות דעתם על תוצרי העבודה

 .מהמציע להגיש את התכניות או חלקן

 איכות ציון שיקבל מציע. (100)מתוך  'נק 80 הינו המינימאלי האיכות ציון

 לא בו מקום, האמור אף על. הבא לשלב יעבור ולא יפסל' נק 80 -מ נמוך

'(, נק 80) לאיכות הסף ציון את העוברות הצעות שתי הפחות לכל התקבלו

 70 מעל שלהן האיכות שציון להצעות לאפשר הזכות עלנה המזמי תשומר

 .והמוחלט הבלעדי הדעת לשיקול בכפוף, הבא לשלב ולעבור להתמודד', נק

 (100%משקל )מתוך  תיאור הרכיב הנבחן #

 10% ניסיון המציע בהכנת תכניות תיירות   .1

 10% אפיון מוצרים תיירותייםבניסיון המציע   .2

ותכנית העבודה לביצוע איכות מתודולוגיה   .3

השירותים והתאמתה ללוחות הזמנים של 

 ולצרכי המזמינה הפרויקט

50% 

איכות והתאמת צוות העבודה המוצע למהות   .4

העבודה הנדרשת ולביצוע כלל התוצרים הנדרשים 

וות , לרבות ראש הצוהנגזרים ממפרט העבודה

 וגורמי הביצוע המוצעים

30% 
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הינו ציון  -לצורך שקלולו לכדי ציון סופי במכרז ציון האיכות הסופי 

 .)"A)" 0.7האיכות כפול 

 ( %30 –"( B)"בחינת ההצעה הכספית )פרמטר כמותי  -' גשלב  .31.3

יועברו  (קיבלו את ציון האיכות המינימאליועברו את שלב ב' )מציעים אשר 

לשלב בחינת ההצעה הכספית. בשלב זה תפתח ועדת המכרזים או מי שמונה 

 (.(7מסמך א')על ידה לשם כך, את מעטפת ההצעה הכספית )

 רכיבים אשר ישוקללו כדלקמן: 3 -הצעת המחיר מורכבת מ

משקל )מתוך  אופן שקלול המחיר תיאור הרכיב הנבחן #

100%) 

המחיר המוצע לתכולת העבודה של שלב א'   .1

 1; סעיף לעיל 9.4.1.1 בפרק הראשון )סעיף 

  (בטבלה שבסעיף א' להצעה הכספית

 את יציע אשר מציע

המחיר הנמוך ביותר 

 הנקודות מירב את יקבל

 המציעים. זה בסעיף

 ניקוד יקבלו האחרים

 היחס כפי, יחסי באופן

 לבין הצעתם שבין

  .ביותרהנמוכה  ההצעה

40% 

המחיר המוצע לתכולת העבודה של שלב ב'   .2

;  לעיל 9.4.1.2 בפרק הראשון )סעיף 

בטבלה שבסעיף א' להצעה  2-4סעיפים 

 (הכספית

 

 את יציע אשר מציע

המחיר הנמוך ביותר 

 הנקודות מירב את יקבל

 המציעים. זה בסעיף

 ניקוד יקבלו האחרים

 היחס כפי, יחסי באופן

 לבין הצעתם שבין

  .ביותר הנמוכה ההצעה

50% 

 תעריפי) ף חשכ"לאחוז ההנחה מתערי  .3

, חיצוניים שירותים נותני עם התקשרות

 תת 14 מהדורה, 13.9.0.2.1.ה הודעה

לביצוע שלב ג' בפרק ( ולעדכוניה 1 מהדורה

 -ו 9.4.1.3 הראשון והפרק שני )סעיפים 

 .(; סעיף ב' להצעה הכספיתלעיל 9.4.2 

 

 תוספת) שלילית הנחה להציע אין

 .(תשלום

 אחוז את יציע אשר מציע

 ביותר הגבוה ההנחה

 הנקודות מירב את יקבל

 המציעים. זה בסעיף

 ניקוד יקבלו האחרים

 היחס כפי, יחסי באופן

 לבין הצעתם שבין

 אחוז בעלת ההצעה

  .ביותר הגבוה ההנחה

10% 
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ההצעה הכספית תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות המציע בכדי 

היטל או תוספת אחרת,  לספק את מלוא השירותים המבוקשים, כל מס או

 , למעט מע"מ., יועצים וקבלני משנהלרבות כל תשלום לצד שלישי

בהגשת ההצעה הכספית המציע מצהיר ומסכים כי ידוע לו שלא יהיה זכאי 

לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכום 

  הנקוב בהצעה הכספית, בכפוף לאמור בהסכם.

המחיר הינו ציון  -לצורך שקלולו לכדי ציון סופי במכרז הסופי המחיר ציון 

 .)"B)" 0.3כפול 

 בחירת ההצעה הזוכה 

. המציע בעל "(B"( וציון המחיר )"A)" הזוכה במכרז ייבחר על יסוד ציון האיכות .32

 הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר יוכרז כזוכה.

ללא חובת הנמקה. מובהר ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים,  .33

מהמזמינה,  –כספית ו/או אחרת  –בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה 

 בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.

ולבקש לגבי ההצעות לבקש הבהרות מובהר כי המזמינה רשאית, אך לא חייבת,  .34

ובין אם מדובר במספר מציעים, לתקן או מהמציעים, בין אם מדובר במציע בודד 

לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים. סדרי הדיון עם 

ייקבעו על  , וכן קביעת רשימת המציעים הסופים אליה תיעשה הפנייה,המציעים

 המזמינה תודיע. המזמינה, תוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעיםידי 

י העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או למציעים או לחלקם, לפ

המזמינה בכדי לחייב את  המזמינהמשופרת. למען הסר ספק, אין בסמכות זו של 

, או כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור כאמורהליכים לנהל 

במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ממנה. בכל 

לא יהיה בניהול הליך תחרותי נוסף כדי לגרוע מתוקפה של הצעה כפי מקרה 

שהוגשה טרם ניהול ההליך ומהסעדים המוקנים למזמינה בגין הפרת הוראות 

 ההזמנה.

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן 

 או לשפר את הצעתו.

דת המכרזים כדי לחייב את ועדת של ועהנ"ל ת יולמען הסר ספק, אין בסמכו

המכרזים לערוך הליך תחרותי נוסף ו/או לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למציע 

להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו 

 ממה שכתב בהצעתו.

מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל  .35

משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או  שלב

הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין 

 ביכולתו לבצע עבור המזמינה את השירותים המבוקשים לשביעות רצונה המלאה.
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שלא לדון בהצעת מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית  .36

מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך 

המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות 

שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה 

היה רשאית לקבל מהמציע מידע והבהרות לגבי , וכן תמוטעית של נושא המכרז

ההצעה הכספית ואופן חישובה, ואף לפסול את ההצעה מטעמי חוסר סבירות של 

 .ההצעה ו/או חוסר הבנה של מסמכי המכרז

, ותחייב את הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר ועדת המכרזים .37

פה, לא תיצור כל -שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל .המציע לכל דבר ועניין

 .המזמינהטענת השתק או מניעות כלפי 

עד  המזמינהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את  .38

חתימתה על הסכם ההתקשרות ובכפוף להגשת כל המסמכים וביצוע כל הוראות ל

, לרבות במפורש הגשת ל ההסכםההסכם, המהווים תנאי לחתימת המזמינה ע

ימים  10בתוך  והגשת כל מסמכי ההסכם חתומים על ידי הספק, ערבות ההסכם

 . ממועד ההודעה על הזכייה במכרז

ועדת המכרזים רשאית לבחור כשיר שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה  .39

וייבצר מהזוכה להשלים את ביצוע העבודות ו/או להתחיל בביצוען, וזאת מכל 

יבה שהיא בין שמקורה במציע ובין שמקורה במזמינה. הצעת הכשיר השני ס

במכרז, לרבות כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תעמוד בתוקפה למשך 

ימים נוספים, שיימנו מהמועד בו נמסרה לו ההודעה בדבר בחירתו ככשיר שני.  120

יחולו עליו כל הוראות הודיעה המזמינה לכשיר השני על מימוש ההתקשרות עימו, 

  הזמנה זו החלים על זוכה במכרז, ללא יוצא מן הכלל.

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה. .40

לבטל את  זמינההמ תהא רשאיתהיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל,  .41

 המזמינההזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי 

לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו,  בהודעה, וזאת

והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי 

 על פי כל דין.מזמינה הלגרוע מזכויות 

בחוק ו/או בתנאי  ולכל סעד המוקנה להמזמינה  תבוטלה הזכייה במכרז, זכאי .42

לרבות  המכרז זה וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על יד

 בגין כך. העל כל הפסד שיגרם ל מזמינהההשני, ובנוסף יפצה המציע את  לכשיר

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .43

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 

לרבות  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. –במסגרת הליכי מכרז זה 
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המוחלט, להחליט על ביטול  ה, בכל שלב ועל פי שיקול דעתתא רשאיההמזמינה ת .44

ו/או  במפורש מטעמים תקציבייםהמכרז בהודעה שתימסר למציעים, לרבות 

לא . בוטל המכרז, מטעמי חוסר התאמה של תכניות העבודה ו/או הצוות המוצע

לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז בכל  מזמינההת הא חייבת

 .ורה שהיאצ

מובהר כי המזמינה רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל  .45

 הצעה.

 הוצאות המכרז

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .46

 במכרז תחולנה על המציע.

 משפט בית החלטות

 הזוכה המציע, שהיא סיבה מכל מוסמך משפט בית ידי על במכרז הזכייה בוטלה .47

 על ההתקשרות ביטול למועד עד בפועל שביצע העבודות בגין רק לתמורה זכאי יהא

המזמינה  כלפי דרישה או/ו טענה כל לו תעמוד לא מקרה ובכל, המשפט בית ידי

 עבודות בגין הוצאות הוצאת או/ו הסתמכות טענת לרבות, כאמור הביטול בגין

 .בפועל בוצעו שטרם עתידיות

 הזוכה המציע, שהיא סיבה מכל מוסמך משפט בית ידי על במכרז הזכייה בוטלה .48

 כל את למזמינה יחזיר או/ו ויעביר( בהן שהחל ככל) העבודות ביצוע את יפסיק

, ידו על בוצעו שכבר לפעולות באשר עדכני ח"דו בצירוף, ברשותו המצוי המידע

 .ההתקשרות לסיום הנוגעות ההסכם הוראות מקיום לגרוע מבלי וזאת

 גילוי מידע במכרז

לגלות  פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע-ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על .49

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון 

שלו, או של בעלי ענין בו )לרבות של קבלני המשנה המוצעים על ידו(, וכן כל מידע 

 אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה. 

מלמסור מידע נכון ו/או מסר זכה מציע, ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא נמנע  .50

מידע חלקי בלבד או מטעה, רשאית המזמינה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי 

שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או למזמינה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי 

 ו לפי כל דין.תנאי מסמכי מכרז זה א

ועדת המכרזים והמזמינה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך  .51

בה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע, לרבות באמצעות דרישה מהמציעים 

להמציא אסמכתאות ו/או הבהרות אחרות, להוכחת עמידת המציעים בתנאי הסף, 

 וזאת על אף המסמכים שהוגשו מטעמם. 
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בהגשת הצעתו יראו את המציע, ואת בעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת  .52

המכרזים והמזמינה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל 

 שהסכמה זו נחוצה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים,  .53

להליך משפטי הקשור במכרז, פרט אם ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר 

למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או 

מסחרי. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי במקרה שוועדת המכרזים תסבור, לפי 

שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה 

ור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל האם יש לגלות מידע כאמ

 מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

 חשב כסוד מסחרי. תילא  למען הסר ספק, ההצעה הכספית

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .54

עדת המכרזים או למזמינה, בפרק הזמן שיחלוף מעת אם יחול, במידע שמסר לוו

הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם 

 עד לחתימת המזמינה על ההסכם. –נקבע כזוכה 

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין  .55

סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע  לגבי בעלי ענין מסוימים, הסדרי

 אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

ו/או פרוטוקולים ו/או כל  המכרז מסמכי את לצלם או/ו לעיין יבקש אשר מציע .56

 לכיסוי ש"ח + מע"מ, 350 מראש לשלם יידרשמסמך אחר בקשר עם הליכי המכרז, 

 . המבוקשים המסמכים בהפקת הכרוכה העלות

 אחריות

המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם  .57

 הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר  .58

 .בשל ביטולו , לרבותהוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 סודיות

-המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על .59

ידי המזמינה בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או 

 מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

 פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות-לשם מילוי התחייבויותיו על .60

 כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמינה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .61

כל מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  .62

הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל 
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רת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה מטרה אח

 ידי המזמינה.-במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על

 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור  (6מסמך א')כל מציע במכרז יציין ב .63

במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 

 פי דין לעניין מכרז זה.-של נציג מטעמו, המוסמך לחייב את המציע על

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמינה בקשר למכרז זה והוא יהיה  .64

מציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו מוסמך לייצג את ה

 בישראל.

הודעות תישלחנה בדואר או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  .65

)ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה  48הגיעה ליעדה תוך 

אלקטרוני על בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור 

 ההגעה.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .66

 .בלבד הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים

                        

 בברכה,    

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
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 3/18מכרז מס' 
 (1מסמך א')
 הצעהטופס הגשת 

 

 לכבוד

 מ"בע המלח ים להגנות הממשלתית החברה

 המוצר" תיירות תכנית להכנתהזמנה להציע הצעות  הנדון:
 נלווים ושירותים" הדרומי

מסמכי ו סכםההאני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, 

 כדלקמן:ומתחייבים בזאת מצהיר/ים  ,צרופותיהםו נספחיהם על ,המכרז

כי הבנתי/נו את כל המסמכים כמפורט לעיל, ואת כל תנאיהם ואני/נו מסכים/מים לכל  .1

האמור בהם וכי אין לי/לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע בהצעתי/נו זו 

  .מכרזאו במסמכי ה

על כל הגורמים האחרים המשפיעים ו/או יכולים להשפיע לכי הנני/נו יודע/ים ומודע/ים  .2

במסמכי המכרז ובדיקותינו ובהתאם לכך ובהתאם לכל האמור , מתן השירותים

או דרישות , ביססתי/נו את הצעתי/נו וכי לא אגיש/נגיש שום תביעות העצמאיות

המכרז על מסמכי המבוססות ו/או נובעות מטענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של 

ו מוותר/ים בזה מראש על כל טענות ו/או נספחיו, צרופותיו ומסמכיו או מי מהם והנני/נ

 תביעות ו/או דרישות כאמור.

/נו על פי מכרז זה יהתחייבויותיכי בדקתי/נו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע  .3

במלואן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח 

/נו על פי מכרז זה יהתחייבויותי האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע

ובמועדים הנקובים בו, ואני/נו מוותר/ים בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל 

אני/אנו מצהיר/ים בזאת כי בידי/נו כל הדרוש לביצוע  אלה או בחלק מהם.

/נו על פי מכרז זה במלואם ובמועדם או שיש באפשרותי/נו להשיגם מבעוד יהתחייבויותי

 מועד.

ידוע לי/נו כי במסגרת המענה למסמכי המכרז אנו נדרשים לרמת פירוט ודיוק מירבית  כי .4

וכי כל דיווח שיתברר כלא נכון יוכל להוות הפרה יסודית שעלולה לפי שיקול דעת ועדת 

 המכרזים להביא לביטול ההתקשרות עמנו. 

דות כי אני/אנו מסכים/ים כי העבודות כהגדרתן במכרז זה כוללות את כל העבו .5

המפורטות במכרז זה על כל מסמכיו, נספחיו, וצרופותיו וכן כל עבודה אחרת גם אם לא 

פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות על ידי/נו במלואן, 

 .ן וברמה ואיכות מעולותבמועד
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את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים  ולמי מטעמנו כי יש לי/לנו .6

/נו, יהתחייבויותיהמקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע 

 .מכרזוהכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ה

כי הנני/נו עומד/ים בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כי הצעתי/נו זו עונה על  .7

, וכי הנני/נו מקבל/ים על עצמי/נו לקיים אחר כל הזמנהמכי הכל הדרישות שבמס

 .הזמנה, בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המציעהתחייבויות ה

כי הובהר לנו כי מסמכי המכרז אינם ממצים את תיאור השירותים הנדרשים וכי נפעל  .8

 בהתאם להוראות המזמינה במתן השירותים. 

 .עם משתתפים אחריםכי הצעתי/נו זו מוגשת ללא קשר או תאום  .9

כי ידוע לי/נו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת ההזמנה, בדיקת המכרז על נספחיו,  .10

והכנת הצעה זו על כל  השירותים המבוקשיםצרופותיו ומסמכיו השונים לרבות בדיקת 

הקשור בכך והנובע מכך וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלי/נו בלבד 

במלואן וכי לא תהיה לי/נו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג בגין 

 ., לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או צמצום היקף השירותיםכך

מחייבות אותי/נו  הסכםסכים/ים כי חתימתי/נו על ההצעה ועל כי ידוע לי/נו ואני/אנו מ .11

לפיצוי מוסכם בגובה וכי אתם תהיו רשאים וזכאים באופן בלתי חוזר,  ןועניילכל דבר 

או מכל חלק הימנה ו/או בהתאם  במידה ואחזור/נחזור בי/נו מהצעתי/נו "חש 20,000

ו/או בכל מקרה בו לא  כל דיןלעילות חילוט הערבות המנויות בתקנות חובת המכרזים וב

, וכי לא תהיה לי/נו כל טענה נעמוד בתנאים המקדמיים לחתימת המזמינה על ההסכם

 ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

כי הנני/נו מסכים/ים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי/נו זו כהצעה ללא  .12

תהיו , ולפיכך 1973 -תשל"גלחוק החוזים )חלק כללי(, ה 3חזרה כמשמעותה בסעיף 

 הסכם מחייב ביני/נו לבינכם. ככריתתבקבלתה על ידכם לראות  , אך לא חייבים,רשאים

כי אני/אנו מתחייב/ים כי אם הצעתי/נו תתקבל, אחתום/נחתום במועד שאדרש/נדרש  .13

, בהיקף שייקבע על הסכם, וכן על העתקים נוספים של על נספחיו הסכםלעשות זאת על 

הערבויות אשר מחובתי/נו להמציא האישורים וידכם, וכי אמציא/נמציא לידיכם את 

  .הסכםלכם על פי הוראות 

ממועד יום  120כי הצעתי/נו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .14

וכי אף אם חלפו את המועדים, בכפוף לסמכות המזמינה להאריך  ,סגירת המכרז

כאמור, וטרם התקבלה החלטה הקובעת את הזוכה במכרז, תמשיך הצעתי/נו עדים המו

 .לעמוד בתוקפה

לקבל  תמחויבהמזמינה אינה כי למען הסר ספק, הריני/נו מצהיר/ים כי ידוע לי/נו כי  .15

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם הגבוה  בעלת הציון הסופי כלשהי לרבות ההצעההצעה 
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שיקול דרוש תיקון ו/או שיפור של ההצעות, והכל על פי ל תרשאיהמזמינה אף  .בכלל

 .של המזמינה הבלעדי והמוחלט הדעת

כי הצעתנו הכספית הינה סופית ומוחלטת למתן מלוא השירותים והיא כוללת את כל  .16

, וקיום מלוא התחייבויותינו על פי ההסכם התשלומים וההוצאות למתן מלוא השירותים

בין הנלווים להם ומשתמעים מהם, ובכלל זאת נסיעות, בין המפורטים במסמכי המכרז 

הפרשי הצמדה, מיסים, רווח ספק, התקשרות עם קבלני משנה וכן הלאה, וכי לא נהיה 

 זכאים לקבלת כל תמורה נוספת שהיא בגין ביצוע השירותים.

 ולא במידה וכי, שונים ממקורות תקציבים בקבלת מותנה העבודות ביצוע כי לנו ידוע .17

 שלב בכל המכרז את לבטל רשאים תהיו, חלקם או כולם, האמורים התקציבים יתקבלו

 נהיה ולא, במכרז הזוכה על הכרזה לאחר ולרבות ההצעות קבלת לאחר לרבות, שהוא

 .כך בגין פיצוי לכל זכאים

: בחתימתנו להלן אנו מסכימים לכל תנאי והוראות ככל שהמציע הנו מיזם משותף .18

בערבות  ,ומובהר לנו כי התחייבויותינו הינן ביחד ולחודמסמכי המכרז וההסכם, 

הדדית. אנו מוותרים בזאת במפורש על כל טענה ו/או הסתייגות, מכל סוג שהם, 

העשויים לנבוע מהיות המציע מיזם משותף, וכל פעולה שתנקוט המזמינה בהתאם 

 להוראות מסמכי המכרז והסכם.

וצרופות כשהם חתומים  נספחיםרז לרבות כל מסמכי המכמצרפים להצעתנו את  אני/אנו .19

במקומות המיועדים לכך, על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמי/נו בשולי כל עמוד ו

והמסמכים אומתו כדין )ככל  להשלמה הנדרשים הפרטים כל בהם שהושלמו לאחר

  :הנדרש(, ולרבות כמפורט להלן

 V  /X  שם המסמך

ולצורך ניקוד איכות  הסף בתנאי עמידה להוכחת תצהיר – (3')א מסמך

 ההצעה.

 

)במידה והמציע הינו  במציע החתימה זכויות אישור – (4')א מסמך

 תאגיד(.

 כל עבור כאמור נפרד מסמך יוגש – משותף מיזם*במידה והמציע הינו 

 .מהשותפים אחד

 

 על ושמירה מינימום שכר תשלום, זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר

 .(5מסמך א'), בנוסח מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק

 כל עבור כאמור נפרד מסמך יוגש – משותף מיזם*במידה והמציע הינו 

 .מהשותפים אחד

 

ידי מורשי החתימה -טופס ההצעה הכספית, כשהוא מלא וחתום על

, במעטפה נפרדת וחתומה, (7מסמך א') –המוסמכים מטעם המציע 

 .להזמנה 24.2 כמפורט בסעיף 
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  אישור רישום למכרז;

העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי 

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, 

 ;ואישור ניכוי מס במקור 1976-התשל"ו

 כל עבור כאמור נפרד מסמך יוגש – משותף מיזם הינו והמציע במידה

 .מהשותפים אחד

 

 והתאמתה השירותים לביצוע העבודה ותכנית מתודולוגיהמסמך 

, לצורך ניקוד איכות ההצעה כמפורט הפרויקט של הזמנים ללוחות

 להזמנה; 31.2 בטבלה שבסעיף 

 

 העבודה למהותהמוצע למתן השירותים בהתאם  צוותפירוט ה

מנספח  והנגזרים הנדרשים התוצרים כלל ולביצוע הנדרשת

השירותים, כולל זהות ראש הצוות וגורמי הביצוע המוצעים )עובדי 

המציע וקבלני משנה(, כישוריהם, השכלתם וניסיונם הרלבנטי, 

 להזמנה; 31.2 לצורך ניקוד איכות ההצעה כמפורט בטבלה שבסעיף 

 

  תכניות התיירות ותכניות מוצרי התיירות אשר ביצע המציע )רשות(. 

  פרופיל המציע וכל מסמך אחר הנדרש לצורך ניקוד האיכות.

( מסמך א'הזמנה זו על נספחיה )מסמכי המכרז, לרבות יתר כל 

למציעים בצרוף הודעות והבהרות (, מסמך ב')על נספחיו ההסכם ו

)ככל שנשלחו(, כשהם חתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע 

 ;ומאומתים כדין ככל הנדרש במקומות הנדרשים לכך

 

 

 ,בכבוד רב

 

 

  

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 3/18מכרז מס' 

 (2מסמך א')

 תמצית תכולת השירותים הנדרשים

 

 כללי

 החברה פונה, ישראל מדינת של הדרומי במרחב פרויקטים לביצוע, החברה סמכויות הרחבת עם
 ".הדרומי המוצר" תיירות תכנית להכנת הצעות לקבלת פומבי מכרז בהליך

 משיקים ובאזורים במרחב שלו המשנה ומוצרי השלם התיירותי המוצר את תגדיר התכנית
 והאמצעים במרחב השונות קציותהפונ בין המיטביים הממשקים את תאפיין, רלוונטיים
, הדרומי המרחב של הפוטנציאל את לממש שיאפשר באופן, והטמעתם שיווקם, מיתוגם, ליצירתם

 ההוצאה והגדלת במרחב שהייתם משך הארכת, במרחב המבקרים כמות הגדלת באמצעות
 מפורט שעיקרן, לעיל המטרה להשגת הנדרשות הפעולות כלל את ותכלול, במרחב שלהם הכספית
 . שלהלן במתווה

, במתווה מפורט שעיקרה לעיל המטרה להשגת הנדרשים התוצרים כלל הכנת את תכלול התכנית
 .שלהלן במתווה שמפורטים כפי התוצרים את, היתר ובין

 של ביצוע כזרוע פעילותה מתוקף הדרומי התיירותי המוצר תכנון את ומקדמת פועלת החברה
 רב היגוי וועדת המשרד הקים התיירותי המוצר ופיתוח התכנית קידום לצורך. התיירות משרד

 . העבודה תהליך את ותלווה שתנחה המשרד ל"מנכ בראשות משרדית

 לשלבי בהתאמה ההיגוי וועדת בפני יוצגו הדרומי התיירותי והמוצר התכנית, העבודה תוצרי
 . כאמור ההיגוי וועדת בפני הדברים להצגת בכפוף יהיו התכנית שלבי בין מעבר. העבודה

 התיירותי המוצר הגדרת: ראשון פרק

 החלופה ובחירת תיירותי למוצר אפשריות חלופות קבלת, המרחב ולימוד ניתוח – 'א שלב
 .הנבחרת

  - 'ב שלב

 מול אל רצוי/נדרש) פערים מיפוי, תחומי ורב נושאי בחתך הנבחרת החלופה פיתוח - 1 שלב תת
 .ליישום עבודה ותוכנית, תחומי ורב נושאי בחתך( הקיים

 .ומיצוב מיתוג תוכנית הכנת  - 2 שלב תת

 .ופרסום שיווק תכנית הכנת - 3 שלב תת

 העבודה בתחולת אינו זה שלב; בניה היתרי להוציא ניתן מכוחה סטטוטורית תכנית - 'ג שלב
 תעריפי לפי, זה בשלב מקצועי וייעוץ ליווי למתן יידרש הזוכה המציע; נפרד צוות ידי על ויבוצע

 .ל"חשכ

 היישום תוכנית:  שני פרק

 .ל"חשכ תעריפי לפי, הרחוק ובטווח המידי בטווח פרויקטים בביצוע לחברה וייעוץ ליווי

 על שהוסמכו מי או/ו המכרזים ועדת בפני מצגת לביצוע יוזמנו, הסף בתנאי העומדים המציעים
 תיאום; כאלו שנדרשות ככל הבהרות ומתן העבודה ותכנית המתודולוגיה להצגת, לנושא ידה

 ., הכל כמפורט בהזמנההחברה ידי על יתבצע המועד והשעה
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 לבנית מוצר תיירותי עקרוניים מפרט תכנון ותוכנית עבודה

 מטרה
 535,010 רוחב לקו דרומית במרחב שלו המשנה ומוצרי השלם התיירותי המוצר את להגדיר

 במרחב השונות הפונקציות בין המיטביים הממשקים את לאפיין, רלוונטיים משיקים ובאזורים
 של הפוטנציאל את לממש שיאפשר באופן, והטמעתם שיווקם, מיתוגם, ליצירתם והאמצעים

 במרחב שהייתם משך הארכת, במרחב המבקרים כמות הגדלת באמצעות, הדרומי המרחב
 . במרחב שלהם הכספית ההוצאה והגדלת

 יעדים
 מתוך, הדרומי במרחב תיירותיים פרויקטים וקידום תפעול, תכלול, ניהול, ביצוע, פיתוח, תכנון

, ייחודים' תרבות נופי' פיתוח על המבוססים, ורווחה שגשוג, צמיחה במרחב לחולל מטרה
 ולבסס המרחב של הנתפסת האטרקטיביות את להשביח, המצאי את לבדל ויכולתם אורגניים

 .קיימא בר כלכלי תיירותי-אסטרטגי יתרון

 .זיהוי ייחוד ומיקוד אסטרטגי 
 .השבחה של היצע קיים 
 .פיתוח היצע חדש 

 .סינרגיה בין המוצרים ברמה בין אזורית 

  הפרויקט תכולת
 . שלהלן במתווה מפורט שעיקרן, לעיל המטרה להשגת הנדרשות הפעולות כלל

, תיכונה ערבה, נגב רמת המועצות: אזורי רב גאוגרפי שטח יכלול, הפרויקט נשוא הדרומי המוצר
 .אילת והעיר אילות, רמון מצפה

 : היתר בין, לכלול המוצר על

 ;כמות, פיזור ומגוון אמצעי האכסון 

  ;שדרוג מסלולי טיול )רכב, רגל, אופניים(, שילוב אתרי מורשת ואתרי טבע
 הגברת הנגישות אליהם הן פיזית והן וירטואלית ויצירת חיבוריות ביניהם;

  ומוקדי פעילות בילוי וביקור ובכלל זה קולינריה ומסחר פיתוח אטרקציות
 ונגזרותיו. יבמרחב, התומכות ומשרתות את המוצר התיירות

 המשנה ומוצרי התיירותי למוצר המותאמות/תיירות נופש חבילות פיתוח ,
 לקהלי היעד השונים ועונות השנה.  בהתאמה

 ולוחות התהליכים, העניין בעלי, המשאבים, התשתיות, האמצעים הגדרת 
 .שיוגדר התיירותי המוצר מימוש לשם הנדרשים הזמנים

 במרחב וההנגשה התחבורה מרכיבי ופיתוח אפיון הגדרה. 

 למוצר ולמוצרי המשנה. ומיצובית מיתוגיתתעודת זהות  פיתוח 
   תכנית פרסום, יחסי ציבור ושיווק כוללת, המותאמת והתומכת את המוצר

 שנה.התיירותי הכולל ומוצרי המ
 והקמת לפיתוח הנדרשים המכרזים את להוציא יהא ניתן מכוחה אשר, אב תוכנית בניית 

 .הסטטוטורי וההליך( אזורי רב) המלא הדרומי המוצר

 העבודה תהליך
 פיזי, סטטוטורי, סביבתי, כלכלי, קהלי יעד ועוד. -אבחון ומיפוי מצב קיים  .1
למוצרי תיירות ובדגש על גיבוש תוכן, מיקוד אסטרטגי וחלופות אפשריות  .2

 תיירות מדברית.
 פיתוח חלופה נבחרת בחתך נושאי ורב תחומי. .3
 תשתיות פיסיות, אכסון מלונאי, סטטוטוריקה ועוד. -מיפוי פערים  .4
 תכנית עבודה למימוש. .5
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 העבודה שיטת

 תוכן ממומחי והמורכב צוות ראש שבראשו תחומי רב מומחים צוות ידי על תבוצע העבודה
 .ותוצריו תכולתו, הפרויקט למטרת מענה הנותנות הדיסיפלינות לכל מענה שיתנו ביצוע וגורמי

 שלבי העבודה ותוצרים נדרשים  פרוט
 

 בראשות משרדית רב היגוי וועדת המשרד הקים התיירותי המוצר ופיתוח התכנית קידום לצורך
 . העבודה תהליך את ותלווה שתנחה המשרד ל"מנכ

 לשלבי בהתאמה ההיגוי וועדת בפני יוצגו הדרומי התיירותי והמוצר התכנית, העבודה תוצרי
 . שיידרש וככל העבודה

 . כאמור ההיגוי וועדת בפני הדברים להצגת בכפוף יהיו התכנית שלבי בין מעבר

 הדרומי למוצר קונספטואלית רעיונית תיירות תוכנית - התיירותי המוצר הגדרת: ראשון פרק

 'א שלב

  אבחון ומיפוי מצב קיים 
o .פיזי, סטטוטורי, סביבתי, כלכלי, קהלי יעד 
o  ה  -סביבה פנימיתDNA  של המרחב; מיפוי רב תחומי של המצאי

)אטרקציות מרכזיות, מוקדי פעילות ובילוי, הסעדה וכו'...(; תחבורה 
משלימים, זיהוי גורמי מפתח עיקריים, שמשביחים  םונגישות, שירותי

 את הערך והאטרקטיביות של המרחב.
o ה  -חיצונית  סביבהDNA  של השוק; ייחודיות ובידול המרחב; ניתוח

קהל היעד והמטרה; ניתוח רצונות של קהל היעד הפוטנציאלי; תחרות 
 ומתחרים, איתור הזדמנויות בשוק.

 ירותיי חלופות אפשריות למוצר תי גיבוש 
o חלופות שלוש עד שתיים פיתוח) תיירות למוצרי אפשריות חלופות וגיבוש בחינת 

 .מדברית תיירות על ובדגש ( התיירותי למוצר אפשריות
o  זיהוי נקודת המפגש והתועלת ההדדית המיטבית בין הבידול של המוצר

והמרחב, רצונות הקהל הפוטנציאלי ושילובם לשם יצירת הזדמנויות 
  מוצרי תיירות.לפיתוח 

o במוצר התיירותי: החלופות יכללו את העקרונות של כלל המרכיבים  
  קולינריה, אטרקציות  אכסון ולינה, -מרכיבי ליבה של החלופה

 מסחר ועוד.
 מרכיבים תומכים לחלופה. 
  אסטרטגיה וערכי הליבהל כללים עקרונות -מיתוג ומיצוב. 
  וערכי הליבהאסטרטגיה ל כללים עקרונות -שיווק ופרסום. 
 .שווקי יעד 
 .קהלי מטרה 
 .חוזקות/חולשות החלופה 

o התיירותי למוצר נבחרת חלופה בחירת. 
 'ב שלב

 פיתוח חלופה נבחרת בחתך נושאי ורב תחומי 
o החלופה של ליבה מרכיבי . 
o תחבורה, כבישים, חשמל, ביוב: לרבות, תומכות פיסיות תשתיות תכנית 

 .ועוד הצללה, תקשורת, מים, אנרגיה, והנגשה
o במרחב המלונאי האכסון וכמות אפשרויות, תיירותי ואחסון לינה תשתיות. 
o ועוד מסחר, קולינריה, וביקור בילוי ומוקדי אתרי, אטרקציות פיתוח. 
o לחלופה תומכים מרכיבים. 
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o לביצוע סטטוטורית היתכנות. 
o לביצוע עדיפויות סדרי. 

 )מיפוי פערים רב תחומי )נדרש/רצוי אל מול הקיים 
o (.וכו תחבורה, חשמל, ביוב) פיסיות תשתיות' 
o במרחב המלונאי האכסון וכמות אפשרויות. 
o ועוד מסחר, קולינריה, וביקור בילוי, אטרקציות. 
o והנגשה תחבורה. 
o לביצוע סטטוטורית היתכנות. 
o לביצוע עדיפויות סדרי. 

 תכנית עבודה ליישום 
o .גיבוש תכנית עבודה רב שנתית ורב תחומית 
o  עדיפויות.קביעת סדרי 
o .ביצוע התכנית על פי הקדימויות ורמת הבשלות הביצועית 

 

  מיתוג ומיצוב 
o כוללת ומיצוב מיתוג תוכנית. 
o ממותג תיירותי מוצר - מותג. 
o במרחב תיירות מוצרי - משנה מותגי. 
o המשנה ומוצרי למוצר ומיצובית מיתוגית זהות תעודת פיתוח. 
o המשנה ומוצרי למוצר מיתוגית אסטרטגיה. 
o כוללת איורית ושפה קריאטיבי קונספט פיתוח. 
o ובאנגלית בעברית מיתוגית שפה. 
o פיזיים לאלמנטים עיצוב עקרונות הגדרת. 
o ועוד פרסום, לשלטים יישומים 
o ובאנגלית בעברית מותג ספר. 

 
  שיווק ופרסום 

o המוצר את והתומכת המותאמת כוללת ושיווק ציבור יחסי פרסום תכנית 
 .המשנה ומוצרי הכולל התיירותי

o היעד לקהלי ושיווקי פרסומי מענה יתנו השיווקית והאסטרטגיה התכנית 
 .ועוד במרחב נופש לחבילות הצעות, השנה עונות, היעד מדינות, השונים

o והפרסום השיווק ואמצעי ההפצה ערוצי לכלל מענה תיתן התכנית . 
o ומטרה יעד וקהלי שווקי. 

 ' ג שלב

 שהמציע הזוכה יידר ויבוצע על ידי צוות נפרד.ולת העבודה כשלב זה אינו בת
 למתן תמיכה מקצועית בשלב זה.

  תכנית סטטוטורית 
o המוצר וקיום מימוש להבטחת תנאי תהווה הסטטוטורית התכנית 

 עם מיד תקודם והיא מרכיביו כלל ביצוע ותאפשר תתמוך ,התיירותי
 .הגדרתו סיום

o להוציא ניתן מכוחה אשר מפורטת תוכנית תהא הסטטוטורית התוכנית 
 .בניה היתרי

 

  היישום תוכנית: שני פרק

 'ג לשלב במקביל יבוצע זה פרק

 :מקבילות תוכניות 2 יגזרו מהתוכנית

 ואשר סטטוטורית מגבלה אין בהם, מיידים בפרויקטים תעסוק אשר, טווח קצרת בראיה, האחת
 ;מידי באופן לבצע להתחיל ניתן
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 הסדרה נדרשת להם עתידיים בפרויקטים תעסוק אשר, טווח ארוכת בראיה, השנייה
 .לביצוע יציאה קודם סטטוטורית

 של המלאה מהתוכנית הנגזרת, כוללת אחת מרחבית ראיה ומתוך במקביל יעבדו התוכניות שתי
 '.הדרומי המוצר'

  ענין בעלי
-המחוזית התכנון לשכת, כלכליות חברות, במרחב אזוריות ומועצות עיריות, התיירות משרד
(, החדשים התיירות מתחמי לתכנון בקשר) במרחב קיימים מלונאי אכסון מתחמי, דרום מחוז
 ממשלתיים-ולא ממשלתיים סביבתיים גופים, הסביבה להגנת המשרד, ישראל מקרקעי רשות

 '(.וכד ד"אט, ג"רט)

 זמנים לוח
 .חודשים 7 –' א שלב, ראשון פרק

 .חודשים 7 –' ב שלב, ראשון פרק

 . העבודה וקצב לתהליך בהתאם –' ג שלב, ראשון פרק

 '.ג שלב ראשון לפרק במקביל יבוצע, העבודה וקצב לתהליך בהתאם – שני פרק

החברה רשאית לקבוע בתחילת כל שלב תתי שלבים ומועדי ביניים להשלמת מטלות, וכן לשנות בכל עת את 
 סדר המטלות לפי שיקול דעתה. 
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 3/18מכרז מס' 

 (3מסמך א')

 תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף

 
 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת 
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( המציע_____________, ח.פ. _____________ )להלן: " -אני מורשה חתימה ב .1
 .שבנדוןמכרז הליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מוסמך 

 

  פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

          :ח.פ.מס'  .2.2

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.3

         שם איש הקשר אצל המציע: .2.4

          תפקיד איש הקשר: .2.5

          טלפונים: .2.6

          פקסימיליה: .2.7

          דואר אלקטרוני: .2.8

 
 והמציע הינו מיזם משותף ימולאו פרטי השותף להלן:במידה 

 
          :השותףשם  .2.9

          :ח.פ.מס'  .2.10

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.11

         :השותףשם איש הקשר אצל  .2.12

          תפקיד איש הקשר: .2.13

          טלפונים: .2.14

          פקסימיליה: .2.15

          דואר אלקטרוני: .2.16

 
 את למלאיש , השלים ____________ )1.1.2008ביום  במהלך התקופה שתחילתה .3

תיירות  תוכנית( הכנת משותף במיזם השותףשם  או המציע: הניסיון בעל פרטי

 : כדלקמןלמרחב/ישוב, 

         :הפרויקטשם  .3.1

         העבודות:שם מזמין 
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     :תכנית התיירות והשירותים שסיפק המציעתיאור 

 

           

     

           

 

           

 

           

 

   :תחילת העבודות להכנת התכניתתאריך 

   :הכנת התכניתתאריך השלמת 

 

    טל' :      :העבודות איש קשר אצל מזמין

      דוא"ל:  

 

         :הפרויקטשם  .3.2

         העבודות:שם מזמין 

 

     :תכנית התיירות והשירותים שסיפק המציעתיאור 

 

           

     

           

 

           

 

           

 

   :תחילת העבודות להכנת התכניתתאריך 

   :הכנת התכניתתאריך השלמת 

 

    טל' :      :העבודות איש קשר אצל מזמין

      דוא"ל:  
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         :הפרויקטשם  .3.3

         העבודות:שם מזמין 

 

     :תכנית התיירות והשירותים שסיפק המציעתיאור 

 

           

     

           

 

           

 

           

 

   :תחילת העבודות להכנת התכניתתאריך 

   :הכנת התכניתתאריך השלמת 

 

    טל' :      :העבודות איש קשר אצל מזמין

      דוא"ל:  

 

  נוספים וכל מידע רלבנטי נוסף, לצורך הוכחת  פרויקטיםניתן לציין בדפים נלווים
 עמידה בתנאי הסף וניקוד האיכות. 

 

יש למלא את , השלים ____________ )1.1.2008במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4

 מוצרהכנת תכנית ל( השותף במיזם משותףשם פרטי בעל הניסיון: המציע או 

 , כדלקמן: תיירות

         :הפרויקטשם  .4.1

 

         העבודות:שם מזמין 

 

    :תכנית מוצר התיירות והשירותים שסיפק המציעתיאור 
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   :תחילת העבודות להכנת התכניתתאריך 

   :הכנת התכניתתאריך השלמת 

 

    טל' :      :העבודות איש קשר אצל מזמין

      דוא"ל:  

 

         :הפרויקטשם  .4.2

 

         העבודות:שם מזמין 

 

    :תכנית מוצר התיירות והשירותים שסיפק המציעתיאור 

 

           

     

           

 

           

 

           

 

   :תחילת העבודות להכנת התכניתתאריך 

   :הכנת התכניתתאריך השלמת 

 

    טל' :      :העבודות איש קשר אצל מזמין

      דוא"ל:  

 

         :הפרויקטשם  .4.3

 

         העבודות:שם מזמין 

 

    :תכנית מוצר התיירות והשירותים שסיפק המציעתיאור 
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   :תחילת העבודות להכנת התכניתתאריך 

   :הכנת התכניתתאריך השלמת 

 

    טל' :      :העבודות איש קשר אצל מזמין

      דוא"ל:  

  נוספים וכל מידע רלבנטי נוסף, לצורך הוכחת פרויקטים ניתן לציין בדפים נלווים
 עמידה בתנאי הסף וניקוד האיכות. 

 

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת.

 

 

  

 חתימת המצהיר שם המצהיר תאריך

 אישור

מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום ______, עו"ד )__אני הח"מ, _______
 שבכתובת י במשרדייהופיע בפנ _______________

מר/גב' _____________ שזיהה  _____________________________________
ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר -עצמו על

צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק,  שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא
 .יבפני אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה

 
 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך 
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3/18מכרז מס'   
 (4מסמך א')

 )במידה והמציע הינו תאגיד( במציעאישור זכויות החתימה 

 
 (תאגיד הינו והמציע במידה) במציע החתימה זכויותאישור עורך 

"( מאשר בזאת המציעאני הח"מ עו"ד/רו"ח של המציע ______________ )להלן: "
 כדלקמן:

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר ועניין הם: .1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ___________________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(     

 :2.3, ובמידת הצורך אף למלא את סעיף יש לסמן את החלופה המתאימה .2

בנפרד תחייב את המציע לכל דבר  1מהמוזכרים בסעיף  כל אחדחתימת  .2.1 

 ועניין, בצירוף  חותמת החברה. 

ביחד תחייב את המציע לכל דבר  1בסעיף  כל המוזכריםחתימתם של  .2.2 

 ועניין, בצירוף חותמת החברה. 

אחר:  .2.3 

_____________________________________________________ 

 

, נעשו בהתאם לתקנון גבי מסמכי המכרז וההצעה-החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .3

 .לכל דבר ועניןהמציע מחייבים את המציע ולאמור לעיל, והם 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת /רו"חשם מלא של עו"ד תאריך
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 3/18מכרז מס' 

 (5מסמך א')

 זכויות שוויון חוק על ושמירה מינימום שכר תשלום, זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר
 מוגבלות עם לאנשים

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק 
  מוגבלותשוויון זכויות לאנשים עם 

 [נפרדבמסמך את הש ייג כל אחד מהשותפים –במקרה של מיזם משותף ]

 

____, מורשה חתימה מטעם ___אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ___

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי  "(המציע__________ )להלן: "

מצהיר בזאת, בכתב,  כן,אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

  כדלקמן:

, ומוסמך לתת תצהיר 3/18אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז מס'  .1

 זה בשמו.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים  .2

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי  1976-ציבוריים התשל"ו

 משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. הוסברה לי

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  –משמעותו של המונח "עבירה"  .3

-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987. 

 :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלההנני  .4

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו  .א

 במכרז. להגשת ההצעות

חלפה שנה אחת , המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותאם  .ב

 . במכרז למועד האחרון להגשת ההצעותועד לפחות ממועד ההרשעה האחרונה 

 :מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלההנני  .5

יון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק שוו 9המציע מקיים את הוראות סעיף  .א

 .1998-התשנ"ח

אינן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .ב

 חלות על המציע.

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז .6

 

 

 

  

 ת המצהירחתימ המצהירשם  תאריך
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 אישור

.___________(, מאשר/ת כי ביום ______, עו"ד )מ.ר__אני הח"מ, _______
מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם -_____________ שזיהה עצמו על
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל 

 .יבפני ם בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליההעונשים הקבועי

  

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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 3/18מכרז מס' 

 (6מסמך א')

 טופס רישום למכרז

 

 רישום למכרז טופס 

טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז, ויועבר 

כאמור  ,sarahm@haganot.co.il בדוא"ל: ,עו"ד שרה מורליהמכרזים, למזכירת ועדת 

המסמך נקלט אצל  בכל מקרה, על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי. להזמנה 7 בסעיף 

מזכירת ועדת המכרזים וכי יש בידו אסמכתא בדבר רישומו למכרז. מציע שלא יירשם 

 למכרז לא יוכל להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.

 :המציע

 _____________ ___ שם המציע

 

 מספר תאגיד _________________

 

 ____________________כתובת מלאה למשלוח דואר  ______________________

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________ 

 

 :איש הקשר מטעם המציע

 

  שם איש הקשר  _________________________

 

 ____________________________________________כתובת דואר אלקטרוני 

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________

  

mailto:sarahm@haganot.co.il
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 3/18מכרז מס' 

 (7מסמך א')

 הצעה כספית

 

 למסמך ההזמנה 24.2 יצורף במעטפה חתומה ונפרדת, כמפורט בסעיף 

 

  להכנת תכנית תיירות ושירותים נלוויםהצעה כספית 

וקיום כל יתר  בתמורה למתן השירותים על ידנו במסגרת מכרז זה .א

במועדן ועל פי הוראות ההסכם,  ,התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז

 תשלם לנו החברה את התשלומים הבאים, בכפוף להוראות ההסכם:

 

* מובהר כי לצורך שקלול ההצעה הכספית יבואו לידי ביטוי המחיר לשלב א' וכן 

 . להזמנה 31.3 , כמפורט בסעיף (לעיל טבלהב 2-4לשלב ב' )סעיפים  הכוללהמחיר 

שלב ג' ) בפועל שירותי ליווי וייעוץ מקצועי לחברהלמתן בתמורה  .ב

ההסכם, ולקיום מלוא התחייבויותינו על פי מסמכי ( ותוכנית היישום

בשיעור החברה תמורה שלם לנו ת, ולשביעות רצון החברהבאופן מלא 

 הודעה, חיצוניים שירותים נותני עם התקשרות תעריפי) ל"חשכ תעריף

)לא  תשלום עבור כל השלב תיאור השלב #
 כולל מע"מ(

 [יש למלא טור זה]*

שלב א' של הפרק הראשון: הגדרת המוצר   .1
ניתוח ולימוד המרחב, קבלת חלופות  -התיירותי 

ובחירת החלופה אפשריות למוצר תיירותי 

 הנבחרת.

 _____________ ש"ח

פיתוח  בשלב ב' של הפרק הראשון: 1תת שלב   .2
החלופה הנבחרת בחתך נושאי ורב תחומי, מיפוי 
פערים )נדרש/רצוי אל מול הקיים( בחתך נושאי 

 ורב תחומי, ותוכנית עבודה ליישום.

 _____________ ש"ח

הכנת   בשלב ב' של הפרק הראשון:  2שלב  תת  .3
 תוכנית מיתוג ומיצוב.

 _____________ ש"ח

הכנת   בשלב ב' של הפרק הראשון:  3שלב  תת  .4
 .תכנית שיווק ופרסום

 _____________ ש"ח
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 ,כל תוספות( ללא) (ולעדכוניה 1 מהדורה תת 14 מהדורה, 13.9.0.2.1.ה

בשיעור: %___ )במילים: בניכוי הנחה קבועה 

אחוז ההנחה בספרות את יש למלא ] __________________ אחוזים(

 , בכפוף להוראות ההסכם.ובמילים[

 הנחה שלילית )תוספת תשלום(.להציע  אין

 למחירים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כדין. .ג

הכוללת את כל  סופית ומוחלטת הצעת המחיר דלעיל הינה הצעה .ד

וצאות ישירות ועקיפות למתן השירותים המרכיבי העלות ו/או 

, וקיום מלוא התחייבויות המציע מכרז זההמבוקשים במלואם בגין 

, ספקים עם התקשרויות, ביצוע ,תכנון עלויותלרבות, אך לא רק, 

, ביטוחים, שהוא שלישי צד וכל םיועצי, מתכננים, משנה קבלני

 תיקוניםנסיעות, , הזוכה רווחי, עבודה פגישותהשתתפות ב, חומרים

 הנדרש וכל, הצמדה הפרשי, מיסים, החברה דרישת לפי והשלמות

 צוין לא אם גם, החברה רצון לשביעות הפרויקט השלמת לצורך

 .המכרז במסמכי במפורש

אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלא נהיה זכאים לקבל כל  .ה

רותים נשוא מכרז זה מלבד הסכומים תמורה אחרת בגין מתן השי

 הנקובים בהצעתנו כאמור לעיל.

 

 

 שם מלא של החותם בשם  תאריך

 המציע

חתימה וחותמת  

 המציע
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 3/18מכרז מס' 

 (8מסמך א')

ר בדבר שיעור החזקות במיזם משותףתצהי  

 

  משותף במיזם החזקות שיעור בדבר תצהיר

 ]יוגש עבור כל אחד מהשותפים בנפרד[

הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה מטעם  יאנ

, שהינו שותף במיזם משותף )להלן: "(השותף)להלן: " בע"מ __________________

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים  "(,המציע"

 מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן: הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 .3/18אני שותף במציע במסגרת הגשת הצעה במכרז  .1

יש ] אחוזיםשיעור אחזקתי כשותף בזכויות, בחובות ובהכנסות המציע עומד על ___  .2

 .[למלא בשדה זה את גובה האחזקות

מתחייב לבצע את העבודות מושא המכרז ביחד השותף ככל שהמציע יזכה במכרז,  .3

 ולחוד עם יתר השותפים במציע. 

 -היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי  אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה

 אמת.

 

 

  

 השותףחתימה וחותמת  שותףשם מלא של החותם בשם ה תאריך

 

 אישור

הופיע בפני   ___ עורך דין, מאשר בזה כי ביום    אני החתום מטה 

ולאחר     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'     מר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים 

 . אישר נכונות הצהרתו דלעילחתם בפני והקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 

 

   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך


