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 הצעות   להציע ההזמנה סמכי מ

 

 :הזמנההמהמפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד  הצעות  להציע ההזמנה מסמכי 

 

 ך ור המסמאת 

 צעות הזמנה להציע ה מסמך א'

 היר תצ -נספח א' 

 בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר   - 'בנספח  

 

 וההצעה ואיכות המציעבתנאי הסף מסמך עמידה   -' גנספח  

 ל מחזור כספי בתנאי סףרו"ח בדבר עמידה ישור א -' נספח ד 

 רדה(להו םיורקישת )ותוכניו פרוגרמה – 'הנספח  

 ה כספיתעהצ טופס הגשת מסמך ב' 

 הפרויקטחוזה  לביצוע  'גמסמך 

 ההזמנה להציע הצעות י מכמס - נספח א' 

 הצעת הזוכה  -נספח ב'  

 פירוט אודות השירותים -' גנספח  

 שירותי אחריות ותחזוקה -נספח ד'  

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות  - 'הנספח  

 

 ם ביטוחים קיוור איש - 'ונספח  

 

 קאית ת בנערבו -' ז פחנס 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 

 

 הזמנה להציע הצעות 

 

 )"ההזמנה"( הזמנה להציע הצעות – מסמך א'
 

, פיתוח תוכן והקמת תצוגות בבית העיר ברחוב ביאליק   , עיצוב תכנון

 , תל אביב 27

 כללי    . 1

אביב 1.1 תל  הצעותמעוניינ  "(הקרן)"  לפיתוח  יפו   קרן  לקבל  פיתוחעי  ון,לתכנ  ת   צוב, 

ותוכ ההקמן  בבית  תצוגות  ביאליקת  ברח'  אביב,    ,27  עיר  שירותי   לתקבלרבות  תל 

להלן: )  הקרןלידי  הפרויקט  מסירת   לאחר חודשים    24בת    תחזוקה ואחריות לתקופה 

"/ו  "השירותים"  או/ו"  המיזם"או  /ו  "הפרויקט" ה("העבודותאו  בהתאם  כ,  ל 

ז    ם לתנאי בהזמנה  על  המפורטים  המצובויה  חלקכל  ו  ונספחיו    להזמנהרף  חוזה 

 "(. ההזמנהמסמכי : "יחד )להלן י נפרד ממנוווים חלק בלתהמה

המכרזים   מכרז ו/או מעין מכרז ודיני    אינה  הזמנה זאת  כי  למען הסר ספק  מובהר   1.2

גם   .הפרויקטאשר יבחר לבצע את    הספק  לא יחולו על הזמנה זו ועל תהליך בחירת  

 אישור או  יהווה    לא יחשב ולאהדבר  ,  מנהפיע במסמכי ההזמו  ז"רכח "מ המונכאשר  

מכרז     שנערך  לכך  המכרראיה  דיני  פי  הליך    זים.על  לאפשר  היא  ההזמנה  מטרת 

תחרותי  ב המיוהוגן  חירה  ההצעה  את  לבחור  לקרן  לקבוע  שיאפשר  בהתאם  טבית 

 הזמנה. במסמכי ה

המ   1.3 לעל  אתציע  לההזמנהמסמכי  מלוא    קרוא  התחייבויותזה  והחת  רבו,    על  וכל 

 . אם, הבינם והסכים לכל האמור בהםייחשב כמי שקרהצעתו הם, ובעצם הגשת פי

בתאום מראש   69אבן גבירול  חוב  רב הקרן  ניתן לקבל במשרדי    ההצעה  את מסמכי   1.3

תשלום של    כנגד ללא תשלום. עם זאת הגשת הצעה אפשרית רק    03-7240980  בטלפון

בל  ₪  750 קרבודלכ   בד,בצ'ק  לפיתוח :  יפו  אביב  תל  סף     ן  תנאי  הינו  )התשלום 

ומשלוח המסמכים  מסמכים ללא תשלום ן בעיו  מאפשרתהקרן  .(הזמנהבלהשתתפות 

  ו למשרדי הקרן.שתתפים מבלי שהם יגיעלמ

 :ההזמנההזמנים של  ותלוח 1.4

 שעה  מועד  נושא 

 11:00 22.9.20 סיור מציעים 

שאלות  מועד אחרון להעברת

 ה רה בה

28.9.2020 

 

17:00 
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פרסום תשובות  אחרון לד מוע

 הקרן  והבהרות

30.9.2020 17:00 

 הצעות שתהגעד אחרון לומ

 פיסה רעיונית( )למעט הגשת ת

15.10.2020 12:00 

תפישה מועד אחרון להגשת 

 רעיונית  

10.11.2020 17:00 

 שת הצעותיום מהמועד האחרון להג 180 הצעה ף התוק

 

 

 :טלפרויק ופרוגרמה רקע.2

תל,  הקרן   2.1 עיריית  של  ותמיכה  )"  בתאום  את  ל  מעונינת  "(  העירייהאביב  החליף 

העיב  תוכן  התצוגות וה הנמבית  ברר  העירלהפכו    ע"מ,  27ביאליק    בחוצא   למוזאון 

 . )שם זמני( 

 העירייה. לינג( ש'מאצות )שתתפוה  המתרומממומן  המיזם   2.2

 .עם עיריית תל אביבבתאום  ,יתוחפלאביב -ע"י קרן תלהל מנו יקטרוהפ   2.3

 את הרכיבים הבאים: פרוגרמה נרחבת הכוללת  שההקרן גב  2.4

   למוזאוןוחזון  םכיער, מטרות קהלי יעד,  .  2.4.1

 אסטרטגיית חוויה 2.4.2

 , כולל מבט על מוזאוני עיר בעולם רותספ רקמח 2.4.3

 מחקר מרחבי  2.4.4

 ם ארכיוני ירקחת 2.4.5

 אפת סקטשבתוכנ  פורט()לא מודל תלת מימדי  מו וחוץ תוכניות מבנה  2.4.6

 תחלפות למ עקבצוגות לחלוקה בין ת הצעה 2.4.7

 ( שימור  תיק)העיר  תין בייבנתיק   2.4.8

 . גרמהלפרו חסותואת כלל התי םוגרמה ולהתאיין לעומק בפרעל המציע לעי 2.9

   מנהההזשוא התקשרות נהשירותים בפירוט  .3

היתר  ,  לבחורנועד  המפורט    חירהך הבהליכללי:     3.1   עולים, שיהוו מ  ועאנשי מקצ,  בין 

מ יחד    קצועי צוות  המקצגה  עםשיעבוד  הק  ועיים ורמים  ומטעם   וביחד  גיהיצ נרן 

של הספק הזוכה    דגש בהליכי הבחירהתן  ינ, ועל כך  המוזאוןתכולת  וש  גיבלו את  בייו

 .  והצוות מטעמו
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עיצוב:  הנדרשתהעבודה  לת  תכו   3.2 פיתכנון,  העיר  תוכןתוח  ,  בבית  תצוגות    והקמת 

 הווה שלה ועתידה.ה ר,ל העיהיסטוריה שהנוגעות ל

 פיק ולבצע להתכנן, לעצב,  ה יידרש להזוכ  המציע  עיל,לליות האמור למבלי לגרוע מכ 3.3

 כמפורט להלן:בית העיר ב הבאים רכיביםה תא

מלא של    גמיתוו  בחירת שם,  הצעות  לל, כועירת הלביבית  קביעת שפה עיצו 3.3.1

   .המקום

הולכ  המבוקשותת  ודוהעב 3.3.2 בין  תחקיר,  ,  יתרלות,  עיצוב  אוצרות,  תכנון, 

העס  צועוביהפקה   הלרבות  לצורך,    יועציםקת  שכר  תשלום  בהתאם 

מולטימדיהחומריםרכישת    ,תרגוםעובדים,   ציוד  כולל  וציוד  יצירות   , ,

ב הטיפול  יצמוצגיהצבת  התקנתםהרכב,  םורם,  שילותם,  ו,  וביות  תכט 

שפוב  הסבר  פ  תמספר  להלן()ראו  כתכהפקת  ,  ירוט  וידאו   /יםסרט  גוןנים 

ת לשפום  גותר,  יהולטימדמרי  מוצפסי קול,  ואינטראקטיב  ,  יםארט/ מיצג

והסאונד  , פותסנו התאורה  ההקרנה,  מערכות  עם  עד   ,אינטגרציה  הרצה 

  7יף  בסע טכמפורזוקה  ת ותחאחריותי  רושימתן  ו    ,רויקט לקרןפהלמסירת  

 להלן. 

ה  –  שפות 3.3.3 ואמצעי  התכנים  ביהי  מיזםבהמחשה  תצוגת  שפותו    -  שלוש 

    תבקלו תפונוס שפותב לוישר שפמערכת תאהו, עברית, ערבית ואנגלית

נוסף אודות השירותים   3.4 בינו לרבות חלוקת עבזוכה,  מהמציע ההנדרשים  פירוט  ודה 

  .ההזמנהמכי ממס הווה חלק' לחוזה, המגכנספח  ורף , מצהקרןלבין 

   ."עד מפתח" מלא ביצועו תכנון  – ת ביצועשיט. 4

אחראיהמציע   4.1   ביצוע תכנים,    הפקה,  צוב,יע ון  תכנואיפיון,    תחקיר,אוצרות,  ל  יהיה 

ומסירה  והתק הרצה  הפרויקט  נה,  )באופן    של  ומלא  סופי   TURN KEYמושלם 

PROJECTמועד מסירת מ  להלן  7כמפורט בסעיף  זוקה  ותחאחריות  תקופת    רבות(, ל

   .הקרןדי ליהפרויקט 

מחיר  יתן  הצעתו  גרתבמס 4.2 הצעת  התשומ  ,רווח  תכוללה,  המציע  ושל בגין  שלו    ות 

כל השירותים המבוקשים, החל    עבור  תמתן אחריוו,  ( לןלה  12בסעיף  רט  )כמפו  ותוצו

ת המחיר על הצע  והתחזוקה.  לסוף תקופת האחריות  ועדות  ממועד תחילת ההתקשר

. פיתההצעה הכסכתב  בהמפורטים    ום המירביהסכום המזערי והסכ  ולותבגב  להיות

  בתקציאת  כה  הזו  לשתו  לרשותעמיד    רןהק כה בהתאם להצעתו,  ומעבר לתשלום לז

הקמת  להלן,    8בסעיף  כמפורט  ,  עיצוהב שבאחריו  הפרוייקטלצורך  הזוכה    לותו 

   .מנהלחרוג מ לאו מסגרת התקציביתהר על לשמו

 ת רוקשההתפת תקו . 5

חוזה  על    הקרןת  חתימ  ממועדיום    15-מאוחר  תחל לא י  פרויקטהתקופת הביצוע של   5.1

הזוכהההתקשרות   כל  ע  ביצוופת  האחריות. תקפת  תקו   םו לסיעד  היא תימשך  ו  עם 
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יעניק     המציע  שלאחריה    חודשים  22-בכ וערכת  מ  לקרן  הפרויקטומסירת    השירותים

ותח  שירותי   שלתקוזוקה  אחריות  בחוזה םדשי חו  24ל  פה  כמפורט  והכל   ,

 . ההתקשרות

שתקבמובהר   5.2 ע כנוהת  ופתזאת  והביצוע  לן  מעבר  להיארך  ועל  חוד  22-שויה  שים, 

לקהמצי זאע  בהצעתחת  בחשבון  תמת  תשולם  לא  התארכות  ו.  בגין  נוספת  ורה 

 סיבה שהיא., מכל הפרויקט

רש  הקרן 5.3 יהיו  מטעמה,  מי  להתקשרו/או  י תושיר  קבלת  ךלצור  הזוכהעם    אים 

   .חודש 24של  ת והתחזוקהריוהאח לתקופתבר תחזוקה לתקופות נוספות מע

 תחזוקה  . 6

   יעילה וזולה. טה, פשולי תחזוקה וקבשי תחשביש לה ובביצועבתכנון      6.1

  לא הם  עיל המבנה ושל מפ  עצמאית הציוד והטכנולוגיה המוצעים יהיו ברי תחזוקה   6.2

מהקראת    כבלוי או  מסויים   לספקבנה  מהפעיל  ן  שי  .תחזוקה  לעשות  מוש  יש 

טכ עדכניבאמצעים  חסכונייםנולוגיים  זמינים,  הא  ים,  והחמבחינת  ורק לפיםנרגיה   ,

כל אלמנטי    .מוגדר 'ביתי'()לא יותר שימוש בציוד ה  ם כציוד מקצועיוגדריה המכאל

וונדליי  אנטי  יהיו  אום,  החוץ  מזג  בתנאי  קיצונייעמידים  אינם  יר  דוהיאשר  ם,  ם 

  .וכדומה  , מחלידיםבריםנש  ,רטיםנש

 ותחזוקה  תאחריותקופת  . 7

  ויתקן כל פגם פק  שיס  ערכותעל כל המחודשים    24  למשךלאה  אחריות מידאג למתן  ה  הזוכ

חשבונו/ו על  תקלה  וההסכם  או  ההזמנה  במסמכי  מניין  כאמור  מיום    24.  יחל  החודשים 

  .חוזהבהתאם למפורט בת שירו ייב ליתןהזוכה מתח. לקרןהזוכה על ידי  הפרויקטרת מסי

   יקטהפרותקציב  . 8

ול  להקציב  הקרןוונת  כב 8.1 ו השירותוא  מלביצוע  תכנון  נים  זאת שוא  העבודות   הזמנה 

 ."(רויקטתקציב הפ)"  מע"מ בתוספת, ש"ח 10,500,000 -של כתקציב 

ל      זערי  ם המיהסכו  ואהש  ₪  1,900,000)בין    טרחתולשכר    כספית  הצעה  יציעהמציע   8.2

המירבי  ₪   2,650,000 הסכום  מע"מ    ,(שהוא  כולל  למסמכי  לא  ב'  הצעת )מסמך 

קופת האחריות  סיום תועד ל ים לאורך כל תקופת ההתקשרותהשירותלמתן  ,(רהמחי

בת   כוללהחודשים  24והתחזוקה  ו  ,  ושלת  ומוהתשההוצאות  המפהצ  שלו  ורט  וות 

,  יקטהפרו  תקציבאת יתרת  .  (ט"שכ""תקציב    להלן )  אחריות  תןומ  להלן  12יף  בסע

הפחתת   בתוספלזוכה  הקרןתעמיד    ,המבוקש  תקציב שכ"ט לאחר  מע"מ,,  לצורך    ת 

תקציב  להלן: ") הקרן על ידי, כפי שיאושר  הביצועוון של התכנ  ו לפועלוהוצאת הקמה

ש  .("ועהביצ יחד  תקציב  תכ"ט  הביצוקצעם  מע"מע  יב  בסה"כ (  )לפני  יסתכמו 

בסעוגד כמ  יקטרוהפלתקציב   י  המציע .לעיל  8.1יף  ר  זכאי  לא  אצלו  היה  או לשמור 

ללא  תקציב הביצועכספים מתוך  ,שיר או עקיףפן יבאו ,לשלם למי מאנשי הצוות שלו

הקרן ייועד  אישור  הביצוע  תקציב  לצדד.  כספים  שללתשלום  לטים  ובת ישיים 

 .שור הקרןובהתאם לאי יקטהפרו



 

 

 

 

 

7 

ת להקטין אירשה  תהי  הקרןמפורט,  ציב ההתקלטה על  גרת ההחבמסעל אף האמור,   8.3

את להגדיל  התקצ  או  הפרויקט מ  15%ב  ביצוע יב  שיעמוד   ,תקציב  לתקציב  בהתאם 

.  , לא ישתנה בשל כךבהצעתוהטרחה של הזוכה, כפי שהציע    רהר ששכ, ומובלרשותה

ידונו הצדדים  )הגדלה או הקטנה(  יקט  מתקציב הפרו  15%  של מעלחריגה  ה של  קרבמ

 שכ"ט. קציב ן תכדיעו צדכי

 design toנ"ל )יב הצהתקם כך שלא יעלה על וע תואלבצע תכנון ביצ הזוכהבאחריות  8.4

budget .) 

ניבהמו 8.5 במסגרת  כי  עם    ,בהתקציהול  ר  שיתקשר  הוא  הספקים  הזוכה  ובעלי  כל 

שנדרשע  המקצו הביל  ככל  כ שירותים,  צוע  ייחשב  הראשי  הוא  יחשבו י  םהוקבלן 

באופן מלא לאחרא  יהיה  ואוה  לו,ה שקבלני משנ לי  ו/או  על  עבודתם  ציוד המסופק 

כ האמור,  אף  על  הענין.  לפי  שתינ  לידם,  לציוד  אחריות  הספקיתעודת  ידי  על   םתן 

 . או למי מטעמה/ו הקרן תיתן גם לטובת 

כה  הזו, יהיה על  המפורטאישור התקציב    : לצורךביצוע  בקרת תקציבו  תהכנון  מנגנ   8.6

בפנ המהחלופאת    הקרןמטעם    יקטורהפ   תהנהלי  להציג  ידו  וצעותות  אחד  ב  על  כל 

השונים  מה הכמופריטים  לכךהצדוה  שהכין,  פרטוהמ  יותבכתב  איכ  קה    ות מבחינת 

רת  הקרן  . הקרן  אישוראת  ולקבל    ירומח הבהרות  היה  לבקש  בדיקות שאית  או 

ב,  ראות עיניהי  לפה את הצעות המחיר של הספקים  קבל לידוכן ל,  פותנוס   בילשהן 

תיהיה על    ממנו  כל חריגה  עם אישור התקציב המפורט,    .ן בשלבי הביצוען וההתכנו

 . בדוכה בל בון הזחש

ו יועץ ו/אן משנה ו/או  מכל קבלו/או    הקרןמלקבל  י  לא יהיה רשאהזוכה  מובהר כי   8.7

ביצוע השירותים  הקרןעם  או  ו  תקשר עימספק שי גורם אחרו/או    לצורך  כל  ,    מכל 

 .  טפרויקה ביצועלבקשר  תאחרה נאה תטוב תשלום או

 ולוחות הזמנים  טויקהפרשלבי ביצוע  .9

 הנחיות כלליות      9.1

נספח  ירוט בלרבות הפ  י הזמנה זוחנספשלבי התכנון והביצוע יהיו בהתאם ל     9.1.1

תמציתי  .  מנהההזממסמכי    לקח  ההמהוו  ,חוזהל  ג'   תיאור  יובא  להלן 

 בלבד.  

, הקרן  נציגי  םע  המציעגי  נצישל  ת  ותפשמה  ודעבלבי התכנון יבוצעו תוך  ש 9.1.2

באתר או  הצוות    ועות שלישות קבפגקיום  תוך  ,  כלל המהלכיםשיובילו את  

מראש   שיתואם  אחר  מקום  ותכנובכל  מש לדיונים  מקרה   .ותףן    בכל 

 . הקרןנציגי  של היאלמוזאון ר ת בכל הקשוההחלטה הסופי

את  תמתע  הקרן 9.1.3 לנהל  מתודות    הפרויקטדת  בה  ישח'  לשבאמצעות 

הכוללת  עיצוב היבית',  גורמים  צוות  עבודת  יתרן  עם  מגוונים    משותפת 

וש רד ת  ף המבצע(, וכחלק אינטגרלי מכךמטעם הגו   לא רק אלה)ולהבהרה:  

אח מהשלביבכל  ה  םד  שלבי  וגם  )גם  הביצו תכנון  הדמיות,  לבצע(  שלבי  ע 
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אלפרוטוטייפיםקאפים,  ומ וכל  והתנסות  ביקורת  קבוצות  מודלים,  ט  מנ, 

אישורש  נד   התלדע  רשא התקדמלצורך  את  כדות  ר  לבחון  י 

  טסטים  לבצע הקרן וונתכב כך למשל, .ות/הפעלות המוצעיםהאמצעים/תחנ

 הניתן  ככל  לוודא  כדי  והביצוע  התכנון  לביש  במהלך  שונים  מסוגים  רבים

הוצאות    .ולמטרת  המוצע  תהתאמ  את מלבד  אלה,  בגין  הצוות ההוצאות 

 . הפרויקטשל  ביצועב היצ מתק ויע, יהישל המצ ובילהמ

לוכה  זההמציע   9.1.4 נציגי    תוףבשיעבוד  מתחייב  עם  מלא  ונו שימ  הקרןפעולה 

על   ולפקח  הו  הפרויקטלנהל  בין  כוללים,  רק,  אלה  לא  אך  מנהל  יתר  את 

ניהול שיטות העבודה  ,  הויחועיצוב  תית ואכוונה אוצרו  ב וייל,מר ג  המיזם  

עיצובית'מתב 'חשיבה  ליוודות  של,  שי יטורסיהעץ  יו  וי  המיזוב,  את  ,  םילו 

 . עת לעת ן מהקר יפי שיקבעו ע"ם כירואח

להשתת  מחוייב  בנוסף 9.1.5 הפגישוהמציע  בכל  לצורך   והדיונים  תף  שידרשו 

 יקט.הפרו

  (זוכה בחירת)לאחר   עבודה תהליכי 9.2

כי    כל שמהמובהר,  ביצלב ושעבר בין  רק לאחר  יעשה  דם לשביעות  וע השלב הקולב 

 .ול סיומע בכתב ורהשיאלת וקב, הקרןרצון 

 ורפת ועם הפרוגרמה המצ ותכניו האתר עם תכרויה .  9.2.1

 ראשוני תוכן וגיבוש רתחקי     .9.2.2

 חות שתי חלופות( פ)ל  פטקונסגיבוש    . 9.2.3

 תכנון ראשוני      . 9.2.4

   תכנון סופי    . 9.2.5

 תכנון מפורט    .9.2.6

 ביצוע . 9.2.7

 אינטגרציה  9.2.8

 צה הר .  9.2.9

 ה ירמס 9.2.10

 החזוקות ותריאח 9.2.11

 של שכר הטרחה   שלומיםתוקת חלו לוחות זמנים 9.3 

  החל   זמנים   לוחות  

  תקופת   מתחילת 

 ות קשר ההת 

ז    שכר   תשלום   אחו

 הטרחה 
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לת  לקרן  הפרויקטמסירת  מועד   יאוהיה  מא  ממוחוד  22-חר  חשים  חוזה  תימעד  ת 

 .והתחזוקההאחריות תקופת  , ולאחריה תחלקשרות עם הזוכהההת

  בכפוף לאישור הקרן דש  יבוצעו מידי חו  ציב הפרויקטתקך  תשלומים לצדדים שלישיים מתו

 . 60+ של שוטףהתשלום אי לתנו

 

 הזמנהות בתתפשהלסף  תנאי 10

 

 ף כדלקמן:על תנאי הסבמועד הגשת ההצעות ם העוני  הצעות מציעיםרשאים להגיש 

 

או ,  בישראל  כדין  המאוגד  תאגיד  או,  הרשמו  וסקשהינו ע  ליראיש  אזרח   הוא  המציע 10.1

בלת רשומה  שותפות  אח  משותף(  מיזם  )כגוןי  את  מקיימים  מחבריה  אחד  ד  שכל 

ן תכנ     : ו

 7.5% חודשיים    אוצרות   ר, תחקי   הכרות, 

י חוד  קונספט   5% ם שי

י רא   ן תכנו  נ  7.5% חודשיים  שו

ן   10% חודשיים  סופי   תכנו

ן כ ת   15% ים חודש   שלושה  מפורט   נו

   ביצוע: 

  תפאורה   ביצוע   סיום 

 אות דנ בס 

 

 חודשים   שמונה 

10% 

וידאו הפקת תכני 

 טראקטיבינוא

15% 

התקנות בשטח של תפאורה 

  AVיוד וצ

15% 

 אינטגרציה ה   שלב   תום 

 

 10% חודש 

  חודשיים   בת   ה הרצ   תקופת 

 לקרן   רה ומסי 

 5% חודשיים 

  ריות אח   תקופת   סיום 

 תחזוקה ו 

ע   חודשים   24   ד ממו

 ירה המס 

   יל לע   בתמורה   ול ל כ 
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האמורים,   הדרושיםהיריוהתצ  וריםהאיש  כל  יעהמצ  תוברשוהתנאים    חוק   לפי  ם 

 . 1976-ו" התשל, ציבוריים  יםגופ עסקאות

  המציע  ,הזמנהל ההצעות להגשת רוןהאח למועדמו  שקדהאחרונות  השנים 10 במהלך 10.2

תאפיין ו/או מ  שלושה  חותפל  מה(הסתיי  מההק)וה  והקים   כנן,  מבקרים  רכזי 

,  ים שונ  שני לקוחותות ור לפח(, עב"יםכזמר" : ןאו תצוגות מורכבות )להל/מוזיאונים ו

 צטברים הבאים: זים התנאים הממתקיימים במרכו

קונספט    גיבוש ת:  באוהת  את כל הפעולומהמרכזים ביצע המציע,    2  ותפחבל (א

בסיסע תי)  נים כתוביצוע    גיבוש  פרוגרמה;  ל  אוצרוכולל  טקסטים,  ת,  ק 

ו  תסריטים, ועודאינטראקטיב,  ראש( ידאו  תכנון  ומפנ ו;  ,  נוןכתורט;  י 

יה חוויה, תוך ממשק ואינטגרצ  והקמה של תפאורה, ציוד ומערכות  התקנה

למל פיותשתיאה  מבנלוגיווטכנות  יוזת  ומערכות  גרפי,  תכנה;  ת    שימוש ון 

מערכי    כןו  מולטימדיהמערכות  ב והפהבניית   מההתא  עלה;הדרכה 

   '(.בויוכילוי וכיבוי אש יה, ג)מיזוג, חשמל, אינסטלצ למערכות מבנה

והקמ  עלות (ב של  תכנון  מע"מ   ,אחדמרכז  ה  כולל  )לא  ללקוח  מסירתו    עד 

 ת.    הפחולכל ₪,  4,000,000ה הי (למציעשכר טרחה ו

תכנ שני,של    מהוהקון  עלות  מע"מ    מרכז  כולל  )לא  ללקוח  למסירתו  עד 

 ₪, לכל הפחות. 3,000,000ה הי ,(מציערחה לר טושכ

ל מע"מ  ח )לא כולקו רתו לללמסי  דע  מרכז שלישי,מה של  והקעלות תכנון  

 . לכל הפחות , ₪ 2,000,000 (, היה ושכר טרחה למציע

 .לןלה 14, כמפורט בסעיף םיור המציעיף בסתתהש ציעמה 10.3

שנתימחזור  למציע   10.4 של  ממוצע  כספי  בהיקף  ₪מילי  2,  מע"מ לוכ  אללפחות,    ון    , ל 

לפחות    ₪יון  למי  8של  ר  בטמחזור מיצ  לאמור      (2016-2019)  נותאחרוהשנים    ארבע  ב

הנ"ל המציע    .בתקופה  כי  המציע  של  רו"ח  יאשר  פעיבנוסף  ואין  הינו  וחות דבל 

   הערת עסק חי. שלו הכספיים

איכות,  בחירך  לצו 10.5 ציון  מתן  או  הסף  בתנאי  עמידה  של   ניסיון ב  כיר  הלניתן  נה 

שוהמצרפי   המצרפי  הכספי  שלהמחזור  המציע,  האם    ל  )החברות  המציע  וונה  כשל 

בש  ותלחבר ה  50%  -מחזיקות  ושל  יותר מהון המניות של המציע(  הבנותאו    חברות 

)השל   בברות שהמציע מכוונה לחהמציע  יותר  50%  -חזיק    מהון המניות שלהן(,   או 

של המציע  ות או החברות הבנ/חברות האם ו לששל המציע ו שהפעילות  שיוכח בתנאי 

 .ההזמנהמסמכי שוא  נ עילות פשישתתפו ב  אותם גורמים בוצעה בפועל ע"י

ושש     10.6 גורמים  -"אד  היתופי פעולותפויות  בין  פות ת הקמת שותצעובאמ,  ם נישוהוק" 

שותפ  / /  במע"מ  רשומה  בבעות  בת  גורמיחברה  אותם  של  ביצוע  לותם  לצורך  ם 

לכריו  פרוייקט עמיו  הניסיו בדה  צורך  של  הסף  ותנאי  הכספין  המחזור  )מלוא    של 

 .( או יותר 50%-בר שמדוב )בתנאיכות יאובציון ההמחזור( 
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 ש לצרף להצעה מסמכים שי 11

 . זה למסמך, 'נספחים א', ב כ המצורפיםים חסו, בנים חתומים של המציע רתצהי .111

 . מלא וחתום(  ההזמנהכספית )מסמך ב' למסמכי טופס הגשת הצעה  11.2

ת  או ק עסקחו  יפל  מס הכנסה,וב"מ  ום במעם, רישהעתק אישור תקף על ניהול ספרי   11.3

 . 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 מציע. של ה רשויות מס ערך מוסף תעודת עוסק מורשה מאת 11.4

 כגון )  ןדי  פי  על  המתנהל  במרשם  המציע  רישום  לע  כנידע  אישור  -אם המציע תאגיד   11.5

לגבי  )  מסוגו  תאגידים  ביגל(,  יםגידהתא  רשם פרטמידע  -חברה  לדוגמא  חעל  ה  ברי 

 . ממועד הגשת ההצעה(חודשים  3 מוקדם ביותר מינו יך שאארמת תוברמרשם הח

הוכחת    לצורך)הן    דומיםים  פרויקטבביצוע  לת מוכחת  ויכו  ל המציעון שניסילגע  בנו   .611

האיכות(,  בתנא  עמידה ניקוד  לצורך  והן  הסף  ליע  המצי  הפרטים   ועתצהיצרף  את 

 הבאים:

ידו, לרבות עסק על  המו  םאדשלו וכח הת  גונית הארהתשתי,  המציע  ופילפר •

המ וניסיונם  כישוריהם  מידעהכשרתם,  לרבות  כתבות ו/א  קצועי,  ו 

עבעיתונאי שביצעפרויקטור  ות  מידע  ים  כל  ו/או  ל  בעבר  דעת  אחר  שיקול 

 . המלמד על כישוריו ו/או ניסיונוהמציע 

שבהדרישאת    המקיימים  ם יפרויקט  מתרשי • הסף  ות  ע יצשב,  0.21תנאי 

בהמצ פרטי  יש    .ראלשיב  ,נותחרואההשנים    10  -יע  את  ים פרויקטלמלא 

שב הטופס  על  ז למס  'ג נספח  אלה  לצרף  וניה,  מך  עמודיתן  נוספים  לו  ם 

ר יהכל  הקרןכדי למנוע מאין באמור    י. יובהר, כמידת הצורךופירוט נוסף ב

  בתנאי.  העמידהלצורך  יםראח יםפרויקטב

ה 11.7 על  חשבון  רואה  האישור  הכספי  המחזור  של  סף  נדרש  כ  יע,צ משנתי    10.4בתנאי 

 . ללעי

 ם יהמציע, המפורטעם  מט  ויקטרפו בשיועסקידים  התפק  בעלי  אודותפרטים  שמות ו 11.8

  .להלן 12בסעיף 

ת  מצג  להלן.   13, כמפורט בסעיף  ט פרויקקשר לציע בשל המת  ניויעהר  התפיסה  תהצג 11.9

עד  לח לזאת תיש קי חל  יתר  שהוא לאחר המועד להגשת  דועמ)  10.11.2020יום  קרן 

)אם יעמוד   עיעם המצ  בראיוןוהיא זאת שתידון    ן עם המציע(ני הראיוההצעה אך לפ

  לקרן.  ההמצגת לאחר המשלוח של לא ניתן יהיה לשנות את.  בתנאי הסף(

מסמכי    11.10 לההזמנהכל  המציעים,  ת  רבו,  סיור  לפרוטוקול  והודעות  ה  מענ מציעים 

על ידי    תית כל דףאשי תיבות בתחרבכשהם חתומים    שניתן(,  רה )ככללשאלות הבה

החתימה   המו  ע,המצי  עםטממורשי  )צבחותמת  שמצי יע  אינו    נוהיע  מורשה  עוסק 
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ההתקשרות על המציע   זהחוב (.  חותמת  , אם אין לולחתימתותמת  מחויב בצירוף חו

 ם לכך. ומות המיועדימטעמו, במק מצעות מורשי חתימהלחתום חתימה מלאה בא

ורשי על ידי מ  בתחתית כל דףאשי תיבות  יחתמו גם הם ברכל מסמכי הצעת המציע י 

המצי  המיהחת המצובחותמ  עמטעם  מורשעית  באמצעות  מלאה  לחתימה  בנוסף  י , 

עו"ד    ך,לכ  המיועדים  ימה מטעמו, במקומותחת המצגת  .היכן שנדרשולרבות אישור 

 בהתאם לקבוע בסעיף אלי )דוא"ל(  באופן דיגיט  תישלח כאמוריסה הרעיונית  עם התפ

 עיל. ל 11.9

  ב2  לסעיף   בהתאם  יםשהנדר  והתצהיר  אישור,  אישה  בשליטת  עסק  הוא  המציע  אם 11.11

 . 1992-ב"התשנ, יםהמכרז חובת לחוק

תום ולחייב את המציע )ככל לחסמכים  חתימה המורשי המות  ח אודו"ור/אישור עו"ד 11.12

 תאגיד(.  שהמציע הוא

    עסיקלהשהמציע נדרש  התפקידים בעלי  לגבי רוטיפ .12

להעסיק המציע  התפקידים שעל  בעלי  פירוט  פרילנבדים  )כעו  להלן  ביצוע   רים(סאו  לצורך 

אהפרויקט והמידע  לכודותם  ,  המציעלול  שיש  א  מובהר .  בהצעת  לגרמובא  יןכי  כדי  וע  ר 

תקציב  הממאחריות   )מתוך  להעסיק  הזוכה  תפטהפרויק ציע  בעלי  נוסיק(  ש. כנדרפים  דים 

  , כדי להמחיש נסיון קודם של "בוכיוצ  הדמיות,  המחשות ,  ות נותמ  לשלברשאים    המציעים

  :בעל התפקיד

 עיצוב  121.

 ב צועי,  גרפיקה  ,, חצרות המרכזקי המבנהלל חשל כ  הפנים  עיצוב  עלאחריות כוללת  

 ו.  , על כל חלקיפרויקטב דותוהעמ התפאורות

  בי גל  פרטים  הכוללים  חיים  תרוקו:  םהבאי  המסמכים  את  להצעתו  ףרלצ  המציע  על

פירוט  ת/המעצב  של  והניסיון  ההשכלה לרבות  לרלוים  פרויקט,  )כולל    םותחונטיים 

 . (תוסקיצו תויהדמ כגון) עבודה צורותתו העיצוב תכויא על דגש מתן, תוך תמונות( 

   בייטיקריאניהול  221.

ה  ורת צת  על  ותאחרי  החוויה  רתליצי  והמסרים  התכנים  גתמשוה  תיווךואמצעי 

 . פרויקטב

  י לגב   םפרטי  הכוללים  חיים  קורות:  הבאים  המסמכים  את  להצעתו  לצרף  המציע  על

  טיים נרלוו  יםיקטפרו  פירוט  לרבות,  הקריאייטיב  ת/מנהל  של  והניסיון  ההשכלה

  פיתוח   מתחילת  והמהלך,  ההעבוד  תהליכי  על   דגש  מתן   תוך,  ( ותכולל תמונ )  לתחום

 .פיהסו למוצר ועד הלקוח ודרישות ילצרכ התאמתו, טיב/התוכןיאקרה

 ן  תוכ ותאוצר   321.

וצרותית האכוונה  ההלגורם    ועית  ציפות מקכפבט,  רוייקבפות  כלל האוצרל  ע  אחריות

ע" הקשימונה  המקצל  ועבודה  רן,י  אנשי  הרלוונטומול  וגורמים   הקרןטעם  מ  יםע 

האוצרות,  נת ווכהבתחומי  ייםועצים מקצועלוונטים, בין היתר, אך לא רק, יאחרים ר
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ויע חוויה  ההיסטורי  וץ עיצוב  הצוות, .  אנשי  שאר  עם  ביחד  אחראי,  יהיה  על    אוצר 

י,  לשונא"י  לעיבוד עים  ועל עצמם, כולל טקסטבפ  ניםועל התכהתכנית    ָמהת  הגיבוש  

הזוכה מתוך תקצ  מיםגתרומ  לשוני  ךרעו ידי  על  הביצוע של  )שיישכרו  ,  ( הפרויקטיב 

בסיס המזמי    tone of voiceעל  עם  ביחד  כן  שיקבע  כמו  רשימות  ען,  המוצגים  ל 

 .יתתהעבודה האוצרווההשאלות, וכל פריט אחר הקשור לתחום 

  בי גל  פרטים  הכוללים  חיים  ותקור:  הבאים  המסמכים  את  להצעתו  לצרף  המציע  על

תמו  םלתחו  רלוונטיים  יםפרויקט  פירוט  בותרל,  והניסיון  הההשכל  ך ות,  נות( )כולל 

, הפרוייקט  להשלמת  ועד  תוחהפי  תמתחיל  והמהלך,  העבודה  יכיתהל  על  דגש  ןתמ

 . יהסופ למוצר דעו הלקוח ודרישות לצרכי התאמתו

 מיזםניהול   421.

  ניהול ,  יביםקצהת,  הזמנים  תלוחו  כולל,  המיזם  של  ללהכו  הניהול  על   המלא  אחריות  

 . יודצד כל לע, םיז המ לש  בפועל מלא לניהול הדרוש וכל השונים תיםווהצ

  לגבי   םטיפר  הכוללים  חיים  קורות:  הבאים  םהמסמכי  את  להצעתו  לצרף  המציע  לע

)כולל    לתחום  רלוונטיים  יםמיזם   פירוט  לרבות,  םז המי  מנהל  של  ןוהניסיו  ההשכלה

על    תוך  ,ונות( תמ דגש   עבודה   תהליכיהשונים,    יםממיזב  תמעורבו  תמרמתן 

   .ם ונישה המיזםבין חלקי  ואינטגרציה

 

 (דיגיטל) ְפרּותס   ית/מומחה 521.

יהיה א רק  חראיהגורם  היתר, אך לא  עבין  של    נותוהתכהעיצוב  ,  לאהמ  ןיו יפאהל  , 

הורמופלטפה)  דֹותסָ מ  הכלל   )הת(  הפנימיות   ון,וזאבמ  (ליותטידיגסיפרתיות    הן 

הו  עלת שיופכורע)המ חלל  ץ  ו מחיזית  פ עלו  פושי)כאלה    והן החיצוניות   ון(מוזאבתוך 

והנתומסדי    בינהן, הקשר  ,  ( וזאוןמל שיבנו  נושא  נים  הקשוכל  לתיאחר  וך,  ור 

 (. טלייםידיגסיפרתיים )ומסדים  ממשקים

 אות נג/תסריטיסטוריטל .612

ולל  כ  ם,תכנישל ה  יקסטואלהגיבוש הט   רק, עליהיה אחראי, בין היתר, אך לא  ם  ורהג

לתכני,  ( tone of voice)  השפההגדרת   סינופסיסים  ך המשוב  נים השו  םכתיבת 

 .ת/ת לשוני/כפעולה עם עוראים, ויעבוד בשיתוף סריטים המלת התביכת

 ובהר כי:מ

 ביצוע  ךבמהל  מבעלי התפקידים לעיליותר    וא  אחד  ת לדרוש להחליףרשאי  הקרן •

בוהים כישורים ג ע אחר בעלקצול מע בעעשות כן ולהציייב ליע מתח, והמצהפרויקט

  מחליף  ם אותו הואים משל האד, ולא פחותהקרןון צר תיעולשב

להצינו  יאמציע   • אדם  כלשהו  לתפקידמועמד    גרשאי  אותו  אם  כ,  מועמד מוצג 

  רם זה יע גון להצכשנית ת המיזם, /ט מנהל, למעהזמנהרה בגם בהצעה מתחתפקיד ל

 צעה אחת. ביותר מה
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מהאמ   לימב • הקשו  עהההכרזכות  ת  עומד  קרןל  ,ליע לור  לגרוע  רונות  לעק   רבכל 

 .תםודרך הצג הפרויקט בתכני הקשורים 

פריטי אדריכלות   ולסכם עימה  ם האדריכלית מאירה קובלסקי  רש לעבוד עד כל זוכה י

  ועל חשבוןרן  . ההתקשרות עם האדריכלית הנ"ל תתבצע עי ידי הקירלבית העהנוגעים  

 וכה.  ד הזיעבועימו  תי/האדריכל  ותזהאת  חליףרן רשאית לההקרן. הק

   ה רעיוניתיסתפהצגת      . 31

נ הצעתו  המציע  במסגרת  וגישהתפיסג  ילהצדרש  הרללס  ביח  רעיונית  ה  טים  ווננושאים 

לחלק  .  לפרוייקט למזמין  יאפשר  מגיזה  המציע  וותפיסת  ו שתהתרשם  הצוות  נאו  של  שי 

 . וניםגרמה השהפרו רכיבית ליחסוהתיוך , תלהלן המפורטים אים בנוש מצידו

לאשר    ,הפרויקטת  סגרבמ  הקרןב את  כי אין באמור כדי לחיי  כל ספק,  למען הסרר,  מובה

על  בחנו יונות אלה יצעתו, ורעהזוכה בה ת שהוצגה על ידיהרעיוניהתפיסה תכנון התואם את 

 התכנון.לבי רת שסג במ הקרןזוכה וידי ה

מעונימהבמסגרת   הקרן  ולבחוןניענה  לראות  דורפרנס  ת  מחש  גמאות,ים,  בה  כיווני 

ופתרקיצות ס  ,נותופתרו כיוונים  ומחקרי ספרות    ותנ, תובmood boards,  ונות טכנולוגיים, 

והדמיות   עיצובים  בשום אופן  לראות  תנאיננה מעוניוכדומה. הקרן    ונות אלהרעי  םיסהמבס

 , כלומרהמוצעתכוללים לחוויה    פתרונותכן לא  ו  אחר סיום המיזםהעיר לבבית    של החללים

וויה, ל החלכל  אלים מפותחיםוטלראות כיוונים קונספ  תניי נה מעונואי   ה מבקשתאינ  הקרן

 זוכה.ד עם התחו בעבודה משותפת יחפוי אלה

 מרכזיים נושאים  13.1

חללים  וחדים, בדגש על: מדרגות,  שטחים מיתצוגות בן ותיווך תוכפתרונות ל 13.1.1

 . ואלה שלא  םיונגש , אלה המשטחי חוץסות ופרהמכזי, לל המרחצרים, ה

 מידע וסיפור  תעדכנת המסוגלת לצבור שכבותמ  המטפורפקד כפליאון יתהמוז 13.1.2

 לאורך זמן.

איית  ווח 13.1.3 למרחבי  המוזיאון  מוגבלת  הפיזינה  ברח הבית  תתרחש  העיר,  , בי 

העיר )כקהל היעד    ילויות חוזרות לתושבימענה לפעתן  תותערב את התושבים  

 שי(. הרא

 שנה נושאי מ  13.2

 ( רכים)הע יפו- יבאבהעיר תל  לשום' תיווך 'רוח המק 13.2.1

   יח.ביטוי אישי, השתתפות וש ות המזמינים מקומ יצירת 13.2.2

תוכן   13.2.3 בהמסביבת  בחירה  דוברעודדת  מבט,  זוויות  של  רחב  מגוון  ים, ין 

 . סיפורים וחתכים
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במוז 13.2.4 היאזכר    וןיאהביקור  כזו  בעיר,  שיטוט  במקפחווית  בחירות,   תוכהלת 

 . כן וזמןחתכי תובין לנווט  וזמנוטים ימשוט-זכרונות. המבקריםגילויים ו

 ם מציעי רוסי .14

  המפורט במועד  אביב,  -, תל27ברחוב ביאליק    בית העירבתערוך סיור מציעים    הקרן 14.1

   לעיל. 1.4סעיף ב

ת  עות הצלהגשה תנאי סף  וינה חובה ומהו ת בסיור המציעים המובהר, כי ההשתתפו 14.2

 .הזמנהל

  צעה ההם לגבי  ודגשי  הבהרותציעים  מל  סרומיבה  תתקיים מצגת  מלבד סיור באתר,   14.3

 . תולמצג רוילס כשעתיים וחצייש לשריין  .הותצורת

המציאל 14.4 סיור  סי  תפיץ  עים,חר  של  פרוטוקול  לכל המזמינה  בכתב  המציעים  ור 

נפרד ממסמכי    יתבל  חלק  "(. הפרוטוקול יהווההפרוטוקול)להלן: "  ההזמנהמשתתפי  

עלההזמנהאי  ומתנ א  .  להצעתו  לצרף  כשפרוטוקהת  המציע  חתול,  ע הוא  יד ום  ו  ל 

 ציע.חותמת המוב

יצוין במפורש אם    לאא  רןהקיחייב את  א  ור לגרת הסיס מכל מידע שיימסר בעל פה ב 14.5

 מציעים. בכתב בפרוטוקול סיור ה

 המציע   של ויותוהתחייב מצגים .15

 :כדלקמן , הקרןכלפי  יביתחומ רצהימ עציהמ הצעתו הגשת בעצם

  ומין   סוג  מכל,  יםהרלבנטי  הנתונים  כל  תוא  מנהזהה  מסמכי  כל  את  ובדק  האר  הוא 15.1

 ביצע  וכי,  הצעתו  עם  בקשר  או  יםרותהשי  עם  בקשר  וא  הפרויקט  עם  בקשר,  שהוא

כי  ו  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על   עצמאי  באופן  לכך  בקשר  הרלוונטיות  הבדיקות  כל  את

  מי  וא  הקרן  ידי  על,  ניתן  אם,  לו  שניתן  מידע  כל   על  שהסתמך   לימב  ותהצע  יש אתהג

  ומתוך  ,האמור  בסיס  על  הצעתו  את  גישמ  כןו,  ההזמנה  מסמכי  רתבמסג  שלא  העממט

  ההצעה  תיבחר  בו  לאופןו  ,הונספחי   העל כל חלקי  זמנה  הה  אינת  לכל  והסכמה  נהבה

 . הזוכה

  או  כנגד,  וסוג  מין  מכל  הביעת  או  דרישה  או  טענה  כל  מטעמו  למי  או  לו  תהיה  לא 15.2

  .ההזמנה מתנאי איזה עם בקשר

כמתחיא  וה 15.3 ווידא  יב  עבורו  מסחרי  גורםקיים    כי,  הצעתו  תהגש  לפני י  את    שינפיק 

(,  הנדרשת  הבנקאית  הערבות  נוסח)  ההתקשרות  חוזהל  ז'  נספח  נוסחב  תערבוכתב ה

  עריכת  רשואי)  ההתקשרות  זהחול  'ו  נספח  שנוסח  שלו  הביטוח  ןסוכ  למו  ווידא  וכן

 יאהוא ימצ  הזכייה  חרלא  ייב כיחמתהמציע    הביטוח שלו. תחבר  על  מקובל  (ביטוחים

במסמכי    בנוסחם  ואל  מסמכים הסתייגויו   וייםשינ  ללא  ,ההזמנהכאמור  ת  או 

 תיים.  והמ

 . הזמנהב אחת מהצעה יותר הגיש לא הוא 15.4
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ל 15.5 הציהוא  גםכלשהו  לתפקיד  ע  א  לתפקיד  מועמד  שהינו  מתח  אדם  רה  בהצעה 

 . ת מיזם/, למעט מנהלהזמנהב

מי מטעמו    כלענין בו, וע הוא בעל  וף שהמציכל גבו ו  יןהמציע, בעל ענ ייב כי  הוא מתח 15.6

ולא  עפלא  של אחד מהם,     ע עם הצעת מציע אחרציהמל  יאום הצעתו שתללו  יפעלו 

 . בע"פ או בכתב נותהערות או הבות החלפת מידע, כלשהו, בכל אופן שהוא, לרב

את    ויבצעהזמנה  ב   ישתתף  ציעשהמ  הסכם  או  ןדי  כל  ילפ  מניעה  אין 15.7  כל ויקיים 

 ואין ,  ההזמנה  למסמכי  ג'  מסמךכ  המצורףההתקשרות    החוזשב  ויותיוייבחהת

,  ובעלי השליטה בו   המציע  ענייני  בין,  עקיף  או   רישי,  עניינים  דגולני  או חשש  שרותפא

 נכון   לעיל  מוראה  כי  ומתחייב  מצהיר  המציע  .המציע  ידי  על  יםהשירות  אספקת  לבין

  במתן   חלק  ושיקח  עובדיםהו  וב  ההמשר  נושאי   לגבי  גם,  ובדיקתו  ידיעתו  למיטב

   השירותים.

 פן הגשת ההצעות וא .16

המציע   16.1 את  כלעל  הכ)ללתו  הצערוך  ההצעה  לעורכה    ספית(א  ולהכניסאוגדןבאו  ה , 

עלייה   גדולה  "למעטפה  ליירשם  הצעות  הזמנה  המציע    על  ."09/2020ר  מספ  הציע 

אחד,    העתקכעותק מקור(, וכן  ברור  סומן באופן  אשר יותק מקור )להגיש הצעתו בע

ןעל גבי    PDF)קבצי    סיפרתיתה  דיבמחד  א  קעות  ובנוסף ְחס  בכל מקרה של   .  (נייד  ה 

הין  בו  בין המקור להעתק, אתירה  ס לבין  , סיפרתיתהבמדיה  צעה  ההעותק הקשיח 

 . הקשיח יקבע האמור בעותק המקור

ה נמזה  -כספית    ה: "הצעירשםיה יועל  גורהוס  במעטפה נפרדת  גשתוהצעת המחיר   16.2

  ךותהצעת המחיר הסגורה תוכנס גם היא לפת  מעט".  09/2020מספר     צעות  להציע ה

ה ההמעטפה  ההמכילה  גדולה  או  צעהאת  הכרוכה  מההצעה  חלק  תיהיה  לא  אבל   ,

 . ללעי 16.1ר בסעיף כאמו אוגדןבהמוגשת 

המחיר  ההצעה   16.3 הבתיבת    ידניתיופקדו  והצעת    הקרןשבמשרדי  ים  יר מחהצעת 

האחרון להגשת הצעות    מועדעד ה,  12מה  ה(, קוהעירייבניין  )  69בירול  רחוב אבן ג ב

שעות פתיחת  .  תתקבלנהעד זה לא  שתוגשנה לאחר מות  וע. הציללע  1ף  כאמור בסעי 

 .   09:00-17:00המשרדים הנן 

"קרן תל אביב יפו לפיתוח". יש  פקודת  יוגש במעמד הגשת ההצעה ל  ₪   750צ'ק ע"ס   16.4

 . נציג הקרן ת הצ'ק אצלרימס רישום דאלוו

תו מהם  עצעל המציע לציין בה.  לעיין בהצעת הזוכה  מוגבלת  ות  כז  תהיה  יעמצ  לכל 16.5

ההצעחל אקי  בהם  לה  מעוניין  אחריםינו  למציעים  סלע  אפשר  מטעמי  ודיות  יין, 

ת  דע יקול  בכך כדי להגביל או לחייב את ש  רית או מקצועית, זאת מבלי שיהאמסח

הנוגעל,  ככל.  ןהקר ופרטים  המחיר    אינם   ף,הסבדרישות    העמידוכחת  להם  יהצעת 

בהחסויים.   מסויימים  חלקים  כי  שיציין  חסוייעצמציע  יהתו  לא  רשאי  ם,  לעיין  יה 

החלקים שבחסיונם  ם  ין בהצעתו מהמציע שלא יצית.  אותם חלקים בהצעות האחרוב

חפץ   שמסכים  הוא  כמי  ייחשב  למכאמור,  מלעיתן  מראש  בכל  ון  הצעתו.  מסמכי  א 
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הצעה שיימסרו לעיון נתונה  מכי ה מסר  סופית בדבהלטה  , ההחמקרה  יובהר, כי בכל

  .דדעתה הבלעדי בלב  קולשי  על פי בלבד, הקרןשל  מחירהצעות  תחועדה לפתיה בידי 

הצעה  תהא    הקרן 16.6 לפסול  שרשאית  לדרישות  בהתאם  תוגש  זה,שלא  או    במסמך 

 .צעההה למה שלתיקון ו/או הששר פלאה המוחלט, תעלחלופין ולפי שיקול ד

 הזוכה  צעהה ה תעות ובחירבחינת ההצ .17

 מחיר.  20%-איכות ו 80% :יהיו הוכהז  ההצעה לבחירת המשקלות 17.1

הצעות  הועדה  יבפנ  נהבאתו  צעותהה 17.2 לפתיה  ":  להלן)  הקרן   של  לבחינת  חת  ועדה 

 :אופן הבאב  עשהיי והערכתן ההצעות תינבח תהליך "(. מחיר הצעות

   ףסה בתנאי ותצעהה תידעמ של קהבדי  :א שלב

 האיכות ציוני וחישוב עותההצ ותשל איכקה בדי :ב שלב

 המחיר יציונ חישוב :ג שלב

 צעותהה ירוגוד( ומחיר תאיכו)  הכוללים הציונים חישוב: ד שלב

 הסף  בתנאי  ההצעות של  העמידה בדיקת: 'א בלש 17.3

  צעההה  אם  קתבדו,  ידה  על  לכך  שימונה  מי  או,  עות מחירתיחת הצועדה לפה 17.3.1

  תעמוד   שלא  הצעה.  מנהההז  במסמכי  שהוגדרו  כפי  ,הסף  בתנאי  עומדת

של  בשלביםנה  לבחי  בורתע  ולא,  תיפסל  הסף   מתנאי  באיזה עת  צה  הבאים 

 .חירהמ

 בסיום   או  ההצעה   פסילת   במועד  כך   על  הודעה  יקבל  סלהפנ  שהצעתו  מציע 17.3.2

 והמציע ,  ןהקר  של  המוחלט  הדעת  שיקול  פי  על(,  הזוכה  בחירת  חר לא)  ההליך

 .  זה ענייןב תביעה או דרישה  טענה, כל על מראש מוותר

   איכותה יוניצ  וחישוב ההצעות תאיכו  בדיקת ':ב שלב 17.4

 .הכולל ציוןהמ 80% והמהו האיכות ציון 17.4.1

בדיקה    צוות  תמנה  ת מחיר יחת הצעוועדה לפתה  האיכות  ציוני  בחישו  לצורך 17.4.2

ו/או  מב  לבקר,  היתר  בין,  רשאי  אשר,  המטעמ המציע   חות לקו  אצלשרדי 

או  מי  עם  חחלשו  רותים,שי  המציע  מספק  או  סיפק  להם  את   לבחון  מהם, 

השירותים  כותאי ס.  כוןלנ  מצאתש  דרך  בכל  מתן  הסר  למען  פק מובהר 

מחירהש הצעות  לפתיחת  לצו  ועדה  למנות  יועצים  רשאית  גם  הבדיקה  ות 

עובדי  חיצוניים   להקרןשאינם  ימליץ  הבדיקה  צוות  לפתיחעדו.  הצעות  ה  ת 

 ל מציע.כאודות ציון האיכות ל מחיר

ולהצגת  מנויוזעים  המצי 17.4.3 להווהבפני  הצעותיהם    לראיון  הצעות פתיחת  עדה 

מחירועדה  .רמחי הצעות  לפתיחת  לצרףל  רשאית  ה  נוספים    החליט  נציגים 

הצוות    אנשיתייצב יחד עם  להלמפגש זה על המציע    .כמשקיפים בדיון הועדה

בהצעתו מנהלת/מעצב)  שהוצעו  אוצריטיבקריאי  ת/,  ית /מחהמו  ,תוכן  ת/ , 

   .( מיזם ת/נהלמ   (,טלית )דיגיסיפרת

יציג  ב זה  החברה,  פר  את:  (דיגיטלית)  תרתיסיפבמצגת    ,המציעמפגש  ופיל 

כנדרש    טיםייקפרורשימת   שלושה  בדגש  פירוט  הסף,    פרוייקטים בתנאי 
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  לניסיונם   המינימאליים   היקפים שה  לכך  מופנית   המציעים  לב  תשומת 17.4.5

כפי   איכות  צל  םבה  די  אין   ,הסףתנאי  ב  שהוגדרובתחום,  ציון  קבלת  ורך 

 מעבר  תופעילו  היקפים  טלפר,  ייםהרלוונט  קריםבמ,  המציע  על  לכן  גבוה.

  שצורף  הההצע  ובטופס  בהזמנה   דרשהנ  פי  על,  הסף  בתנאי  דרשהנ  ימוםלמינ

 .הזמנהל

תקבע   17.4.6 מחיר  הצעות  לפתיחת  את בההועדה  ההזמנה  במסמכי  לקבוע  תאם 

 שעמד בתנאי הסף.ציון האיכות של כל מציע 

הוא  צ 17.4.7 הנדרש  )מנקוד  70יון האיכות המינימלי  וכל ה100תוך  ות  ה אשר צע( 

 . תקבל ניקוד נמוך מכך, תיפסל

 המחיר  ציוני  חישוב: ג בשל 17.5

 .הכולל מהציון 20% הווהמ רהמחי ציון 17.5.1

  במחיר  ביותר  הזולה  ההצעה  חירמ  חלוקת  ידי  על  יחושב  להצעה  המחיר  ציון 17.5.2

(  מקסימלי )  100  ציון  תקבלי  כך.  100-ב  תוצאה ה  והכפלת,  הנבחנת  ההצעה

  האחרות: עותלהצ 100 -מ טניםק יחסיים וציונים יותרב ולההז להצעה

 ותר לה בימחיר ההצעה הזו    X   100 =יר  מח  ןציו

 ה הנבחנת מחיר ההצע         

 ההצעות  ודירוג( ומחיר ותאיכ) הכולל הציון חישוב:  ד שלב 17.6

כאמור    הצעותמה  אחת  כל  עבור  יחושב(  ומחיר  איכות)  הזמנהב   וללהכ  הציון 17.6.1

 :הבא באופן, מחירה וציון האיכות ציון לולשק ידי  עליל, לע 17.5.7בסעיף 

 ציון המחיר( X .200)יכות( + ציון הא X 00.8)   =  כוללון ה הצי

                                       

יותר תדורג ראשונה, זאת שלאחריה הגבוה בההצעה בעלת הציון הכולל   17.7.2

, הזמנהב  כזוכה  תוכרז  שונהרגה ראשדו  שניה, וכן הלאה. ההצעהתדורג  

 . הההזמנבמסמכי מור  בכפוף לא

 ת  בהרוה .18

  אי   המציע  ימצא  אם .  ביסודיות  נים השו   נה  ההזמ  מסמכי  תא  לבדוק  המציע  על 18.1

  כלשהו   פרט  ין יב  לא  או,  ההזמנה  מסמכי  בין  ותהתאמ   אי  או   סתירות,  בהירויות

 . בכתב הדברים את ולפרט ןלקר ותלפנ עליוחובה , בהם מהכתוב

 תימסר   ליךהה  םע  בקשר  אחרת  שאלה  וכל  כאמור  פירוט  ובה  הבהרה  ותשאלב  פנייה 18.2

  הבהרות  לקבלת   יפנה  לא  ראש  מציע.  לעיל  1  ב בסעיף קומהמועד הנ  יאוחר  אל  לקרן

, סתירה,  בהירות  יא  בדבר  טענה  כל  בעתיד  מלטעון   מנוע   היהי,  האמור  המועד  בתוך

 .  הליךה סמכיבמ התאמה אי או
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 , לקרן   Wordמסוג  קובץ  חמשלו   באמצעות  ,בלבד  תבבכ  פנותלה  יששאלות הבהרה   18.3

בהתאמסו  היהיאשר   בדר  הסעיפים  לסדר  ביחס  צויןוי  ,הזמנהם    הבהרה  לכל  בו 

 .  תבקשתמ היא הזמנהב ולאיזה סעיף חלק לאיזההמתבקשת, 

ליום    יישלחו  ה ההבהרשאלות    קבצי  18.4 דורגב'  ל  28.9.2020עד  מזרחי    בכתובת   נופר 

nofar.m@telavivfoundation.org.  הפ  המייל   קבלת  וראיש  דאלוו  ונהעל 

 . 03-7240983בטלפון פונית או טל הקרןר מ ואר חוזבאמצעות ד

וח תשובות ההבהרה יס, בעת נתהשאלה, ובכלל זה רשאי  נוסחל  תבמחוי  הנאי  הקרן 18.5

למציעים,   שאלה  לקצרשישלחו  של  מחדשאו    נוסח  נדרש  ,לנסחה  שהדבר    ככל 

 שאלה   קיחל  על  או  שנשאלו  השאלות  כל  על  לענות  תבחיי  ה ינא  הקרן  .לדעתה

לשאלה התש  כי  או,  מאליה  מובנת  התשובה  כי  ,הסבר  אם  תלרבו,  שנשאלה ובה 

  ולא   לתיקונו  או   ההזמנה  כימסמ  לשינוי  הצעה  אלא  אינה  שאלההכי  או    ליליתש

 .תוכנו להבהרת בקשה

הבהרות  תרשאי  הקרן 18.6 לגביהגם    לפרסם  הופנתה  שלא  שאלהבעניינים  הבהרה    ם 

 . וץחפתמועד בו ת, ובכל יפיספצ

 האלקטרוני   הדואר  באמצעות  שלחת  הקרן.  בכתב  עשהיי  ההבהרה  לשאלות  ענההמ 18.7

שפנה יד  לע  נהשנית   תשובה  למכ  עותק לגורם  הבהרה,    ה  כנס   םואבשאלות  נערך 

  מבלי   זאתו  ,הקרןל  פרסמם באתר האינטרנט שתלמי שלקח בו חלק, וכן    -מציעים  

 .  ונההפ את זהותל

 לא   מכי ההזמנהמס  עם  בקשר  שיעשו  שהםכל  ייםשינו  או  תיקונים,  ותבהרה   כי  ובהרי 18.8

ש  ידי  לע  כתבב  נערכו  אם  אאל  הקרן  את  יחייבו   כל.  כך  לצורך  כההסמי  קרןהמי 

  ה מטעמ  מי   או   הקרן  כלפי  למציע  ת תביעהעיל  תיצור  לא  ,בכתב  תינתן   שלא  תשובה

 תיקון   או  הרההב  מסמכי  .הקרן  כלפי   מניעות  או  השתק  ענתלט  בסיס  תהווה  ולא

 תנאי   זקתובח  ההזמנה  כיממסמ  נפרד  בלתי  כחלק  חשבווי  מחייבים  ויהי  כאמור

  כאשר,  לקרן  שיגישו  להצעה  ההבהרה  ימכמס  את  לצרף  דרשיםנ  המציעים.  מתנאיו

 .לחייב את המציע סמכותה בעל ידי על םתומיח הם

  רהסב   או  הבהרה  כל  ללקב  הזדמנות  לו  הייתה  כי  המציע  רמצהי,  הצעתו  הגשת  עם 18.9

  ע הנוג   בכל  טענות  לו  ויהי  ולא  זה  בסיס  על  הצעתו  את  הגיש  וכי  הצעתו  הגשת  לצורך

ההזמנה  לנוסח ויהיה  מסמכי    של  מקרה  בכל.  כלפיהם  טענות  לטעוןמ  ועמנ  ותנאיו 

  את   עקבת  הקרן,  בהם  או  ההזמנה  מסמכי  בין  בהירות  אי   או   התאמה  יא,  רהסתי

  יפורשו   ותשונ   הוראות  בין  ויות הירב  ואי  מותאהת  יא ,  סתירות.  המחייבת  הפרשנות

  או   טענה  כל  תהא  לא  למציע.  הקרן  זכויות  ואת  עהמצי  חובות  את  המרחיב  ופןבא

 .הקרן השבחר  מהפרשנות הנובעת, מטעמו מי או רןהק כלפי, תביעה

 ון עם המשתתפים, פגמים בהצעות ותיקון הצעות די .19

  שההצעות   נת מ  ל ע.  מציעיםה  ידי   על  יועבר  אשר  המידע  פי   על  בחנהית  ההצעות 19.1

  עם .  הצעתם  על  נרחב  פירוט  תלת  נדרשים  םהמציעי,  להן  יהראו  המשקל  תא  תקבלנה

  ןיב  ,הנמקה  חובת   העלי  שתהא  ומבלי  בלעדיה  התדע  שיקול  לפי,  תירשא  הקרן,  זאת
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  עם   לדון,  שלבים  רבמספ  ובין  אחד  בשלב  ובין,  הזמנהב  שלב  בכל,  פה  בעל  ובין  בכתב

יגביהל  ותהבהר  לבקש,  תוהצע  בפרטי  מציע שהמציע  לבקש  בפניה,,    ולבקש   ופיע 

 אם   ובין  בודד  במציע  מדובר  אם  בין,  מתאימות  מצאונ  שהצעותיהם  םמציעימה

  או ו/  לתקן  ,השליםל  (בלבד  מהמציעים  חלק  עם  לרבות)  מציעים  פרמסב  מדובר

הצגת  הצעותיהם  אתהתאים  ל לרבות  בתנאי   יםפרויקט,  עמידתם  לבחינת  נוספים 

   .יכותדרישות האאו  הסף

,  האמור  אף  ועל  דהבמי.  ההזמנהמסמכי    אימתנ  ישנה  או  יתנה,  יוסיף  לא  המציע 19.2

 בגוף   בין  הסתייגות  או  ינויש  ,רחוס,  תוספת  לרבות  המציע  בהצעת  פגם  התגלה

 ה תדע  לשיקול  בהתאם  הקרן נהגת,  אחרת  בדרך  ובין  נלווים  יםבמסמכ  יןב  יםהמסמכ

תיקונה,א  עה ההצ  את  וללפס  ,היתר  בין,  תרשאי  איוה  המוחלט את  לבקש    ו א   ו 

 בהגשת   .נעשו  לא  כאילו  ולראותם  מורכא  תהסתייגו  או  תוספת,  שינוי  מכל  להתעלם

ש על  תר מראמור והמציע מוולפעול כא  תרשאי  היהת  ןקרהש  המציע  מסכים  עתוהצ

 כל טענה או דרישה בענין זה.

  תא  יבלחי  כדי  היף זשבסע  בסמכות   אין  כי,  במפורש  ודגשומ  מובהר  ספק  הסר  למען 19.3

  דרך  בכל  הצעותיהם  את  קןלת  הםל  לאפשר  מנת  לע  יםהמציע  עם  בדברים  לבוא  הקרן

 מפרטי  מפרט  בו  ורלחז  ציעלמ  רלאפש  כדי  או,  מנהההז  במסמכי  מהאמור  שהיא

 הצעתו. 

  מי   או   למציעים  בכתב  פנהת,  נציגיה  באמצעות,  הקרןש  יתכן  ההצעות  הגשת  רלאח 19.4

 יה יה  לא  אולם,  בהצעתם  פרטים  תאיםלה  או  תקןל,  םלילהש,  להבהיר  בבקשה,  מהם

 ון התיק,  ההשלמה,  ההבהרה  התרת  על  או  שהוגשה  ההצעה  שרותכ  על  ללמד  כדי  בכך

מחירה  ידי  על   שיאושרו  ככל  אלא,  ן העני  ילפ,  ההתאמה  או הצעות  לפתיחת   ועדה 

   .לעיל כאמור

 הזכות שלא לבחור בהצעה   .20

ב   ביותר  בוההג  הכולל  ציוןה  את  שקבלה  צעה הב  לבחור  שלא  תשאיר  הקרן 20.1   ההצעאו 

הבאיזה    או,  ביותר  הנמוך  המחיר  וצעה  בה האחרות,  מן  ,  רק  לא  אך,  בפרטהצעות 

 לרבות )  כלפיה  תחייבויותיובה  יעמוד  לא   המציע  כי  שי ממ  חשש   יש   רןלקש  כך  בשל

  ביעות ת  או   פירוק  או   וס, כינרגל  פשיטת   הליכי  הצפוי,  או  הנוכחי  הכלכלי  מצבו  עקב

אויזכה  םבא  דולתיפקו  אחר  חשש  קייםש  או  ,נגדו  ותהקיימ  מהותיות  עהההצ  כי  ( 

כה  ההצעה   אם  או  למציע  כלכלית  כדאית  אינה   מציע  אם  או  תכסיסניתצעה  נראית 

והכל)ככול שתבחר(  ךלערו   הקרן  בחרת   אשר  כלכליות  בבדיקות  נכשל  הההצע   לפי  , 

  .הקרןשל  מוחלטוה הבלעדי הדעת שיקול

  אך ,  תרשאי  יההת,  העניין  נסיבות  לולמכל  לב  םובשי  דיהבלע  הדעת  שיקול  לפי  ,הקרן 20.2

 עבירות ,  ובעניינ  נמצאו  וא  ידו  על  הוצהרו  אשר,  הזמנהב  מציע  וללפס,  תחייב  לא

שירותים  ה  ביצוע  על  שפעהה   להן  שיש  יתכן  הקרן  שלדעת,  תיותמשמעו  תפליליו

 . בהזמנהב



 

 

 

 

 

22 

להתנות  הקרן 20.3 של  מההצע  חלק  רק  לממש  ורשאית,  בתנאים  זכייהה  את  רשאי  ה 

,  הדעת  לשיקו  פי  על,  םהשירותי  היקף   את  להגדיל  או,    ,השירותים  ףהיקמ  או  ףמשתת

  מי   כלכלפי    או  הכלפי  יעהתב   וא  דרישה  , טענה  כל   תהיה  אל  למציע  מקרה  ובכל

 . הזמנהמסמכי הוהכל בהתאם ל המטעמ

ה להציע  הזמנהלבטל את    תרשאי   הקרןהיה  תבאף אחת מההצעות,    הקרן  החרבלא   20.4

מחדש,ולפר  הצעות   מתכונת  סמו  באותה  ש  והן  הן  לנכותבשינויים  לא ראה  או    ן, 

 הבלעדי. הכלל, הכל לפי שיקול דעתלפרסמו 

 

 ים דגשים נוספ .21

 

 ר בזאת כי:מובהל, מכל האמור לעי ועמבלי לגר

לדחות   ת ההצעות שהוגשו, לפסול אולבדוק א  רשאית לפי שיקול דעתהתהיה    הקרן 21.1

להזמי ההצהצעות,  בחירת  טרם  מציע  הזוכה,ן  לדרוש  עה  ופרט  ממנו  כדי  או  /ים 

ה לצורך קבלת החלטה. כן ים אחרים הדרושים ל או פרט/וביחס להצעתו,  הבהרות  

סוג המ  ותים  ליתן שירהתקשר המציע    ים עימםאצל גורמים אחרר  לבר   הקרןאית  רש

או  /ו  יע ר טיב השירות של המצבדב , פרטים מכל סוג שהוא לרבות  ת הזמנה זאנשוא  

ניסיו כבדבר  ו/או  התושנו  לביצוע  פי  בויוחיירו  על  כנדרש  הזמנתיו  ,  המסמכי 

יותר  ב  הצעה המתאימהתהא רשאית לבחור את ה  הקרןת ובאיכות גבוהים.  במיומנו

   ל הצעה שהיא.לבחור כלא ו/או ש

לשתה  הקרן 21.2 הנדרשות  הבדיקות  כל  את  לערוך  רשאית  היה  איכות  בחינת  מציע ם 

לרבותוהער וער  כתו,  לממליצים  סיור  פניה  ביצע  בא יכת  שבהם  ע  המציתרים 

לפרויקט דומים  ולכוח האדם הזמנה זאתושא  מ  פרויקטים  ראיונות למציע  , עריכת 

ך לא חייבת,  רשאית, א  הקרןלל כך, בכ .קרןהת  י שיקול דעפ ידו, הכול על-המוצע על

שיק  פי  כעל  מציע  מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  לנכון,  לול  שתראה  בדבר    הוכחה 

מניסיו ומיומומחיותו,  נו,  כישוריו  העומדים  האמצנותו,  לבצע  לרשותעים  עבודות ו 

 .הזמנה זאת נשוא הפרויקטובהיקף של  מהסוג

היא או שלא לקבל כל הצעה שו/  זמנההה  כות לבטל אתהזרת לעצמה את  שומ  הקרן 21.3

ת על פי  נה, וזאנוסח שובין בבין בנוסח זהה ו  החדש הזמנה להציע הצעות  לערוך  ו/או

דע ולמשוהב  הבלעדיתה  שיקול  מסויג,  דרישה  תתפילתי  טענה,  כל  תהא  לא  או ם 

 ג' בגין כך.  מי מטעמה ו/או צד  הקרןמין וסוג שהוא, כנגד  תביעה מכל

  יהיו   הזמנהל  הקשורות  או  הזמנה ל  הצעה  בהכנת  כותהכרו  ,וסוג  ןמי  מכל,  הוצאותה 21.4

 .ההזמנה התהליך נשוא לתוצאות קשר כל ללא, המציע חשבון על

בבהשתת 21.5 כלכי לר ומסכים המציע  מצהי  נההזמפותו  בשום מקרה  לו  יהיו  טענות   א 

בו, ולא  טהאו בגין ההחלוהשתתפותו בו  הזמנהכספיות או אחרות, בקשר ל ,ותביעות

 הזמנה ת ההצעה לבגין הוצאותיו להכנ, לרבות הקרןאו השבה מל פיצוי זכאי לכיהיה 
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טעםזה כל  בשל  ע  ,  ל  ילהאו    שינוי   ,העיכוב,  ההפסקת,  המקיו  לרבות  הזמנהבקשר 

   לת הצעת המציע.או בעקבות אי קב הולביט או התנאי

ב 21.6 להתקשרות  בקשר  משפטיים  הליכים  יינקטו  וכתוצאה  הזמנהאם  תעוכב  מ   זה  כך 

עם  ההתקש מהמצרות  ו/או  ימי  המתבוטעים  מתחייבים  לת  ציעיםל,  את  שלא  בוע 

י  הקרן כלבית משפט מוסמך    בטלבגין כך, אף אם  מי    רןהקשהי של  התקשרות  עם 

   .עיםיהמצמ

 ייה, חלקה או בכלל. בגין אי מימוש הזכתהיה כל זכות תביעה  לא  זוכהל 21.7

ים למציע  ונמסר  ןהקרהבלעדי של    שההם רכו  זאת    הזמנההמסמכים המצורפים ל  כל 21.8

ה  לצורך למבחן  הגשת  לע צעתו  ו/או  להעתיק  אין  בלבד.  זה  שימ  שותהצעות  וש  כל 

תקבל    לא  ןהקרמציע לעיין.  אשר בו רשאי הא באוגדן  לרבות לאחר במסמכים אלו  

   הקרןבמשרדי נתקבלו ישירות יה לא הצעה שמסמכ

בכל    הקרן 21.9 האחרשאית,  המועד  טרם  להגעת  ההרון  במסמכי ל  צעות,שת  הכניס 

  פרסם ליו, שינויים ותיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או  פחת בחוזה ונסלרבו  ההזמנה

הורמי דרישות או  ו/או  נוסף  נוספודע  זא ההזמנהם במסמכי  לאלו הכלולית  אות  ת  , 

 מציעים.  או זיקה לשאלות ה/הבלעדי, וללא תלות ו לפי שיקול דעתו

וההב  21.10 השינויים  כאהתיקוניהרות,  יהם,  נפר  וומור,  בלתי  מתנאי  חלק  ,  ההזמנהד 

אינטרנט של באתר ה  ויפורסמול המציעים אשר השתתפו בסיור המציעים  ו לכישלח

ב אחר ההודעות אחריות הבלעדית לעקול המציעים הע  מובהר כי  בכל מקרה    .הקרן

באתרוה שיפורסמו  השינוי.  הבהרות  והתיקוניםההבהרות,  ידי  ים  על  יצורפו   ,

 חתומים על ידם.  םשה תם, כלהצע המציעים

רשא  הקרן 21.11 כלבחית  תהא  ואת  המציע,  של  כושרו  ואת  הפיננסית  יכולתו  את  וח ון 

המשאבים  האדם ואת  עמידתו  בחלצורך  ו  תרשולהעומדים  ,    ההזמנהבתנאי  ינת 

 . והחוזה

מתחיי 21.12 בסוד  המציעים  לשמור  בזאת  ו/בים  שיימסר  מידע  להכל  שייודע  לשם  או  ם 

עבירו הנ"ל, לה  וחוזה אלו ולא לפרסם המידע  הזמנהם להתאב  בויותייביצוע ההתח

תקופת ההתקשרות החוזית משך כל  או להביאו לידיעת אחר, בכל צורה שהיא, הן ב

   לאחר סיומה.הן הצדדים ו בין

 הזמנה הזכייה ב .22

 .  הזמנהוכה על הזכייה בתודיע בכתב לז הקרן 22.1

במועד  או    יהיהזכה על  הודעם ה מיו  יום  14ת תוך  יל את העבודומתחייב להתחהזוכה   22.2

הזוכה למרות האמור,    .הקרןהעבודה שימסר לו ע"י    נקוב בצו התחלתהמאוחר יותר  

או כל פעולה אחרת  ו גיוס כ"א  יוד אות, רכש צלהתחיל בכל פעולת התארגנא יוכל  ל

דיו בי, עד אשר יש בצורה כלשהי הקרן יצירת מחויבות כספית של ורמת בעקבותיההג

 .בקרןמוסמכים ים ההגורמרת ע"י נה מאושהזמ
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הזוכה את הערבויות משלוח  ימים ממועד    7בתוך   22.3 ימציא  הזכייה,  על  הנ"ל  ההודעה 

בחוזההמפורטו אישורההתקשרות  ת  הביטוח  ,  הי  הנדרוכל  פי  מסמכים  על  שים 

  .הזמנהה

המקדמיות  כל  שהושלמו   לאחר 22.4 במסמכי  כמ  הדרישות  ף תוסי  הקרן,  הההזמנפורט 

ג  את על  החתימתה  המציום  החת  החוזבי  הצעתושהגיש  עם  יחד    אל   רויעבתו,  ע 

  כל   של  לקיומה  מלטעון  מנוע  הזוכה  יהיה,  הזמנהב  הזוכה  עם  חוזהה  נחתם.  וכההז

,  ום פרס,  הבנה,  עההצ,  מצג,  התחייבות,  הבטחה,  מידע  על  סבהתבס  ובהח  או  זכות

 י לפנ  בין,  פה-בעל  ביןו   תבבכ  בין,  חוזהלמחוץ    שנעשו  צהרהה  או  דיון,  פרוטוקול

 .שנחתם לאחר ובין חוזהה תםשנח

  הזמנהאם לאחר ההחלטה ב   הזמנהבטל את זכייתו של הזוכה בתהא רשאית ל  הקרן 22.5

מהותהקרןלדעת    ,חל שינוי  במ,  לרעה  הכי  הזוכצבו  של  נודע  לכלי  אם  או   לקרן ה, 

שר  ל ההחלטה ואעש בה כדי להשפיע  על עובדה מהותית שי  הזמנה ב  לאחר ההחלטה 

רם  לזוכה, בט  הקרןלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה  קבבעת    ןלקרה  לא הייתה ידוע

 הקרן ר בגינו שוקלת  לגורם אשקבלת החלטה לביטול זכייתו, לקבלת הסבריו ביחס  

 . ו כאמורבטל זכייתל

ום על  ו/או לא לחת  נה להציע הצעותההזמטל את  ת לעצמה את הזכות לבשומר  הקרן 22.6

ם לשיקול דעתה  זאת בהתאהיא, ו בה שסי  ולו או חלקו, מכללא לבצעו, כ  ה ו/אוהחוז

רישה ו/או צד ג' כל תביעה או ד  הקרןתתפים לא תהא כלפי  ולמשהבלעדי והמוחלט  

 . שהוא טענה בגין כך מכל סוגאו 

 ודעות ה .23

  שלו  ופרטי קשר, הזמנהל הקשור בכל נציגו  של  שמו  את בטופס ההצעה יציין מציע לכ 23.1

 .הזמנה ל קשורה בכל הודעות קבלת לצורך

  שנשלחה   דעההו.  אלקטרוני  בדואראו    ביד  במסירה  , רשום  ארבדונה  ות תשלחדעהו 23.2

 ודעה ה.  המשלוח  מיום  קיםעס   ימי  שבעה  תוך  ליעדה  הגיעה  כאילו  תחשב  בדואר

 . ירתהמס  שלאחר  ןהראשו  ים העסק  ביום  ליעדה  יעההג  כאילו  תיחשב  ביד  רהשנמס

 אישור   קבלת  חראל  רק  עדהלי   הגיעה  כאילו  תחשב  קטרוניאל  בדואר  שנשלחה  הודעה

 .וניאלקטרה דוארה של הירמס

 שיפוט  ותסמכ .24

 בו   הזוכה  עם  םחתשיי  חוזהוה  בהזמנה זאת    שעילתה  תובענה  בכל  לדון  תהבלעדי  הסמכות

 . העניינית לסמכות םאבהת,  תל אביבב מוסמךה המשפט לבית ורק אך תונהנ, מכוחו

   טויקפרתקציבי ל וראיש .25

הזוההתק המציע  עם  מ  הפרויקטלביצוע  כה  שרות  בקבלת  בפועל  וותנית  תקציב  תרומה 

 כדלקמן:ניין זה מובהר , ולע קטהפרוי לתכנון וביצוע
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או  הפרויקטוביצוע  כנון  ת 25.1 כולו  ממנו,  ,  חלק  בקבכל  ולת  מותנה  אישור תרומה 

 תקציבי.

ר  הקרן 25.2 להגבתהא  ה ישאית  את  המאושריםלתקצבהתאם    וזהחל  והתרומות    יבים 

שישיתקבלו כפי  לראו ,  לעת,  מעת  באמצעותשרו  חלק    בות  וביצוע  תכנון  על  החלטה 

תכנ  ויקטהפרמ או    ונואו  חלקי  באופן  ובימצומצם  וביצועו  תכנונו  באופן  או  צועו 

 .הקרןל והמוחלט שהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החלטתה וב הכל לפי  –הדרגתי 

 

  בוד רב, כב

                                

וח לפית  יפו  קרן תל אביב 
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 א' נספח 

   תצהיר

 

ת  יב ב  ותתצוג ת  תוכן והקמ  , פיתוח, עיצובוןתכנ  פרויקט  עלביצואני מעוניין להגיש הצעה   .1

צורף להזמנה   החוזה אשר  תאם לתנאי, בה"( הקרן)"  לפיתוח  יפו  קרן תל אביבעבור  העיר  

   ו.ז

  

י נאזמנה על נספחיה, ואת כל תקתי את כל מסמכי ההיינתי ובדלאחר שע  תו מוצעהצעתי ז .2

האמ את  ורההתקשרות  והבנתי  לביצועם,  הקשור  כל  ואת  בחוזה  ידועים  ים  והם  תוכנם 

לי   מסכומובנים  בוהנני  הכלולות  וההתחייבויות  התנאים  כל  את  עלי  ומקבל  מסמכי ים 

 ו/או אי גילוי ו/או אי ידיעה  כל טענת    ותר על יג והנני מוסיבחוזה, ללא כל  מנה לרבות  ההז

התאמה וכל טענה אחרת ביחס להתקשרותי י  פגם, מום או א  נתטעות ו/או הטעיה ו/או טע

 זו .  בהזמנה

  

 ר:  ל, הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי ואני מסכים בין היתהאמור לעימבלי לגרוע מכלליות  .3

לפ .3.1 בחירת  כי  בידי  הני  דע  ,קרןה  ,הקרןזוכה  שיקול  א  רשאית  ה,תלפי  ת לראיין 

א כולם  הסבהמשתתפים,  פרטים,  לקבל  מקצתם,  ומריו  נוספיםם  לרבות   סמכים 

לנכון שתמצא  כפי  ההצעה  מסמכי  חוות  להשלמת  ולקבל  בדיקות  לערוך  דעת , 

 חלקם.   וגורמים שונים לגבי המשתתפים והצעותיהם, כולם או מיועצים

להחל  הקרן  יכ .3.2 לדרוש  המקצוע  א  יףרשאית  מבעלי  של  מבחד  אני ו  הפרויקטהלכו 

כמתחייב   בלעשות  אחר  מקצוע  בעל  ולהציע  גבוהים    עלן  רצון כישורים  לשביעות 

 .הקרן

מתחיי  הקרןכי   .3.3 לאינה  ההצעהבת  את  ב  קבל  הגבוה  הכולל  הציון  אבעלת  ו  יותר 

 כלשהי.  ביותר או הצעה  זולהה ההצעה

ו  פיה ו/א  לע  הפרויקטביצוע  ו  א  עצמה את הזכות לבטל ההזמנהשומרת ל  ןהקרכי   .3.4

ח ת הצעות בין בנוסגשו להוציא הזמנות חדשות להל כל הצעה שהיא ו/אשלא לקב

תתפים  ולמש  עתה הבלעדי והבלתי מסויג,קול דזהה ובין בנוסח שונה, וזאת על פי שי

דרישה  לא טענה,  כל  וסוג שהוא,  תהא  מין  מכל  תביעה  מטעמה    ןהקרכנגד    או  מי 

 כך.  ן בגיו/או צד ג' 

  

רמה ב  דרש לצורך ביצוע ההתקשרותהמשאבים והצוות הנ  הזמן,את    יש לי כי    הנני מצהיר .4

ביותר מחו הגבוהה  לי  אין  לפגו,  העלולה  קודמת  בזמיניבות  לע  צוותי  ושל  שלי    , מיזם ות 

 עבודה זו. לואתן עדיפות 
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במידע    אני .5 כי לא אעשה כל שימוש  לי בקשר להזמנה  ובמסמכים  מצהיר,    ,וזאשר נמסרו 

הגשת לצורך  ב הצ  אלא  אני מתהעתי  כל  .  בסוד  לשמור  לי בקשר  חייב  התגלה  אשר  מידע 

 הגבלה בזמן. ולהזמנה, ללא  ןקרל

ב  כן הנני מצהיר כי ידוע .6 מבעלי   ל ידי מיעתנוהל על ידי ו/או  , לא  הזמנהאם אזכה בלי כי 

בין באופן ישיר   המציע, כל פעילות ו/או קשר,או עובדי  המציע ו/או נושאי המשרה במציע ו/

עקיף,  ביו נען  לא  אוכן  עיסוק,  בתחומי  קייםסוק  ני  שר  של  חשש  או  גולגביהם  עניינים  ד 

  , ייקבעו בהתאם לשיקול הקרןניינים עם  ו ניגוד ע. ידוע לי כי תחרות ו/אהקרןרות עם  תח

די את תוכן ההתחייבות,  ידיעת עובכמו כן הנני מתחייב להביא ל  .הקרןעתה הבלעדי של  ד

יף זה, תעמוד בתוקפה יבותי בכל האמור בסעהתחי  ידם. קוים על  כי התחייבות זו ת  אדולוו

ההתקשרוכ  במשך תקופת  במשך  ל  וכן  סיומה  6ת,  לאחר  כי    חודשים  ופת "תק.יובהר 

 . ל שתוארךכתיה, כההתקשרות" משמע על הארכו

הכספי .7 הצעתי  את  ביססתי  כי  מצהיר,  על  אני  הזו  שיקות  פי  ועל  וחישוביי  דעתי    לנתוני 

ופה  תקלהזמנה, ואף ל  1ור בסעיף  בתוקף כאמ  זרת ותהיהה בלתי חוי זו הינהבלעדי. הצעת

 . הקרןתבקש נוספת כפי ש

אחר שאגיש  לה לא תתקבל ה או אי הסכמה לתנאי ההזמנבנבדבר אי ה ידוע לי, כי כל טענה  .8

 את הצעתי בהזמנה להציע הצעות. 

  ותביעות, ל טענות  היו לי בשום מקרה כילא  ה אני מצהיר ומסכים, כי  ותי בהזמנבהשתתפ .9

בקש בה אוכספיות או אחרות  בה,  ב   ר להזמנה, השתתפותי  זכאי  גין ההחלטה  ולא אהיה 

 נת הצעה זו. ות בגין הוצאותיי להכ, לרברןהקה מלכל פיצוי או השב

 

 

  

 שם המציע: ___________________          

   

 ____   __________________כתובתו:_     

  

 :__________________  ____          טלפון_________:.______מספר ת.ז./ח.פ     

  

 __________________ ן נייד:טלפו     

 

 _________________________ _ דואר אלקטרוני:
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 __ __________ _________________ ___שם איש הקשר לצורך הזמנה ותפקידו      

  

      

 _____________________    ____________________ 

 תאריך     ימתו  שם המציע וחת     

      

  

 ראישו

 

ע  אני מאהח"מ   _____________ ,ו"ד  ה"ה  כי  בזאת  חתמו  _שר   ____________________

ות  אצעה והתוצתנאי הה  םוסברו להעל מסמך זה, לאחר שה  ]המציע[בשם ________________ 

הנובעהמשפט הימנהיות  מחי  חותמת  בצירוף  חתימתם   וכי  ות  דבר  לכל  המציע  את    תיבהתאגיד 

 וענין.  

  

 _ _ _______                                                    תאריך :

  חתימת עו"ד
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 ' ב נספח 

 תצהיר 

 

 וכי אהיה תהאמ את מרלו עלי כי שהוזהרתי ת.ז ___________ לאחר __________ מ"הח אני

 :כדלקמן זהב ה/מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים עונשיםל צפוי

 בהזמנה  המציע שהוא"( המציע: "לןלה: ___________________  )בשם זה תצהיר תןנו הנני

 עם להתקשר המבקש"( המכרז: "להלן)ן, עיצוב, פיתוח תוכן והקמת תצוגות בבית העיר תכנול

 . המכרז  במסמכי תהכהגדר –" קרןה"

 

 .עהמצי בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני

 

 גופים עסקאות בחוק כהגדרתם" שליטה בעל"" זיקה בעל"  יםהמונח משמעות ,זה תצהיריב

, לי הוסברה כי ת/מאשר אני "( ציבוריים גופים קאותעס חוק" )להלן: 1976 –ו "התשל בורייםצי

 .אותם ה/מבין אני וכי חים אלהנמו של ותםמשמע, עמי מט יועץ דיי-על

 

 . עוסק מורשה הרשום בישראל או אלבישר הרשום תאגיד הינו המציע

 ותעסקא חוק פי על ורשימות מ"מע ,חשבונות  פנקסי ניהול על תקף אישור -  ב" רצ .1

 הכנסה מס שלטונות ידי על שניתן כפי רבמקו  מס ניכוי על אישור וכן  ,יבורייםצ גופים

         - מ"ומע

      

 מרואה ,וריים ציב םפיגו עסקאות חוק פי על "רשהמו פקיד"מ ל"כנ אישור להמציא ניתן)

   .(מס  מיועץ או  וןחשב

  זכויות   שמירת  בעניין  יהםחובות  את  מקיימים  בו  השליטה  בעלי  וכל  עהמצי  כי  לאשר  הנני .2

 בית   חוקל  השניה  תבתוספ  המפורטים  החיקוקים  כל  לרבות  ודההעב  דיני   פי  על  עובדים

-ה"נתש[,  לבמשו  נוסח]  הלאומי  הביטוח  לחוק  בהתאם  וכן  1969-ט"תשכ,  לעבודה  יןדה

"להלן )  המציע   על  ליםהח  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי   על  וכן  1995  חוקי : 

 "(.העבודה

 

 יש לסמן:  .3

לא  מציעב לחוק( ה2ת )כהגדרתו בסעיף הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרו

עבירה עפ"י חוק   -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  טדין חלו ורשע בפסקה

 , שנעבר1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-נ"אם התשריעובדים ז

 (. 31.10.02לאחר יום 
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דין חלוט ביותר ב לחוק(, הורשעו בפסק 2הגדרתו בסעיף קה אליו )כאו בעל זי מציעה

י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  "פעבירה ע -ניין זה רה לעמשתי עבירות )עבי

 -ק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי חו 1991-אהתשנ", דין והבטחת תנאים הוגנים(כ

ת במכרז, להגשת הצעו(, אולם במועד האחרון 31.10.02אחר יום , שנעבר ל1987

 ה האחרונה.חלפה שנה לפחות ממועד ההרשע

    

 המיותר(:  תלמחוק א ת, כי )ישר בזאבנוסף, הנני מצהי .4

  –)להלן   1998-תשנ"חה כויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק שוויון ז 9הוראות סעיף  4.1

 . מציעק שוויון זכויות( לא חלות על החו

 ו א

 והוא מקיים אותן:  עמציות על הלחוק שוויון זכויות חל 9הוראות סעיף  4.2

תו  ל התחייבוע מציעעובדים לפחות, ואני מצהיר בשם ה 100מעסיק  מציעה .א

והשל  לפנות הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  החברתיים מנהל  ירותים 

  לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9ף  חובותיו לפי סעי  יישוםת  לשם בחינ

הנחיה כאמור שיש    ם לא תינתן לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואול   –

 ן זכויות; )ה( לחוק שוויו8בד מדי כהגדרתו בסעיף להטיל נטל כבה כדי 

 או 

ם  ד העבודה הרווחה והשירותיהתחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משר עמציה .ב

יה סקת משנה )א( ונעשתה אתו התקשרות שלגביים לפי הוראות פהחברת

משנה   פסקת  באותה  כאמור  כי    הוא  –התחייב  ממנו,  הצהיר  כנדרש  פנה 

א גם  כויות, הולחוק שוויון ז 9שום חובותיו לפי סעיף ואם קיבל הנחיות ליי

 יישומן; ל פעל

  

מנהל הכללי זה ל  ירלהעביר העתק מתצה  המציע    אני מצהיר על התחייבותו של   4.3

מש החברתיים,של  והשירותים  הרווחה  העבודה  ממועד    30בתוך    רד  ימים 

 ההתקשרות.

 

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן ימתיחת להלן ,ישמ זה

 

 

 

____________________   ________________ _________________  

 וחותמת חתימה         שם       תאריך        
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 ן הדי עורך אישור

'  ברח במשרדי____ _____ דין עורך  בפני ופיעה________  םביו כי, בזה מאשר הנני

  ידי על ה/ועצמ תה/שזיהה' _______________ גב /מר__ _______ ובביש /בעיר__________ 

 את הירלהצ ועלי כי, ושהזהרתי ואחרי אישי  ופןאב לי ת/כרהמו____/ ______ ' מס זהות תעודת

  ונותנכ את ה/אישר, כן תעשה /עשהי  לא אם, קחוב הקבועים נשיםלעו ה/יצפו היהי וכי האמת

 .עליה ה/םוחת ל"הנ ההצהרה

 _________________ ____   ______________________ 

 דין -עורך                     חותמת         
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 ' גח פסנ

 

 ואיכות המציע וההצעה תנאי הסףעמידה בהוכחת מסמך 

   יעפרטי המצ

          ם המציע: ש .א

         : מס' ח.פ./ ע.מ. .ב

        : ולל מיקוד( מען המציע )כ .ג

          ציע:שם איש הקשר אצל המ .ד

           תפקיד איש הקשר: .ה

          קווי:  טלפון .ו

          ד: טלפון ניי .ז

          קטרוני:לא דואר .ח

 

 : 10.2שבסעיף    העומדים בתנאי הסף   קטים פרויי   3תיאור  להלן  

 ______         :  הפרויקט םש .1

  _______        מזמין העבודה:

     ע:  המצי והשירותים שסיפק הפרויקטר תיאו

          

          

           

           

    ם:   שירותי תקופת מתן ה

        :  טקהפרוישל  יהיקף כספ

       :   ויקט הפרם איש קשר אצל מזמין ש

          ר: ן של איש הקשמס' טלפו

 

  _______        :  הפרויקטשם  .2

  ____ ___       מזמין העבודה:

     המציע:   שירותים שסיפקוה הפרויקטתיאור 
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    השירותים:    תקופת מתן

        :  קטיהפרוי של ספהיקף כ

       :   רויקט הפשם איש קשר אצל מזמין 

           פון של איש הקשר:מס' טל

 

 ______         :  הפרויקטשם  .3

 ______         מזמין העבודה:

     המציע:  ירותים שסיפק והש הפרויקטתיאור 

          

          

           

    השירותים:   תקופת מתן 

        :  טקהפרוישל  פיהיקף כס

       :   ויקט פרהם איש קשר אצל מזמין ש

          : ון של איש הקשרמס' טלפ

 



 

 

 

 

 

34 

 ' דנספח  
 

  ומצב החברה כספי  מחזור אודות מבקר חשבון-רואה אישור
 : לכבוד

 פיתוחל קרן תל אביב יפו
  
 . נ.ג.א
 

   [לציין את פרטי המציע] : הנדון
 
שנים    עארבב  ,ל מע"מלוכ  לאות,  לפח  מיליון ₪   2היקף של  , בממוצע   תיכספי שנמחזור  למציע  

 . בתקופה הנ"ל לפחות  ₪יון למי 8מיצטבר של  מחזור לאמור   (2016-1019) נותאחרוה
 
" שבפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ לעניין סעיף זה, כמשמעות ההגדרה "הכנסה  –  מחזור כספי 

גופים או של    או חברת בת  םא  חברהשל    מחזור כספי  כולל גם  "מחזור כספי שנתי",  ויובהר כי  
 . סמכי ההזמנה.למ 10.6ו  10.5פים ור בסעיאחרים כאמ

. 

 חי עסק הרתאז אין, המציע בדוחות הכספים האחרונים של  כי  להצהיר הריני. 
 ידה -על  או/ו  נגדה  ננקטו   ולא   הינו חברה פעילה  המציעידיעתי  למיטב    כי  מאשר  אני  כן-כמו 

 . נושים הסדר או/ו נכסים כינוס או/ו פירוק או/ו ןפירעו לותחד בגין ייםמשפט הליכים
 
 ור בו מאושר בזאת. האמשבכל ריבוע  Vיש לסמן ** 

 
 

 ,רב בכבוד

 __ ______________      ___________________ __________________   ח"רו
 תאריך         וחותמת חתימה        מלא  שם         

  _____________ _____ _______________ ____ 
 טלפון  מספר      כתובת
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 נספח ה' 

 

 ותוכניות   פרוגרמהמסמכי 

 

 להורדת מסמכי הפרוגרמה   קישור

 קישור להורדת תוכניות אדריכליות 
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 ה כספיתעהצ טופס הגשת    –ב'    מסמך

 

 ( עטפה נפרדת וסגורהבמ , נספח זה, מלא וחתום) 
 

 לכבוד 

 ביב יפו לפיתוח קרן תל א

 ____________  מציע: __________________שם ה

 _________ _____________________תובת: ___כ

 __________________________________  :פוןטל

 _____________________ ./עוסק מורשה: מס' ח.פ

 _ _______________________ך: _________ תארי 

 ________  חתימת המציע: ___________________

 _______ יע: ____________________חותמת המצ

 

ן והקמת תצוגות  יצוב, פיתוח תוכן, ענולתכ הצעות  הזמנה להציעת במסגרת יהצעה כספ הנדון:

  24בת  תחזוקה ואחריות לתקופה קבלת שירותי לרבות ל אביב, ת ,27' ביאליק בבית העיר ברח

 הקרן לידי הפרויקט מסירת  לאחר דשיםחו

 

   :הינה זאת  הזמנהנשוא מתן השירותים  תמורה בגיןתנו הכספית לתשלום הצעה

 ______________ ש"ח( ________ילים: __ ______________ ש"ח )ובמ__

 בספרות. , יחול הרשוםהספרות למילים * בכל מקרה של סתירה בין

 

 . יןמ, ובעת התשלום יתווסף עליו מע"מ כדמע" כולל  אינוכי הסכום הנקוב לעיל ר  מובה

 

זו אינה על    הצעתנו  "    ₪   2,650,000עולה     ₪   1,900,000-נופלת מאינה  ו,  "(מירביהסכום ה)להלן 

 "(. מזעריהם סכוה)להלן: "

 

או להעמידה    רשאית לפסול ההצעה  ןרהק,  מירביסכום הההגבוהה מאם נציע הצעה    ידוע לנו כי

  הקרן,  זעריסכום המהכה מונציע הצעה הנמ  ואם  ;שיקול דעתה הבלעדי  , לפיירביסכום המהל  ע

ים מראש על כל טענה  ותרואנו מו,  ערימזה  םסכוהעל    הדעמיאו לה  רשאית לפסול ההצעה  רןהק

 בעניין. 

האבמ מכל  לגרוע  מסמכילי  ביתר  הצעת,  ההזמנה  מור  כי  לנו  הצעה  ידוע  הינה  דלעיל    המחיר 

את השירותים    המציע  שלההוצאות    כל   הכוללת  כל  בתקובגין  להעניק  ,  ההתקשרות  תפשעליו 

לפי  עבור  לרבות   להעמיד  שעליו  הצוות  ת  לאורך  ההזמנהתנאי  ל  12  סעיףאנשי  ת  קופכל 
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והתחזוקה,   האחריות  תקופת  לסיום  עד  את  ההתקשרות  כוללת  כל לרבות  ואחריות,  התן  מוכן 

ן לואן בגיאת העבודות המבוקשות במ  ת, בכדי לבצעיפושירות ועק יבי העלות ו/או הוצאות ימרכ

או  .אתז  הזמנה היטל  או  מס  כל  כוללים  המחירים  כי  ספק  הסר  למען  אח  מובהר  ת,  רתוספת 

   שלישי. לצדשלום ות כל תלרב

מצהירים   לנואנו  ידוע  וכי  מתחיי,  לכך,אנו  לעיל  מלבדש  בים  לקבל ,  הצעתנו  זכאים  נהיה  לא 

יוע  מכל קבלן משנהו/או    הקרןמ ו/אוו/או  וע לצורך ביצ  הקרןעם    עימנו אוספק שיתקשר  כל    ץ 

 .קטפרוילבקשר  רתחום או טובת הנאה אכל תשלורם אחר, ו/או מכל גהשירותים 

 

 

 

  

 

 תאריך   חתימה   ציע שם המ




