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 8/20מכרז פומבי  
 מסמך א' 

 

 8/20מכרז פומבי    –  הצעות   הזמנה להציע 

 

 כללי 

המערבי  .1 הכותל  למורשת  ע"ר הקרן   ,   " מציעים  "(  המזמינה )להלן:  בזאת  מזמינה 

הצעות  להגיש  להלן,  המפורטים  בתנאים  ניהול   למתן   העומדים  תוכן שירותי   ,  

  10ף  , כמפורט בסעי פעילות המזמינה במסגרת  שונות  ותחזוקה של רשתות חברתיות  

המכרז   מסמכי  וביתר  " להלן  למסמכי  ובכפוף  בהתאם  הכל  "(,  השירותים )להלן: 

 המכרז. 

הזוכה בהסכם למתן השירותים    המזמינה לאחר בחירת הזוכה במכרז, תתקשר   .2 עם 

"(, והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט  הסכם ההתקשרות )להלן: " 

 . מסמך ז' נספחיו, המצורף להזמנה זו כ בהסכם ההתקשרות על  

האינטרנט   .3 מאתר  להוריד  ניתן  הנספחים(  )ללא  ההזמנה  מסמכי    המזמינה   של את 

  הלשונית  תחת "( האינטרנט  אתר )להלן: " https://tenders.ussl.co : באמצעות הקישור 

ה   בהם   לעיין או  / ו "  פומביים   "מכרזים    שברחבת   שטראוס   בבית   –   מזמינה במשרדי 

ירושלים המערבי   הכותל  בתיאום ,  " )    02-6260969בטל'  מראש    ,    משרדי להלן: 

 . "( המזמינה 

להירשם  נדרש  במכרז  להשתתף  המעוניין  בהתאם  למכרז   מציע  תשלום,  ללא   ,

סעיף  רישומו    19להוראות  ולאחר  או    להלן,  פיזי  )בעותק  המכרז  חוברת  את  יקבל 

(. רק מציע שנרשם במועד יהא רשאי להגיש שאלות הבהרה או להגיש הצעתו  דיגיטלי 

 במכרז. 

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

 לוח זמנים 

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

 יהיה כדלקמן:    מתווה לוח הזמנים המתוכנן להליכי המכרז 

 

 תאריך  פעילות 

[  חובה ]   למכרז   לרישום   אחרון מועד  

 שאלות הבהרה   ולהגשת 

 14:00עד השעה    28.12.2020

 14:00עד השעה    11.1.2021 צעות  מועד אחרון להגשת ה 
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 מסמכי המכרז 

 כוללים את המסמכים המפורטים להלן: מצורפים ו   המכרז   מסמכי  .6

 ; מסמך א'   – )מסמך זה(    הזמנה להציע הצעות  . א 

 ; מסמך ב'   – טופס רישום למכרז   . ב 

 ; מסמך ג'   – טופס הגשת הצעה   . ג 

 ;  מסמך ד'   – להוכחת עמידה בתנאי הסף  תצהיר   . ד 

 ; מסמך ה'   – ההצעה הכספית   . ה 

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

 ; מסמך ו'   – שוון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

 . ' מסמך ז   – הסכם ההתקשרות  . ז 

 ". המכרז מסמכי  "   - מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד 

 תנאי סף 

בכל התנאים   .7 למכרז,  במועד הגשת הצעתו  העומד,  זה מציע  במכרז  רשאי להשתתף 

 המפורטים להלן: 

ביום   .7.1 ל   , 1.1.2013בתקופה שתחילתה    , לקוחות שונים לפחות   5  - סיפק המציע 

חודשים    12במשך    )כהגדרת המונח להלן(   ניהול פלטפורמות דיגיטליות שירותי  

 : הבאות   אחת או יותר מהחלופות בהתאם ל ,  לכל לקוח   לפחות   ברציפות 

 הסברה.  ה יהודי ו/או  ה תוכן  ה תיירות ו/או  ה השירותים סופקו בתחומי   .7.1.1

ציבורי   .7.1.2 גוף  עבור  סופקו  להלן(  השירותים  המונח  העוסק  )כהגדרת 

 הסברה.  ה תוכן יהודי ו/או  ה תיירות ו/או  ה בתחומי  

להציג   מניעה  לקוחות  אין  שירותים  חלקם  ל ש מספר  סעיף  סופקו    7.1.1לפי 

 . 7.1.2לפי סעיף    ם חלק ל ו 

  ויטר ו ט   ו/או    אינסטגרם   ו/או   פייסבוק    - "  פלטפורמות דיגיטליות זה "   במכרז 

בקשר  בכל דרישה להצגת ניסיון רלבנטי    . גוגל טיקטוק ו/או  ו/או    ו/או טלגרם 

 . הנ"ל פלטפורמות דיגיטליות ניתן להציג אחת או יותר מהפלטפורמות  עם  

ציבורי ג "  מבקר    – "  וף  באתר  כמפורט  המדינה,  מבקר  לביקורת  הנתון  גוף 

 המדינה בכתובת: 

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx?Asp

xAutoDetectCookieSupport=1 .    הרשימה  הרשימה תהא  זה  לעניין  הקובעת 

 הגשת הצעות במכרז. חרון ל מועד הא ב   מבקר המדינה   המעודכנת באתר 

https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/he/About/Pages/GufimMevukarim.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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שנת   .7.2 דיגיטליות  ניהל  המציע  ,  2019במהלך  לקוחות    שלושה עבור  פלטפורמות 

שירותים ב   , שונים    )מאה אלף שקלים חדשים(   ש"ח   100,000בסך    שנתי   היקף 

   . לכל לקוח ,  )לא כולל מע"מ(   לפחות 

העומדים בתנאים  בעלי תפקידים    מעסיק מציע  ה ,  במכרז   במועד הגשת ההצעה  .7.3

 הבאים: 

עמוד  .7.3.1 לאחר    –   מנהל  שנצברו  ניסיון  שנות  שלוש  בניהול  ,  1.1.15בעל 

 פלטפורמות דיגיטליות. ב   ם עמודי 

שהינו   העמוד  מנהל  להציג  ובין  )שמתקיים  במציע    שכיר חובה  בינו 

 במועד הגשת ההצעה.   מעביד( - יחסי עובד המציע  

 שנות ניסיון בניהול קמפיינים.   חמש בעל    –   מנהל תקציב וקמפיינים  .7.3.2

מנהל   להציג  וקמפיינים  חובה  )שמתקיים  במציע    שכיר שהינו  תקציב 

 במועד הגשת ההצעה.   מעביד( - יחסי עובד בינו ובין המציע  

 . 1.1.15בעל שלוש שנות ניסיון בעיצוב דיגיטל שנצברו לאחר    -   מעצב  .7.3.3

 . במציע   כיר ש  או   ניתן להציג בעל תפקיד שהינו יועץ חיצוני )"פרילנסר"( 

מתן שירותי  , ב 1.1.15בעל שלוש שנות ניסיון שנצברו לאחר   -  עורך תוכן  .7.3.4

ב  תוכן  דיגיטליות עריכת  העומד פלטפורמות  החלופות    ים ,  באחת 

 : הבאות 

ו/או   .7.3.4.1 יהודי  תוכן  ו/או  תיירות  בתחומי  סופקו  השירותים 

 הסברה.  

תיירות   .7.3.4.2 בתחומי  ציבורי העוסק  גוף  עבור  סופקו  השירותים 

 ו/או תוכן יהודי ו/או הסברה.  

)"פרילנסר"(  חיצוני  יועץ  שהינו  תפקיד  בעל  להציג  שכיר    ניתן  או  

 במציע. 

 "(. הצוות המוצע )להלן: " 

זה   לתנאי  תפקידים   4להציג  ניתן  במענה  או  שונים   בעלי  בעלי    3  , לחילופין , 

)למשל,    לכל היותר שונים    רכיבים   2אשר אחד מהם עומד בדרישות    , תפקידים 

   . ( ומעצב תפקידים: עורך תוכן שני  דרישות של  עומד באופן עצמאי ב ה עובד אחד 

הזוכה   ידי  על  יסופקו  הצוות המוצע  באמצעות  השירותים  אישי חברי  ,  באופן 

   . בניהולו של מנהל העמוד המוצע 

 להלן.   19המציע נרשם למכרז כנדרש על פי סעיף   .7.4

ניהול ספרים  למציע   .7.5 כנדרש  אישור  ציבוריים  בתוקף  גופים  חוק עסקאות  לפי 

 . 1976- ו התשל" ,  )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( 
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 ירותים ועיקרי ההתקשרות פירוט הש 

להלן  הפרטים   .8 ההתקשרות  המובאים  ועיקרי  השירותים  פירוט  כלליים  בדבר  הינם 

והוראות   אחרת  אלו  בלבד  התייחסות  אין  בהם  במקרים  רק  הצדדים  את  תחייבנה 

 ממסמכי המכרז.  מסמך  מפורטת ומפורשת ב 

המציע לבחון ולבדוק  אין באמור להלן ו/או ביתר מסמכי המכרז כדי לגרוע מחובת  

בעצמו ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמו את הנתונים המובאים במסמכי המכרז, ולא  

בפרטים,   מחסור  דיוק,  חוסר  התאמה,  אי  בדבר  מציע  מצד  טענה  כל  תישמע 

 וכיוצ"ב.    , חוסר כדאיות כלכלית הטעיה / טעות 

 של המזמינה:   הקיימת   הדיגיטלית תיאור המדיות החברתיות והפעילות   .9

 . www.thekotel.org  - המזמינה    של רשמי  אתר אינטרנט   .9.1

ב  .9.2 קיימים  אנגלית(,    פייסבוק חשבונות   +   , טלגרם ,  ויטר ו ט ,  אינסטגרם )עברית 

 .  וגוגל   , יוטיוב טיקטוק 

לפרויקט הכנה לבר מצוה שמנוהל כעמוד בפני    ים עמוד פייסבוק ואינסטגרם ייעודי  .9.3

לפרויקט   ייעודי  אתר  עם  ומסתנכרן  הקיים ) עצמו  הכותל  לאתר  ניהול  .  ( בנוסף 

 . ניהול קמפיינים ניהול תוכן ומענה לתגובות שוטף של העמוד ו   כולל עמוד זה  

הזוכה    יספק ,  להוראות מסמכי המכרז בהתאם לצרכי המזמינה ולהנחייתה ובהתאם   .10

הצוות המוצע,  חברי  אמצעות  אופן אישי ב ב במסמכי המכרז    המנויים ים  את השירות 

המכרז  מסמכי  במסגרת  הזוכה  על  המוטלת  מטלה  כל  לרבות  ויבצע    השירותים , 

 : של המזמינה   לכל המדיות החברתיות אשר יסופקו    ים הבא 

 " זה  חברתיות במכרז    , טיקטוק ,  טלגרם ,  ויטר ו ט ,  אינסטגרם   , פייסבוק   – "  מדיות 

גוגל וכל רשת/מדיה חברתית נוספת עליה תורה המזמינה בכל עת. מובהר כי  יוטיוב,  

חשבונות  יצירת  בגין  נוספת  תמורה  לזוכה  תשולם  חברתיות    ם ניהול ו   לא  במדיות 

לעיל.  במפורש  צוינו  שלא  במדיה  עוד    נוספות  חשבון  פעילות  הפסקת  כי  מובהר 

 לזוכה. לא תביא להפחתת התמורה    , לפי שיקול דעת המזמינה   , מסוימת 

, תוך סנכרון מלא  )עברית + אנגלית(   המדיות החברתיות ניהול ועדכון שוטף של   .10.1

 (. www.thekotel.orgהמזמינה )   עם אתר האינטרנט של 

ייזום ויצירת תוכן חדש על בסיס שבועי, כולל כתיבה, עריכה, עיצוב גרפי של   .10.2

 . ריכת פוטושופ של תמונות( הפוסטים ברמה בסיסית )ע 

 . כדוגמת שאטרסטוק   , גישה למאגר תמונות חופשי ומאושר חוקית לשימוש  .10.3

והזנת   .10.4 יומית  ומסמכים תחזוקה  חומרים  החברתיות    ים עדכני   מידע,  במדיות 

 )פוסט)ים( יומי)ים( כולל קישוריות דו צדדיות.   - המקבילות 

 מידי יום. מענה לפניות/תגובות/הערות שמגיעות דרך המדיות החברתיות   .10.5

 ותכנים.   , תמונות, סרטונים שירותי עיצוב לסטטוסים, פוסטים  .10.6

http://www.thekotel.org/
http://www.thekotel.org/
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   הצפת מסרים חיוביים מהכותל המערבי.  .10.7

ו ה שיווק אתרי התיירות,   .10.8 ,  במדיות החברתיות   המזמינה צרים של  מו ה סיורים 

   . המטרה   י / כולל קמפיינים דיגיטליים מפולחים לקהל 

   . יצירת קמפיינים של פרסומי מדיה  .10.9

ניהול המדיה של הקמפיין בכל הערוצים: טיוב, אופטימיזציה, ושיפור מתמיד   .10.10

 .  של ההוצאות הכספיות ועלות הקמפיינים 

ההוצאות הכספיות,   .10.11 לרבות  על השירותים,  ותקופתיים  שוטפים  דוחות  הגשת 

 החשיפה, ניתוח הצלחת קמפיינים ונקודות לשיפור וכיוצ"ב. 

לכל   .10.12 ומותאמת  ייעודית  חברתית כתיבה  לאוכלוסיות    בנפרד   מדיה  ובהתאם 

 היעד. 

ו  .10.13 רלבנטיים,  בלוגים  אחר  פוסטים מעקב  למנועי    הפניות / העלאת  מותאמים 

   . בבלוגים   ונים הש   החיפוש 

 . פרסומי סרטונים  .10.14

חיים מהכותל המערבי  .10.15 וקידום שידורים  לפי דרישת המזמינה,    ניהול  עת  בכל 

 .  ובסופי שבוע   לרבות בשעות הלילה 

חיים    ניהול  .10.16 ה   – שידורים  כל  ניהול    לצורך   ים טכני ה   אמצעים ה ו   תוכנות כולל 

חיים   ו   – שידורים  כתוביות  אמת      VTR  - העלאת  עמודי    בזמן    סבוק פיי בשני 

 . במקביל )עברית + אנגלית( 

 לקהלי יעד ובכלל. ניהול תקציב הפרסום הממומן   .10.17

ומדידה:  .10.18 ה   דיווח  ריכוז  כולל  חודשי,  התקדמות  דו"ח  נתונים  הגשת 

הזוכה,  ם י סטטיסטי ה  פעילויות  תיאור  ו ,  ל ניתוח  על  שיפור המלצות  דיווח   ,

נוסף   מידע/ניתוח  וכל  והוגדרו(  )ככל  ביעדים שהוגדרו  על  עמידה  יידרש  אשר 

   ידי המזמינה. 

,  אפליקציות התכנים והמדיות החברתיות למגוון מכשירי היעד )  תאימות   וידוא  .10.19

   וכו'(.   , מערכות הפעלה שונות טאבלטים , גלישה מ גלישה ממחשב 

ידי המזמינה   חדשות שיוגדרו   מדיות / תיחת חשבונות בפלטפורמות פ  .10.20 כולל  על   ,

החדשים  החשבונות  ותחזוקת  זה ניהול  באופן  ל   ה ,  יחד  המדיות  יתר  ואחיד 

 של המזמינה.  החברתיות  

   . וביצוע כל התאמה נדרשת   גרסאות   ן עדכו  .10.21

של   .10.22 החברתיות  התממשקות  אתרי  שונים   חיפוש   ומנועי   לגוגל, אתרי המדיות   ,

 תיירות והזמנות ואתרים משיקים.  
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בשפה   .10.23 תכנים  ייתכנו  ואולם  העברית  בשפה  יהיו  התכנים  מרבית  כי  מובהר 

המזמינה תהא רשאית לייצר תכנים בשפות    . הזוכה האנגלית שייכתבו על ידי  

הזוכה  נוספות  ידי  על  וינוהלו  יועלו  ואלו  החברתיות  ,  המדיות  ויחולו  בכל 

 עליהם כל הוראות מסמכי המכרז, והכל ללא תוספת תשלום. 

ו/א ע  .10.24 וידאו ריכה  חיתוך של קטעי  קיימים   ו  , תוך התאמתם  על בסיס חומרים 

 למדיות השונות. 

 בכל הנוגע למדיות חברתיות.    מזמינה ל וייעוץ    לווי שוטף  .10.25

,  לטובת מתן השירותים כל השירותים יינתנו בזמינות מלאה של הצוות המוצע   .10.26

 . לרבות בשעות לילה וסופי שבוע )לא כולל ימי שבת וחגי ישראל( 

המוצע  מנהל  השתתפות   .10.27 הצוות  חברי  ויתר  עבודה העמוד  במשרדי    בפגישות 

פי שיקול  - על על ידי המזמינה המזמינה ו/או בכל מקום אחר, בתדירות שתקבע  

 . המוחלט   ה דעת 

( ולא תשולם  ' ה   מסמך )  הכספית  בהצעה   הנקובה   בתמורה  כלולים כל השירותים הנ"ל 

 תמורה נוספת מכל סוג שהוא. בגינם  

פרסום/פוסט   .11 יועלה  כל  ו/או  במזמינה  לכך  המוסמך  הגורם  של  סופי  לאישור  יובא 

בהתאם לנוהל שיוגדר לזוכה, הכל לפי שיקול דעת המזמינה, אשר רשאית לעדכן את  

 האמור בכל עת.  

 : באחריות הזוכה במכרז   אינן להלן    ההוצאות / כי הפעולות מובהר   .12

ים וכדומה( המסופקים על  תשלומים בגין שירותים ישירים )פרסומים, קידומ  .12.1

 .  למדיה הרלבנטית   ישולמו ישירות על ידי המזמינה   –   המדיות החברתיות ידי  

בגין  אחר    לכל צד ג' / למדיות החברתיות / מודגש כי לא תשולמנה עמלות לזוכה 

, למעט תשלומים לפייסבוק בכפוף  כל פעולה ו/או רכישה בקשר עם השירותים 

מתכונת ההתקשרות תהא בהתאם למסלול המורחב  כי  קבעה  המזמינה  לכך ש 

 כמפורט בהצעה הכספית. 

 ניהול אתר האינטרנט של המזמינה.   .12.2

 מעברית לאנגלית. קיימים  תרגום תכנים   .12.3

   צילום תמונות ו/או תשלומים לצלם.   .12.4

 . ( ' צלם, משדר וכו לשידורים חיים )   תשתית דיגיטלית אספקת   .12.5

באמור  זה   אין  השירותים    בסעיף  כלל  את  לספק  הזוכה  מהתחייבויות  לגרוע  כדי 

יתר השירותים    , מסמכי המכרז ביתר  ו   לעיל   9בסעיף  המנויים   לצורך  וכל  הנדרשים 

ותחזוקת   החברתיות ניהול  במפורש   המדיות  צוינו  לא  אם  זאת  גם  ובכלל  תיאום  , 

וניהול כל הפעולות המנויות בסעיף זה לעיל, התממשקות בין הפלטפורמות השונות,  

ו/או   הצלם  הפעלת  ו/או  ניהול  הישירים,  השירותים  בגין  התשלומים  העלאת  ניהול 
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התמונות  עיצוב  מסוימות,  לתמונות  בקשר  דרישה  נוספות  פעולות  וביצוע  ייעוץ   ,

 וכן הלאה.    לנושאים אלו 

תשלום חודשי קבוע  שולם לזוכה  י   לשביעות רצון המזמינה,   השירותים מתן  תמורת   .13

מורחב(   מסלול  או  רגיל  )מסלול  עמלה  בתוספת  קבוע  חודשי  תשלום  בהתאם  או 

שהגיש  המחיר  הזוכה    ( ' ה מסמך  )   להצעת  מול  שייחתם  ההסכם  להוראות  ובכפוף 

 . ' מסמך ז בנוסח  

היקף השעות   .14 הזוכה הכלולות בהם,  והתחייבויות  לגרוע מיתר מסמכי המכרז  מבלי 

מודגש כי גם במידה    שעות.   50  - ת מ החודשי המוערך לצורך מתן השירותים לא יפח 

 כך, התמורה לא תוגדל. והיקף השעות בפועל יעלה על  

ל  .15 תהא  הזוכה  עם  ההתקשרות  ל   12  - תקופת  האופציה    מזמינה חודשים.  שמורה 

ב  ההתקשרות  תקופת  את  נוספות  להאריך  זהים תקופה/תקופות  ובלבד  בתנאים   ,

 . דשים חו   60שתקופת ההתקשרות הכוללת עם הזוכה לא תעלה על  

לאחר חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה,  החודשים הראשונים  שלוש  .16

השירות  למתן  ניסיון  כתקופת  תהיה  ים ישמשו  לא  זו  תקופה  שבתום  במקרה   .

לה המזמינה   שיינתן  מהשירות  שהיא   , מרוצה  סיבה  עם  מכל  ההתקשרות  תסתיים   ,

בעניין  , ולזוכה לא תהיה כל טענה  בהודעה מטעם המזמינה ללא חובת הנמקה   הזוכה 

המזמינה לסיים את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת,  כדי לגרוע מזכות  אמור אין ב   . זה 

 ימים מראש.   30ללא חובת הנמקה, בהודעה בת  

הזוכה מקרה  כל  ב  מצד  החוזה  הפרת  בגין  שלא  ההתקשרות  סיום  הזוכה  יהיה  ,  של 

לתש  השירות זכאי  בגין  ההתקשרות בפועל  ידו  - על   נו שנית   ים לום  סיום  למועד    עד 

ובמועדם בהתאם להוראות ההסכם  יהיה זכאי לכל פיצוי  במלואם  ומלבד זאת לא   ,

אין באמור כדי לגרוע מכל סעד העומד למזמינה על פי ההסכם וכל דין, לרבות    . שהוא 

הזוכה  ידי  על  ההסכם  הפרת  של  במקרה  ניכ במפורש  ולרבות  המגיע  ,  סכום  כל  וי 

 . למזמינה מאת הזוכה על פי ההסכם והדין 

המזמינה שומרת על זכותה להזמין מהזוכה במכרז שירותים נוספים בתחומים מושא   .17

 המכרז ו/או תחומים קרובים, בתנאים שייקבעו בהסכמת הצדדים. 

את    מזמינה במועד פרסום המכרז קיים ספק אשר מספק ל מובא לידיעת המציעים כי   .18

יעניק    מושא תים  השירו  זה. ספק זה רשאי להשתתף במכרז זה, מבלי שהדבר  מכרז 

 לו יתרון על פני מציעים אחרים. 

 רישום למכרז 

טופס   .19 את  מטעמם(  מי  באמצעות  או  )בעצמם  ישלחו  במכרז,  להשתתף  המעוניינים 

בדוא"ל:    גינזבורג   אפרת גב'  לאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו ל   ' ב מסמך    - הרישום  

 efrat@thekotel.org    פרטי    טופס הרישום יכלול את  לעיל.    7עד למועד הנקוב בסעיף

 המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם.  

mailto:efrat@thekotel.org
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וכי נשלח אליו    אצל המזמינה על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט  

 " )להלן:  למכרז  רישומו  את  המאשר  חוזר,  למכרז דוא"ל  רישום  ולא  אישור  ככל   .)"

בטל'   לוודא  מטעמו  מי  או  המציע  באחריות  כאמור,  דוא"ל  כי    02-6260969התקבל 

 טופס הרישום התקבל וכי נשלח אליו אישור רישום למכרז. 

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

 להשתתף בו ולא יוכל לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו. 

 פרטי ההצעה 

על  .20 תוגש  למכרז  הצעה  יכונה  - כל  ההצעה  )מגיש  בלבד  משפטית אחת  ישות  לעיל  ידי 

 " שם  המציע ולהלן:  על  יהיו  במכרז,  הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  כאשר   ,)"

 המציע בלבד, וייחתמו על ידו.  

גורמים   מספר  ידי  על  במשותף  שתוגש  הצעה  כי  שאיה  מובהר  שותפות  זאת,  )בכלל 

 פסל על הסף. י ת   – רשומה(  

  33סעיף  המציע יידרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והפרטים הנדרשים בהתאם ל  .21

   להלן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי   .22

ומתן עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת  - מהמציעים ו/או לקיים משא 

 דעתה. - לפי שיקול   מההצעות, 

- ידי המציע באי - כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר יעשו על  .23

לו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים  א 

 כלפי המזמינה ועלולים להביא לפסילת ההצעה. 

 הבהרות ושינויים 

למועד  עד    efrat@thekotel.org ל:  דוא" אמצעות  ב שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב   .24

הקבוע   שבסעיף  האחרון  קבלת    לעיל.   5בטבלה  לוודא  ההבהרה  שאלות  שולח  על 

.  קבלת השאלות למעט אם קיבל מייל חוזר בדבר אישור    , 02-6260969  המסמך בטל' 

אם ניתנה בכתב. העתק שאלות    תהא תקפה רק   המזמינה כל תשובה שתינתן על ידי  

אשר   המציעים  לכל  יופצו  ותשובותיהן  במועד ההבהרה  למכרז  תועלנה    נרשמו  ו/או 

 , ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. לאתר האינטרנט 

שומרת    מזמינה , בהתאם לטבלה שלהלן בלבד. ה Wordשאלות הבהרה תוגשנה בקובץ   .25

יוגשו שלא בהתאם להוראות סעיף    על זכותה לא לבחון ולא לתת מענה לשאלות אשר 

 זה:  

 מס'
 השאלה  מספר הסעיף   הנספח/שם המסמך

 
   

mailto:efrat@thekotel.org
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ו/או לערוך    תהא רשאית, אך לא חייבת, להשיב על שאלות הבהרה כאמור   המזמינה  .26

. הבהרות  את השאלות ו/או להתעלם משאלות מסוימות, לפי שיקול דעתה המוחלט 

ידי  - או תיקונים של מסמכי המכרז לא יחייבו את המזמינה אלא אם נעשו בכתב על 

. במקרה של משלוח הבהרות או תיקונים כאמור לעיל, על  מטעמה   מי שמוסמך לכך 

להצ  אלו  תיקונים  או  הבהרות  לצרף  מסמכי  המציע  במסגרת  כשהם  ההצעה עתו,   ,

פה, אין ולא יהיה להם כל  - ידו. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל - חתומים על 

 תוקף שהוא.  

שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרז. מובהר   המזמינה  .27

יחייבו   המזמינה,  ידי  על  שיחתמו  כפי  הסופיים,  המסמכים  רק  כי  .  אותה בזה 

שינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו  ה 

במועד  למכרז  שנרשמו  המשתתפים  כל  של  לידיעתם  יפורסמו    בכתב  באתר  ו/או 

   . האינטרנט של המזמינה 

מנת   .28 על  המזמינה,  של  האינטרנט  אתר  את  לעת,  מעת  לבדוק  המציעים  באחריות 

ודעות כלשהן מטעם המזמינה בכל הנוגע למכרז  לבחון האם קיימים שינויים ו/או ה 

   . , לרבות במפורש מועדי המכרז זה 

והגיש   .29 מסמכי המכרז  כל  ובדק את  ראה  כי  המציע  מצהיר  במכרז,  הגשת הצעה  עם 

הצעתו על בסיס זה. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו במכרז  

 ו/או לתנאיו. 

הש  .30 המכרז  מסמכי  בין  סתירה  תימצא  בו  מקרה  בכל  ספק,  הסר  אי  למען  ו/או  ונים 

לא    בהירות  למציע  המחייבת.  הפרשנות  את  המזמינה  תקבע  המכרז,  מסמכי  לגבי 

תהיה כל טענה ו/או תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה  

עדיפות   שתינתן  הרי  כאמור,  פרשנות  המזמינה  קבעה  לא  כאמור.  המזמינה  ידי  על 

המזמינה  עם  המטיבה  וההנאות    והמקנה   לפרשנות  הזכויות  מרבית  את  לה 

 . האפשריות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית   .31

המכרז   מסמכי  מהוראות  מהוראה  חלק  או  הוראה  כי  ערכאה  אותה  ידי  על  ונפסק 

פסולה, מבוטלת או בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת,  

את אותו חלק בהוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת    יראו 

 שתוסיף לעמוד בתוקפה. 

ימצא  או    אם  המכרז  במסמכי  לסעיפים  או  לסעיף  תוקף  אין  כי  מוסמך  משפט  בית 

לחלקי סעיפים במסמכי המכרז, או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך  

יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת    כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז אשר 

שינויים   במכרז  לערוך  יש  כאמור,  צמצום  או  ביטול  עקב  כי  המזמינה  החליטה  אם 

 נוספים או לבטל את המכרז.  

או  נקבע   .32 חובה  זכות,  כל  של  לקיומה  מלטעון  מנוע  הזוכה  יהיה  במכרז,  זוכה 

הצע  מצג,  התחייבות,  הבטחה,  מידע,  על  בהתבסס  פרסום,  הסתמכות  הבנה,  ה, 
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בעל  ובין  בכתב  בין  המכרז,  להליכי  מחוץ  שנעשו  הצהרה  או  דיון  בין  - פרטיכל,  פה, 

שנ  הזוכה לפני  לאחר    קבע  ובין  המכרז  הליכי  במסגרת  לרבות  על  במכרז,  ההכרזה 

 .  הזוכה במכרז 

   מסמכי ההצעה 

להלן, כשהם    המסמכים והאישורים המפורטים כל  כל מציע נדרש לצרף להצעתו את   .33

 : , שני עותקים כרוכים )מקור + העתק( כנדרש בכל מסמך   מלאים וחתומים 

 ; מסמך ג'   – טופס הגשת הצעה   .33.1

 ; מסמך ד'   – להוכחת עמידה בתנאי הסף תצהיר   .33.2

 ; להלן   35במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף    –   מסמך ה'   – טופס ההצעה הכספית   .33.3

חוק   .33.4 על  ושמירה  מינימום  שכר  תשלום  זרים,  עובדים  העסקת  בדבר  תצהיר 

 ; מסמך ו'   – שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

 ; ' מסמך ז   –   על נספחיו   הסכם ההתקשרות  .33.5

צו  . א  בהסכם  אין  החסרים  הפרטים  את  למלא  חובה  רך  ואולם  ובנספחיו, 

 . הספק לחתום בעמוד האחרון של ההסכם, במקום המיועד לחתימת  

כשהוא חתום על ידי  להסכם(    ' ג נספח  )   את נספח הביטוח צרף להצעה  ל   אין  . ב 

 חברת הביטוח.  

ותשלום   .33.6 חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  אישורים 

התשל"ו   חובות  מס  1976- מס(,  ניכוי  ואישור  ספרים  ניהול  אישור  לרבות   ,

 במקור. 

 קורות החיים של חברי הצוות המוצע.  .33.7

 פרופיל המציע.  .33.8

ב'  .33.9 בשלב  האיכות  ניקוד  לטבלת  בהתאם  להגשה  הנדרשים  המסמכים  ,  1כל 

 להלן.   49.2.1כמפורט בסעיף  

על  .33.10 לכך  המיועדים  במקומות  וחתומים  מלאים  כשהם  המכרז  מסמכי  ידי  - כל 

הנדרש(,   )ככל  כדין  ומאומתים  המציע  מטעם  המוסמכים  החתימה  מורשי 

על  שפורסמו  )ככל  הבהרה  לשאלות  ומענה  למציעים  הודעות  ידי  - בצירוף 

 מינה(;  המז 

   : לעניין חתימה על מסמכי המכרז יובהר כדלקמן 

ממסמכי המכרז  . א  עמוד  כל  על  לחתום  חובה  במקומות המיועדים  אין  , אלא 

 . לכך 

   אין צורך לחתום על נספחי ההסכם.  . ב 
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 יש לחתום על הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה במקום המיועד לכך.  . ג 

 ( המכיל את: Disk-On-Keyהתקן נייד )  .33.11

בפורמט   .33.11.1 סרוקים  ההצעה  מסמכי  הכספית   למעט ,  DFPכל    ההצעה 

 . ( ' ה   מסמך ) 

ב  .33.11.2 האיכות  ניקוד  לטבלת  בהתאם  להגשה  הנדרשות  ב' המצגות  ,  1שלב 

 להלן.   49.2.1כמפורט בסעיף  

סף במכרז זה. לא צירף מציע להצעתו  - הגשת מסמכים אינה מוגדרת כתנאי מובהר כי  .34

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או  - אי 

של   המכרזים  ועדת  תהא  מילויים,  באופן  פגם  " שנפל  )להלן:  ועדת  המזמינה 

" המכרזים  דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול  - "( רשאית, בהתאם לשיקול הוועדה " או 

  את ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים או לתקן בהם טעויות טכניות 

מהותיים  שאינם  מפגמים  להתעלם  לפי    או  אחרת  מתאימה  פעולה  בכל  לנקוט  או 

 .  שיקול דעתה 

 ות הגשת ההצע 

בסעיף  ההצע את   .35 המפורטים  והמסמכים  הפרטים  בצירוף  להגיש    33ות,  יש  לעיל, 

ידנית  המכרזים  ל ,  במסירה  ה תיבת    שברחבת   שטראוס   בבית   –   מזמינה במשרדי 

  5וזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט בסעיף    , לים , ירוש המערבי   הכותל 

   . "( מועד סגירת המכרז לעיל )להלן: " 

מסמכי   .36 יתר  בצירוף  מעטפה    המכרז ההצעה,  בתוך  תוגש  המציע,  ידי  על  החתומים 

יצוין   עליה  יוכנסו    " 8/20מכרז מס'  "   – סגורה וחתומה,  מעטפות סגורות    2ולתוכה 

 באופן הבא: 

את   .36.1 תכיל  אשר  ראשונה  כרוכים   המכרז מסמכי    כל מעטפה  עותקים    בשלושה 

  + סרוקים    2)מקור  המקור  מסמכי  את  הכולל  נייד  התקן  בצירוף  העתקים( 

  – 8/20מכרז מס'  "   – יצוין    . על המעטפה למעט ההצעה הכספית ,  FPDבפורמט  

 ". 1מעטפה מס'  

מלאה וחתומה    ( מסמך ה' )   בלבד מעטפה שנייה אשר תכיל את ההצעה הכספית   .36.2

 ". 2מעטפה מס'    -   8/20  מכרז מס' , ועליה יצוין " על ידי המציע 

אף    על   הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז.  .37

דעתה,  - פי שיקול - האמור לעיל, המזמינה רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, על 

משלוח המעטפה בדואר או הגשתה  יובהר כי   . שנרשמו למכרז בהודעה בכתב למציעים  

דרישות    ם תיבת המכרזים, אינ ל המעטפה  הכנסת  בכל דרך אחרת, שאינה   על  עונים 

ת  לא  מעטפתו  אשר  מציע  בעת  י המכרז.  המכרזים  בתיבת  שהיא,  סיבה  מכל  מצא, 

 פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז. 
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שתוגש   .38 או  כאמור  במועד  תוגש  שלא  הצעה  הסף  על  לפסול  רשאית  תהיה  המזמינה 

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

 דעתה. - שיקול 

מגישה   .39 את  ותחייב  ונספחיה,  מרכיביה  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  הצעה  כל 

יום לאחר מועד    90- מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל 

סגירת המכרז. המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה  

 ידה. - או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על 

ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא  .40

ובחן את כל הנתונים הרלוונטיים למכרז מכל סוג, והגיש הצעתו על בסיס זה. בנוסף,  

הוא   כי  המציע  מכלליות  מצהיר  לגרוע  ומבלי  לרבות,  החל,  הדין  את  היטב  מכיר 

בישראל  החלים  המכרזים  דיני  את  והרישוי  האמור,  הרישום  דרישות  כל  את  וכן   ,

 החלות על משתתפים וזוכים במכרז. 

כן, מצהיר   .41 )א( לתקנות חובת המכרזים,  6כי הוא עומד בדרישות תקנה    המציע כמו 

 . 1993- התשנ"ג 

כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,   .42

כאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה  תחולנה על המציע בלבד. המציע לא יהיה ז 

 המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא. לרבות במפורש במידה ו בגין הוצאות אלו,  

 ן  נ הצעות ותיקו ה   בחינת 

ידי   .43 על  ייעשו  הזוכה,  ההצעה  ובחירת  הזוכה,  ההצעה  לבחירת  ההצעות  בחינת 

ין  המזמינה באמצעות ועדת המכרזים. הוועדה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, ב 

 משנה מטעמה. - היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות 

הבהרות   .44 לבקש  חייבת,  לא  אך  רשאית,  ההצעות  המזמינה  מהמציעים,  לגבי  ולבקש 

ובין   בודד  במציע  מדובר  אם  את    אם בין  לשפר  או  לתקן  מציעים,  במספר  מדובר 

 הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים.  

המציעים  עם  הדיון  הסופ סדרי  המציעים  רשימת  קביעת  וכן  תיעשה  י ,  אליה  ים 

ידי    הפנייה,  על  המציעים ייקבעו  בין  השוויון  עיקרון  על  שמירה  תוך  .  המזמינה, 

להגשת הצעה    המזמינה תודיע  על המועד האחרון  העניין,  לפי  לחלקם,  למציעים או 

משופרת.  או  מתוקנת    מתוקנת  הצעה  מציע  ידי  על  הוגשה  בהצעתו    – לא  ייראו 

   המקורית במכרז כהצעתו הסופית לכל דבר ועניין.  

הליכים  לנהל  המזמינה  בכדי לחייב את    המזמינה למען הסר ספק, אין בסמכות זו של  

לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או    , או כדי כאמור 

כדי לאפשר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ממנה. בכל מקרה לא יהיה בניהול  

ההליך   ניהול  טרם  שהוגשה  כפי  הצעה  של  מתוקפה  לגרוע  כדי  נוסף  תחרותי  הליך 

 ומהסעדים המוקנים למזמינה בגין הפרת הוראות ההזמנה. 

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

 לשפר את הצעתו. 
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בסמכו  .45 אין  ספק,  הסר  ועדת  הנ"ל  ת  יו למען  את  לחייב  כדי  המכרזים  ועדת  של 

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

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

 הצעתו. מ לחזור בו  

מ  .46 כל  תהיה  לגבי  המכרז  במסמכי  המציע  שיעשה  מחיקה  או  הוספה  שינוי,  של  קרה 

 דעתה הבלעדי: - פי שיקול - המזמינה רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על 

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;  .46.1

שינויי  .46.2 בה  נעשו  לא  כאילו  המציע  הצעת  את  כלל לראות  להתעלם    ם  ו/או 

 ; משינויים שאינם מהותיים לפי שיקול דעתה 

ו/או   .46.3 ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן  לדרוש מהמציע לתקן את השינויים 

המזמינה,   לדרישת  בהתאם  יפעל  לא  מהמציעים  מי  אם  הצעתם;  את  לשנות 

 רשאית המזמינה לפסול את הצעתו; 

המ  .46.4 של  כחלק מהצעתו  ולראותם  את השינויים  תוך שמירה  לאפשר  וזאת  ציע, 

 על עקרון השוויון בין המציעים. 

חשבון   .47 טעות  כל  לתקן  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת  כי  בזאת  מסכימים  המציעים 

 שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעתם. 

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית   .48

שיקול דעתה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת  לעומת מהות ההצעה ותנאיה, על פי  

 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 הליכי בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז  

הזוכה תתבצע   .49 לגרוע  בהתאם לשלבים  בחירת ההצעה  וזאת מבלי    מסמכות הבאים, 

את   לשנות  המכרזים  ואת  ועדת  המועד  הזוכה  לבחירת  המשקלות  השלבים  לפני 

 :  באתר האינטרנט   האחרון להגשת הצעות, תוך פרסום הודעה על כך 

 :  שלב א' )עמידה בתנאי סף(  .49.1

לוודא שההצעה עומדת    מנת - על מציע  ידי כל  - שהוגשו על   המסמכים בשלב זה יבדקו  

המסמכים  בתנאי   כל  את  כוללת  שהינה  וכן  במכרז,  השתתפות  לצורך  שנקבעו  הסף 

 נדרש לצרף להצעתו. שהמציע  והאישורים  

,  ועדת המכרזים רשאית  איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  להצעתו  המציע  א צירף  ל 

או  המציע  מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של  

כי  י לח  לבקש  ו/או  לופין;  איזה  יוסיף  יבהיר  ו/או  יתקן  ו/או  מהמסמכים  ישלים 

ים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם  שבהצעתו ו/או הנתונים המפורט 

 דעתה הבלעדי. - מהותיים, לפי שיקול 
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 :  מהציון הסופי(   70%  – שלב ב' )ניקוד איכות   .49.2

ההצעה  ואיכות  המציע  איכות  ההצעה   בדיקת  מסמכי  ניקוד  שלבים:  בשני    תיעשה 

 , כדלקמן: ( 2שלב ב' )   איון י ושלב הר   ( 1שלב ב' ) 

 מהציון הסופי(   15%)   ההצעה ניקוד מסמכי    -   1שלב ב'  .49.2.1

   וההצעות תנוקדנה כדלקמן:   במסגרת שלב זה יבחנו מסמכי ההצעה 

 ניקוד מרבי  אופן הבחינה  אמת המידה לדירוג   # 

על    .1 לקוחות  המלצות 
 המציע 

אנשי  שני  המזמינה תפנה ל 
המופיעים  לפחות  קשר/ממליצים  

לפי בחירתה,  ,  במסמכי ההצעה 
  זהות ואלו יישאלו מספר שאלות  

)כדוגמת, אך לא    אודות המציע 
  , שביעות רצון בנוגע ל בהכרח,  

, זמינות,  עמידה בלוחות זמנים 
הבנת צרכי הלקוח, ביצועי  

על פי  כל תשובה תנוקד    . ( המציע 
אשר  (  1-5  סולם של )למשל  סולם  

  ייקבע על ידי המזמינה. 
באחריות המציעים לוודא את  

זמינות אנשי הקשר לטובת  
  זה.   המענה למזמינה בשלב 

  במידה ובאנשי הקשר/לקוחות 
הפנייה    – צוינה המזמינה    המציע 

תיערך לגורם במזמינה אשר  
 ניהל/עבד מול המציע. 

במידה ויצירת הקשר עם איש  
  3שר/ממליץ לא צלחה לאחר  ק 

ניסיונות רשאית המזמינה לנקד  
את המלצת אותו לקוח    0בציון  

או לבחור איש קשר אחר מתוך  
דעתה    מסמכי ההצעה, לפי שיקול 

 . המוחלט 

20 

של  לדוגמא  קמפיין    .2
בפלטפורמות  המציע  

בתחומי    דיגיטליות 
התיירות ו/או התוכן  

היהודי ו/או  
 ההסברה. 

  להצעתו   יצרף   המציע ] 
  לדוגמא   קמפיין 

.  מצגת   של   בפורמט 
  יוצג   הקמפיין 

  סיומו   ועד   מתחילתו 
  הגשת   למועד   עד )או  

  תוך (,  ההצעה 
  התייחסות 
  לפרמטרים 
 [  המנוקדים 

 
 

תהליך  מ   -   מהקמפיין   התרשמות 
, בניית  מול הלקוח   עבודה ה 
טיב,  יי קמפיין, תקציב, קריא ה 

נתונים רלבנטיים, סיכום  
   ומסקנות. 

30 

דוח ניתוח    –   הקמפיין   תוצאות   .3
לידים,  קמפיין, דוחות כספיים,  

פירוט  חשיפות, מימושים,  
  , ירות/תקבולים/הכנסות מכ 

נוסף  וכל מידע    ניתוח ביצועים 
 . תוצאות הקמפיין בדבר  

25 

קריאייטיב    .4
בפרסומים   ויצירתיות 

בפלטפורמות  
 דיגיטליות 

הכוללת  תיבחן מצגת של המציע  
  - לפרסומים שונים ב דוגמאות    10

חברתיות שונות  פלטפורמות    3
 לפחות.  

25 
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בתחומי  דוגמאות    5לפחות   יהיו 
התיירות ו/או התוכן היהודי ו/או  

 ההסברה. 
תוגש   מודפס  המצגת  בעותק 

 ודיגיטלי במסגרת ההצעה. 
 100  : 1ציון לשלב ב' סה"כ  

זה ה ציון   לשלב  מ   . 70  הינו   מינימום  נמוך  ציון  לא    70  - הצעות שתקבלנה 

 לשלבי הבחינה הבאים במכרז.   תעבורנה 

  אשר )   בשלב זה   הגבוה ביותר ציון האיכות  אך ורק ארבעת המציעים בעלי  

המזמינה שומרת על זכותה    . 2שלב ב' יעברו ל   –   עברו את ציון המינימום( 

 לבטל את הליכי המכרז בשלב זה מכל סיבה שהיא. 

 מהציון הסופי(   55%)   איון י שלב הר   –   2שלב ב'  .49.2.2

אשר עברו את  בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר  מציעים  ארבעת ה  .49.2.2.1

ב'  יוזמנו  1שלב  וועד לראיון  ,  מול  מטעם  ה  שייערך  מקצועית 

 . "( הוועדה המקצועית " - " ו איון י הר " )להלן:    המזמינה 

לעיל(, וכן    7.3חברי הצוות המוצע )כמפורט בסעיף  יגיעו    איון י ר ל  .49.2.2.2

 נציג בכיר מטעם המציע )כדוגמת מנכ"ל/סמנכ"ל(. 

  ימים   5תשלח למציעים    ם המפגש ומקו הריאיון  ודעה על מועד  ה  .49.2.2.3

ו   קלנדריים  במידה  יתייצב  ה מראש.  לא  בהתאם  מציע  לריאיון 

, רשאית המזמינה לפסול  נקבע לכך להוראות הנ"ל ובמועד אשר  

ו/או  הצעתו  ציון    את  להצעה  ו/או   0ליתן  זה  אותה    בשלב  לנקד 

בהתאם למידע שבפניה ו/או לנקוט כל  לפי שיקול דעתה המוחלט  

 פעולה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

   ההצעות תנוקדנה כדלקמן: במסגרת שלב זה   .49.2.2.4

 ד מרבי ניקו  אופן גיבוש הניקוד  אמת המידה לניקוד   # 

הוועדה  התרשמות    .1
זון  ח מה   המקצועית 

לניהול  ה ו  אסטרטגיה 
החברתיות   המדיות 

 של המזמינה  

במשך רבע    איון המציע יציג י במהלך הר 
אסטרטגיה  החזון וה שעה מצגת בדבר  

המדיות החברתיות של  לניהול  
המזמינה, תוך התייחסות לרכיבים  

מחשוב, דיגיטל,  כדוגמת  הרלבנטיים,  
בדגש על    וערכיות   יטיב, תוכן י קריא 

תוכן יהודי, ייחודיות הכותל המערבי  
)חגי ישראל, בר    ופעילות המזמינה 

, פיתוח הפעילות הקיימת  מצוות וכו'( 
 וכן הלאה.  

50 

הוועדה  התרשמות    .2
הצוות  מ   המקצועית 

 המוצע 

כל איש צוות יציג עצמו  איון  י במהלך הר 
תרומה  בדגש על ה   דקות,   5  - כ   במשך 

למתן  והמקצועית שלו    אישית ה 
. כן  ולפעילות המזמינה   השירותים 

הועדה רשאית להביא בין שיקוליה כל  
פירוט שהוגש במסגרת ההצעה אודות  

   . לרבות ניסיונם וכישוריהם   חברי הצוות 

20 
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הוועדה  התרשמות     .3
מעבודות    המקצועית 

 קודמות של המציע  

ישיב לשאלות    איון המציע י במהלך הר 
ביחס לעבודות  הוועדה המקצועית  

קודמות שבוצעו על ידו. השאלות  
תוכן,    ות יכולות להיות מוכוונ 

קריאייטיב, דיגיטל, הצלחת קמפיינים,  
 מתכונת העבודה מול הלקוחות וכיוצ"ב. 

15 

הוועדה  התרשמות כללית של     התרשמות כללית   .4
מהמציע, ההצעה והצוות  המקצועית  

 המוצע. 

15 

 100  2ציון שלב ב'   – סה"כ   

 כדלקמן:    ה הינ   "( ציון האיכות )להלן: " האיכות של ההצעה    ציון   נוסחת 

 ( 55%*    2' ב   שלב ל )הניקוד  +    ( 15%*    1' ב   שלב ל )הניקוד  

 מהציון הסופי(   30%)   ההצעה הכספית   - שלב ג'   .49.3

ימלא   .49.3.1 מציע  המחיר   את כל  גבי    הצעת  שב על  המחירים  טופס  טבלת 

 . ( ' ה   מסמך ההצעה הכספית ) 

המקסימום הנקובים בטבלת המחירים.  ותעריפי  אין לחרוג ממחירי   .49.3.2

בטבלת    ים קבוע ה מקסימום    ריפי י/תע שתחרוג ממחיר הצעה כספית  

 .  תיפסל   – המחירים  

 לתמורה יתווסף מע"מ כדין.  .49.3.3

הכספית  .49.3.4 והיא   ההצעה  ומוחלטת,  סופית  מלוא    הינה  את  תכלול 

המגיעה   ישירה  לזוכה  התמורה  הוצאה  וכל  השירותים,  מתן  בגין 

, גם אם לא צוינה במפורש  לצורך מתן השירותים הזוכה  ועקיפה של  

 .  במסמכי המכרז 

 דירוג ההצעות הכספיות ייעשה כדלקמן:  .49.3.5

(  #3  - ו   #2,  #1)   בטבלת המחירים שבהצעה הכספית   ביחס לכל רכיב 

הכספית ,  בנפרד  ביותר    ההצעה  העמלה   הנמוכה  מרכיב    - )ולעניין 

הנקוב  ביותר(    האחוז    ( 100%)   יותר ב הגבוה    בניקוד תזכה  הנמוך 

ידורגו באופן יחסי    לאותו רכיב,   וכל יתר ההצעות   ביחס לאותו רכיב, 

 תר לבינה. יחס שבין ההצעה הזולה ביו , בהתאם ל אליה 

ניקוד    שקלול  הכספית רכיבי  ההצעה    - ההצעה  של  הסופי  הציון 

)מתוך   מרבי    100%הכספית  ב ניקוד  האיכות  ב מכרז  סופי  שלבי 

 הבאה:    ה , יחושב לפי הנוסח והמחיר( 

  ניקוד רכיב    *   0.16(+) #1  ניקוד רכיב   *   0.8) ] *  0.3

 [ ( #3  ניקוד רכיב   *   0.04(+) #2

למחירי/תעריפי  הניקוד יינתן באופן יחסי    –במידה ותהיה הצעה יחידה  

 המקסימום.
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תהיה רשאית להביא בחשבון כל שיקול נוסף ו/או אחר  המזמינה  על אף האמור לעיל,   .50

 . שתמצא לנכון 

 הוראות נוספות בדבר בחירת הזוכה  

המורכב    , סופי"( )"הציון ה   הזוכה במכרז ייבחר על פי הניקוד המצרפי הגבוה ביותר  .51

 . כספית ה   ה צע ה וציון ה  לעיל(   49.2.2.4עיף  יפא לס )כמפורט בס   איכות ה ציון  מסכום  

סביר   .52 יסוד  לה  יש  אם  לפסלה  ו/או  בהצעה  לדון  שלא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 

להליכי   הנוגע  בכל  מקובלת  בדרך  שלא  ו/או  לב  תום  בחוסר  פעל  המציע  כי  לחשש 

ך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון  המכרז, או שכוונתו הייתה להולי 

  והצעת המחיר ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או במידה  

 . אינה סבירה   )ו/או כל חלק הימנה( 

המכרזים,  המזמינה   .53 ועדת  לפי  וכן  הכל  ההצעות,  מן  אחת  באף  לבחור  שלא  רשאית 

היא   רשאית  כן  והבלעדי.  המוחלט  דעתה  ללא  שיקול  בתנאים  הזכייה  את  להתנות 

היא   רשאית  וכן  הנמקה  זוכה,  חובת  בחירת  מלבד  נוספים,  מציעים  או  מציע  לדרג 

שדורג   המציע  במקומו  יבוא  כלשהו,  בתנאי  יעמוד  לא  שזוכה  במקרה  כי  ולקבוע 

  אחריו. 

כל   .54 או  כולן  העבודות,  את  ולהזמין  יותר,  או  אחת  בהצעה  לבחור  רשאית  המזמינה 

אחד מן המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לבצע את    חלק מהן, מכל 

לפי   והכול  מציעים,  מספר  בין  העבודה  את  לפצל  ו/או  ממנה  חלק  כל  ו/או  העבודה 

   דעתה המוחלט והבלעדי. - שיקול 

ולבקש מהמציעים, בין  לגבי ההצעות  רשאים לבקש הבהרות  מטעמה  או מי  המזמינה   .55

אם   ובין  בודד  במציע  מדובר  את  אם  לשפר  או  לתקן  מציעים,  במספר  מדובר 

, וכן קביעת  הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים. סדרי הדיון עם המציעים 

, תוך שמירה  המזמינה ייקבעו על ידי    אליה תיעשה הפנייה, הסופית  רשימת המציעים  

למציעים או לחלקם, לפי העניין,    המזמינה תודיע .  על עיקרון השוויון בין המציעים 

על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת. למען הסר ספק, אין בסמכות  

כדי לאפשר למציע  או , כאמור הליכים לנהל  המזמינה  בכדי לחייב את  המזמינה זו של  

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

כדי לגרוע  הליך תחרותי נוסף  בכל מקרה לא יהיה בניהול    חלקים ממנה. מהצעתו ו/או  

ניהול   טרם  שהוגשה  כפי  הצעה  של  למזמינה  מתוקפה  המוקנים  ומהסעדים  ההליך 

 . בגין הפרת הוראות ההזמנה 

רשאית  .56 תהיה  המכרזים  עת   ועדת  חדש    בכל  מכרז  להוציא  ו/או  המכרז  את  לבטל 

תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה  , ובכל מקרה לא  ללא חובת הנמקה   תחתיו 

 בקשר עם החלטתה של הועדה, באשר תהיה. 
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 ה הזוכ 

  על החלטתה   תודיע לכלל המציעים   במכרז ורק לאחר מכן   המזמינה תחליט על הזוכה  .57

 . בנוגע להצעתם 

ההצעה   .58 את  לקבל  מתחייבת  איננה  ביותר המזמינה  ברכיב    הזולה  או  )בכללותה 

או  או    מסויים(  ביותר  הגבוה  הניקוד  וכי  בעלת  במלואה  הצעה  או  אחרת  הצעה  כל 

   . המזמינה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא 

בכל   .59 מציע,  של  לפסול הצעתו  לוועדת המכרזים הסמכות  כי  למען הסר ספק  מובהר 

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

רבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין ביכולתו  הגיע לידה )ל 

 את העבודות המבוקשות לשביעות רצונו המלאה.   מזמינה להעניק ל 

בהצעת   .60 לדון  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  תהא  לעיל,  האמור  מכלליות  לפגוע  מבלי 

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

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

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

בהצעה    ים המוצע   ים מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחיר 

 . ים סביר   ם אינ הכספית  

, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או  הזוכה גם לאחר קביעת   .61

 . וכל חלק הימנה   לשפר את הצעתו 

המכרזים   .62 ועדת  לחייב את  כדי  ועדת המכרזים  של  זו  בסמכות  אין  למען הסר ספק, 

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

כ  או  המכרז  במסמכי  מהאמור  שהיא  שכתב  דרך  ממה  בו  לחזור  למציע  לאפשר  די 

 בהצעתו. 

שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר    כשיר לבחור    רשאית ועדת המכרזים   .63

ו/או במידה וההתקשרות עם הזוכה    מהזוכה להשלים את עבודתו ו/או להתחיל בה 

וזאת מכל סיבה שהיא בין    , לעיל   16בוטלה עד לתום תקופת הניסיון הנזכרת בסעיף  

 .  מזמינה שמקורה במציע ובין שמקורה ב 

ת  ו הודע משלוח ה ימים נוספים לאחר    120שאר בתוקף למשך  י ת הצעת הכשיר השני  

להודיע  למציעים  רשאית  המכרזים  ועדת  תהא  זו  בתקופה  השני  .  זכיית לכשיר  ו  על 

 במכרז, וכל ההוראות החלות על הזוכה יחולו על הכשיר השני.  

החלטת המזמינה להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים   .64

לכך מטעם המזמינה. הודעת הזכייה לא תחייב את המזמינה, כל עוד לא נחתם הסכם  

.  מסמך ז' ם המצורף כ התקשרות מחייב לשביעות רצונה של המזמינה, בנוסח ההסכ 

פה, לא יצרו הסכם מחייב בין הזוכה  - שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב ובין בעל 

מניעות  או  השתק  טענת  כל  תקנה  ולא  המזמינה  הסתמכות   לבין  המזמינה    או  כלפי 

 . ומי מטעמן   ו/או כלפי ועדת המכרזים 
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מבחי   המכרזים ועדת   .65 סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  שלא  נת  רשאית 

 מחיריה ביחס למהות העבודות. 

שיקול  .66 לפי  יותר,  או  אחת  בהצעה  לבחור  רשאית  תהא  המוחלט  - המזמינה  דעתה 

השירותים   חלק  את  זוכה  כל  יבצע  אחת,  מהצעה  ביותר  המזמינה  בחרה  והבלעדי. 

 שהורתה לו המזמינה וכפי שייקבע במסגרת הסכם ההתקשרות. 

ה   7בתוך   .67 לחתימת  וכתנאי  הזכייה  מהודעת  ההסכם,  ימים  על  הזוכה  מזמינה  על 

למזמינה  ההסכם,   להעביר  ערבות  חברת    ביטוחים קיום  אישור    את  ידי  על  חתום 

וכל יתר נספחי    מניגוד עניינים טופס התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות   ביטוח, 

, וכן טפסים לפי נהלי הנה"ח של המזמינה )כגון צילום  ההסכם חתומים על ידי הזוכה 

 . טופס פתיחת ספק וכו'( צ'ק,  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה   .68

 לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודה בטרם נחתם עמו הסכם התקשרות. 

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא, בין   .69

לאחר  ובין  הסכם  איתו  שנחתם  עם    לפני  להתקשר  חייבת  המזמינה  תהא  לא  מכן, 

 או עם כל מציע אחר. כשיר השני  ה 

שזכה   היה  .70 רשאית    בהתחייבויותיו יעמוד    לא   ומציע  תהא  את    המזמינה לעיל,  לבטל 

בהודעה בכתב    הזכייה  ידי המזמינה  במכרז  על  בתאריך שייקבע  למציע שזכה, החל 

התחייבויותיו, והמציע לא  לעמוד ב נדרש    בה הודעה    לו , וזאת לאחר שניתנה  בהודעה 

שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  הזמן    ובתוך בהתאם להודעה    עמד בהן 

 . כל דין הזמנה זו  על פי    המזמינה 

, זכאית המזמינה לכל סעד המוקנה לה בחוק ו/או בתנאי מכרז  במכרז בוטלה הזכייה  .71

לרבות   בסך  זה,  מוסכם  נזק   ש"ח   15,000פיצוי  הוכחת  וכן ללא  את    ,  למסור  זכאית 

ל  המכרז  נשוא  העבודות  ל ביצוע  ו/או  השני  יפצה  כשיר  ובנוסף  ידה,  על  שיקבע  מי 

 כך.  עקב  לה  נגרמו  ש והוצאו  הזוכה את המזמינה על כל הפסד  

מידע,    הזוכה  .72 על  בהתבסס  סמכות  או  חובה  זכות,  כל  של  לקיומה  מלטעון  מנוע 

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

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

 ובין לאחר שנחתם.   – הליכי מכרז זה  

מחובת  .73 לגרוע  בהסכם    מבלי  המנויים  השירותים  את  למזמינה  לספק  וביתר  הזוכה 

כפי שאלו יתעדכנו מעת לעת בהוראות המזמינה, לרבות כל הנדרש  ,  מסמכי המכרז 

לקבלת שירותים  ומתן  - לנהל עם הזוכה משא למתן שירותים אלו, המזמינה רשאית  

נוספים  ב דומים  מפורטים  אינם  אשר  המכרז ,  הסכם  מסמכי  בסיס  על  וזאת   ,

 . והתמורה הנקובה בו   תקשרות הה 
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 גילוי מידע במכרז 

לגלות   .74 ממציע  לדרוש  דעתה,  שיקול  פי  על  רשאית,  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  ועדת 

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

לכל צד ג'  או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות  

דעתה   שיקול  פי  על  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  וועדת  רשאית  כן  זה.    לבחון בעניין 

ובמסגרת הליך  וההצעה  פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע  

 מתן הניקוד לאיכות המציע. 

  - עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון ו מציע אשר נמנע מלמסור לו  .75

המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  רשאית ועדת  

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי  מזמינה עדת המכרזים ו/או ל ו אחרת העומדת לו 

 תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. 

דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,   .76 וללא  ועדת המכרזים בכתב  המציע חייב לעדכן את 

במידע   יחול,  ל אם  או  ו שמסר  המכרזים  מעת  למזמינה ועדת  שיחלוף  הזמן  בפרק   ,

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

 . , ואף לאחר מכן לפי העניין עד לחתימה על ההסכם   -   נקבע כזוכה 

ל  ו/או מסר    מזמינה זכה מציע, ולאחר מכן התברר  נכון  כי הוא נמנע מלמסור מידע 

מעיקרה,   זכייתו  לשלול  המזמינה  מידע מטעה, רשאית  ו/או מסר  בלבד  מידע חלקי 

מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל  

 כתוצאה מההפרה.   מזמינה זכות אחרת השמורה ל 

בכל דרך בה תבחר את אמיתות  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדו  .77 ולאשר  ק 

יראו את המציעים כאילו הסכימו   ידי המציעים. בהגשת הצעות,  על  המידע שנמסר 

 . , ככל שדרושה הסכמתם לביצוע הבדיקות דלעיל על ידי המזמינה 

למציעים   .78 לגילוי הצעותיהם  המציעים את הסכמתם מראש  מביעים  בהגשת הצעות, 

מכרז, פרט  ב עשות כן בקשר להליך משפטי הקשור  אחרים, במידה ותידרש המזמינה ל 

 למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של המזמינה, בבחינת סוד מסחרי.  

צילום   ו/או  הזוכה  עיון  ההצעה  המכרז יתר  ו/או  מסמכי  או  והליכיו   מסמכי  כולם   ,

לכיסוי העלויות הכרוכות    ש"ח + מע"מ   750של    מראש   ייעשה בכפוף לתשלום ,  חלקם 

 . בכך 

אמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו תהא סבורה המזמינה כי קיים  על אף ה  .79

ספק כלשהו בשאלת גילוי המידע, תהא המזמינה רשאית להימנע מגילוי המידע, וזאת  

 כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור. 

 אחריות 

בקשר עם הצעתו  המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע  .80

בקשר למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל  

 מכל סיבה שהיא. 
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מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות   .81

 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה. 

 סודיות 

שיימ  .82 מידע  כל  סודיות  על  לשמור  מתחייב  או  המציע  בקשר  המזמינה  ידי  על  לו  סר 

 לצורך המכרז. 

מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא   .83

 בהסכמת המזמינה מראש ובכתב. 

 המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות המזמינה בנוגע לשמירת סודיות.  .84

למצ  .85 מושאלים  והמסמכים  המזמינה  רכוש  הנם  המכרז  מסמכי  הכנת  כל  לשם  יע 

לכל   בהם  להשתמש  ו/או  להעתיק מסמכים אלה  רשאי  אין המציע  והגשתה.  הצעתו 

מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה במכרז,  

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

 הדין החל  

להוראות   .86 בהתאם  ויפורש  ינוהל  זה  חובת  מכרז  חוק  לרבות  ישראל,  מדינת  דיני 

 . 1993- , ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1992- המכרזים, התשנ"ב 

המשפט המוסמכים בעיר  - הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי  .87

 ירושלים בלבד. 

המכרז   .88 מסמכי  והוראות  דין  כל  להוראות  בהתאם  ותוגשנה  תיערכנה  ההצעות 

ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת  והמציעים   ועניין, כמי שקיבלו  ייחשבו, לכל דבר 

 והגשת הצעותיהם ולצורך השתתפותם במכרז. 
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 8/20מכרז פומבי          
 ' ב   מסמך                

  
 

 טופס רישום למכרז  

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

. עם מסירת טופס זה  המזמינה הזמנה. את הטופס יש למסור במשרדי  ל   19להוראות סעיף  

 לנציג המציע חוברת המכרז. תימסר  

 : המציע 

 שם המציע ________________  

 

 מספר ת.ז. / תאגיד _________________ 

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר  __________________________________________ 

 

 ____________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני  

 

 טלפון_________________ נייד _____________________פקס  ____________  

 

 : איש הקשר מטעם המציע 

 

  שם איש הקשר  _________________________ 

 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________ 

 

 __________ נייד _____________________פקס  ____________ טלפון_______ 

 

 

 

 

 


