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 הצהרה בדבר העדר תביעות – 'ונספח 

 לביצוע העבודות כללי מפרט  – 'זנספח 

 בטיחות נספח – 'חנספח 

 נגישות נספח – 'טנספח 

 

  



 

                                                                         3 

 מסמך א'

 4/21 מכרז פומבי מס' –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

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

שירותי  למתןהעומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם 

" הליבה בית"במיצג קבלת פנים לבאי הכותל המערבי  תכנון, הקמה ותחזוקה של

וביצוע כל מטלה נוספת בירושלים,  המערבי הכותל ברחבת המוקם בימים אלו

)להלן: מסמכי המכרז ובכפוף להוראות כמפורט  , הכלהנזכרת במסמכי המכרז

  "(.העבודות" -" והפרויקט"

מניקוד איכות המציע והצוות המורכב משוקלל ציון  הזוכה במכרז ייבחר על בסיס .2

בהצעה  המחיר המוצעניקוד מו, על ידושהוגשה  רעיוניתהההצעה ניקוד , המוצע

 כמפורט להלן. , הכל הכספית

, והשלמת התנאים המקדמיים להתקשרות כמפורט להלן הזוכה במכרז בחירתלאחר  .3

"(, והזוכה ההסכם)להלן: " מסמך ב' בנוסחעם הזוכה בהסכם  תתקשר המזמינה

הסכם והמזמינה, כנגד המכרז, הבהתאם להוראות  יידרש לספק את השירותים

 .בהסכםכרז ומבמסמכי הכמפורט תמורה הקבלת 

חלקי בלבד לביצוע הפרויקט, והוצאתו לפועל  למזמינה תקציבלעת פרסום המכרז,  .4

 , לרבות גיוס תורם לביצוע הפרויקט.מותנית בקבלת תקציבים ממקורות שונים

רשאית  , כולם או חלקם, תהא המזמינההמתאימיםבמידה ולא יתקבלו התקציבים 

רזה לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות, ולרבות לאחר הכ

על הזוכה במכרז. כן תהא רשאית המזמינה, לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, שלא 

-לממש את ההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות המוזמנות על

תשלום, בכל מקרה המציע/הזוכה לא יהא זכאי לכל  .פי מכרז זה, בכל שלב שהוא

בהתאם לזוכה התחלת עבודה עד להוצאת צו  ,פיצוי והחזר הוצאות מכל סוג שהם

מוותר מסכים לאמור ללא סייג, והוא המציע בהגשת הצעתו  .להוראות ההסכם

על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה באורח בלתי הדיר ובלתי מותנה 

 בקשר עם האמור.

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .5

לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן מבלי  .6

 מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז:
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 תאריך תיאור

 בסעיף כמפורט [חובה] מציעים כנס

 .להלן 10

הבניין  -" בית הליבה: "מקום כינוס

 בבנייה במערב רחבת הכותל

 12:30בשעה  21.3.2021

 

[ חובה] להרשמה למכרזמועד אחרון 

 להעברת שאלות הבהרהו
 14:00בשעה  4.4.2021

 14:00בשעה  25.4.2021 הצעות במכרזמועד אחרון להגשת 

 

ללא תשלום מאתר האינטרנט של המזמינה,   ולהדפיס  ניתן להורידאת מסמכי המכרז   .7

באחריות  ."(אתר האינטרנט)להלן: " bids.thekotel.org/bids.aspבכתובת: 

המציעים לעקוב אחר אתר האינטרנט ואחר הודעות אשר יפורסמו בו במסגרת הליך 

 טנמסמכי המכרז בגרסתם המעודכנת ביותר באתר האינטרהמכרז, ולהגיש את 

 .ובהתאם להנחיות שתפורסמנה באתר

, בכללותו ההליך את ולבטל במסגרת המכרז, כלל מציע לבחור שלא רשאית המזמינה .8

 במקרה של ביטול ההליך, .כך בשל טענה כלמוותרים על  מציעיםהו, שהוא שלב בכל

 למציעים.שהיא לא תשולם כל תמורה  מכל סיבה שהיא,

 רישום למכרז

המעוניינים להשתתף במכרז, ישלחו )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס  .9

באמצעות דוא"ל: לאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו  (4מסמך א') -הרישום 

efrat@thekotel.org  לעיל.  6עד למועד הנקוב בסעיף 

טופס הרישום יכלול את פרטי המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. 

וכי נשלח על ידי המזמינה על המציע ו/או מי מטעמו לוודא כי טופס הרישום נקלט 

"(. ככל אישור רישום למכרזאליו דוא"ל חוזר המאשר את רישומו למכרז )להלן: "

את קליטת טופס טעמו לוודא ולא התקבל דוא"ל כאמור, באחריות המציע או מי מ

 אישור רישום למכרז.בחוזר וכי נשלח אליו  02-6260969 בטל'הרישום 

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

 להשתתף בו ולא יוכל לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.

 סיור מציעים

ומהווה תנאי  הינה חובהלעיל  6המציעים במועד הנקוב בסעיף ההשתתפות בסיור  .10

 סף להשתתפות במכרז. 

הבניין בבנייה במערב רחבת  -בית הליבה" "נקודות הכינוס של סיור המציעים הינה: 

 המזמינהבאחריות מציע המשתתף בסיור המציעים לוודא כי נרשם אצל נציג   .הכותל

  ו/או קיבל אישור בכתב בדבר השתתפותו בסיור המציעים.
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מסמך במעמד הסיור ניתן יהיה להירשם למכרז באמצעות הגשת טופס ההרשמה )

  (.(4א')

 באמצעים המציעים סיור את לקיים רשאית המזמינה כי מובהר, האמור אף על

 לאתר תועלה כך על והודעה"זום",  באפליקציית וידאו שיחת כדוגמת, דיגיטליים

 .ו/או תשלח למציעים אשר נרשמו למכרז המזמינה

 במכרז תנאי סף להשתתפות

התנאים  שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל מציערשאי להשתתף במכרז זה  .11

 להלן:בסעיף זה  המפורטים

 ניסיון המציע

 יםמרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או /מרכז)שני(  2 והקים תכנןהמציע  .11.1

להלן: בסעיף זה )אחד מהנ"ל ב תצוגות מורכבותו/או  , במדינת ישראל,יםתייחווי

 :בכל התנאים הבאיםכל אחד מהם עומד אשר  ,"(הפרויקט/ים"

 .1.1.2015הפרויקט הושלם ונמסר למזמין העבודות לאחר  .11.1.1

כל אחד ההקמה של התכנון ועבודות ההיקף הכספי של  .11.1.2

לפחות,  )מיליון וחצי( ש"ח  1,500,000 הינו בסךים פרויקטמה

 כולל מע"מ.לא 

 : את כל הפרטים הבאים הפרויקט כולל .11.1.3

 7אחד לפחות באורך של  סרטהכולל או מיצב מיצג  .11.1.3.1

 ;לפחותדקות 

 אינטגרציה כולל) וידאו-אודיו ציוד והתקנת אספקה .11.1.3.2

 ;(בפרויקט המערכות לכלל

 ;נשלטות מחשב מערכות תאורה .11.1.3.3

תפאורה  מרכיבי הכוללים תצוגה חללי והתקנת ייצור .11.1.3.4

, טריבונות ,אופפת תפאורה, ממדיים תלת מודלים )כגון

 .("ביוצוכ מוצגיםיצור ,  ויטרינות

 פרויקטיםהצגת  באמצעותזה  בתנאי סףעמידה להוכיח  ניתן

וללא יועצים  שבוצעו במלואם על ידי המציע )ללא קבלני משנה

או לחילופין, פרויקטים אשר בוצעו בחלקם באמצעות  (;חיצוניים

של המציע, ובלבד ו/או יועצים חיצוניים משנה  וספקי קבלני

העבודות וניהל בעצמו את ישירות מול מזמין  שהמציע התקשר

 .הפרויקט
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 מחזור כספי

קלים שמיליון שלושה ) ש"ח 3,000,000 -א יפחת משל שנתי מחזור כספי למציע .11.2

, 2017מהשנים שנה בכל , והכנסות ממכירת מקרקעין מכולל מע" לא ,(חדשים

 .2019-ו 2018

 סף כלליים תנאי

 ;1975-מס ערך מוסף, תשל"וכהגדרת המונח בחוק  ,עוסק הינוהמציע  .11.3

לעיל, וקיבל אישור  6)או מי מטעמו( נרשם למכרז עד למועד הנקוב בסעיף  המציע .11.4

 לעיל;  9רישום למכרז, בהתאם להוראות סעיף 

עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  מנהל ספרים כנדרש המציע .11.5

 ;1976-ו)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"

 .לעיל 10 בסעיף כמפורט המציעים בסיור השתתף המציע .11.6

 עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את  .12

רטת ומפורשת באיזה ממסמכי הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפו

כאמור, באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה . הייתה התייחסות אחרת המכרז

 האחרת והמפורטת:

 כותל המערביה אחראית על )ע"ר( הקרן למורשת הכותל המערבי -המזמינה  .12.1

שריד  –מטרת הקרן להפוך את הכותל המערבי  .משרד ראש הממשלה מטעם

בית המקדש, לאבן שואבת להמוני בית ישראל, מתוך רצון להעמיק ולהעצים 

  למסרים שהוא מכיל.את הקשר 

קריית )"בית הליבה"(, מורשת הכותל" מקימה הקרן את "בית בימים אלה  .12.2

אחד מאולמות בית . מרכז מבקרים, מרכז חינוכי ומרכז מידעשתכלול חינוך 

תכנית מיצג קבלת פנים לבאי הכותל.  מוקדש ל ,מ"ר 112 -בשטח של כ  ,הליבה

 .(8א') מסמךבית הליבה מצורפת כאולם 

 ותחזוקה הקמה, תכנון שירותי לקבלתספק להתקשר עם מעוניינת  המזמינה .12.3

 תכנון, עבודותהוביצוע כלל  תכנון, רעיוניפיתוח  כולל ,בית הליבהאולם  של

 וביצוע, כלל רכיבי הפרויקט ותחזוקת התקנת, אספקת, תוכןה חוויתוביצוע 

 .המכרז במסמכי הנזכרת נוספת מטלה כל

, ולוחות הזמנים לפרויקט השירותים הנדרשים ,הפרויקטאודות  מידע .12.4

 (. 6מסמך א')ב יםמצוי

. במסגרת ההצעה במכרז, (7מסמך א')כמצורפת ראשונית ת תוכן פרוגרמ .12.5

 . , כמפורט להלןיגישו המציעים הצעה רעיונית לביצוע הפרויקט
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וההערכות  , הנתוניםבאחריות המציע לבחון באופן עצמאי את כל המידע

, וכל מידע אחר הנדרש לצורך גיבוש ובמסמכי המכרז המובאים בפרוגרמה

המידע  לא תשמע כל טענה מפי המציע/הזוכה בדברהצעתו ומתן השירותים; 

   הנ"ל, דיוקו ו/או מידע חסר.

קבלני המשנה  באמצעות ,המציעעל ידי יסופקו השירותים מושא מכרז זה  .12.6

ואושרו על ידי  שצורפו להצעתו, כפי באופן אישיבעלי התפקידים ובאמצעות 

  .הגורמים הנ"ל ינוקדו כחלק מניקוד האיכות של ההצעה. המזמינה

המוצע הצוות מתחייב המציע לספק את השירותים באמצעות בהגשת הצעתו 

 . אישיבאופן )לרבות קבלני המשנה שהוצגו( 

תיעשה  ,ו/או מקבלני המשנה המוצעהחלפת גורם כלשהו מחברי הצוות 

 באישור המזמינה מראש ובכתב, ובתנאים שיוכתבו על ידה באופן בלעדי.

לא ועל ידי המציע במישרין,  ויועסקוקבלני המשנה מובהר כי הצוות המוצע 

 המזמינה, מכל סיבה שהיא. כלפיכל טענה ו/או דרישה במישרין להם תהא 

בהתאם  ומסירתו למזמינה הפרויקטהקמת תכנון ולעם השלמת העבודות  .12.7

 48בת ואחריות  , שירות, תחזוקהבדקתחל תקופת , להוראות ההסכם

נספח השירות כמפורט ב,  פיזיים ודיגיטליים  –  לכלל רכיבי הפרויקט  ,חודשים

 כלולים. שירותים אלו וביתר הוראות ההסכם להסכם 'ב נספח -והתחזוקה 

שירותי התחזוקה )להלן: "בהצעת המחיר ולא תשולם בגינם תמורה נוספת 

 ."(הכלולים

שנים  7 עד מהזוכה, למשך שירותי תחזוקה שמורה הזכות להזמין למזמינה

שירותי התחזוקה )להלן: " הכלוליםהתחזוקה שירותי מתום תקופת  נוספות

. החליטה המזמינה על הזמנת שירותי התחזוקה הנוספים, מחויב "(הנוספים

ב' בסעיף על ידו הנקוב  השנתי שירותים אלו, בהתאם למחירהספק לספק 

 (."ההצעה הכספית" ; להלן:(5מסמך א')הצעה הכספית )בטבלה שב

את ההסכם עם הזוכה או כל חלק  מובהר כי המזמינה רשאית בכל עת להסב .12.8

יהיה מבלי ש ,לרבות במפורש ערבויות, ביטוחים וכו', לכל גורם שהוא הימנו

בכל אופן שהוא ומבלי לגרוע בדבר כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה במכרז 

 . התמורה המגיע לומ

  התמורה

, ולקיום מלוא המזמינהבתמורה לביצוע העבודות במלואן ובמועדן, לשביעות רצון  .13

 לזוכה תמורה סופית ומוחלטת המזמינההתחייבויות הזוכה על פי ההסכם, תשלם 

בכפוף להוראות להלן ו 41, כמפורט בסעיף ((5')א סמךמ) הכספית הצעהבכנקוב 

 ."(התמורהלהלן: "לעיל ו) וזכויות המזמינה על פיהם מסמכי המכרז

בא למצות את השירותים  והשירותים המפורט במסמכי המכרז אינ תיאורמודגש כי  .14

 ותחזוקת הקמתתכנון, לבצע את כל העבודות הנדרשות להנדרשים, והמציע מתחייב 
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, בין אם צוינו במפורש במסמכי המזמינהבהתאם להוראות באופן מעולה ו הפרויקט

בכפוף  , והכלהמכרז ובין אם הם נלווים ונדרשים כחלק בלתי נפרד מהפרויקט

 ללא תוספת תשלום כלשהי.ה לכל אחד משלבי התכנון והביצוע, המזמינ לאישור

הפעילויות ומ הפרויקטמלמען הסר ספק, לזוכה לא תהא כל זכות לקבלת תקבולים  .15

 בפרויקט.  אחרתולא תהא לו כל זכות , שתהיינה בו

 הבהרות ושינויים

עד , efrat@thekotel.orgלגב' אפרת גינזבורג בדוא"ל: שאלות הבהרה תוגשנה בכתב  .16

, אך לא חייבת, זמינההמרשאית לעיל. בנוסף למועד האמור,  6למועד הנקוב בסעיף 

בהודעה  במהלך שלבי המכרזמועדים נוספים להגשת שאלות הבהרה לקבוע 

  .שתפורסם באתר האינטרנט ו/או תופץ למשתתפים במכרז

כל תשובה מהמזמינה ו/או מנציג המזמינה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא  .17

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

אתר האינטרנט של אמצעות פרסומן בב ו/או משתתפי המכרז בכתב, בדוא"ל

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ,המזמינה

לעיל  9נרשם במועד למכרז כמפורט בסעיף  שאלות הבהרה יתקבלו רק ממציע אשר .18

מודגש כי המזמינה אינה מתחייבת  ישור רישום למכרז.אלשאלות ההבהרה צירף ו

להשיב על כל השאלות, והיא אף רשאית לערוך את השאלות, לפי שיקול דעתה 

 המוחלט.

 ניתן לעריכה, בפורמט שלהלן:  wordובנוסף קובץ    PDF  תעשנה בקובץ  למזמינהפניות   .19

 

 

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

 הפקס ומס' הטלפון לבירורים.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .20

 תשובות בכתב תחייבנה את המזמינה.

, בהירותעל המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  .21

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

ועדת המכרזים ולפרטן בכתב, וזאת עד למועד לואו כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות 

. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

בדבר אי בהירות, סתירות או אי  הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה

התאמות כאמור, ומובהר כי במקרה כזה תהא המזמינה רשאית לקבוע את הפרשנות 

הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול דעתה 

ין קביעת יהמוחלט, והמציע או הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעלות כל טענה בענ

 המזמינה.

 עמוד מסמך שם "דמס
 מספר

 השאלה פירוט סעיף מספר
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המזמינה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  .22

, לרבות דחיית ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים

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

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

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

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

 שנמסרו מראש.

 כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע .23

מכל סוג שהוא, לפרויקט, כל הנתונים הרלבנטיים  בגרסתם המעודכנת ביותר ואת

והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה 

 מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

  מסמכי ההצעה

, , את המסמכים והאישורים המפורטים להלןזבמכרעל המציע לצרף להצעתו  .24

 :חתומים על ידו ומאומתים ככל הנדרש

 .(1מסמך א') בנוסח טופס הגשת הצעה .24.1

 מסמךולצורך ניקוד האיכות בנוסח  הסף בתנאי עמידה להוכחת תצהיר .24.2

  .(2')א

 חוק על ושמירה מינימום שכר תשלום, זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר .24.3

 .(3מסמך א'), בנוסח מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

 11.2 בסעיף כנדרש, (9')א מסמך בנוסח הכנסות מחזור בדבר ח"רו אישור .24.4

 .לעיל

 .אישור רישום למכרז .24.5

העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק  .24.6

 1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

 .ואישור ניכוי מס במקור

פרופיל/קורות , םניסיונבדבר  פירוטהמוצע, כולל צוות הופרופיל המציע  .24.7

וכן הלאה, וכל הנדרש לצורך ניקוד עבודות קודמות חיים, תיאור ותיקי 

 איכות ההצעה והצוות המוצע. 

או )על גבי התקן אחסון נייד( ו/ או במצגתו/כרוכה בחוברת ההצעה הרעיונית  .24.8

  (.ניידעל גבי התקן אחסון )בסרט 

(, הכולל גם את נספח חלוקת התמורה, (5')א מסמךטופס הצעת המחיר ) .24.9

 במעטפה סגורה ונפרדת. –להלן  30.2כמפורט בסעיף 

 .תניקוד האיכולצורך  נוסף מסמךל כ .24.10



 

                                                                         10 

על ההסכם ( ומסמך א'הזמנה זו על נספחיה )מסמכי המכרז, לרבות יתר כל  .24.11

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

 לכך המיועדיםחתומים על ידי מורשה חתימה מטעם המציע במקומות 

 ;ומאומתים כדין ככל הנדרש

 :יובהר והגשתם לעניין חתימה על מסמכי המכרז

 במקומותאלא חובה לחתום על כל עמוד במסמכי המכרז, אין  .24.11.1

 המיועדים לחתימה. 

 אין צורך למלא את הפרטים החסרים בהסכם ובנספחיו, ואולם .24.11.2

ת ון של ההסכם, במקום המיועד לחתימחובה לחתום בעמוד האחר

 .הספק

 .או לחתום עליהם נספחי ההסכםאת אין צורך למלא  .24.11.3

 או לערוך בהם)הזמנה והסכם( אין להסתייג ממסמכי המכרז  .24.11.4

 בכל אופן הוא.שינויים 

למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת כלל המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף בפנייה זו.  .25

או סברה הוועדה כי חסר  לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל

, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הנדרש פירוטהבהם 

ופין; לבקש כי יוסיף ו/או הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחל

ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים 

בהצעה מסוימת או בכל  בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי. ההצעות

האחרון להגשת יום מהמועד  120לתקופה של תעמוד במלוא תוקפה הצעת המציע  .26

יום לאחר משלוח הודעות למציעים עם השלמת המכרז )מכתבי  60או  ההצעות

 תקופה זו תוארך בהסכמת הצדדים. . זכייה/דחייה(, לפי המאוחר

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים  .27

 .במכרז בלבדהנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע 

שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, לגבי כל  .28

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

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

וש את ו/או לדר כאילו לא נעשה ו/או תהא רשאית לפסול את ההצעה

 .תיקונה/השלמתה

מובהר כי כל שינוי שיבצע מי מהמציעים במסמכי המכרז לא יחייב את המזמינה; 

 אך ורק מסמכי המכרז אשר ייחתמו מול הזוכה במכרז יחייבו את המזמינה. 

 הגשת ההצעה

מחלקת  - את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים, במשרדי המזמינה .29

 עד וזאת, בירושלים ל המערביבבית שטראוס שברחבת הכות 1ומכרזים, קומה רכש 
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 עד תוגש שלא הצעה הסף על פסולת המזמינה. במכרז הצעות להגשת האחרון למועד

  .הצעות להגשת האחרון למועד

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה  .30

מעטפות  2ולתוכה יוכנסו בלבד, " 4/21מכרז מס' " -יצויןסגורה וחתומה, עליה 

 סגורות באופן הבא:

 למעט)ההצעה ומסמכי המכרז מסמכי  כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .30.1

( חתומים על ידי המציע במקומות ונספח חלוקת התמורה ההצעה הכספית

, כולם יחד, למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות הודעות המיועדים לכך, בצירוף 

של  בעותק דיגיטליובנוסף  )מקור + העתק( וכרוכים מודפסים עותקים בשני

-Disk-onהתקן נייד )גבי על במלואם,  סרוקיםם שהוגשו מסמכיכל ה

key). 1מס'  מעטפה - 4/21 מכרז" -יצוין  על המעטפה." 

נספח  בצירוף (5מסמך א') - ההצעה הכספיתתכיל את  אשרמעטפה שנייה  .30.2

ועליה יצוין , )מקור + העתק( חתומיםעותקים  בשני, בלבד חלוקת התמורה

 ".2מעטפה מס'  - 4/21 מכרז מס'"

על גבי קובץ  –נספח חלוקת התמורה יוגש כשהוא מודפס וחתום, ובנוסף 

יוכנסו למעטפת ההצעה  שניהם, כאשר (key-on-Disk)דיגיטלי בהתקן נייד 

 הכספית.

מסמכי יתר וכל ההצעה מסמכי של לשמור בידם עותק מלא  נדרשיםהמציעים  .31

 המכרז.

לא תשתתף האחרון להגשת הצעות  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד .32

 במכרז. 

משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה הכנסת המעטפה לתיבת  .33

 , אינם עונים על דרישות המכרז. בהתאם להוראות הזמנה זו המכרזים

או ו/ המזמינה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים .34

וההודעות   האינטרנט. באחריות המציעים לעקוב אחר אתר האינטרנטבפרסום באתר  

. לא תשמע טענה כי המציע לא היה מודע למועד ו/או תדירבאופן  המתפרסמות בו

 .באתר האינטרנטשפורסמה אחרת הודעה ל

המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם לתנאי מכרז זה, או  .35

, או , או לדרוש תיקון פגמים והשלמותשנפלו בהלקבל אותה למרות הפגמים 

 , הכל לפי שיקול דעתה.להתעלם מכל פגם שאינו מהותי

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז,  .36

כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  ובכלל זאת לכל תנאי ההסכם.

 .1993-המכרזים, התשנ"ג)א( לתקנות חובת 6



 

                                                                         12 

 הליך בחינת ההצעה 

  :להלן כמפורט תתבצע ההצעה בחינת

 בדיקת עמידה בתנאי הסף  –שלב א'  .37

 במכרז להשתתפות הסף בתנאי  המציע  של  עמידתו  את  המכרזים  ועדת תבחן  זה  בשלב

כי הצעתו כוללת את כל המסמכים והאישורים , וכן לעיל 11 בסעיף המפורטים

 שהמציע נדרש לצרף להצעתו. 

ו/או ככל וקיימת חוסר  לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל

בשלבי הבדיקה שיתגלה הדבר בהירות מכל סוג שהוא במסמכים, בין בשלב זה בין 

)לרבות במפורש ככל ותחליט המזמינה על בדיקת המסמכים הנוגעים לשלב  הבאים

, רשאית ועדת בשלב זה( שתערוך איכות ההצעה בשלב הבא במקום/בנוסף לבדיקה

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

או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה  ,של המציע

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

רשאית כן  , לפי שיקול דעתה הבלעדי.מפגמים טכנייםאו /ו מפגמים שאינם מהותיים

, לרבות במישרין לחברי הצוות המזמינה לפנות למזמיני העבודות ולצדדים שלישיים

את המידע ו/או לקבל מידע נוסף אודות לאמת על מנת  המוצע וכל גורם בקשר עימם,

 .הצעהוכל יתר חלקי הניסיונו , המציע

 שלביעברו ללפי קביעת ועדת המכרזים רק מציעים אשר הוכיחו עמידה בתנאי הסף 

 '.ב

 מהניקוד הכולל להצעה(  80%) ניקוד איכות –שלב ב'  .38

, (30%) וקבלני המשנה מטעמועל ידו  המוצע הצוותהמציע,  ניסיון זה ינוקדו בשלב

  .להלן כמפורט, (50%) וכן ההצעה הרעיונית של המציע לפרויקט בית הליבה

 .'א שלבבשלב זה ייבחנו אך ורק מציעים אשר עברו את 

הליך הבחינה וניקוד האיכות ייעשה על ידי המזמינה ו/או ועדת המכרזים ו/או מי 

  מטעמן, לרבות ועדת משנה ו/או יועצים חיצוניים.

מהניקוד הכולל  30%) וניסיון קודם של המציע יםהמוצעוקבלני המשנה בחינת הצוות  א. 

 להצעה(

מרכז ו/או  ןמרכז מבקרים ו/או מוזיאותכנון ו/או הקמת : "פרויקט/ים"בסעיף זה 

 .באחד מהנ"ל תצוגות מורכבותחווייתי, במדינת ישראל, ו/או 

)מנהל פרויקט, במאי ניסיון המציע, הצוות המוצע על ידו  בשלב זה ינוקדו .38.1

 –עבודות אודיו הפקת סרטים, ) מטעמו המוצעים וקבלני המשנהומעצב( 

בעלי לביצוע הפרויקט )להלן: "( עבודות תאורה; עבודות תצוגה; וידאו

 .בהתאם לטבלת הניקוד להלן, "(התפקידים

 המפורטות להלן אך ורק בעלי תפקידים העוברים את דרישות המינימום

 .שלב זהינוקדו במסגרת 
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אין באמור להלן ו/או בניקוד בעלי התפקידים ו/או בבחירת מציע זוכה, כדי 

( 6לגרוע מהתחייבות הזוכה וכל מי מטעמו לעמוד בכל דרישות מסמך א')

 ויתר הוראות המכרז.

: חמש )מנהל פרויקט, במאי ומעצב( מחברי הצוות המוצע אחד כלמדרישות ה .38.2

ניסיון במתן שירותים בתחום ל עבנוסף בו ,עיסוקושנות ניסיון בתחום 

 לפחות. פרויקטיםעיסוקו בשלושה 

אחד בפרויקט )למשל,  מניעה כי חבר צוות מוצע ימלא יותר מתפקידאין 

ישמש גם כמעצב וכיוצ"ב(, מבלי שיהיה בדבר כדי לגרוע  הפרויקטמנהל 

 בלוחות עמידה במפורש לרבות, שהוא אופן למהתחייבויות הזוכה במכרז בכ

 .בהסכם הקבועים הזמנים

, ביחס לעבודות המבוצעות על )או המציע עצמו מקבלני המשנהדרישות ה .38.3

 :(ידו

  .2019 -ו 2018, 2017שנות הכספים  –" שנות הדיווחזה " בסעיף .א

 :הפקת סרטים .ב

לפרויקטים  הפקת סרטים ומיצגיםלפחות בתחום  ות ניסיוןשנ 5 .38.3.1

  .)כהגדרת המונח "פרויקט" לעיל(

כל ב ,כולל מע"מלפחות,  ש"ח 2,000,000של מחזור כספי שנתי בעל  .38.3.2

 הדיווח.משנות  שנה

 :וידאו –עבודות אודיו  .ג

לפחות בתחום אספקה, התקנה ואינטגרציה של  ות ניסיוןשנ 5 .38.3.3

)כהגדרת המונח   לפרויקטים מערכות אודיו, וידאו, שליטה ובקרה

 "פרויקט" לעיל(.

כל ב ,כולל מע"מלפחות,  ש"ח 2,000,000של מחזור כספי שנתי בעל  .38.3.4

 הדיווח.משנות  שנה

טלפוני ובדוא"ל,  help deskמחלקת תמיכה ושירות עם  בעל .38.3.5

 ושני טכנאי שירות.  אחדהכוללת לפחות מנהל מחלקה 

 3מחלקת תכנות הכוללת לפחות מתכנת אחד בעל ניסיון בן  בעל .38.3.6

 בתכנות מערכות שליטה ובקרה. לפחות שנים 

* במידה והמציע יזכה במכרז: המתכנת הנ"ל יכיר היטב את מערכת 

וידאו המוצעת על ידי המציע ויחזיק בכל ההסמכות הנדרשות -האודיו

 מטעם יצרן המערכת.

 :עבודות עיצוב וייצור תערוכות. ד

 לפרויקטים עיצוב וייצור תערוכותלפחות בתחום    ות ניסיוןשנ  5בעל  .38.3.7

  )כהגדרת המונח "פרויקט" לעיל(.
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כל ב ,כולל מע"מלפחות,  ש"ח 2,500,000של מחזור כספי שנתי בעל  .38.3.8

 הדיווח.משנות  שנה

 רכישת, עיצוב וייצור אביזרי תאורהה. 

לפחות בתחום רכישת, עיצוב וייצור אביזרי  ות ניסיוןשנ 5בעל  .38.3.9

  )כהגדרת המונח "פרויקט" לעיל(. לפרויקטים תאורה

כל ב ,כולל מע"מלפחות,  ש"ח 1,500,000של מחזור כספי שנתי בעל  .38.3.10

 הדיווח.משנות  שנה

 3בעל מחלקת תכנות הכוללת לפחות מתכנת אחד בעל ניסיון בן  .38.3.11

 .שנים לפחות בתכנות מערכות שליטה ובקרה

מובהר כי אף אם יזכה במכרז מציע אשר מי מבעלי התפקידים שהוצעו על  .38.4

יידרש המציע הזוכה להביא לאישור המזמינה   –הנ"ל  ידו אינו עומד בדרישות  

 וביתר הוראות מסמכי המכרז.הרלבנטיים העומד בכל התנאים מתאים גורם 

  הבאים:הנושאים המסמכים ו/או  , בין היתר,לצורך הניקוד, ייבחנו .38.5

תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד  - (2מסמך א') .38.5.1

 .ההצעה

 שני הפרויקטים שהגיש המציעתיקי עבודות וכל פירוט בדבר  .38.5.2

 .לעיל 11.1סעיף תנאי הסף שבבדרישות להוכחת עמידה 

כל בירור לצורך  לערוך , אך לא חייבת,המזמינה תהא רשאית .38.5.3

חברי מציע ו/או לניקוד האיכות, ובכלל זאת לפנות במישרין ל

במסגרת הריאיון המפורט קבלני המשנה, להצוות המוצע ו/או 

, כל לקוח ו/או גורם אשר עבד איתם בעברלוכן להלן ו/או בנפרד, 

, וזאת כחלק וכן לבקר בפרויקטים אשר הם היו מעורבים בהם

 .בלתי נפרד מניקוד האיכות

מבלי לגרוע מיתר הוראות הזמנה זו, אין באי הגשת כל בעלי התפקידים  .38.6

הנדרשים בהתאם שת בעלי תפקידים בהגהנדרשים על פי מסמכי המכרז ו/או 

כדי לגרוע מהתחייבות הזוכה לספק את השירותים  תהמוצע הצעה רעיוניתל

באמצעות איוש התפקידים הנ"ל, לרבות על דרך הגשת ואישור בעלי תפקידים 

בכל אופן שתמצא לנכון המזמינה, בין כתנאי למימוש הזכייה בין בשלבים 

 מאוחרים יותר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 "(:המציעטבלת ניקוד להלן טבלת הניקוד לשלב זה )להלן: " .38.7
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 ניקוד הגורם המנוקד מס'
 מרבי

 פירוט אופן הניקוד

להוכחת עמידה המציע  שהגישפרויקטים המשני  כללית התרשמות 30 המציע 1
 .נקודות לכל פרויקט  15עד    –  לעיל  11.1סעיף  תנאי הסף שבבדרישות  

 ש"ח לפחות )כולל מע"מ(, 1,000,000שהיקפו הכספי  פרויקטכל  בגין 10 מנהל הפרויקט 2
 2 -או מנהל כיום  (העבודה)ונמסר למזמין  מנהל הפרויקטשניהל 

  .פרויקטים מקסימום( 5-)עד ל לפרויקט תונקוד
ש"ח לפחות )כולל מע"מ(,  1,000,000שהיקפו הכספי בגין כל פרויקט  10 המעצב 3

 2 -או מעצב כיום המעצב המוצע  )ונמסר למזמין העבודות( שעיצב
  .פרויקטים מקסימום( 5-)עד ל נקודות לפרויקט

ש"ח לפחות )כולל מע"מ(  1,000,000שהיקפו הכספי בגין כל פרויקט  10 הבמאי 4
או מבוים כיום על ידי הבמאי המוצע   )ונמסר למזמין העבודות(  שבוים

 .פרויקטים מקסימום( 5-)עד ל נקודות לפרויקט 2 -
או ש"ח לפחות, שבוצע  1,000,000ו הכספי שהיקפכל פרויקט בגין  10 מפיק הסרטים 5

הפקת סרטים בתחום , המציע/קבלן המשנהעל ידי מבוצע כיום 
 2-)עד ל נקודות לפרויקט 5 -צגים למוזיאון או מרכז מבקרים יומ

 .פרויקטים מקסימום(
 -אודיו עבודות  6

 וידאו
או שבוצע ש"ח לפחות,  1,000,000שהיקפו הכספי בגין כל פרויקט  10

בתחום אספקה, , מטעמו קבלן המשנההמציע או על ידי מבוצע 
 5 - התקנה ואינטגרציה של מערכות אודיו, וידאו, שליטה ובקרה

 .פרויקטים מקסימום( 2-)עד ל נקודות לפרויקט
על ידי ובוצע  ש"ח לפחות,   1,000,000שהיקפו הכספי    בגין כל פרויקט 10 עבודות תצוגה 7

 5 -תצוגות /בתחום ייצור ועיצוב תערוכותקבלן המשנה, המציע/
 .פרויקטים מקסימום( 2-)עד ל לפרויקטנקודות 

או שבוצע ש"ח לפחות,  700,000שהיקפו הכספים בגין כל פרויקט  10 עבודות תאורה 8
אספקה, התקנה בתחום קבלן המשנה, המציע/על ידי מבוצע 

 נקודות לפרויקט  5  -  ואינטגרציה של מערכות תאורה  נשלטות מחשב  
 .פרויקטים מקסימום( 2-)עד ל

 ניקוד איכות סה"כ
 לשלב זה

100 

 

 מהניקוד הכולל להצעה( %50)הרעיונית  ההצעהבחינת   ב.

 י המציע לפרויקטעל ידההצעה הרעיונית המוצעת נוקד ת שלב זה במסגרת .38.8

 ." (הרעיונית ההצעה"להלן: )

וועדת המכרזים ו/או מי ייעשו על ידי הרעיוניות  וניקוד ההצעותבחינה 

ו/או יועצים חיצוניים ועדת המכרזים מטעם ועדת משנה מטעמה ו/או 

  ם.כל מי מטעמאו /ו למזמינה

תפרט ותסביר ככל שניתן את  :תתאר את רעיון המציעההצעה הרעיונית  .38.9

הפתרונות הקריאטיביים המוצעים, כולל הדמיות ותרשימים ככול הניתן, 

 תכלול תיאור המופע הקהל, של הכוללת יקורהב תתאר ותדגים את חווית

את דרך הגשת התכנים והאמצעים תציג  ,ככל הניתן מדויק באופן זיהמרכ

ותתייחס גם לנושאים הבאים: ההתאמה למגוון קהלים, פשטות  ,להצגתם

 הקהל המוצעת תנועתוזמנית  ובשיטת  השמעת השפות ההפעלה, 

 .)סירקולציה(
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מעבר  ,הכוללת ,ייחודית למיצגמקורית ועל המציע להציג תפיסה אומנותית  .38.10

: מקרנים, מסכים, כגון םייטכנלהצגת התוכן המוצע, את תיאור האמצעים ה

וידאו(, מערכות אלקטרו מכניות, מערכת תאורה, -מערכות אור וקול )אודיו

לתאר את חווית הקהל, את ניהול החוויה  "ב,יוצוכ תפאורות

(, תזרים ניהול קהל )סירקולציה להציג תוכנית)מורכבות/פשטות ההפעלה(, 

 ."ביוצלהגדיר את אורך המופע המוצע, כמות צופים שיטת הושבת הקהל וכ

 פרוגרמתלו ((8')א מסמךם לתכנית האולם )להתאי הרעיונית ההצעה על

 (.(7')א מסמך) וכןהת

לנושאים שיוצגו פתרונות מקוריים ול ההצעה הרעיונית המוצעתדגשים לניקוד  .38.11

 הבאים:

 של ברגישויות התחשבות תוך ,מגוונים תיירות שוק לפלחי התאמה .38.11.1

 "ב.יוצחילוניים, תיירים, ילדים וכדתיים, חרדים,  ;חברות שונות

תכנון סירקולציה מבלי להפריע לפעילות השוטפת של הבניין על כל  .38.11.2

 מרכיביו האחרים.

 גבוהה. םדרוש מומחים או צוות סדרנים מרובה שעלותיתפעול שלא  .38.11.3

עד  10ברצף, וכל  יעבוד שהאתר לכך המציע ערכותילה העדפה תינתן .38.11.4

 תדקות לכל היותר יופעל מחדש באופן אוטומטי, כולל כניס 15

 .הקהל תויציא

 ברקע כאשר שונות שפות הדוברות מעורבות לקבוצות שמע פתרון .38.11.5

)עברית או אנגלית( אבל גם השמעת כל שפה  דומיננטית שפה שומעים

 .(םסיני תיירים קבוצתכגון אחרת לקבוצות אחידות )

 .הכותל אל המשקיפים האולם בחלונות חוויתי שימוש .38.11.6

במבנה  האלמנטים המוצעים ישתלבו כלש להצעה עדיפות תינתן .38.11.7

בינוי על ידי המציע הקיים. במידה ונדרש ברעיון המוצע  ובאולם

פנימי באולם )כולל שינויים במערכות החשמל, המיזוג, 

, האל פסק, בקרת המחשוב, המצלמות, תאורת הספרינקלרים

ה , ויראו כל רכיב בהצע"ב( יכלול זאת המציע בתקציבויוצהעבודה וכ

 .ככלול בהצעתו הכספיתהרעיונית 

ישיבה  ללא ; במידה והמיצג הינומרבית  בנוחות  ביוש לקהל  עדיפות .38.11.8

  .דקות 6אורך המיצג יהא עד  –

וכל  המציע את המזמינה לראיון ולהצגת ההצעהתזמן כחלק מהליך הניקוד  .38.12

גורם מטעמו אשר יידרש על ידה. במסגרת זו, המזמינה עשויה לדרוש 

הרעיונית מהגורמים שבפניה כל מידע, הבהרה והשלמה נוספים לגבי ההצעה 
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בדבר ניסיונם וכל רכיב , פירוט , ישימות ההצעהעל כלל רכיביה המוצעת 

 .ההצעות מניקוד נפרד בלתי כחלקוזאת  ,אחר במסמכי ההצעה

טבלת )להלן: " בהתאם לפרמטרים להלןתנוקד  ת המוצעההצעה הרעיונית   .38.13

 :"(ניקוד ההצעה הרעיונית

 

 סיכום ניקוד האיכות – 'שלב ב

ציון האיכות )להלן: " יסוכם ציון איכות ההצעה כדלקמןהאיכות  ניקוד שלבי תום עם .39

 :"(הסופי

 X 0.5ההצעה הרעיונית ניקוד  טבלת+ ציון המציע ב X 0.3 המציעניקוד  טבלתציון המציע ב

 –)מתוך הניקוד הסופי להצעה  70%לשלב זה הינו הסופי המינימאלי ציון האיכות  .40

)שלב פתיחת   יפסל ולא יעבור לשלב הבא 70%  -. מציע שיקבל ציון איכות נמוך מ(100%

 .המעטפות הכספיות(

הצעות העוברות את ציון הסף שתי על אף האמור, מקום בו לא התקבלו לכל הפחות 

(, שומרת המזמינה על זכותה לאפשר להצעות שציון האיכות שלהן מעל 70%לאיכות )

 , לעבור לשלב הבא, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.60%

 (להצעההסופי  מהציון 0%2בחינת ההצעה הכספית ) –' גשלב  .41

, 'ג שלבלשל המציעים אשר עברו תפתחנה מעטפות המחיר בשלב זה,  .41.1

נספח חלוקת התמורה אשר  ואת ((5')א מסמךהכוללות את ההצעה הכספית )

  .יצורף להצעה הכספית

 התמורה מחולקת לשני חלקים עיקריים: .41.2

כלל העבודות לתכנון  -להצעה הכספית  1סעיף א' בטבלה שבסעיף  .41.2.1

התכולה המפורטת בגוף הסעיף ותמורה בגין , כולל  הפרויקטוהקמת  

 "(.מחיר ההקמהקיום כל יתר מטלות הזוכה על פי ההסכם )להלן: "

 ניקוד מרבי אופן ניקודהמרכיב ו #

 חזון, ר,המס העברת : הפרוייקט ה הרעיונית של צעהמה התרשמות  (1
 ביו"וכמקוריות, חדשנות 

50% 

 10% למגוון קהלים התאמה  (2

 10% ההפעלה פשטות  (3

 10% פתרון הסירקולציה, תנועת הקהל ושיטת הציפייה  (4

 20% אישית מההצעה הרעיונית התרשמות   (5

   100%  סה"כ 
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שירותים נוספים  -להצעה הכספית  1ג' בטבלה שבסעיף -סעיפים ב' .41.2.2

 אשר למזמינה שמורה האופציה להזמינם בכל עת. 

המזמינה אינה מתחייבת להזמין שירותים אלו, ושירותים אלו 

ו על ידי הזוכה אך ורק כנגד הזמנת עבודה מראש ובכתב, יסופק

 חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמינה. 

 מובהר כי רכיבים אלו לא ינוקדו במסגרת ניקוד ההצעה הכספית.

 הצעות המחיר ינוקדו כדלקמן: .41.3

תקבל את הניקוד המרבי  הכולל הנמוך ביותר במחיר ההקמהשנקבה ההצעה 

 . (20%) בסעיף זה

ההקמה מחיר יתר ההצעות תקבלנה ניקוד יחסי בהתאם ליחס בין גובה 

למחיר  )ההצעה שנקבה במחיר הנמוך ביותר( הצעה בעלת הניקוד המרביב

 .כל הצעהההקמה ב

 דוגמא: 

 ש"ח. 1,500,000 הקמה:מחיר  – 1הצעה  •

 ש"ח. 2,000,000 הקמה:מחיר  - 2הצעה  •

 .20% – 1הצעה  ציון •

 15%=  0.2*  (1,500,000/2,000,000) – 2הצעה  ציון •

, מטעמו גורם  כלאו ל/ו  מציעלפנות ל  המזמינהמובהר כי גם בשלב זה, רשאית  

על מנת לקבל מהם כל מידע, הבהרה והשלמה נוספים לגבי ההצעה על כלל 

, לפרוגרמהוהתאמתו  , סבירותונספח חלוקת התמורהביחס ל, לרבות רכיביה

 .להלן 48ולרבות בחינת ההצעה בהתאם להוראות סעיף 

 להצעות הסופי הציון .42

לעיל( וציון ההצעה  39הסופי )סעיף  האיכותיורכב מסכום ציון הציון הסופי להצעה 

 לעיל(. 41.2הכספית )סעיף 

 בחירת ההצעה הזוכה 

בכפוף ליתר הוראות הזמנה ,  הציון הסופי הגבוה ביותרעל בסיס    הזוכה במכרז ייבחר .43

בכל מודגש כי המזמינה רשאית שלא לבחור זוכה במכרז ו/או לבטל את המכרז  זו.

, מכל סיבה שהיא, ומבלי שמי מהמציעים יהיה זכאי לקבלת תמורה/פיצוי שלב שהוא

 .כלשהו מאת המזמינה

, לרבות ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה .44

מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע  .להלן 51במפורש בהתאם להוראות סעיף 

שימוש הוועדה בסמכויותיה מהמזמינה, בקשר עם  –כספית ו/או אחרת  –כל דרישה 
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ו/או אי כריתת הסכם  או ביטול המכרזו/ו/או עקב אי קיבול ההצעה על פי הזמנה זו 

 .הזוכה לפי הוראות הזמנה זו עםרות התקש

המכרזים רשאית לבחון את נספח חלוקת התמורה המצורף להצעה הכספית,  ועדת .45

עם הזוכה במטרה לשפר ולדייק את התמורה על בסיס נספח זה, ולבוא במשא ומתן 

והתוצר לרבות הוספה ו/או גריעה של חלקים, על מנת לקבל את התמורה המיטבית 

 .הפרויקט לביצועהמיטבי 

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בהקשר זה יובהר כי 

, לרבות במפורש כמפורט וכל חלק הימנה בדברים במטרה לתקן או לשפר את הצעתו

 .להלן 51.1.4בסעיף 

למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז  לא יהא באמור כדי לאפשר

 .על כל חלקיה הצעתומאו כדי לאפשר למציע לחזור בו 

אם לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת  .46

מצאה לנכון על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה )לרבות המלצות 

ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( שאין ביכולתו לבצע עבור המזמינה את 

 .מסיבה כלשהי השירותים המבוקשים לשביעות רצונה המלא

במועד שקבעה המזמינה איון ילרבמידה ותוך כדי הליכי המכרז מציע לא יתייצב  .47

ו/או לא יגיש מסמך כלשהו בהתאם למועדים )במסגרת שלב ניקוד איכות ההצעות( 

שתקצוב לו המזמינה, רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפסול 

איון יהראת הצעתו אף ללא משלוח התראה ו/או לחזור על דרישת ההשלמה/מועד 

ה בניקוד ההצעה ו/או להתעלם מכך ו/או לראות ו/או להביא את הדבר בין שיקולי

בהגשת הצעתו מוותר המציע על במציע כאילו חזר בו מהצעתו על כל המשתמע מכך. 

 סעיף זה.על פי אי אילו מסמכויותיה הפעלת המזמינה בכל טענה כנגד שיקול דעת 

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת  .48

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

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 

בהתאם  בלתי סביר של הצעתו , לרבות במפורש בשל תמחורמוטעית של נושא המכרז

 .ונספח חלוקת התמורה תהמוצע הצעה רעיוניתל

במסגרת הליך בחינת וניקוד ההצעה הכספית )או לאחר מכן ביחס לזוכה מובהר כי 

 ואת סבירותו ביחס התמורהחלוקת נספח בלבד(, המזמינה תהא רשאית לבחון את 

רעיונית ולהצעה בכללותה ו/או לדרוש השלמתו ו/או הבהרות לגבי תכולתו, הלהצעה 

ה הכספית או כדי מבלי שיהיה בדבר כדי להביא לשינוי הסכום הכולל של ההצע

לאפשר למציע לסגת מהצעתו. כן תהא המזמינה רשאית לדרוש מהזוכה במכרז 

יתר חלקי ההצעה לאחר הכרזה כל השלמות, הבהרות ותיקונים של ההצעה רעיונית ו

, ואף בשלבים מאוחרים וכתנאי לחתימה על הסכם התקשרות עם הזוכה על זוכה

 יקול דעתה הבלעדי.יותר של התקדמות התכנון והביצוע, לפי ש
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שום  ותחייב את המציע לכל דבר ועניין.בכתב, חתומה הודעת הזכייה במכרז תהיה  .49

פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי -הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 .המזמינה

 .מאת המזמינה מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה .50

עד  המזמינהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את  .51

 לכך שהזוכה השלים את כל המטלות להלןבכפוף  ,חתימתה על הסכם ההתקשרותל

 ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז: 30בתוך 

)ככל שלא תיבחר חלופת  בהתאם להוראות ההסכםביצוע הגשת ערבות  .51.1.1

  .דמי העיכבון, כמפורט בהסכם(

חתום על ידי חברת הביטוח, בהתאם  אישור קיום ביטוחים הגשת .51.1.2

 להוראות ההסכם.

 .הזוכההגשת כל מסמכי ההסכם חתומים על ידי  .51.1.3

בסעיף  כמפורטהזוכה המפורטת של את ההצעה בכתב המזמינה אישרה  .51.1.4

תאשר את ההצעה  מובהר כי במידה והמזמינה לא .(6')א מסמךל 2

המפורטת של הזוכה מכל סיבה שהיא, הודעת הזכייה תהא בטלה 

והמזמינה תוכל לבטל את המכרז ו/או להתקשר עם הכשיר השני ו/או 

 .והדין לנקוט בכל פעולה בהתאם לסמכויותיה על פי הזמנה זו

לבטל את הזכייה  המזמינה תרשאיהא תלא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל,  והזוכההיה  .52

בהודעה, וזאת לאחר  המזמינהבמכרז בהודעה בכתב, החל בתאריך שייקבע על ידי 

התחייבויות   אותןלא עמד ב  והואלו הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו,    שנמסרה

הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  פרקבהתאם להודעה ובתוך 

 הזמנה זו וכל דין.על פי  המזמינה

לכל סעד המזמינה  ת, זכאיבשל נסיבות הקשורות למציע הזכייה במכרז בוטלה .53

וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז  ,ו/או בתנאי מכרז זהדין ב ההמוקנה ל

את שבוטלה זכייתו השני, ובנוסף יפצה המציע  לכשירלרבות  הלמי שיקבע על יד

 בגין כך. השיגרם ל זק, הוצאה ונעל כל הפסד המזמינה

המכרזים רשאית לבחור כשיר שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  ועדת .54

ו/או במידה והזוכה לא  מהזוכה להשלים את ביצוע העבודות ו/או להתחיל בביצוען

במידה והזוכה לא השלים את התכנון או  /ו  לעיל  51עמד בכל התנאים הנקובים בסעיף  

בין שמקורה  ,שהיאת אחרמכל סיבה ו/או  המפורט לשביעות רצונה של המזמינה

 במציע ובין שמקורה במזמינה. 

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

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

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע,  .55

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 
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לרבות  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. –הליכי מכרז זה במסגרת 

המוחלט, להחליט על ביטול  הדעת שיקול פי ועל שלב בכל, תרשאי האת המזמינה .56

ו/או מטעמי  כרז בהודעה שתימסר למציעים, לרבות במפורש מטעמים תקציבייםהמ

ת הא חייבתלא . בוטל המכרז, שהוגשו במכרז תורעיוני ותהצעמהשביעות רצון חוסר 

 .משתתפי המכרז בכל צורה שהיאלפצות את המציעים במכרז ו/או את  מזמינהה

 הוצאות המכרז

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז כל הוצאות,   .57

 תחולנה על המציע.

יהא זכאי להחזר הוצאות בסך )והוא בלבד( מבלי לגרוע מהאמור, המציע הזוכה  .58

ש"ח כולל מע"מ, עבור שלב השלמת התכנון המפורט, כמפורט בהסכם  20,000

 ההתקשרות, וזאת בנוסף לתמורה.

 משפט בית החלטות

 יהא הזוכה המציע, שהיא סיבה מכל מוסמך משפט בית ידי על במכרז הזכייה בוטלה .59

במועדן בהתאם להוראות  בפועל והשלים שביצע העבודות בגין רק לתמורה זכאי

 לו תעמוד לא מקרה ובכל, המשפט בית ידי על ההתקשרות ביטול למועד עדההסכם, 

 הסתמכות טענת לרבות, כאמור הביטול בגין המזמינה כלפי דרישה או/ו טענה כל

ו/או הוצאות שהוצאו על ידו  בפועל בוצעו שטרם עתידיות עבודות בגין הוצאות או/ו

 .ההסכם הוראותו מכרזה ליךבקשר עם ה

 הזוכה המציע, שהיא סיבה מכל מוסמך משפט בית ידי על במכרז הזכייה בוטלה .60

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

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

 .ההתקשרות לסיום הנוגעות ההסכם הוראות מקיום לגרוע

 גילוי מידע במכרז

פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות -ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על .61

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

קבלני המשנה המוצעים על ידו(, חברי הצוות המוצע ואו של בעלי ענין בו )לרבות של 

 יו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה. וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילו

זכה מציע, ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  .62

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

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

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

 תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

ועדת המכרזים והמזמינה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך  .63

 בה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע, לרבות באמצעות דרישה מהמציעים
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ו/או נוספות על אלו המנויות  סמכתאות ו/או הבהרות אחרותלהמציא א ו/או צדדי ג'

  .בהזמנה זו

, את חברי הצוות המוצע וקבלני בהגשת הצעתו יראו את המציע, את בעלי העניין בו .64

כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים והמזמינה תקבלנה לגביהם מידע  המשנה,

יותה מציע ליידע את באחר הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל שהסכמה זו נחוצה.

 כל הגורמים הנ"ל בהוראות סעיף זה וכל הוראה רלבנטית אחרת להן.

הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם בהגשת  .65

הקבועה בתקנות חובת  עיוןה זכותעם  בקשר לעשות כןתתבקש ועדת המכרזים 

למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת , פרט משפטי הליךבמסגרת או /ו המכרזים

כל מציע במכרז, כי  המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם זאת, מסכים

במקרה שוועדת המכרזים תסבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע 

אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים 

הימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית רשאית ל

 המעוניין בגילוי.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .66

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

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

 עד לחתימת המזמינה על ההסכם. –נקבע כזוכה 

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין  .67

, על ההצעה ו/או חלקים מתוכה לגבי בעלי ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים

 תר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יו

מסמכי ו/או  המכרז מסמכימסמך כלשהו מתוך  לצלם או/ו לעיין יבקש אשר מציע .68

 יידרשפרוטוקולים ו/או כל מסמך אחר בקשר עם הליכי המכרז, ההצעה הזוכה ו/או 

 המסמכים בהפקת הכרוכה העלות לכיסוי מע"מ, בתוספתש"ח  500 מראש לשלם

 .המבוקשים

 אחריות

או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם ות ו/המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצא .69

 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  .70

 .ות בשל ביטולו, לרבהוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 סודיות

ידי -המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על .71

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

 המחויב בגילוי לפי חוק.

סודיות , מתחייב המציע לדאוג לשמירת לשמירת סודיותלשם מילוי התחייבויותיו  .72

 כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.
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 המציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמינה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .73

כל מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .74

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

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

 .היד-מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן עללמזמינה יחזיר המציע 

אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל , לרבות כל מי מטעמו, המציע .75

או לבצע כל פעולה שיש בה ו/בפרט, וכל מי מטעמם ולמשתתפים אחרים במכרז זה 

או תיאום הצעות, בכל צורה שהיא, וזאת החל ממועד ו/או תכסיסנות  ו/משום קנוניה  

הכרזה על הזוכה במכרז, לכל ימים לאחר מועד  30תום פרסום מכרז זה ועד ל

 . המוקדם

 הודעות ונציגות

ור את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקש (4מסמך א')כל מציע במכרז יציין ב .76

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

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

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמינה בקשר למכרז זה והוא יהיה  .77

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

 בישראל.

או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה ישראל דואר אמצעות הודעות תישלחנה ב .78

)ארבעים ושמונה( שעות  48תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך ישראל דואר אמצעות ב

ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם 

 .מסירתה לנמעןקבלת אישור אלקטרוני על 

 שונות

לביצוע באמצעים  יםעל פי הזמנה זו ניתנו/או יתר ההליכים כל סמכויות המזמינה  .79

 ת "זום", והמציעים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.דיגיטליים, כדוגמת שיח

מובהר כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יכול ותיעשה במישרין מול המזמינה ו/או  .80

ו/או מול שתיהן יחדיו, הכל לפי שיקול   , ע"רהמערבי  תלוהכ למורשת  הקרן ידידימול 

דעת המזמינה, מבלי שיהא באמור כדי לגרוע מהתחייבויות המציע/הזוכה על פי 

 מסמכי המכרז.

, לרבות כל עתירה סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז .81

 שליםבירועל פי דין , תהיה בבתי המשפט המוסמכים ממכרז זהתביעה הנובעת ו/או 

 .בלבד

 ,בברכה

הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר  
 
 

  



 

                                                                         24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 טופס הגשת הצעה  

 

 לכבוד 

 הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר

למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מיצג קבלת פנים לבאי   4/21מכרז הנדון: 

 הכותל המערבי ב"בית הליבה" 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז שבנדון, על כל חלקיהם 

 ונספחיהם, מצהירים בזאת, כדלקמן:

פרטיהם ללא הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על  .1

את כל הבדיקות הדרושות  באמצעות מומחיםובאופן עצמאי  יוצא מן הכלל, כי ערכנו

וכן בחנו לרבות המידע המופיע במסמכי מכרז זה, ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

את כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו 

ו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנ

"( המזמינה)להלן: "הקרן למורשת הכותל המערבי כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו 

מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או 

לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי  שינוי וכי

"( או של יתר ההסכם)להלן: " מסמך ב' –ידיעה כלשהי של תנאי הסכם ההתקשרות 

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור. המכרז מסמכי

הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות, כח האדם והניסיון הדרושים למתן  .2

שירותים נשוא מכרז זה, וכי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל ה

 דין לביצוע כל התחייבויותינו על פי ההסכם.

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי  .3

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים להוציא לפועל את 

בהתאם  בעצמנו ובאמצעות חברי הצוות המוצע בהצעתנו, דות האמורותהעבו

לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, והננו מקבלים על עצמנו לספק את 

 השירותים לשביעות רצונה המלא של המזמינה במשך כל תקופת ההתקשרות.

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של 

מיצג קבלת פנים לבאי 
בית "הכותל המערבי ב

  "הליבה

 (1)'אמסמך 
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ננהג על פי בהגשת הצעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם,  .4

ההסכם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים 

, הםלהסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאי

 .הםוכן כל חובה אחרת הנובעת מ

 בחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו .5

עד לתום הליכי המכרז, יישארו כך הם במסגרת מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, 

והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו. ועד לתום תקופת ההתקשרות בכל הנוגע לזוכה, 

 המזמינהאנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת 

לעצמה את הזכות לבדוק להשתתפותנו ו/או לזכייתנו במכרז וכי המזמינה שומרת 

את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה 

של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא המזמינה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל 

 את ההסכם שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

לא אחר התחייבויותינו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן הננו מתחייבים, כי אם לא נמ .6

, ו/או בכל להזמנהו/או בכל מקרה של סיום ההתקשרות לפי הוראות  או מקצתן,

תהא המזמינה פטורה מכל  ,מקרה בה נחזור בנו מהצעתו ו/או מכל חלק הימנה

  .כשיר השניהתחייבות כלפינו ותהא זכאית למסור את העבודות ל

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה  .7

במהלך , והמזמינה תוכל לקבלה בכל עת להזמנה 26כמפורט בסעיף ומחייבת אותנו 

 אותה תקופה. 

בקבלת  יםמותנבפועל השירותים ההתקשרות עם הזוכה והזמנת ידוע לנו כי  .8

 יתקבלו, וכי במידה ולא , לרבות גיוס תרומות מתאימותתקציבים ממקורות שונים

התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהיה המזמינה רשאית לבטל את המכרז ו/או 

לצמצם את היקף השירותים, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות 

 לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, ולא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך. 

להזמנה,   51.1.4עיף  הבנו את הליך אישור הזוכה במכרז כמפורט בסהננו מצהירים כי   .9

בין וואנו מוותרים על כל טענה ביחס להליך אישור הזוכה, בין אם הוכרזנו כזוכה 

ידוע  במכרז.בין ביחס להצעות אחרות שהוגשו וכמציעים במכרז, בין ביחס להצעתנו 

לנו כי ככל ולא נחתם הסכם התקשרות עם הזוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, רשאית 

 המזמינה לבטל את הליך המכרז בכללותו, אף מבלי לפנות למציע שדורג אחריו.

דרש להגיש הצעה מפורטת לביצוע בתיאום יכן הובהר לנו כי לאחר הודעת הזכייה נ

ספת ו/או גריעת תכנים, עדכון נספח התמורה עם המזמינה ותוך תיקון הערותיה, הו

וכן הלאה. אנו מוותרים על כל טענה כלפי המזמינה בקשר עם אישור/דחיית/דרישה 

 לביצוע תיקונים ביחס להצעה המפורטת. 

מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי קבלת התמורה מהמזמינה בגין אבן הדרך להגשת 

ילוק כל טענותינו ביחס להליך המכרז הצעה מפורטת, מהווה תשלום סופי ומוחלט לס

 השלמת ההתקשרות עימנו.  -בכללותו ואי
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וללא בהתאם להוראות ההזמנה והדין,    ,הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב .10

 ו/או שהתכוונו להגיש או גופים אחרים המגישיםו/או קשר עם אנשים ו/הסכם 

 מכרז.בהצעות 

בחור זוכה במסגרת המכרז ו/או לבטל את ההליך ידוע לנו כי המזמינה רשאית שלא ל .11

ומוותרים על  בכללותו, בכל שלב שהוא, ובהגשת הצעתנו אנו מסכימים לך ללא סייג

 כל טענה בשל כך.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  -הננו מצהירים כי ככל שהמציע הינו תאגיד  .12

זכאים לחתום בשם התאגיד הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו 

בנוסף  על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

הננו מאשרים כי החתימות על מסמכי המכרז נעשו על פי תקנון החברה והדין, והן 

 מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 24ל פי סעיף הנדרשים עהמסמכים והאישורים  כל אנו מצרפים להצעתנו את .13

, מלאים, חתומים ומאומתים (V-הבאים )ניתן לסמן בלהזמנה, ולרבות המסמכים 

 :כדין ככל הנדרש

 V/X שם המסמך

 ולצורך ניקוד  הסף בתנאי עמידה להוכחת תצהיר – (2')א מסמך

 .האיכות

 

 ושמירה מינימום שכר תשלום, זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר

 .(3מסמך א'), בנוסח מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק על

 

בצירוף נספח  ,(5מסמך א')בנוסח  וחתומהמלאה  ההצעה הכספית

 30.2כמפורט בסעיף  נפרדת סגורה במעטפה –חלוקת התמורה 

( הכולל את נספח Disk on Keyלרבות התקן נייד ) – להזמנה

 .חלוקת התמורה

 

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

ניהול חשבונות ותשלום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 ואישור ניכוי מס במקור. 1976-מס(, התשל"ו

 

  .אישור רישום למכרז

ההצעה הרעיונית בחוברת כרוכה ו/או במצגת )על גבי התקן אחסון 

 נייד( ו/או בסרט )על גבי התקן אחסון נייד(.
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פרופיל המציע והצוות המוצע, כולל פירוט בדבר ניסיונם, 

פרופיל/קורות חיים, תיאור ותיקי עבודות קודמות וכן הלאה, וכל 

 הנדרש לצורך ניקוד איכות ההצעה והצוות המוצע.

 

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

על פי הוראות  חתומים כשהם(, 'ב מסמך) נספחיו על וההסכם

 .ההזמנה

 

 11.2  בסעיף  כנדרש,  (9')א  מסמך  בנוסח  הכנסות  מחזור  בדבר  ח"רו  אישור

 להזמנה

 

  .(שפורסמו על ידי המזמינה ככל) למציעים והבהרות הודעות

 "יחיד", ולהיפך.בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון 

   

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 ולצורך ניקוד האיכות  הסף בתנאי   עמידה להוכחתתצהיר 

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
 .4/21 מסגרת מכרז מס'ב המציע מוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו

 פרטי המציע  .2

          שם המציע: .2.1

          מס' ח.פ.: .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

 

 ניסיון המציע 

מרכזים חווייתיים י מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או /מרכז 2 והקים תכנן, אפייןהמציע  .3
, "(הפרויקט/יםלהלן: "בסעיף זה )באחד מהנ"ל, לכל הפחות  תצוגות מורכבותו/או 
 :כל אחד מהם עומד בכל התנאים הבאיםאשר 

 .1.1.2015הפרויקט הושלם ונמסר למזמין העבודות לאחר  .3.1

ההיקף הכספי של עבודות התכנון וההקמה של כל אחד מהפרויקטים הינו בסך מיליון  .3.2

 .ממע"לפחות, לא כולל ₪(   1,500,000ש"ח )וחצי 

 הפרויקט כולל:  .3.3

 לפחות;דקות  7אחד לפחות באורך של  סרטהכולל או מיצב מיצג  .3.3.1

 המערכות לכלל אינטגרציה כולל) וידאו-אודיו ציוד והתקנת אספקה .3.3.2

 ;(בפרויקט

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של 

מיצג קבלת פנים לבאי 
בית "הכותל המערבי ב

  "הליבה

 (2)'אמסמך 
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 ;מערכות תאורה נשלטות מחשב .3.3.3

 תלת מודלים תפאורה )כגון מרכיבי הכוללים תצוגה חללי והתקנת ייצור .3.3.4

 וכיוצ"ב(. מוצגיםיצור , ויטרינות, טריבונות ,אופפת תפאורה, ממדיים

 כמפורט להלן:

 : ________________________שם הפרויקט – 1מס'  פרויקט

 _______________________: מקום ביצוע הפרויקט .א

 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______  .ב

 דש _____ שנה ______ותאריך סיום ומסירה למזמין הפרויקט: ח

 : ____________________________הפרויקטמזמין  .ג

 איש קשר אצל המזמין: ______________ טלפון: _______________

 מע"מ(לא כולל )עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט ההיקף הכספי של  .ד

 ________________ ש"ח  :הינו

  לעיל. 3.3הכלולים בסעיף הנני מאשר כי הפרויקט כולל את הרכיבים  .ה

 3.3בסעיף לגבי הרכיבים המנויים לרבות ) המציעושירותי תיאור הפרויקט  .ו

 :(לעיל

           

           

           

           

           

 העבודות מזמין מולישירות  התקשרהמציע בפרויקט זה כי  צהירמהריני  •

  וניהל בעצמו את הפרויקט.

 : ________________________שם הפרויקט – 2מס'  פרויקט

 : _______________________מקום ביצוע הפרויקט .א

 תאריך התחלה: חודש ______שנה ______  .ב

 דש _____ שנה ______ותאריך סיום ומסירה למזמין הפרויקט: ח

 : ____________________________הפרויקטמזמין  .ג
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 איש קשר אצל המזמין: ______________ טלפון: _______________

 מע"מ(לא כולל )עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט ההיקף הכספי של  .ד

 ________________ ש"ח  :הינו

 לעיל.  3.3הנני מאשר כי הפרויקט כולל את הרכיבים הכלולים בסעיף  .ה

 3.3בסעיף תיאור הפרויקט ושירותי המציע )לרבות לגבי הרכיבים המנויים  .ו

 :(לעיל

           

           

           

 העבודות מזמין מולישירות  התקשרהמציע כי בפרויקט זה  צהירמהריני  •

  וניהל בעצמו את הפרויקט.

 להזמנה. 38.7שבסעיף טבלת ניקוד המציע ל 1סעיף שני הפרויקטים הנ"ל ינוקדו במסגרת  .3.4

 .הנ"לשני הפרויקטים תיקי עבודות וכל פירוט בדבר לצורך ניקוד האיכות יש לצרף 

 להזמנה(  38בעלי התפקידים מטעם המציע )סעיף  

 .להזמנה 38בעלי התפקידים המוצעים מטעם המציע בהתאם להוראות סעיף להלן פירוט אודות 

הפירוט הנ"ל הינו מידיעתי, או ממידע שנמסר לי על ידי בעלי התפקידים ובלבד שלמיטב ידיעת 
 המציע המידע שנמסר הינו נכון. 

מרכז ו/או  ןמרכז מבקרים ו/או מוזיאו: תכנון ו/או הקמת "פרויקט/ים"בנספח זה, 
 .באחד מהנ"ל תצוגות מורכבותחווייתי, במדינת ישראל, ו/או 

יש לצרף להצעה קורות חיים/פרופיל של כל אחד מבעלי התפקידים, אשר יכול ויכלול כל מידע  *
 .ובחינת עמידתו בהוראות ההזמנה נוסף לצורך ניקוד בעל התפקיד

 המוצע מטעם המציע מנהל הפרויקט .4

 שם מנהל הפרויקט: _____________ .4.1

 _____________פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(: __________________________ .4.2

בפרויקטים במהלך חמש השנים האחרונות, בתחום עיסוקו  סיפק שירותיםמנהל הפרויקט  .4.3

 כמפורט להלן:
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שם המעסיק/מזמין   שם הפרויקט #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי מוערך של 

כולל הפרויקט בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב

      .ג

      .ד

      .ה

 

 המוצע מטעם המציע המעצב .5

 שם המעצב: _____________ .5.1

 פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(: _______________________________________ .5.2

כמפורט בפרויקטים  במהלך חמש השנים האחרונות, סיפק שירותים בתחום עיסוקוהמעצב  .5.3

 להלן:

שם המעסיק/מזמין   שם הפרויקט #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי מוערך של 

כולל הפרויקט בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב

      .ג

      .ד

      .ה

 

 המוצע מטעם המציע הבמאי .6

 : _____________הבמאישם  .6.1



 

                                                                         32 

 _______________________________________פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(:  .6.2

בפרויקטים כמפורט במהלך חמש השנים האחרונות הבמאי סיפק שירותים בתחום עיסוקו  .6.3

 להלן:

שם המעסיק/מזמין   שם הפרויקט #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי מוערך של 

כולל הפרויקט בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב

      .ג

      .ד

      .ה

 

 :הפקת סרט ומיצג המציע/קבלן המשנה לעבודות .7

 : _____________)במידה ואינו המציע( שם הקבלן .7.1

 מס' זיהוי )ע.מ./ח.פ.(: ______________ .7.2

 _______________________________________פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(:  .7.3

הפקת סרטים ומיצגים למרכזי מבקרים או מוזאונים בתחום למציע/לקבלן המשנה ניסיון  .7.4

 כמפורט להלן:במהלך חמש השנים האחרונות, 

שם המעסיק/מזמין   שם הפרויקט #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי 

ל מוערך ש

הפרויקט 

כולל בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב
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 הנני מצהיר ומתחייב כי:

ש"ח לפחות, כולל מע"מ,  2,000,000מחזור כספי שנתי של  )במידה ואינו המציע( לקבלן

 . 2019 -ו 2018, 2017הכספים  משנות בכל שנה 

 וידאו –אודיו  קבלן המשנה לעבודותהמציע/ .8

 : _____________)ככל שאינו המציע( הקבלןשם  .8.1

 ___מס' זיהוי )ע.מ./ח.פ.(: ___________ .8.2

 פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(: _______________________________________ .8.3

בתחום אספקה, התקנה ואינטגרציה של מערכות אודיו, וידאו, ניסיון המשנה  לקבלןלמציע/ .8.4

 כמפורט להלן: במהלך חמש השנים האחרונות, לפרויקטים שליטה ובקרה

שם המעסיק/מזמין   שם הפרויקט #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי מוערך של 

כולל הפרויקט בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב

 

 הנני מצהיר ומתחייב כי: .9

ש"ח לפחות, כולל  2,000,000מחזור כספי שנתי של לקבלן )במידה ואינו המציע(  .9.1

 . 2019 -ו 2018, 2017שנות  הכספים ממע"מ, בכל שנה 

טלפוני ובדוא"ל, הכוללת  help deskמחלקת תמיכה ושירות עם  למציע/לקבלן .9.2

 ושני טכנאי שירות.  אחדלפחות מנהל מחלקה 

שנים  3מחלקת תכנות הכוללת לפחות מתכנת אחד בעל ניסיון בן  למציע/לקבלן .9.3

 בתכנות מערכות שליטה ובקרה. לפחות 

 עיצוב וייצור תערוכות קבלן משנה לעבודותמציע/ה .10

 : _____________)ככל שאינו המציע( שם הקבלן .10.1

 מס' זיהוי )ע.מ./ח.פ.(: ______________ .10.2

 _______________________________________פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(:  .10.3

, בחמש השנים האחרונות  לפרויקטים  עיצוב וייצור תערוכותבתחום  הקבלן סיפק שירותים   .10.4

 כמפורט להלן:
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שם המעסיק/מזמין   שם הפרויקט #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי מוערך של 

כולל הפרויקט בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב

 

 הנני מצהיר ומתחייב כי:

ש"ח לפחות, כולל מע"מ,  2,000,000מחזור כספי שנתי של לקבלן )במידה ואינו המציע( 

 . 2019 -ו 2018, 2017משנות  הכספים בכל שנה 

 רכישת, עיצוב וייצור אביזרי תאורהקבלן משנה לעבודות המציע/ .11

 : _____________)ככל ואינו המציע( שם הקבלן .11.1

 מס' זיהוי )ע.מ./ח.פ.(: ______________ .11.2

 ______________________________________ פרטי קשר )טל' נייד ודוא"ל(:  .11.3

במהלך , לפרויקטים רכישת, עיצוב וייצור אביזרי תאורהבתחום הקבלן סיפק שירותים  .11.4

 כמפורט להלן:חמש השנים האחרונות, 

שם המעסיק/מזמין   ויקטשם הפר #

 ופרטי קשר השירותים

תאריך 

השלמה 

ומסירה 

למזמין 

 העבודות 

היקף כספי מוערך של 

כולל הפרויקט בש"ח 

 מע"מ

      .א

      .ב

 

 הנני מצהיר ומתחייב כי:

ש"ח לפחות,  2,000,000מחזור כספי שנתי של לקבלן )במידה ואינו המציע(  .11.5

 . 2019 -ו 2018, 2017משנות  הכספים כולל מע"מ, בכל שנה 

מחלקת תכנות הכוללת לפחות מתכנת אחד  לקבלן )במידה ואינו המציע( .11.6

 .שנים לפחות בתכנות מערכות שליטה ובקרה 3בעל ניסיון בן 
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, אשר יהוו כולם חלק בלתי גבי דפים נוספים-על* ניתן לציין מידע נוסף במתכונת הנ"ל, 
 . נפרד מתצהיר זה

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

 

 

 

  

 חתימת המצהיר שם המצהיר תאריך

 
 אישור

______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

 שבכתובת י במשרדייהופיע בפנ _______________

מר/גב' _____________ שזיהה  _____________________________________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר -עצמו על

שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, 

 .יבפני ישר את נכונות הצהרתו וחתם עליהאם לא יעשה כן, א

 
 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך 
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 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של 

מיצג קבלת פנים לבאי 
בית "הכותל המערבי ב

  "הליבה

 (3)'אמסמך 

ושמירה על חוק שוויון  תשלום שכר מינימום, זרים עובדיםתצהיר בדבר העסקת 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

_____, מורשה החתימה מטעם  _____ אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' __ 

  י לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  , "( המציע )להלן: "  __________________ שמספרו ____________ 

מצהיר בזאת, בכתב,   לא אעשה כן,  לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם 

 כדלקמן: 

  קבלת   מיצג   של   ותחזוקה   הקמה ,  תכנון למתן שירותי  אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז   .1

, ומוסמך לתת תצהיר זה בשם  המערבי  הכותל  שברחבת " הליבה  בית " ב  המערבי  הכותל  לבאי  פנים 

 הספק. 

- זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל  .2

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי    1976

 אני מבין/ה אותו. 

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

 . 1987- או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז   1991- א תנאים הוגנים(, התשנ" 

 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני   .4

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

 במכרז. 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  , המציע ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אם  . ב 

 .  במכרז   למועד האחרון להגשת ההצעות ועד  ההרשעה האחרונה  

 : מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה הנני   .5

 . 1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9המציע מקיים את הוראות סעיף   . א 

 אינן חלות על המציע.   1998- התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,    9הוראות סעיף   . ב 
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 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז 

 

   

 חתימה  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 אישור 

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום  __אני הח"מ, _______

ידי  -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על  ___________________  ברח'  י במשרדייהופיע בפנ

ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר  

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 . יבפני  וחתם עליה

 

   

 חתימה וחותמת עו"דשם מלא של  תאריך
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 טופס רישום למכרז 

 

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

 להזמנה. 9בהתאם להוראות סעיף 

 

 :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 ____________

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מיצג 
בית "קבלת פנים לבאי הכותל המערבי ב

  "הליבה

 (4)'אמסמך 
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 כספית  הצעה 

 

 להזמנה 30.2 בסעיףבמעטפה חתומה ונפרדת, כמפורט  תוגש

 
את ההזמנה מסמך זה, וכן אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון  .1

להציע הצעות, הסכם ההתקשרות על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם 

וביצוע כל יתר  הפרויקטלביצוע  וצרופותיהם, מציעים בזה את הצעתנו הכספית

 :כדלקמן, המכרז במסמכיהתחייבויות הזוכה המפורטות 

 

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של מיצג 
  "בית הליבה"קבלת פנים לבאי הכותל המערבי ב

 (5)'אמסמך 

 מע"מ( ללא) יםמחיר התכולה #

לתכנון וביצוע הפרויקט עבודות הכלל   .א
תפאורה , מולטימדיה,  ,תוכן)כולל 

אודיו וידאו תאורה וכל מרכיב אחר 
האינטגרציה כולל  גי ותי וטכנוליחוו

על  פרויקטוכל הנדרש לצורך השלמת 
 פי מסמכי המכרז(

שירותי את  , בין היתר,כוללהמחיר 
)ארבעים  48) התחזוקה הכלולים

לאחר השלמת  חודשיםושמונה( 
התכנים  ל, כל(וההרצה העבודות

 8 -בשפות עברית ואנגלית ווהממשקים 
שפות נוספות לבחירת )שמונה( 

, כל זכויות היוצרים וכל זכות המזמינה
, אחרת בכל התכנים וחומרי הפרויקט

עדכון גרסאות לכל מערכות הפרויקט, 
 .)פיזי + דיגיטלי(

 כי המכרזבמסממטלה המפורטת וכל 
הפרויקט ו/או הנדרשת לצורך השלמת 

 גם אם לא צוינה במפורש.

מצורף נספח חלוקת התמורה הכולל 
 את פירוט העלויות בגין סעיף זה.  

 

 _______ ש"ח

 

)במילים: _______________________ 
 שקלים חדשים(

 

 

)לאחר תום  שנת תחזוקה נוספתכל   .ב
 שירותי התחזוקה הכלוליםקופת ת

המזמין יהא רשאי  .(לעיל 1בסעיף 
שנות תחזוקה נוספות  7עד להזמין 

 בהתאם לסעיף זה.

 

 _______ ש"ח

 

)במילים: _______________________ 
 שקלים חדשים(
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 . כדין "ממע יםכולל לא הכספית בהצעה םמיהסכוכל  .2

מובהר כי אך ורק סעיף א' לטבלה דלעיל יובא בחשבון לעניין ניקוד ההצעה  .3

 להזמנה(. 41.2.2הכספית )ראו סעיף 

כל הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים ומוחלטים. הסכומים דלעיל לא יוצמדו  .4

, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עיכובים לכל מדד שהוא ולא יישאו הפרשי ריבית

  .ל נסיבה אחרתו/או דרישות המזמין במהלכו ו/או בשל כ בפרויקט

 יםהמבוקש השירותים למתןסופית  הצעה הינה דלעיל הכספית תנוהצע כי לנו ידוע .5

את כל מרכיבי  כוללתוהיא  מכרז זה למשך כל תקופת ההתקשרות, בגין במלואם

, לרבות םהעבודות במלואהפרויקט ווכל הוצאה, ישירה או עקיפה, לביצוע העלות 

 גם אם לא צוינו וכל הוצאה ועלות ,התפקידים המוצעיםבמפורש עלות בעלי 

 מסמכי המכרז. יתר בטבלה לעיל ו/או ב במפורש

, בין אם צוינו ועבודה שיבצע הספק במסגרת מכרז זה , שירותמודגש כי כל מטלה

 בסעיף א' לטבלה דלעיל.  יםכלול במפורש ובין אם לאו,

אופציה השמורה למזמין, ג' לטבלה דלעיל הינה -הזמנת שירותים לפי סעיפים ב'

בכתב ומראש בהתאם פרטנית הוצאת הזמנת עבודה והיא כפופה ומותנית ב

בהיקף  המזמין אינו מתחייב להזמנת שירותים נוספים אלו להוראות ההסכם.

 מסוים ובכלל.

 בו. הקבועות הדרך אבניובכפוף להוראות ההסכם ו בהתאםהתמורה תשולם  .6

במידה ותהיה סתירה בין המחירים הנקובים בטבלה דלעיל בספרות ובין התיאור  .7

ויחייב את  לכל דבר ועניין התיאור המילולי יגבר –המילולי של המחירים הנקובים 

 ., מבלי שהמזמינה תידרש לפנות למציע לקבלת הבהרה בענייןהמציע

ובין המחיר  סעיף א' בטבלה דלעילהנקוב בבמידה ותהיה סתירה בין המחיר הכולל  .8

המחיר הכולל הנקוב בסעיף א'  –הכולל הנקוב בנספח חלוקת התמורה המצ"ב 

, בין לעניין ניקוד ההצעה בהליך המכרז ובין אם לכל דבר ועניין יגברבטבלה דלעיל 

לפנות תהא מחויבת ויחייב את המציע, מבלי שהמזמינה  ביחס לזוכה במכרז,

 למציע לקבלת הבהרה בעניין.

מהמזמינה ו/או  אנו מצהירים כי ידוע לנו שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת .9

 במלואן ובמועדן, נשוא מכרז זהביצוע העבודות בגין ו/או מכל צד ג'  מי מטעמה

 .ההסכם ומסמכי המכרזקיום כל יתר מטלות הזוכה על פי בגין ו

  

  נוספתשפה כל   .ג

השפות  10 -ים מעבר לממשקלתכנים ול
 .לעיל( 1הכלולות במחיר )סעיף 

אופציה זו ניתנת למימוש על ידי *
שנים ממועד השלמת  5במשך  נההמזמי

 ומסירת הפרויקט.

 

 _______ ש"ח

 

)במילים: _______________________ 
 שקלים חדשים(
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, הכולל פירוט התמורה חלוקת נספחזה את להצעה הכספית )באותה מעטפה( יש לצרף * 

ובנוסף בהחסן נייד , בפורמט המצורף למסמך זה של המחיר הקבוע בסעיף א' בטבלה דלעיל,

(Disk on Key). 

 

   

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 נספח חלוקת התמורה 

 להזמנה 30.2בסעיף חתומה ונפרדת, כמפורט * יצורף להצעה הכספית באותה מעטפה 
 

הכולל את הנתונים המפורטים בנספח זה. במקרה של  Disk on Key* יצורף בנוסף 
 יגברו הנתונים שבנספח החתום –סתירה בין הנתונים בדיסק לבין הנספח החתום 

 
* במקרה של סתירה בין הנתונים המפורטים בנספח חלוקת התמורה לבין הנתונים 

 גברו הנתונים שבהצעה הכספיתי –(( 5בהצעה הכספית )מסמך א)

 

 תכנון וביצוע פרויקט קבלת פנים בבית הליבה שברחבת הכותל המערבי -כתב כמויות 

המחירים לא כוללים מע"מ. וכוללים את כל הצרכים כולל עמלות, ב.נ.מ. וכל נתון אחר הנדרש 
כולל פרוט מחירים לתכנון ולביצוע. במקומות בהם נדרש פרוט יש לכלול את המצאי המוצע 

 פרטני.                             יש אפשרות  להוסיף שורות נדרשות ככול הצורך
 . 2את טבלת האקסל המצורפת בנפרד יש למלא להדפיס ולצרף במעטפה 

             צוות

אמת  שם תפקיד 
 מידה

 הערות  תקציב ₪    מח' יח' כמות 

       1 קומפלט   מפיק

       1 קומפלט   מעצב

       1 קומפלט   מנהל פרויקט

       1 קומפלט   תסריטאי

       1 קומפלט   מפיק

       1 קומפלט   במאי

       1 קומפלט   יועץ מוסיקלי

       1 קומפלט   מנהל פרויקט

       1 קומפלט   קונסטרקטור

       1 קומפלט   יועץ תאורה

       1 קומפלט   A/Vיועץ. 

   מתכנן חשמל
 קומפלט

1 
  

  
במקרה של שינויים במערכת 

 החשמל

       1 קומפלט   בודק חשמל

       1 קומפלט   יועץ נגישות

       1 קומפלט   יועץ בטיחות

       1 קומפלט   אחר

       1 קומפלט   אחר

       1 קומפלט   אחר

             סה"כ  צוות
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           תכנון וביצוע  

 הערות     כמות    שם  נושא

       1 קומפלט   הדמיות

       1 קומפלט   תחקיר

 מיצג

  

', VRפרוט   )להלן דוגמה( מיצג )     1 קומפלט
דרמה, -וידאו מפינג, דרמה, דוקו

, גוסט-דוקומנטרי, רב מסכי, פפר
אנימציה , אינטראקטיבי וכ"ב( 
הכולל: __ ימי צילום, שכר __ 

שחקנים, אנימציות ,__  ימי עריכה 
אופ, __ ימי און, __ימי אפטר 

אפקט, פס קול מקורי וכ"ב כולל 
 גרסה עברית ואנגלית.

       1 קומפלט   זכויות יוצרים

 תפאורה

  

פרוט )להלן לדוגמה(: במות      1 קומפלט
תצוגה/ישיבה, טריבונה, אודטריום 

כסאות מסתובבים, מעקות 
השענות, מודלים, רהיטים, מוצגים, 
שטיח, וילונות , תפאורות,ויטרינות, 

עבודות זכוכית, דגמים,חיפוי, 
מרישים, שילוט וכ"ב המפיק יפרט 

 על פי הצעתו

 אודיו וידאו 

  

לדוגמה: מספר מקרנים,  -פרוט      1 קומפלט
  H/Dוסוגם, מסכים, מערכות 

סאונד הקפי, נגנים, מתקני תלייה, 
מגבר, תוכנת נגינה, פנל הפעלה, 

מסד, אל פסק, בקר,רמקולים 
מערכות אוזניות  upsממוקדים, 

לשפות שונות, התקנה, תכנות 
 וכ"ב

   תאורה 
מערכת פרוט :  סוגי גופי התאורה,      1 קומפלט

השליטה, תכנות מקביל למתכנתי 
 הפרויקט

 פרוט :      1 קומפלט   מתקנים

   אפקטים
למשל: מערכת עשן, פנסי כותרות,      1 קומפלט

 מערכת לייזר

 פרוט :      1 קומפלט   מכני -אלקטרו 

 פרוט :      1 קומפלט   אפלקציה

 לפי התקנות      1 קומפלט   מערכות נגישות

 בנוי

  

     1 קומפלט
למשל: הריסה ופרוקים, מסגרות 

ונגרות, איטום, בטון גבס, טיח, 
צבע, שנוי מיזוג, התאמת חשמל ,  

 ספרינקלרים , סופר פוזציה וכ"ב

 פרוט :      1 קומפלט   אחר

 פרוט :      1 קומפלט   אחר

 פרוט :      1 קומפלט   אחר

 פרוט:      1 קומפלט   אחר

   גרסאות 
 שפה

8 
  

  
שמונה גרסאות לא כולל עברית 

 ואנגלית

 שנים( לא כולל שנת הבדק 4)       48 חודש   תחזוקה 

       1 קומפלט   מכונים

חד פעמי 
 ושונות

  
 קומפלט

1 
  

 פרוט :   
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           סה"כ תכנון וביצוע

              

             סיכום 

           צוותסה"כ  

           סה"כ תכנון וביצוע

           סה"כ פרויקט 

   ביטוח 
 אחוז 2%

   נתון
  

    

   עמלת מפיק
אחוז נתון 

5%   
  

    

         17%   כולל מע"מ 

 מחיר לשפה נוספת
 שפה 

1 
  

  
השפות  הכלולות  10 -מעבר ל
 בהצעה

 השנים הכללות בהצעה 4 -מעבר ל     1 שנה  מחיר שנת תחזוקה

 

 

   

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 והשירותים  הפרויקט  תמציתי של תיאור 

  .שיסופקו על ידי הזוכה במכרזלהלן פירוט תמציתי של עיקרי הפרויקט והשירותים 

כלולים בהצעת המחיר ולא תשולם בגינן   –כל המטלות המפורטות להלן על כל הנלווה להם  

 תמורה נוספת לזוכה.

 

 נשוא המכרז פירוט השירותים .1

  הפרויקטתכנון והקמה של כלל מרכיבי  .א

 , אינטגרציה לרבות תוכן וחוויהאחריות לתכנון וביצוע כלל רכיבי הפרויקט,  .ב

  .בינוי פניםו

 תכנון סיפור המסגרת ואופן יישומו במייצגים והפעילויות. .ג

, תוך עמידה הםל מרכיבילעל כעבודות הבינוי והאינטגרציה תכנון והקמת  .ד

  לרבות תקני נגישות.והוראות כל דין, בכלל התקנים הנדרשים 

 המאושר. הצעה רעיוניתב ותכהתומ וביצוע עבודותתכנון  .ה

 והקמת המייצג .הפקת תכנון  .ו

 תכנון והקמת המייצג בהתייחס לתכנון זרימת קהל המבקרים. .ז

 .תכנון וביצוע תפאורה, כולל שפה גראפית וכלל מרכיבי העיצוב והריהוט .ח

האינטראקטיביות תכנון ממשק ההדרכה והסינרגיה )אם קיימת( בין התצוגות  .ט

 להדרכה פרונטלית.

 .הפרויקט תכנון, רכישה והצבה של כלל החומרה והתוכנה הנדרשים להפעלת .י

 תכנון כוח האדם הדרוש להפעלה ותחזוקה. .יא

, אשר רק בסיומה תינתן לזוכה חודשים מיום הפתיחה 3תקופת הרצה בת  .יב

 .תעודת השלמה לפרויקט

 48במשך בפרויקט  והמולטימדיהת התוכן, החוויה לתחזוקמלאה אחריות  .יג

 .ממועד קבלת תעודת השלמהחודשים 

 .הפרויקטשל  ותפעול תקינים הקמה, כל פרט נוסף הנדרש לתכנון .יד

של והפעלה אכלוס  ,הקמהתכנון, קבלת כלל האישורים הנדרשים לפי דין ל .טו

, לרבות כל אישור הנדרש לצורך השימוש בכל מתקני והפרויקט המבנה

 .תקינה וכו'( ,נגישותלטימדיה  )בטיחות, החוויה, תוכן ומו

  כללי: .2

יידרש להפיק ולבצע את הפרויקט על פי התכנון שהציע ואושר  ההזוכה במכרז ז .2.1

לרבות הפקת מיצג/מיצב/סרט/סרטים אשר יוצג במרכז  השוניםבשלבי המכרז 

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של 

מיצג קבלת פנים לבאי 
בית "הכותל המערבי ב

  "הליבה

 (6)'אמסמך 
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של ציוד אודיו וידאו לרבות מתן אחריות ותחזוקה,  ההמבקרים, אספקה והתקנ

 ועבודותעבודות בנוי ותאורה, ביצוע עבודות תפאורה לתצוגת פנים,  מערכות

זה תוך ביצוע אינטגרציה מלאה בין  כלבהצעתו.  וצעואלקטרו מכניות במידה וי

במפרטים הטכניים שיגיש לאישור בכל והמערכות, הכל כמפורט בתכניות  כלל

 אחד משלבי העבודה. 

היוצרים וזכויות קניין  זכויותכל נושא המציע מחויב לדאוג ל זכויות יוצרים: .2.2

זכויות  ,נרכשת הוויזואליבשימוש  :כלשהן, לרבות בעלי זכויותכל מול  אחרות

 זכויותדורש קבלת זכות שימוש בוכל נושא אחר הקניין ספרותי, זכויות מוסיקה 

מבעלי הזכויות, ויעוץ וקבלת אישורים חתומים )כולל עריכת הסכמים יוצרים 

)סרטים,  בחומרים שיופקו יודגש כיעל מנת להסיר ספק . משפטי, ככל שיידרש(

תמונות, צילומים, תוכנות, אנימציות וכו'( לקרן תהיה כל זכות שימוש בכל מדיה 

סי הציבור של המופע ולכל מטרה אחרת שתבחר לטובת יח שהיא ללא הגבלת זמן

 הקרן. 

ל שכל התוצרים הקריאטיביים וזכויות היוצרים על מנת להסיר ספק על ספק, 

לא יטען  מכרז, והזוכה בה שתבחר בהקרן לכל מטרנם של היהפקת הפרויקט ה

 ולא יציג מצג אחר.אחרת 

בהצעת המחיר יש לכלול עלות  אבל  העברית. בשפה תוגש ההצעה: שפות המיצג .2.3

ויש לקחת בחשבון כי יתכנו והאנגלית  העברית   לשפה מעבר נוספות שפות 8 הוספת

לקחת בחשבון . יש םשוני יעדשינויים בקריינות בשפות השונות שיותאמו לקהלי 

 במקביל.  כי המיצג יוקרן לקבוצות מעורבות בו זמנית בשפות רבות

נוספת שתתבקש  שפה כל להוספתנפרדת  מחיר   הצעתבמסגרת הצעתו יגיש המציע  

הקרן תהא רשאית להזמין הכנת גרסאות למיצג . )סעיף ג' להצעה הכספית( בעתיד

יתכן  רויקט. הערה:בשפות נוספת, בכל שלב עד חמש שנים ממועד מסירת הפ

שהגרסה הראשונה שתוקרן תהייה דווקא בשפה האנגלית)דהיינו הכנת הגרסה 

 .אנגלית במקביל לעברית(ה

עבור הקמת הפרויקט כלולות שלוש בהצעת המחיר של המציע  :שרות אחזקה .2.4

ותחזוקה; במסגרת סעיף ב' להצעה הכספית יציע המציע מחיר עבור שנות שרות 

  .מהרביעית ומעלה(שנת תחזוקה נוספת )

 בעלי כולל האוכלוסייה סוגי לכל מותאם להיות והפרויקט כולו  המופע על .2.5

 תקנות הוראות לרבות ותקן דין ,כל חוק בהוראות ולעמוד ונכויות מוגבלויות

לפני  .2013 ג"תשע  לשירות נגישות התאמת- מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

לאשר את הפרויקט, לרבות הסרטים והתצוגה, עם תחילת ביצוע, הזוכה יידרש 

 יועץ נגישות מטעמו ולפעול על פי הנחיותיו.

באחריות הזוכה לדאוג, על חשבונו, לקבלת אישורים לעבודות ובכלל זה אישור  .2.6

יועץ בטיחות  ויועץ חשמל  , יועץ נגישות , a/vקונסטרוקטור, יועץ תאורה ויועץ 

 .ידרשיוכל יועץ אחר ש המתקנים-ובטיחות

 תוספת ללא ,שיידרש ככל ,הקרן ובאתר במשרדי לפגישות להגיע יידרש הזוכה .2.7

 .החזר הוצאות או תשלום
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ההצעה הרעיונית ונספח חלוקת התמורה על כל חלקיהם,  התאמות ושינויים: .2.8

 לבצעמהזוכה  לבקש רשאים יהיו הקרן נציגימובהר כי . יחייבו את הזוכה

 להתאימה מנת , על)לרבות התכנים( על נספחיה בהצעה ושינויים התאמות

, בין במסגרת וכיוצא באלה הקרן לערכי או/ו האתר לנרטיב או/ו באתר לפעילות

עת עד להשלמת   על מנת להסיר ספק בכל  אישור ההצעה המפורטת ואף לאחר מכן.  

 ושינויים התאמות, עדכונים ביצוע הקרן לדרוש רשאית הקמת הפרויקט,

 .התמורה של שינוי ללא זאת כל בתכנים,

יקבל אולם נקי ממוזג עם חיבור חשמל ויצטרך "למסור מפתח"  מכרזהזוכה ב .2.9

, יועצי הקרן, ומפקח שימונה מטעם לאחר שיאושר על ידי הקרן -בגמר הפרויקט 

מיזוג וחיבור  למעטתכלול את כל פריטי ההצעה הצעת המחיר ובהר כי הקרן )י

לצורך הפרויקט  שינוי במערכותוכל נוי ימרכיבי במובהר כי כל  . (כזיחשמל מר

 יבוצעו על ידי הזוכה ועל חשבונו. 

פרושו, אך לא רק: הפקת המיצג  )הסרטים, האנימציות, וכל  -כל פריטי ההצעה 

אקטיביות,  תפאורה, מערכות התאורה, מערכות ה -שייכלל בו(  מערכות אינטר

AVוכל (במידה ויוצעוכל אלה  )מכניקה,  מערכות אפקטים -, מערכות האלקטרו ,

שיגיש המציע. למען בהצעת המחיר כלולות  ,הצעה אחרת שתוצע על ידי המציע

לכלול בהצעתו את שינוי הבנוי הפנימי )במידה ונדרש(, המציע הסר ספק על 

 . וכן הלאה עמידה, הנגשת בעלי מוגבלויות מלאה/יבהמערכות יש

, בכל מהלך יהיה לעבוד בשיתוף פעולה הדוקובעלי התפקידים במכרז על הזוכה 

לרבות מנהל  ,צוות ההיגוי של הפרויקטהקרן, עם  תכנון והקמת הפרויקט,

 הפרויקט מטעם הקרן, יועצי הפרויקט וכל מי שתורה הקרן.

 

 פרויקטלביצוע ושלבי לוח זמנים  .3

הינם המועדים האחרונים  כל המועדים להלןלהלן לוח הזמנים לביצוע הפרויקט. 

וקיום כל יתר הוראות ההסכם  לביצוע התכולה המפורטת בגוף כל סעיף להלן

)כולל ביצוע כל התיקונים הנדרשים על ידי המזמינה  בקשר עם התכולה המוגדרת

 . (וקבלת אישורה הסופי להשלמת השלב

 18כל העבודות להקמת הפרויקט עד למסירתו למזמינה יושלמו בתוך  –כללי  .א

 תקופת התכנון והביצוע -חודשים  15: ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים

חודשי הרצה עד למסירה סופית  3+  )בהתאם לתתי השלבים המפורטים להלן(

 .וקבלת תעודת השלמה של הפרויקט

יגיש הזוכה למנהל לוח זמנים מאת המזמינה קבלת צו התחלת עבודה כתנאי ל

וידאו -הפקת הסרטים, עבודות אודיולרבות מפורט של כל מרכיבי הפרויקט )

 (., הזמנת ציוד, ביצוע עבודות ההתקנה וכו'ועבודות תצוגה ותאורה

מורכב מאבני הדרך  (ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים 5) תכנוןשלב ה .ב

 :הבאות

  .תכנון מוקדם השלמת - חודשיים •

 .מפורט תכנוןהשלמת   -  חודשים 3 •
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 :אשר יבוצעו במקביל מורכב מאבני הדרך הבאות ביצועשלב ה .ג

 סיום -חודשים )ממועד אישור התכנון המפורט על ידי המזמינה(  6 •

 והרצת התכנים. ם בפרויקטתכניכל ה הפקת

ידי המזמינה או מסירת ממועד אישור התכנון המפורט על ) חודשים 4 •

 – מביניהם( אולם בית הליבה לזוכה לביצוע העבודות, לפי המאוחר

 ם.ת באולותשתי פריסתהשלמת 

 והצבת אינטגרציה  -חודשיים )ממועד השלמת פריסת התשתיות באולם(  •

ובקרה,  : חשמל, תפאורה, תאורה, ציוד הקרנה, פיקודבאולם המערכות

על ידי הספק ואושרו על ידי  שהוצעואמצעים כל יתר הו מחשבים

 .המזמינה

 :חודשים( 3תקופת הרצה, גמר עבודה ומסירה סופית ) .ד

וביצוע כל התיקונים  חודשים  3מלאה של הפרויקט במשך  הרצה •

מובהר כי בתום שלב זה יימסר הפרויקט למזמינה כשהוא  .הנדרשים

 תקין ומוכן באופן מלא לפתיחת האולם לקהל הרחב.

 מיתקן. וספר תחזוקה תיק מסירת •

 הדרכות פרונטליות לצוות המקצועי.מתן ליווי ו •

קיום כל המטלות הקבועות במסמכי המכרז המהוות תנאי לקבלת  •

 תעודת השלמה לפרויקט. 

רואה חשיבות עליונה בשמירה על לוחות הזמנים הנקובים לעיל. כל המזמינה 

 הסכם. ה של תהווה הפר (חריגה מלוחות הזמנים

אלא אם כן קיבל מאת המזמינה אישור  הנ"ל לא יתקדם בשלבי הביצוע הזוכה

מראש ובכתב על השלמת שלב ביצוע והרשאה לתחילת ביצוע עבודות בהתאם לשלב 

 מאת המזמינה המזמינה אישור פרטני מראש ובכתבאו אם קיבל מ ,שלאחריו

 .המקבילים/לביצוע מטלות מסוימות מתוך שלבי הביצוע הבאים

 אבני דרך לתשלום התמורה  .4

)אשר  אותו שלב לכל תוצרי בכתב נהלאישור המזמיכל שלב להלן כפופה  השלמת

יכללו לפי העניין, מפרטים, הוראות תפעול ותחזוקה, תעודות אחריות, אישורי 

והשיפורים אשר יידרשו על  תיקונים כלוהשלמת  הרשויות מוסמכות וכן הלאה(

כל מטלות הספק עד למועד ידי המזמינה. כמו כן, מותנה כל תשלום בקיום 

 התשלום לפי אבן הדרך לפי ההסכם והוראות המנהל.

בתחילת כל חודש, פוף לנ"ל ולקיום כל הוראות ההסכם והוראות המנהל לספק, בכ

יגיש המפיק לקרן חשבונית מס "מקור" בגין עבודות שבוצעו על ידו בפועל בחודש 

, בחלוקה להוצאה חודשית , בצירוף טבלת אקסל של כתב הכמויות המאושרשחלף

  .לסעיף והוצאה מצטברת לסעיף

 
 שונות .5

האמור לעיל וביתר מסמכי המכרז, השירותים הבאים הינם באחריות בנוסף על 

 המציע וכלולים בתמורה:
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הזוכה נדרש להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל היועצים והמתכננים הנדרשים  .א

, וכל בעל מקצוע הנדרש לצורך קבלת אישור על פי כל לביצוע העבודות במלואן

 תקן ודין.

 הפרויקטל ש והחומרה התוכנהרכיבי  עדכניות .ב

 יםהעדכניהחדישים וכל רכיבי התוכנה והחומרה אשר יותקנו בפרויקט יהיו 

 ., ללא תוספת תשלוםנכון למועד התקנתם בשוק, ביותר

הזוכה מתחייב, כי רכיבי התוכנה, החומרה, הציוד והטכנולוגיה שיסופקו על 

ידו לפרויקט יהיו ברי תחזוקה עצמאית של מפעיל המבנה, ובכל מקרה לא 

 יכבלו אותו לתיקון באמצעות ספק יחיד. 

הזוכה מתחייב כי הפרויקט על כל חלקיו יבוצע באמצעים טכנולוגיים עדכניים, 

  .מבחינת האנרגיה והחלפיםזמינים וחסכוניים 

לפי שיקול דעתה הבלעדי  לסיים את ההתקשרות עם הזוכההמזמינה רשאית  .ג

מבלי שהזוכה יהא  ימים מראש, 14 בת בהודעה שהוא,בכל שלב  והמוחלט,

במקרה כזה, תשולם לספק תמורה בהתאם  זכאי לקבלת פיצוי כלשהו.

בהתאם להוראות ההסכם,  ,במלואן, במועדן לעבודות שבוצעו על ידו בפועל

, בניכוי כל סכום המגיע המזמינהאושרו על ידי  ובכפוף לכך שהעבודות

קביעת יחסיות התמורה המגיעה לזוכה ביחס  .למזמינה מאת הזוכה

תקבע על ידי המזמינה לפי שיקול דעתה המוחלט.  –חלקיים לאבן/אבני הדרך 

ל סיבה שהיא, בידי מובהר כי בכל מקרה של סיום מוקדם של ההתקשרות, מכ

יחסי לעבודות שבוצעו על ידו, בשיעור המזמינה תישאר ערבות הסכם תקפה 

 לפי קביעת המזמינה.

המזמינה שומרת על זכותה להזמין עבודות, מבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  .ד

העבודות נשוא מכרז זה, בתנאים שיסוכמו בין על שירותים וציוד נוספים 

 הצדדים.

 
)"בעלי  על ידי המציע וקבלני המשנה מטעמוהצוות המוצע מינימום מדרישות  .6

 התפקידים"(

את צוות בעלי התפקידים שאושרו ונוקדו עמיד המציע י, השירותים מתן לצורך

 להזמנה. 38במכרז, בכפוף לעמידתם בדרישות המינימום הקבועות בסעיף 

רם החלפת בעל תפקיד כפופה לעמידת הגורם המחליף בדרישות המינימום, וכל גו

כאמור יובא לאישור המזמינה מראש ובכתב, אשר אינה מחוייבת לאשר החלפת 

 בעלי תפקידים, אף ללא חובת הנמקה. 
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 /המיצג הפקת הסרטמפרט 
 תיאור כללי   .1

פרוגרמה על פי ה  מיצג ,מיצב, סרט,  )להלן מיצג(  הזוכה במכרז זה יידרש, בין היתר, להפיק: 
  .טבפרויק ושיגיש אם זכיית, המסמכים הנלווים, המפרט הטכני להפקה, והתוכניות 

 שרותי ההפקה הכלולים במכרז זה: .2
  .מיצגבימוי והפקת ה .2.1
 הפקת אנימציות הנדרשות  .2.2
 .תוקריינו הפקת מוסיקהכולל  ,הקול למיצגהפקת פס  .2.3
 צילומים מקוריים  )כולל שחקנים במידה ויוצעו(  ימי צילום . .2.4
 לפי החוק  נגישות הפקת כתוביות  .2.5
 (וכתוביות דביינג ת )קריינותונוספ ותשפל והכנת גרסאות  תרגום .2.6
ספק ל הספקשהציע  ותהחבר ביןשיתוף פעולה ו מרכז המבקריםאינטגרציה עם מערכות  .2.7

  והתאורה.  ציוד האודיו וידאוהתפאורה,   הסרטים את
 .הקרן יועציעל פי ההנחיה ההיסטורית והדידקטית של  מיצגהזוכה יבצע את הפקת ה .2.8

יובהר, כי אין באמור לעיל, ו/או במפרט הטכני כדי לגלם את מלוא הדרישות הנדרשות  .2.9
 הספקמהזוכה וכי לשם מתן השירות יידרשו תוספות ו/או שירותים נוספים. באחריות 

לבצע כל פעולה שתידרש, אף אם אינה מפורטת לעיל ולהלן ו/או במפרט הטכני, להפקת 
 ברמה הגבוהה ביותר ובצורה מיטבית ומקצועית. מיצג ה

 תסריט .3
 התסריט על  .ספק שאושר על ידי נציג המזמין תסריטאי מטעם ה בוכתי מיצגלאת התסריט 

 וצוות ההגוי. הפרויקטל מנה , המדעיצים, היועץ היועהמזמין, עבור אישורי ל
 

  עבודת המפיק .4
,  היועצים הפרויקטיהיה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם: מנהל  של הספק על המפיק והבמאי

 וכל אלה  יאשרו את כל  היבטי  .המדעיים של הפרויקט, צוות התכנון וצוות ההגוי של הפרויקט
 . המיצגהאמנותיים והתוכניים של 

כל השלבים התוכניים, את  יאשר את כל שלבי העבודה של המפיק והוא שיאשר    פרויקטמנהל ה
 . מיצגהניהוליים והטכניים של הכנת ה

יוצג בפני ועדה מורחבת )צוות התכנון + צוות ההגוי( בשלבים  מיצג מעבר לאמור לעיל, ה
 , פס קול. OFF LINE ,ON LINEבורד,  -המקובלים: סטורי

שרות לוועדה המורחבת לבקש שינויים ועל המפיק להיערך מראש בכל אחד מהשלבים תהיה אפ
ך עליו לשמור חמישית מימי העריכה כרך ולצ לשינויים אלה ולקחת אותם בחשבון בהצעתו.

 .לתיקונים
 

 תחקיר .5
וההפקה בלבד. על המפיק לקחת  -בתחום ההפקה מיצג האחריות על תחקיר והשגת חומרים ל

 זאת בחשבון בהצעתו.
 לא יתקבל בשום אופן מצב בו ההפקה ממתינה לחומרי תחקיר. 
ויש להעביר  ספקבאחריות ה -רכישת זכויות היוצרים של כל חומרי התחקיר שנאספו ויאספו 

 .רישיונות מתאימים מעוגנים בחוזיםלמזמינה עם גמר ההפקה 
 
  מיצגפורמט ה .6

 בהתאם להוראות היצרן של נגני הוידאו קבלן המשנה לעבודות אודיו וידאויתואמו עם 
 .שיבחרו

 
 פס הקול  .7

 מוסיקה, והשחקנים המספר את( שתאושר הספק הצעת פי על) יכלול המיצג של הקול פס
 .ואפקטים מקורית

יקה מקורית שתיכתב ע"י מלחין אשר יאושר על צוות ההגוי ותוקלט ע"י סמוב הלווי מיצגה
 נגן)ים( באולפן סאונד. 

מנהל )על פי שיקול המפיק ובאישור  ו/או אפקטים עריכה מוסיקלית של מוסיקת ספריות
 .(פרויקטה

  .5.1של הסאונד יתבצע עבור מערכת דולבי סראונד המיקס הסופי 
נרכשים מספריות קיימות או זכויות המלחין והמבצעים ירכשו ע"י   ואפקטיםהזכויות למוזיקה  

 . קרןוהרישיונות יועברו ל, ספקה
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   שונותגרסאות בשפות  .8
 ,ערבית,  אנגלית, עברית – וכתוביות דיבור שפות

 (. וכתוביות דיבור) עברית
 (. וכתוביות דיבור) אנגלית
 (וכתוביות דיבור) ערבית
 בעברית כתוביות עם אנגלית גרסה

 גרמנית, רוסית, יפנית, סינית: כנראה) הבאים בשלבים שיקבעו בפורמטים נוספות גרסאות 8
 (שבדית, צרפתית, ספרדית, איטלקית

 

 סטורי בורד:   .9

 בורד מדויק בכול שיטה שיבחר.-סטורי יכין הספק הפרה פרודקשן בשלב  •
 

 הפרויקטמיצג בתוך תקופת הביצוע של לביצוע הלוח הזמנים  .10

 לוחות הזמניםלוח זמנים מפורט בשיטה שיבחר, ובו יפרט את  ספקעם התחלת העבודה יכין ה •
יציין בלוח את תאריכי האישורים לכל על פי דגם לוח התכנון המפורט להלן. המפיק  ההפקהשל 

ושלב מהרשות: תסריט מאושר,  יציין את ההתניות שעליו לקבל בכל שלבו אחד מהשלבים.
ביצוע היא מתנאי היסוד של שיקבע לו"ז היועצים, מערכות ציוד מותקנות וכ"ב. הנחיות 
 , כל שינוי ללוחות הזמנים מחייב אישור מנהל הפרויקט. העבודות

 ופיע בלוחות התכנון:יכפי שהוא  המיצגלהלן לו"ז הפקת  •
o  אשלב'  

 חתימת הסכם וקבלת צו תחילת עבודה  •

 הגשת תסריט •

 עדכון תסריט והתאמתם.  •

 התאמת סטורי בורד מפורט ואישורו. •

  ,יום מקבלת צו התחלת עבודה 30תוך  – וסטורי בורד אישור לתסריטים סופיים •
o 'שלב ב  

 רכישת זכויות,  ,גמר תחקיר •

 .צילומים במידת הצורך עריכה אנימציותויצירת  •

 פרה פרודקשן וצילומים •

 גמר אנימציות מפיינג •
 

o  התפאורות העזרים וציוד האודיו וידאו שלב ג'  לאחר שהמפיק יקבל חדר נקי ויורכבו בו
 והתאורה

יש להשאיר לפחות חמישית מכמות . של המיצג הראשונה OFF LINE –הקרנת ה  •
 . הראשונה OFF LINEהקרנת ה  משמרות העריכה המתוכננות לתיקונים לאחר

 לאחר תיקון הערות. סופי OFF LINEקבלת אישור צוות ההיגוי ל  •

• ON LINE ופס קול. 

 גמר התקנה של המוצר המוגמר במרכז  •

 יוקלטו ויצרבו השפות ויוחדרו למרכז.  ותלקהל. לאחר גמר ההרצ ןניסיות והרצ •

 מסירה סופית. •
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 ראשונית ת תוכן פרוגרמ

 רקע כללי .1

הכותל המערבי הוא אבן שואבת למיליוני מבקרים המגיעים מידי יום ביומו. בשנות קיומה 

זיהתה הקרן למורשת הכותל שהכותל המערבי מהווה  השראה לעיסוק בשאלות של זהות; 

 שאלות שטרדות היום־יום אינם מאפשרות להתפנות אליהן. 

כאשר מבקשים  ולםחושות. אהביקור בכותל הוא הזדמנות מיוחדת להעביר מסרים ולחדד ת

המבקרים להעמיק את החוויה, הם חסרים מקום להתכנסות ושיח שיאפשר להם להעניק לה 

 ממד של עומק.  

ארבע מרכזי מבקרים בכותל עוסקים במסר המרכזי של הכותל  "אתה בשרשרת הדורות"  לכל 

 העמקת המסרים. אבל אין בכותל אתר לדיון ו ,אחד ממרכזי המבקרים יש תוכן מוגדר משלו

 -בית הליבה "בית מורשת הכותל" הנבנה בימים אלה  מול הכותל מיועד לעיגון חווית הכותל 

 הכותל.  -תית יהד לחוויה האמ

הוא מקום להתכנסות ולשיח של קבוצות שונות שכל  ,בית הליבה אינו מייצג תכנים מוגדרים

 יהם תכנים. מה שצריך לספק להם הוא מקום לשבת ולשוחח ולא לכפות על

 אבל! 

בכותל אין אתר המאפשר "למבקר המזדמן" מידע בסיסי והכיתות בבית הליבה אינן  מיועדות 

 למטרה זו.

ולכן החליטה הקרן למורשת הכותל המערבי, להקדיש את האולם המרכזי של הבניין, להכרות 

 ידע מהו הכותל המערבי. עבור במקום ראשונית עם הכותל מורשתו ומסריו, שמבקר שי

 זאת בשני מישורים:

הכותל ביחס למקדש: גודל ,מי בנה, מתי, נתונים של הכותל היום ובשנים   –טכני   .ה
 האחרונות.

 מקור קדושתו וסוד כיסופיו. –מהותי  .ו
בקומה התחתונה באולם הגדול תוקם מבואה  שתהווה מעין שער, דלת, כניסה לכותל  ובה 

 הגדרת חוויה  אחרת. סרט, מיצג, מיצב, או כל 

 תיבחן לגופה.  דקות. אבל כל הצעה מנומקת אחרת  7עד    5-איש בסבב, כל סבב    100-  80המגמה  

תכנית האולם   צרים וארוכים.  מ"ר וצלעו אחת נשקפת אל הכותל בחלונות  80האולם בגודל של  

 .למסמך זהמצורפת 

 כרגע אין תכנון של כניסה ויציאה לאולם והוא אינו מופרד מיתר הבניין.

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של 

מיצג קבלת פנים לבאי 
בית "הכותל המערבי ב

  "הליבה

 (7)'אמסמך 
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כרגע מספר מטרות והוא מוביל קבוצות שונות למקומות שונים.  ללובי הבניין כפי שהוא בנוי

 בהכנת התוכנית על המציע לשקול את הסירקולציה המוצעת בהיבט זה.

 . הרציונל2

מיליון איש, חלקם מתפללים קבועים הבאים 12 -בכותל המערבי מבקרים מידי שנה למעלה מ

 מהלם, רובם אינם יודעים אחרים תיירים המבקרים בירושלים מהארץ ומהעו ,מידי יום

 משמעות הכותל ותלויים במדריך או תוכנות או ספרי הדרכה או סתם בוהים בכותל.  

כמה מאות אלפים מהם נכנסים לאתרי הכותל ומקבלים מסרים מורחבים , אבל חלק מהקהל 

המזדמן יוצא מהרחבה כפי שהוא נכנס אליה  בלי קבלת פנים ממוסדת, בלי שק מסרים, בלי 

 מידע משמעותי .

בית הליבה יאפשר לקרן למורשת הכותל ליצור אתר קבלת פנים שבו יקבל המבקר מידע 

מי בנה? מי הרס? מתי? והפרטים הטכניים אורך, גובה, שערים , צורת אבני   :ראשוני על המקום

"ב. אבל מעבר למיידעים ארכיאולוגיים והיסטוריים מטרת המיזם לתת מידע על יוצהכותל וכ

 עות המקום ברבדים עמוקים.משמ

 -"הכותל המערבי  לב ליבו של הפרויקט הוא הסבר מהו מקור קדושת הכותל    -המסר המרכזי   

מה יש בכותל, בקדושתו ובמהותו שנגע בליבם של יהודים במשך אלפיים   לגעת בלב של כולנו".

 .גלות. ומה המסרים של הכותל  לדורות הבאים 'שנות

 הנרטיב המרכזי .3

הבין כיצד הכותל  קיר חומה של אבני גזית  צרובות שמש ומצולקות   הפך למקום על מנת ל

 מקודש לעם היהודי. יש להסביר במילים פשוטות השוות לכל נפש מהו הר הבית ובית המקדש.

הכותל הוא השריד המרכזי שנותר מהר הבית ובית המקדש , בית המקדש הוא מקום השראת 

  ":אלוקים. כפי שנאמר בפרוש בעשרות פסוקים בתורההשכינה  המקום בו בחר 

ם   ן ְשמֹו שָּ כֵּ ר ה'  ְלשַּ ר ִיְבחַּ קֹום ֲאשֶׁ מָּ  הַּ

בַּ " ת הַּ ְשִתי אֶׁ נַּי ִהְקדַּ ה ְלפָּ נְַּנתָּ ר ִהְתחַּ ת ְתִחנְָּתָך ֲאשֶׁ ת ְתִפלְָּתָך ְואֶׁ ְעִתי אֶׁ מַּ יו שָּ לָּ ר אדוני אֵּ ֹיאמֶׁ ִית וַּ

ה לָּ  ִנתָּ ר בָּ ה ֲאשֶׁ זֶׁ ִמים"הַּ יָּ ל הַּ ם כָּ ינַּי ְוִלִבי שָּ יּו עֵּ ד עֹולָּם ְוהָּ ם עַּ  .ׂשּום ְשִמי שָּ

לַּ " נַּי ִבירּושָּ ִמים ְלפָּ יָּ ל הַּ ְבִדי כָּ ִויד עַּ ן ֱהיֹות ִניר ְלדָּ עַּ ד ְלמַּ חָּ ט אֶׁ בֶׁ ן שֵּ תֵּ ְרִתי י ְוִלְבנֹו אֶׁ חַּ ר בָּ ִעיר ֲאשֶׁ ם הָּ

ם"  .ִלי לָּׂשּום ְשִמי שָּ

החלו היהודים לפקוד את  ,אחר ההרס והחורבן של בית המקדש והאיסור לעלות להר הבית

"מעולם לא זזה שכינה מהכותל   -תוב בדברי חכמנו זיכרונם לברכה הכותל המערבי. וכפי שכ

 .המערבי"

הכותל הוא המבוא לזיכרונות היהודי הלוחץ את מצחו אל אבניו, שם גלום העבר המפואר של 

 ימי הבית  והעתיד המבטיח שהבטיחו לו הנביאים "צוק  הזיכרונות והתקווה" אם תרצו. 

כיסופי העם היהודי לדורותיו באשר הוא, עם עמו, עם עברו, הפוקד את הכותל מגיע למפגש עם  

 עם עצמו. –עם השכינה ובעצם 

אמור לשקף מכלול עובדות שאין עליהן עוררין והוא למעשה ב  מסר המיצ  ,האמור לעיל,  למרות  

 שיקוף של הסיפור. ובמילים פשוטות: התוכנית אינה אמורה לשנות דעות אלא להציג עובדות.

הוויזואליה  , אלאר המורכב צריך לעבור לקהלים מורכבים ולא המלל הוא עיקריודגש כי המס

 הנראות של הסיפור.  -
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יש להציע כלים שיאפשרו  חוויה ייחודית שונה שתעביר במלוא עוצמתה את החשיבות של 

 ירושלים והר הבית  לעם היהודי וכפועל יוצא הכותל.

 לכותל. די אם היוצאים מהאולם יצאו ממנו עם מבט אחר 

היפוך   ,מיצג ללא תוכן מהותי ועיקרו לא יכול להיות רק ויזואליהכי אין מדובר בעם זאת יודגש  

 המסרים הזה הוא כאמור לב ליבו של הפרויקט ואותו על המציעים לפצח.

 :כלים נוספים שניתן להשתמש על מנת להעביר את המסר

מינו, תחושות המבקרים בכותל יודאיקה, תמונות של עם ישראל בכותל במהלך הדורות ובי

סיפורה   –)השבעות חיילים וכו'(, תשעה באב, ברכת כהנים, יום ירושלים, הקהל.  משפט הכותל  

של המחיצה המאחדת, תוקעי השופרות בזמן המנדט )פלוגת הכותל( מאמצים של התנועה 

ה הציונית לקנות את רחבת הכותל, הכנסת פתקי בקשה לכותל, הסיסים מבשרות הגאול

יות מחברות לכותל, בר ו)תופעת טבע( שמגיעות מדי שנה בחודש ניסן, עדויות אישיות של חו

 מצוה, בת מצוה.

 מה הכותל מצפה ממני?  -ומוטו שכנראה יחזור בבניין כולו תתבונן עליך בראי הכותל 
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 (הליבה בית אולם) הפרויקט אתר תכנית

 [בנפרדמצורף ]

  

 4/21מכרז 

למתן שירותי תכנון, 
הקמה ותחזוקה של 

מיצג קבלת פנים לבאי 
בית "המערבי בהכותל 

  "הליבה

 (8)'אמסמך 
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 (9)'מסמך א

  הכנסותאישור רו"ח ביחס למחזור 

 [ החשבון רואה של פירמה נייר על להגיש גם ניתן] 

 

"(, הרינו לדווח בזאת על המציעשל _________________ )להלן: " כרואי החשבון ,לבקשתכם

 , כדלקמן:2019 -ו 2018, 2017לשנים  חות הכספיים )סולו/מאוחדים( של המציעפי הדו

הכנסות שנתי מפעילות שוטפת )לא כולל הכנסות ממכירת מקרקעין ומע"מ(,  מחזורלמציע  .1

 כדלקמן:

 : _____________ ש"ח2017

 : _____________ ש"ח2018

 : _____________ ש"ח2019

או ו/ אינם כוללים כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת לב)סולו/מאוחדים( הדוחות הכספיים  .2

 בהם כדי לגרוע מהאמור לעיל.סטייה מהנוסח האחיד, אשר יש  כל

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של רו"ח תאריך


