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לוח זמנים לעריכת המכרז:

 .1מועד הגשת שאלות הבהרה :עד ליום ( 22/04/2018כולל)
 .2מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז :ביום  ,01/05/2018בשעה 12:00
 .3תוקף ערבות ההשתתפות :עד ליום ( 01/08/2018כולל)
 .4חתימת החוזים על ידי הזוכים :תוך  5ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה

יפה נוף רשאית לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל בהודעה שתימסר למציעים.

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס'  25/2018למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור
3

תוכן העניינים
המסמכים המפורטים מטה ,מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד ,מסמכי
המכרז:

מסמך א'

הזמנה להציע הצעות
טופס 1
טופס 2
טופס 3
טופס 4
טופס 5
טופס 6
טופס 7
טופס 8

ניסיון המציע
נוסח כתב ערבות להשתתפות
הצהרה על מעמד משפטי
הצעת המציע
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
חלקים חסויים בהצעה (אופציונאלי)
תצהיר בדבר היעדר הרשעות

מסמך ב'

תכולת השירותים

מסמך ג'

חוזה
נספח א'
נספח ב'

אישור עריכת הביטוחים
הצהרת שמירה על סודיות

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס'  25/2018למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור
4

מסמך א'
הזמנה להציע הצעות
.1

כללי
.1.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ (להלן גם" :יפה נוף" ו/או "המזמינה")
מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור ,הכל כמפורט בהזמנה זו על
כל נספחיה.

.1.2

כחלק מפעילותה מעוניינת המזמינה להתקשר עם גורם אשר יספק לה שירותי דוברות
ויחסי ציבור .בבסיס ההתקשרות עומדת מטרת המזמינה לחיזוק ,שיפור ומיתוג
תדמית העיר חיפה ופעילות המזמינה .כמו כן מבקש המזמין ,כי השירותים האמורים
יכללו גם הנגשה של שירותי המזמין לציבור ,בין היתר ,באמצעות מדיות חברתיות.

.2

השירותים
השירותים מתוארים בהרחבה במסמך ב' (תכולת השירותים) ,ויכללו בין היתר:
.2.1

ייצוג תקשורתי של החברה במדיות השונות ,נוכחות תקשורתית מידית בכל
אתר/מקום שיידרש ,פעילות בקרב מובילי דעת קהל .השירות כאמור ייעשה כשהוא
מתייחס גם לערוצי 'ניו מדיה' דוגמת אתרי אינטרנט ,רשתות חברתיות ,פורומים
אינטרנטיים' ,תקשורת מובייל' ועוד.

.2.2

ניסוח הודעות לעיתונות ,כינוס מסיבות עיתונאים ,שיחות רקע עם עיתונאים ויחסי
ציבור שוטפים.

.2.3

גיבוש מסרים ,היערכות למצבי משבר תקשורתיים וליווי צמוד במשברים.

.2.4

במסגרת השירות יידרש הזוכה להשתתף בישיבות עם גורמי חוץ ופנים בסיורים ובכל
פעילות נדרשת נוספת ככל שתורה לו המזמינה.

.2.5

מובהר כי הפירוט שלעיל נועד לנוחיות המציעים בלבד ,אינו ממצה ואינו מחליף את
הפירוט המלא אשר במסמך ב' (תכולת השירותים).

.3

תקופת ההתקשרות
.3.1

משך ההתקשרות לביצוע השירותים הינו  24חודשים מיום החתימה כדין על הסכם
ההתקשרות (מסמך ג') (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").

.3.2

המזמינה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה על פי תנאיה וללא
כל שינוי בתמורה ,לתקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת עד לתקופת הארכה
מצטברת של  36חודשים נוספים (להלן" :תקופת האופציה") .ככל שתחליט המזמינה
לממש את האופציה הנתונה לה ,תודיע על כך לזוכה  30ימים לפני פקיעת תוקפה של
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ההתקשרות הראשונה .לא הודיעה המזמינה על הארכת ההסכם כאמור – יפקע
ההסכם במועדו המקורי ,בלא שתידרש המזמינה ליתן בגין כך כל הודעה נוספת.
.3.3

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין כל התחייבות (או מצג) מצד המזמינה להאריך
את ההסכם (בכלל או לתקופה כלשהי) .המזמינה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט שלא להאריך את תקופת ההסכם כלל ,וכי על המציע לערוך הצעתו
(ולתמחרה) בהינתן תקופת ההתקשרות הראשונה בלבד ,ללא כל הסתמכות – במחיר
או במסגרת ההתארגנות הפנימית שלו -על הארכות כלשהן.

.4

היקף ההתקשרות
.4.1

המזמינה מעריכה כי היקף ההתקשרות לשנה אחת יהיה בין  300ל 400-שעות .מובהר
כי נתונים אלו מובאים לצורך התרשמות המציעים ואין המזמינה מתחייבת בהזמנת
היקף שעות עבודה כלשהו או מגבילה את עצמה להיקף כאמור .למציעים ,לרבות
למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

.4.2

.5

בכל מקרה מובהר כי התמורה למציע הזוכה תשולם בהתאם לביצוע שעות עבודה
בפועל ,בהתאם לדרישת המזמינה ,כמפורט בהסכם ההתקשרות ,מסמך ג'.

תנאי סף
על המציע המגיש הצעתו למכרז לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:
.5.1

תנאי סף מנהלים
.5.1.1

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות ,על פי הוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1976-לצורך
הוכחת האמור ,יצרף את המסמכים הנדרשים ,כמפורט בסעיף  6להלן.
המציע ימציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
בנוסח טופס .5

.5.1.2

המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי או שהינו
עוסק מורשה הרשום בישראל .יודגש כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי
ישות משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז זה ,לרבות
הערבות הבנקאית ,יהיו על שמה של אותה ישות משפטית.

.5.1.3

במידה שהמציע הוא תאגיד ,עליו להיות ללא חובות אגרה שנתית לרשם
החברות/השותפויות ,בגין השנים הקודמות למכרז; במידה והמציע הוא
חברה – על המציע לצרף להצעתו נסח מרשם החברות שמעיד שנכון למועד
האחרון להגשת ההצעות ,החברה אינה מפרת חוק ואינה בהתראה לפני
רישום כחברה מפרת חוק.
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.5.2

תנאי סף מקצועיים
.5.2.1

המציע הינו משרד דוברות  /יחסי ציבור בעל וותק פעילות של חמש ( )5שנים
לפחות .הוותק יחושב מיום רישומו של המציע כדין במרשם הרשמי
הרלוונטי.
להוכחת תנאי סף זה ,המציע ימלא את טופס  1ויצרף תעודת התאגדות של
המציע ונסח רשם חברות עדכני.

.5.2.2

המציע יציג מועמד מטעמו ,אשר יעניק את השירותים בפועל עבור המזמינה
ומועסק על ידי המציע  2שנים לפחות (להלן" :המועמד") .המועמד יהיה בעל
תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
להוכחת תנאי סף זה ,המציע ינקוב בשם המועמד ,יצרף קורות חיים
ותעודות השכלה של המועמד מטעמו וכן ימלא את טופס .1

.5.2.3

המועמד בעל ניסיון* של  2שנים לפחות במהלך  5השנים שקדמו למועד
הגשת ההצעות ,בדוברות ויחסי ציבור לחברות שעוסקות בתחבורה ו/או
תחבורה ציבורית ו/או כלכלה ו/או בניה ציבורית ו/או תשתיות ו/או סביבה.
המציע יהא בעל ניסיון של שנה אחת ([ )1מתוך  2השנים המבוקשות ,כאמור
לעיל] :במתן שירותי יחסי ציבור ודוברות לחברות כאמור גם בערוצי ניו
מדיה (רשתות חברתיות).
(*) לעניין תנאי סף זה נדרש כי ניסיון המועמד נצבר אצל עבודתו במציע.
להוכחת תנאי זה על המציע למלא את טופס  ,1ולצרף אסמכתאות המעידות
על ניסיון כאמור (המלצות /אישור לקוח).

.5.2.4

למועמד ניסיון בניהול של לפחות שלושה ( )3קמפיינים  /פרויקטים של
1

דוברות ויחסי ציבור לארגונים ממשלתיים ו/או ציבוריים באחד מהתחומים
הבאים לפחות :תחבורה ,תחבורה ציבורית ,כלכלה ,בניה ציבורית ,תשתיות
ו/או סביבה.
להוכחת תנאי זה ,על המציע למלא את טופס  1ולצרף מצגת על גבי מדיה
דיגיטלית המתארת  3קמפיינים עיקריים שבוצעו על ידו ללקוחות מרכזיים.
מובהר כי אין מניעה כי קמפיינים  /פרויקטים אלו יחפפו את הניסיון שלגביו
הצהיר המציע בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ,אך מוסבת
תשומת הלב כי הדגש בקשר עם סעיף זה כי הניסיון הוא לארגונים
ממשלתיים או ציבוריים" .ארגונים ממשלתיים או ציבוריים" – כהגדרתם
 1בהתאם להוראות סעיף 2א(ב) לחוק חובת המכרזים ,מובהר כי תנאי הסף נקבע לאחר בחינה ושיקול דעת מעמיק.
ניסיון קודם עם גופים ציבוריים הינו הכרחי בסוג העבודות מושא המכרז .זאת נוכח העובדה כי חברות פרטיות אשר
שוכרות שירותיו של דובר מבקשות שירותיו לצורך לקידום מכירות והשאת רווחים ,ניסיון קודם עם המגזר הציבורי
י עיד כי המציע בעל היכרות מוקדמת עם בעלי תפקידים והלך הרוח במגזר הציבורי ,הדבר נדרש לצורך ייצוג אינטרס
חברת יפה נוף ,על הצד הטוב ביותר תוך הבנת כלל ההשלכות של פעולות הדובר.
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בסעיף (2א) לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992 -ולרבות רשויות מקומיות.
עוד מובהר כי אין הכרח שניסיון המועמד בביצוע הפרויקטים המפורטים
בתנאי הסף  5.2.4נצבר בעבודתו אצל המציע.

.6

מסמכים שיש לצרף להצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:
.6.1

טופס  1מלא וחתום כנדרש ,לרבות המלצות ,קורות חיים של המועמד ,תעודות השכלה
ואישורים המוכיחים את ניסיונו של המציע והמועמד כמפורט בטופס .1

.6.2

כתב ערבות להשתתפות בנוסח המדויק המצורף בטופס .2

.6.3

הצהרה על מעמדו המשפטי של המציע בנוסח המצורף בטופס .3

.6.4

הצהרת והצעת המציע בנוסח המצורף בטופס .4

.6.5

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצורף בטופס .5

.6.6

אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בדבר ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו,1975-
בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות ,על שם המציע.

.6.7

כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף בטופס .6

.6.8

עמדה ביחס לחלקים חסויים בהצעה בנוסח המצורף בטופס ( 7אופציונאלי).

.6.9

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בנוסח המצורף בטופס .8

.6.10

כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים בחתימה וחותמת על כל דף ודף של
כלל מסמכי המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.

.7

.6.11

נסח מאת הרשם הרלוונטי של המציע עדכני למועד הגשת ההצעות.

.6.12

תעודת התאגדות של המציע.

.6.13

אישור בדבר מורשי החתימה במציע.

ערבות בנקאית
.7.1

על המציע לצרף ערבות מקורית ,אוטונומית ובלתי מותנית על שם המציע בלבד
שהוצאה על ידי בנק בישראל או חברת ביטוח המוכרת על פי דין ,על סך ₪ 10,000
(עשר אלף  ,) ₪לטובת יפה נוף בנוסח הנדרש בטופס ( 2להלן" :ערבות ההשתתפות").
הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום ( 01/08/2018כולל) .יודגש כי אין לערוך כל שינוי,
לרבות תוספת ,בנוסח הערבות.
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.7.2

ערבות ההשתתפות תהיה בלתי מותנית והמזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות על
פי פנייה חד צדדית ובלתי מנומקת ,לרבות אך לא רק ,במקרה בו המציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ,או במקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו .הוצאות
הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

.7.3

מציע שהצעתו לא זכתה ולא נקבע ככשיר שני במכרז ,תוחזר לו ערבות ההשתתפות
תוך  14יום ממועד ההחלטה על המציע הזוכה.

.7.4

אם תדרוש המזמינה מהמציע להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות ,מתחייב
המציע ,מיד עם קבלת דרישת המזמינה לכך ,להאריך בהתאמה את ערבות ההשתתפות
לתקופה הנדרשת .מציע שלא יאריך את ערבותו בהתאם ,תפסל הצעתו ותחולט
ערבותו.

.7.5

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,סכום ערבות ההשתתפות ישמש כבטוחה
להארכת תוקף ההצעה אם תהיה דרישה כאמור ו/או לחתימת החוזה המצורף כמסמך
ג' למסמכי המכרז על ידי המציע הזוכה ,ו/או להשלמת הביטוחים כנדרש במכרז ו/או
לעמידה בהתחייבויות המציע .מובהר כי ערבות ההשתתפות תחולט ,כפיצוי מוסכם
מראש ,אם יחזור בו מציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה,
זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.

.7.6

יובהר כי הצעה שלא תצורף אליה ערבות השתתפות כנדרש לעיל תיפסל על הסף ,ולא
תידון כלל.

.8

העברת שאלות ובירורים
.8.1

שאלות ובקשות להבהרות ,יש להפנות לגב' סימה חממי בכתב בלבד באמצעות דוא"ל
 sima_h@yefenof.co.ilלא יאוחר מיום  22/04/2018בשעה  .12:00יש לוודא קבלת
הדוא"ל בטלפון .074-7880131

.8.2

בפנייתו יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו ,מספר המכרז ,שם
המסמך ומספר הסעיף אליו מכוונת שאלתו .השאלות יוגשו בקובץ  WORDפתוח
לעריכה ,במבנה הבא ,תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות לעניין המכרז:
#

מכרז/חוזה

סעיף

שאלה

.1
.2
.8.3

מסמך מסכם הכולל שאלות מציעים והתשובות לשאלות אלו שניתנו על ידי המזמינה
וכן הבהרות המזמינה ,לרבות הודעות בדבר שינויים במסמכי המכרז ,יפורסמו באתר
האינטרנט של יפה נוף שכתובתו  .www.yefenof.co.ilיובהר כי אך ורק תשובות
שיפורסמו בכתב יחייבו את המזמינה.
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.8.4

באחריות כל מציע לבדוק את אתר האינטרנט הנ"ל ולקרוא את הודעות המזמינה
האמורות ובהתאם להן להגיש את הצעתו .יובהר כי ככל שתידרשנה ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי של המזמינה הבהרות נוספות ,לאחר המועד האמור בסעיף  8.1שלעיל,
הן גם תפורסמנה באתר האינטרנט הנ"ל ובאחריות המציעים להתעדכן .עוד יובהר ,כי
תשובות או הבהרות שלא פורסמו באתר האינטרנט של המזמין לא יחייבו את המזמין.

.8.5

מובהר ,כי אין לפנות לנציגי המזמינה במהלך תקופת המכרז ואין לקיים עימם שיחות
הבהרה או בירורים טלפוניים או פנים אל פנים .שאלות ופניות כאמור ,יש להפנות
בכתב בלבד בהתאם לאמור בסעיף  8.1לעיל .מודגש כי כל הבהרה שניתנה בעל-פה
(ולא באופן רשמי המופנה לכלל המציעים) לא תחייב בשום צורה ואופן את המזמינה.

.8.6

יובהר כי המזמינה תהיה רשאית לנסח מחדש את השאלות שנשאלה ,לא תהיה
מחויבת להשיב לכל שאלה ותהא רשאית ליזום שינויים ותיקונים למסמכי המכרז,
הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.8.7

התשובות וההבהרות שנמסרו מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצרופותיו .על
המציע לצרף את מסמך התשובות ,כשהוא חתום על ידו בכל דפיו.

.8.8

המזמינה תהיה רשאית לעדכן את לוחות הזמנים במכרז זה לפי שיקול דעתה המלא,
בכל עת כמפורט במכרז זה.

.9

מסמכי המכרז
.9.1

ניתן לעיין במסמכי המכרז ,החל מיום  11/04/2018באתר האינטרנט של יפה נוף
שכתובתו ./http://www.yefenof.co.il :מציעים המעוניינים להגיש הצעתם במכרז,
נדרשים להירשם כמי שאספו את מסמכי המכרז וכן להעביר פרטי נציג המציע -שם,
מספר תעודת זהות ופרטי קשר .מציעים אשר יורידו את מסמכי המכרז מאתר
האינטרנט האמור לעיל ,יעבירו את פרטי נציג המציע כאמור לעיל ,באמצעות דוא"ל:
( .Sima_H@yefenof.co.ilלהלן" :רשימת המציעים במכרז").

.9.2

לבירורים ורישום בנוגע למסמכי המכרז יש לפנות לאיש הקשר מטעם המזמינה :הגב'
סימה חממי באמצעות מספר הטלפון.074 - 7880131 :

.9.3

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על
הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ,נרשם וקיבל את מסמכי המכרז,
מתבקש המציע במכרז להגיש את הצעתו שתכלול את כל המסמכים הנדרשים במכרז
וכן אלו המפורטים בסעיף  6לעיל ,כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם
המציע במכרז.

.9.4

מסמכי מכרז זה הם רכושה של המזמינה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
והגשתה בלבד .אין המציע רשאי להעתיק או להשתמש במסמכי ההצעה לכל מטרה
אחרת.
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 .10הגשת ההצעות
.10.1

הצעת המציע תוגש על גבי הטופס הצעת המציע (טופס  )4המצורף בזה למסמכי
המכרז ,בצירוף כל האישורים והמסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

.10.2

חתימה על ההצעה
.10.2.1

על המציע למלא את הטופס הצעת המציע ולחתום עליו בחתימה מקורית
מלאה .יש לחתום על כל דף ממסמכי המכרז.

.10.2.2

אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה  -יחתום רק מי שהוסמך לכך
בתקנון החברה או מכוחו או בחוזה השותפות או מכוחו ובתוספת חותמת
התאגיד ,ויצורף אישור עו"ד או רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע.

.10.3

מילוי ההצעה
.10.3.1

אין לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים במסמכי מכרז זה
לרבות נספחיו .כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה אך זאת מבלי לגרוע מסמכויות
ועדת המכרזים בקשר עם הסתייגויות כאמור בסעיף .16

.10.3.2
.10.4

יש להקפיד על מילוי כל הסעיפים הדרושים במסמכי המכרז.

הצהרות והתחייבויות הנובעות מעצם הגשת ההצעה
.10.4.1

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף
האמורים לעיל ,הבין את מהות השירותים המתבקשים ,הסכים מראש לכל
תנאי המכרז בלא שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות וכי בטרם הגיש את
הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי הרלבנטי מבחינתו ,בדק את כל
הנתונים ,הפרטים והעובדות וביקש הבהרות על כל סוגיה שנמצאה בעיניו
בלתי ברורה או עמומה ,ולפיכך המציע יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא
ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו או
כי עמימות או חוסר בהירות במכרז גרם לו לעלות נוספת שלא תמחר או לא
לקח בחשבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר כלשהו.

.10.4.2

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע
בלבד.

.10.5

מועד הגשת ההצעות
.10.5.1

המציע יכניס את הצעתו לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי יפה נוף (אין
לשלוח הצעה בדואר) .ההצעה תכלול שתי מעטפות סגורות (מעטפה א' – כלל
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מסמכי המכרז מלבד ההצעה הכספית; מעטפה ב' – ההצעה הכספית) ,אשר
יוכנסו לתוך מעטפה שלישית (להלן" :מעטפת המכרז") ,כמפורט להלן.
מעטפה א' תכלול את ההצעה כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה ,בשני
העתקים זהים (מקור +צילום) כרוכים (באופן שימנע את התפרקותם) ,מלבד
ההצעה הכספית .מעטפה ב' -את ההצעה הכספית בלבד בעותק אחד .שתי
המעטפות יוכנסו בנוסף ל CD-אשר יכיל את העתק המעטפות בשתי תיקיות
נפרדות המסומנות באופן ברור כתיקיית מעטפה א – כלל מסמכי המכרז
ותיקיית מעטפה ב – ההצעה הכספית ,לתוך מעטפת המכרז שתהיה סגורה
היטב .ההגשה לא תהיה יאוחר מיום  01/05/2018עד שעה ( 12:00לעיל
ולהלן" :המועד האחרון להגשת הצעות").
.10.5.2

על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם המכרז
ומספרו ,כדלקמן" :מכרז מס'  25/2018למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור".

.10.5.3

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל ותפסל על הסף .משלוח
ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.

.10.5.4

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת או תקופות נוספות,
בהודעה שתשלח למציעים הכלולים ברשימת המשתתפים במכרז.

.10.6

מכרז דו שלבי
.10.6.1

בדיקת ההצעות תיעשה באופן דו-שלבי ,כך שהצעת המחיר תיבדק רק לאחר
שיבחנו תנאי הסף וינוקדו ההצעות בהתאם לשלבים המפורטים בסעיף 13

להלן .לצורך כך ,נדרשים המציעים לשים במעטפה הסגורה  2מעטפות
נפרדות כאמור בסעיף  10.5.1לעיל ,וכמפורט להלן:
א) מעטפה א' -הצעת המשתתפים במכרז הכוללת את כלל המסמכים
הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז ,למעט טופס  4בו נדרש למלא את
הצעת המחיר .על מעטפה זו ירשם "מכרז  - 25/2018הצעה כללית".
ב) מעטפה ב' -הצעת המחיר של המשתתפים במכרז .מעטפה זו תכיל את
טופס  4חתום ע"י מורשי החתימה מטעם המציע על מעטפה זו ירשם
"מכרז  - 25/2018הצעת מחיר".
.10.6.2

מובהר כי מציע אשר לא יפריד בין שתי המעטפות כאמור לעיל – המזמינה
תהא רשאית לפסול הצעתו על הסף.
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.10.7

אופן הגשת הצעת המחיר
 .10.7.1המציע ינקוב בטופס  4באחוז ההנחה המוצע על ידו בגין מתן
השירותים .הצעת מחיר תינתן על דרך אחוז הנחה מהמחיר
המקסימאלי לשעת עבודה המפורט להלן ,₪ 320 :לא כולל מע"מ
(להלן" :המחיר המקסימאלי") .מובהר כי לא ניתן להציע אחוז
הנחה שלילי.
 .10.7.2מובהר כי לא תתאפשר הגשת הנחה העולה על ( 5%להלן" :ההנחה
המקסימאלית") .הנחה החורגת מההנחה המקסימאלית תפסל על
הסף.
 .10.7.3הצעת המחיר הינה בגין שעת עבודה מלאה ולא תכלול מע"מ .חישוב
שעת עבודה הינה לפי  60דקות בפועל .במקרה של מתן שירותים
בחלק מן השעה ישולם שיעור יחסי מן הצעת המחיר של המציע.
מובהר כי שעת עבודה אינה כוללת זמן נסיעה.
 .10.7.4הצעת המחיר של המציע תכלול את כלל ההוצאות הכרוכות במתן
השירותים .בהתאם לכך ,לא תינתן תמורה נוספת או נפרדת עבור
כיסוי הוצאות טלפון ,דואר ,פקס ,נסיעות ,הדפסות ,צילומים
וכיוצא באלה.

 .11תוקף ההצעה
.11.1

הצעות המציעים יעמדו בתוקפן לתקופה של  180ימים מן המועד האחרון להגשת
ההצעות.

.11.2

מובהר כי במידה ולא ייחתם על ידי המזמין הסכם עם הזוכה בתקופה האמורה,
רשאית המזמינה להאריך את התקופה הנזכרת לעיל בעוד שתי תקופות נוספות בנות
( 90תשעים) ימים כל אחת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,בהודעה בכתב שתימסר לכל
המציעים .האריכה ועדת המכרזים את התקופה כאמור ,תמשכנה הצעות המציעים
לעמוד בתוקפן עד לתום תקופת ההארכה האחרונה ,כפי שתקבע המזמינה כאמור.

.11.3

הוכרז הזוכה במכרז ו/או הוכרז מציע ככשיר נוסף ,יוארך תוקף הצעתם בהתאם
לאמור בהזמנה זו ולהנחיות ועדת המכרזים.

.11.4

במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בסעיף  11זה ,לא יהיה המציע ,רשאי לחזור
בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא ,ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע
מלקיים כל דרישה או תנאי אשר הוא מחויב בהם על פי תנאי המכרז.
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 .12חזרת המציע מהצעתו
.12.1

היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת הצעתו לבין מועד כניסת
ההתקשרות עמו לתוקף ,המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויות
הנובעות ממנה ,תהא ועדת המכרזים רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה,
לחלט את ערבות ההצעה שהגיש ,לבטל את הודעת הזכייה למציע ולהודיע לו על כך
(להלן" :ההודעה").

.12.2

מיום משלוח הודעה כאמור המזמין רשאי לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון לביצוע
השירותים ,בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו ,וכן לנקוט בכל צעד הנראה
לו לנכון ,לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על-פי דין.

 .13בחירת הזוכה במכרז
.13.1

המזמינה אינה מתחייבת לבחור את ההצעה האיכותית  /הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,והכל מבלי לגרוע מכל יתר סמכויות המזמינה כמתואר במכרז.

.13.2

בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים כמפורט להלן:
.13.2.1

השלב הראשון  -בשלב זה ,ייבחנו כלל המציעים בעמידה בתנאי הסף
המפורטים בסעיף  4לעיל וכן ייבחן האם המציע צירף את כל המסמכים,
האישורים ,הערבות והטפסים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
הצעת מציע אשר לא תעמוד בתנאים הנ"ל ,תפסל ולא תעבור לשלב הבא.
המזמינה שומרת לעצמה הזכות ,לא לפסול מציע בשל מסמכים חסרים
ולאפשר למציע להשלים את הגשת המסמכים תוך  3ימים ממועד פנייתה
של המזמינה בעניין זה.

.13.2.2

השלב השני – מהווה  80%מניקוד ההצעות ( .)Qההצעות העומדות בתנאי
הסף ייבחנו תחת מדדי האיכות והמשקלות המפורטים להלן:

מ
ס
'

.1

פרמטר לבחינה

המציע  -שנות ותק המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף
לכל שנת ותק מעבר לנדרש בתנאי הסף לעיל יינתנו 2
נקודות .עד למקסימום של  10נקודות.

המועמד -ותק אצל המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף
.2
ככל שלמועמד ותק מעל ל 2-שנים אצל המציע ,תינתן

ניקוד

10

5
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נקודה אחת על כל שנה נוספת .עד למקסימום של 5
נקודות.
המועמד -ניסיון נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף
ככל שלמועמד ניסיון נוסף במתן שירותי דוברות ויח"צ
לחברות שעוסקות בתחבורה ו/או תחבורה הציבורית
 .3ו/או כלכלה ו/או בניה ציבורית ו/או תשתיות ו/או
סביבה ,מעבר לנדרש בתנאי הסף  .5.2.3יקבל המציע 2

10

נקודות על כל שנה נוספת ועד ל 10-נקודות.
המועמד -התרשמות מהקמפיינים שהוצגו בתנאי הסף
5.2.4
המזמינה תתרשם מהקמפיינים שצירף המועמד על גבי
מדיה דיגיטלית ותבחן ,בין היתר ,את הפרמטרים
הבאים:
.4

-

המועמד הציג קמפיינים הדומים במהותם
לפעילות החברה ( 5נקודות)

-

היקף הקמפיינים ( 5נקודות)

-

שימוש באמצעי ערוצי ניו מדיה ( 5נקודות)

-

התרשמות כללית ( 5נקודות).

20

המועמד – השכלת המועמד
ככל שלמועמד מטעם המציע תואר ראשון בתחום
התקשורת ,יקבל  5נקודות.
.5

10

ככל שלמועמד תואר שני ומעלה בתחום התקשורת,
יקבל  5נקודות.
המועמד  -היכרות המועמד עם תחום התקשורת על
סוגי המדיה השונים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.
 .6תיבדק הן העסקה בכלי התקשורת עצמם והן דברור
וייצוג מולם .אמת המידה תאומת באמצעות אנשי
הקשר שיצרף המועמד לקורות החיים שלו.
הניקוד יחולק באופן הבא:

10
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ניסיון במגוון אמצעי תקשורת
(אלקטרונית ,ניו-מדיה ועיתונות) .בגין
אמת מידה זו יינתנו עד  5נקודות
(הניקוד שיינתן הינו יחסי).



עבודה מול מגוון בעלי תפקידים
(עורכים ,כתבים ,יועצי תקשורת
ודוברים) בתחום התקשורת .בגין אמת
מידה זו יינתנו עד  5נקודות (הניקוד
שיינתן הינו יחסי).

המועמד –ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף 2.2.3
בגין כל קמפיין /פרויקט שיציג המועמד שביצע עבור
 .7ארגון ממשלתי ו/או ציבורי כהגדרתו בתנאי הסף ,מעבר
לנדרש בתנאי הסף  5.2.4יקבל  2נקודות ועד למקסימום
של  10נקודות.

10

ראיון אישי עם המועמד מטעם המציע
בראיון ייבחנו ,בין היתר ,כושר הביטוי וכושר השכנוע
של המועמד מטעם המציע ,רהיטותו ,יכולתו ליצור
 .8קשר בין אישי ,מידת הבנתו את אופן פעולתה של יפה
נוף ויכולתו להזדהות עם מטרותיה ,יעדיה והערכים
המניעים אותה ,התאמתו לשיתוף פעולה עם הנהלת
יפה נוף והעובדים המועסקים על ידה.
.13.2.3

25

השלב השלישי – ניקוד הצעת המחיר ,המהווה  20%מניקוד המציע (.)C
המציע שהגיש את אחוז ההנחה הגבוה ביותר ,היינו הצעת המחיר השעתית
הנמוכה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב הצעת המחיר ויתר
המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו.
הציון יחושב על פי הנוסחה הבאה:
שכר הטרחה השעתי המוצע בהצעה הזולה ביותר
𝟎𝟎𝟏 𝐗
שכר הטרחה השעתי המוצע בהצעה הנבחנת

.13.2.4

השלב הרביעי  -חישוב הציונים הכוללים (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות,
הציון הכולל יחושב על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר באמצעות
נוסחת הציון הכללי להצעה ( )Tתחושב באופן הבאT= 0.8Q+0.2C :
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 .14שיקול דעת המזמינה בבחירת ההצעה הזוכה
.14.1

הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבדקנה ויוחזרו למציע.

.14.2

ההצעות תיבדקנה על ידי המזמינה ,אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים
כפי שתמצא לנכון.

.14.3

המזמינה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בלתי
סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המזמינה
מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.14.4

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה,
ובכל מקרה לא יחייבו את המזמינה .ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי
של המזמינה.

.14.5

המזמינה רשאית לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או
מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ,גם לאחר
פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי
והצעתו ,לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז ו/או יכולתו לבצע את העבודות
מושא המכרז ,וזאת הן מהמציע במכרז ,והן באמצעות הגורמים שפורטו על ידו
באסמכתאות להוכחת ניסיונו אשר צורפו למכרז זה ו/או בהמלצות שהגיש במסגרת
הצעתו והן מצדדים שלישיים.

.14.6

המזמינה רשאית לקחת בחשבון בין שיקוליה ,בין היתר ,את הידע המקצועי ,היכולת
הכספית וטיב העבודה של המציע ,את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה
המוצע ,את ניסיונה של המזמינה ו/או של מדינת ישראל עם המשתתף בעבר וכן את
ניסיונו של המשתתף בעבודות קודמות דומות .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמינה תהא
רשאית שלא למסור את העבודות מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר,
וזאת ,בין היתר ,עקב ניסיונו הרע של המזמינה עם המשתתף ,או במידה שמדובר
בתאגיד ,עקב ניסיונו הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

.14.7

המזמינה רשאית שלא למסור את העבודות מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא
הטובה ביותר ,וזאת אם יתברר לה ,על פי בדיקות שתערוך ולאחר שתקיים שימוע
למציע ,כי לגופים ציבורים אחרים (לרבות משרדים ממשלתיים ,עיריות ,אורגן
בשליטה של המדינה ,תאגידים סטטוטוריים וכו') יש ניסיון רע ו/או בעיות באמינות
עם המציע ו/או המועמד מטעמו ובמקרה שהמציע הנו תאגיד ,לרבות עם היחידים
והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.
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.14.8

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמינה
ו/או עם מי מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל .המזמינה תהא רשאית שלא
לבחור הצעה אם לדעתה המציע אינו משתף פעולה באופן מלא עם המזמינה ו/או עם
מי מטעמה.

.14.9

המזמינה ,ו/או מי מטעמה ,אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית
לעשות כן ,במידה שתראה לנחוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .14.10בכפוף לכל דין המזמינה שומרת על הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי
מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי
שיקול דעתה של המזמינה .כמו כן ,המזמינה רשאית למחול או לתקן טעות סופר או
טעות טכנית בהצעה ,ככל שאין בהם לדעתה כדי לפגוע בעקרון השוויון ,והכול לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .14.11המזמינה רשאית לבטל מכרז זה – לרבות לאחר הכרזה על זוכה  -מכל סיבה שהיא
הנוגעת לצרכי המזמינה ,חוסר תקציבי לנושא או העדר תקציב כלל ,והכל מבלי לזכות
את מי מהמציעים – או את הזוכה -בפיצוי כלשהו בגין כך.
 .15בדיקת קיום דרישות המכרז ובחינת תנאי סף
.15.1

למזמינה תהיה הסמכות לבדוק בכל עת את עמידת המציע בתנאי המכרז לרבות בתנאי
הסף למכרז ,ובכלל זה תהיה לה הסמכות לעשות שימוש במידע ,מסמכים ואישורים
שבידי המזמינה מכל מין וסוג שהוא ,לבקש מכל מציע הבהרות ,השלמות ,תיקונים,
הגשת מסמכים ,אסמכתאות ,נימוקים וכל כיוצא באלה ,בכל עניין הנוגע להצעה על כל
אחד מחלקיה ,לזמן כל מציע ,בכל שלב ,לפני הבחירה בזוכה ולאחר מכן ,להציג בפניו
את ההצעה שהגיש ,כולה או מקצתה ,או כדי לברר פרטים מסוימים או שאלות העולות
בקשר עם הצעתו ,לשוב ולבדוק את ההצעות או חלק מהן אף אם הושלמה בדיקתן או
בדיקת החלק הרלבנטי .בכלל זה תהיה המזמינה מוסמכת בכל עת ,ואף לאחר ההודעה
על הזכייה במכרז ,לדרוש מכל מציע פרטים נוספים ,לתקן טעויות שנתגלו ולקבל
החלטות אחרות במקומן ,מכל סיבה שהיא.

.15.2

המזמינה תבחין בין תנאי הסף המהותי ,אשר המועד להתקיימותו הינו עד למועד
האחרון להגשת ההצעות ,או קודם לכן אם נאמר כך בתנאי הסף ובהתאם לתנאיו ,לבין
דרכי הוכחתו של תנאי הסף .כך ,יכול שהוכחת תנאי הסף תיעשה ,בין השאר אם חלה
טעות ,לא הוגש תיעוד מספיק וכיוצא בזה – גם באמצעות הגשת מסמכים או מתן
מידע בדרך אחרת לאחר מועד הגשת ההצעות למכרז.

.15.3

המזמינה רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים בקשר
להוכחת עמידתם בתנאי הסף ,לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת
ההצעות למכרז ,ולהוסיף ולדרוש אסמכתאות נוספות ,ובלבד שיוכח כי תנאי הסף
התקיים במועד הנדרש.
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.15.4

המזמינה רשאית לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף לרבות פרשנות רחבה
או שאינה הסבירה או המסתברת ביותר ,להסיר או לוותר על כל פורמאליות ,ובלבד
שהמשמעות שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה ותכליתה .בכלל זה ,בין
השאר ,המזמינה רשאית לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם אם לא
הוכחה זהות מלאה ביניהם ,להמיר דרישה בדרישה אחרת שוות ערך המקיימת את
תכלית הדרישה המקורית.

 .16הסתייגויות ,שינויים ,השמטות ותוספות
.16.1

בכל מקרה של שינוי ,השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת הנדרש
במסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם תנאי הסף ו/או ערבות ההצעה ,או כל הסתייגות
לגבי הנדרש ,בכל דרך או צורה שהיא (לעיל ולהלן – הסתייגות) ,המזמין רשאי:
.16.1.1

לפסול את הצעת המציע;

.16.1.2

לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ,ולהתעלם ממנה;

.16.1.3

לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,ולהכשירה;

.16.1.4

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש,
כולה או חלקה ,בין באמצעות הודעה של המציע לוועדת המכרזים כי הוא
מסיר את ההסתייגות ,ובין בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתה והחלטתה
הבלעדית של ועדת המכרזים;

.16.1.5

לתקן את מסמכי המכרז ,ובלבד שהתיקון יחול באופן שוויוני על כל
המציעים ובהתאם לצורך ,כפי שימצא המזמין לנכון ,ולאפשר למציעים
להגיש מחדש את הצעותיהם או כל חלק מהן או לתקן את הצעותיהם.

.16.1.6

מובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעתה
הבלעדי של המזמינה .אם תחליט המזמינה לפעול לפי אחת החלופות
המנויות בסעיף  16.1לעיל ,והמציע יודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטתה,
המזמינה רשאית לפסול את הצעתו של המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות
וסמכות אחרת המוקנים למזמינה.

 .17משא ומתן
.17.1

לאור המורכבות בבחירת זוכה בתחום הדוברות ויחסי הציבור ,המזמינה תהיה רשאית
לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם ,אם תמצא זאת לנכון ,הן בנוגע להצעה
הכספית והן בנוגע לכל חלק אחר של ההצעה ,ובנוסף או במקום זאת לדרוש מהמציע
שהצעתו קיבלה את הציון הגבוה ביותר או מחלק מהמציעים או מכולם לשפר את
ההצעה הכספית או כל חלק אחר מהצעתם כתנאי לזכייה במכרז ,ובנוסף או במקום
זאת יהיה רשאי לקבוע שלב או שלבים נוספים לבחירת ההצעות ,ולקבוע תנאים בנוגע

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס'  25/2018למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור
19

לאופיים של אותם שלבים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
.17.2

החליטה המזמינה לקיים הליך משא ומתן עם קבוצת המציעים הסופית ("ההליך")
תחולנה ההוראות הבאות ,וזאת מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לקבוע כי אופי ההליך
יהיה אחר ,אם סברה כי הדבר יהיה לטובת המכרז ,לפי שיקול דעתה הבלעדי:
.17.2.1

ההליך ינוהל עם שלושת המציעים שהצעתם הכוללת דורגה בין שלוש
ההצעות הגבוהות ביותר והינה בתוקף במועד ההחלטה על ההליך .עם זאת,
תהיה המזמינה רשאית לנהל ההליך גם עם מציעים נוספים או עם פחות
משלושה מציעים ,אם תסבור כי הפערים בין ההצעות מצדיקים זאת ,בשים
לב לכלל נסיבות העניין ,לרבות הרכיבים בציוני הצעות שהובילו לפערים
ביניהן ,ההסתברות כי ההשתתפות בהליך תביא להצעות תחרותיות,
שיקולים הנוגעים לקידומו היעיל והמהיר של המכרז ,ושיקולים נוספים
הנוגעים לטובת המכרז.

.17.2.2

למציעים שישתתפו בהליך ,ולהם בלבד ,תינתן האפשרות להציע הצעה
כספית משופרת ביחס לזו שהוצעה על ידם בשלב הגשת ההצעות למכרז.
הצעות כספיות של המציעים שישתתפו בהליך ,תוגשנה עד למועד שייקבע.

.17.2.3

לאחר הגשת ההצעות המשופרות תבחן שוב המזמינה את דירוג ההצעות
האמורות כאילו הצעות המחיר הוגשו מלכתחילה על ידי המציעים.

.17.2.4

המציע שהצעתו דורגה ראשונה לאחר קבלת ההצעות המשופרות יכול
שיוכרז ,בכפוף לכל סמכויות המזמינה ,כזוכה.

.17.2.5

מודגש כי המזמינה רשאית אך אינה מחויבת ליידע את המציעים הנזכרים
לעיל או מציעים אחרים שהגישו הצעה ביחס למיקומם האחד ביחס למשנהו
או בדירוג הכולל ,או בדבר ניקודם ,הערכתם המקצועית וכד' ,ואף אינה
מחויבת ליידעם האם ההליך מתנהל עם מציעים אחרים מלבדם או לא.

.17.2.6

המזמינה רשאית לערוך פגישה או פגישות עם המציעים אשר ישתתפו בהליך,
עם כל אחד מהם בנפרד או עם כולם יחד ,לפני שלב הגשת ההצעות
המשופרות כאמור בסעיף זה לעיל.

.17.2.7

יובהר כי המזמינה תהיה רשאית לערוך הליך כאמור לא רק ביחס להצעה
הכספית ,אלא גם ביחס לכל חלק אחר מהצעתם של המציעים ,או לא לערוך
הליך כאמור כלל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.17.2.8

למען הסר ספק המזמינה רשאית לערוך משא ומתן גם אם הוגשה ו/או
נותרה בפניה הצעה יחידה.
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 .18הודעה על תוצאות המכרז ותנאים להתקשרות המזמינה בחוזה
.18.1

לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים.

.18.2

מציע שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז ,בשינויים
המחויבים ,אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים במזמינה ,על פי
הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז ,בתוך חמישה
עשר ( )15ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.

.18.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המציע הזוכה יידרש ,במידת הצורך ,לחתום על הסדר
מתאים למניעת ניגוד עניינים ולפעול בהתאם להנחיות היועצים המשפטיים של
המזמינה למניעת קיומו של חשש לניגוד עניינים.

.18.4

אין בזכיית מציע במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עמו כדי לגרוע מזכותה
של המזמינה להתקשר ,הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי חוזה ההתקשרות ו/או
לאחריו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,עם כל גורם אחר בקשר לעבודות הנדרשות במכרז
זה ,הן לשירותים נשוא מכרז זה והן לשירותי תגבור למכרז זה.

.18.5

בנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא למזמינה ,במעמד המצאת החוזה החתום על ידו,
את המסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות עמו לרבות אישור הביטוח כשהוא חתום
בידי חברת הביטוח .הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי המציע עם הצעתו במכרז
תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים כאמור.

.18.6

לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו ,תהא רשאית המזמינה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו .ביטלה המזמינה
את זכיית המציע בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו ,תהא המזמינה רשאית לחלט כפיצוי
מוסכם ומוערך מראש את הערבות הבנקאית שהגיש המציע במסגרת מכרז זה ,וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

.18.7

למציע שזכייתו בוטלה כאמור ,לא תהיה כל טענה כלפי המזמינה ובעצם הגשת הצעתו
הוא מוותר על כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה בקשר עם ביטול זכייתו
ו/או חילוט הערבות כאמור.

.18.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמינה רשאית ,לא לקבל הצעה של מציע במכרז ,או
לבטל את ההכרזה על הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז ,גם במקרים
הבאים:
.18.8.1

יש בידי המזמינה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

.18.8.2

התברר למזמינה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה ,או
שהזוכה לא גילה למשרד עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמינה ,היה בה כדי
להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז ,או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד
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חתימת החוזה על ידו ,התרחש אירוע אשר יש בקיומו משום חשש להיעדר
אפשרות מצד המציע במכרז ,לרבות הזוכה ,למלא אחר כל התחייבויותיו על
פי החוזה.
.18.8.3

הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת המזמינה יש
בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז,
והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30ימים ממועד הטלתו/ם.

.18.8.4

מונה לנכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים
זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור ,לא בוטל תוך  14יום
ממועד קביעתו.

.18.8.5

.18.9

התברר למזמינה כי הועבר  25%או יותר מהון המניות הנפרע והמונפק של
הזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמינה.

מובהר ,כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם המזמינה על חוזה
ההתקשרות לא יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים .עוד מובהר שהמזמין יהיה רשאי
בכל עת להימנע מלקדם התקשרות בין היצר בנסיבות בהן קיים חשש שזכייה של
המציע נתונה במחלוקת או מצריכה דיון או שקילה נוספים או בכל מקרה אחר בו
נמצאו נסיבות המצדיקות זאת לפי שיקול דעתו המלא של המזמין ,וללא כל פיצוי
לזוכה.

 .19הודעה לנדחים
.19.1

המזמינה תודיע ,במכתב ,בפקס ,או בדוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר
המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת
הערבות.

 .20כשיר שני
.20.1

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה ,ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין
ועל פי תנאי המכרז ,תהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה
הזוכה ,ככשיר שני .עם קבלת הודעה בעניין זה מאת המזמינה ,יאריך הכשיר השני את
תוקף ערבותו ל  3 -חודשים נוספים ממועד תוקף הערבות המקורי כפי שנקבע במסמכי
המכרז.

.20.2

במקרה שבו ביטלה המזמינה את זכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות
עם המציע הזוכה מכל סיבה שהיא ,תהא רשאית המזמינה ,אך לא חייבת להתקשר
עם המציע שהוכרז ככשיר שני .אם תחליט המזמינה לעשות כן ,מתחייב הכשיר השני
לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  5ימים ממועד ההודעה על כך או במועד אחר אשר
יקבע על ידי המזמינה ,וזאת תחת יציאה למכרז חדש וההוראות החלות על המציע
הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה.

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס'  25/2018למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור
22

.20.3

המזמינה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם להכריז על כשיר שלישי וכן
הלאה ,הכשירים הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף  20.2לעיל ,בהתאמה.

 .21תקפות מסמכי המכרז
.21.1

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או
סעיפים במסמכי המכרז ,אין להם תוקף ,או שהם בטלים ,או שלא ניתן לאוכפם ,לא
יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר
ועניין אלא אם החליט המזמין לבטל גם את יתר חלקי המסמך ,לפי שיקול דעתו
המוחלט.

 .22גילוי הצעת המציע
.22.1

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,אם
המזמינה תידרש לגלותה ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי ,שעליהם
הודיע המציע במפורש ,על גבי טופס  .7מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או
מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב על פי כל דין כדי לחייב את המזמינה.

.22.2

ידוע למציע כי למזמינה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר
חסויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה
למסור פרטים אלו ,ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה ו/או מי
מטעמה בעניין זה.

.22.3

מובהר בזאת כי ככל שהמזמינה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים
החסויים בהצעתו ,הרי שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז
זה ,יהיו חסויים בפניו.

 .23תנאים כלליים
.23.1

הדין החל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה
בהתאם לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך
השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

.23.2

תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר חיפה.

.23.3

הוראה מטיבה
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם ,תגבר ההוראה
המטיבה עם יפה נוף ,לפי פירושה של יפה נוף ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
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.23.4

דרישות ביטוח
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על ידי המציע/ים
שיזכה/ו במכרז .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל
הסתייגויות לדרישות הביטוח.

.23.5

הוצאות ההשתתפות בהליך
המשתתף יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מיפה נוף
בגין הוצאות אלה.

.23.6

הצעה בודדת
כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל גם על מי ששולט
במשתתף ,או הנשלט על ידי המשתתף ,או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם
במשתתף .לצורך כך יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך,
התשכ"ח.1968-

 .24ניגוד עניינים
.24.1

גופים המשמשים כיועצים למזמין או לוועדת המכרזים בקשר עם העבודות וכל מי
מטעמם ,מנועים מלהשתתף או לייעץ למציע ,לחבר במציע או מי מטעמו ,או לכל גוף
קשור ,בכל עניין הקשור למכרז זה או להוצאתו אל הפועל ,ובכלל זה כל התקשרות
ישירה או עקיפה הנוגעת אליו.

.24.2

מציע אשר יש לו ,או למי מטעמו ,קשר עם אחד הגופים האמורים לעיל מנוע מלהציע
את שירותיו במכרז זה.

.24.3

במקרה של ספק כלשהו הנוגע להוראות האמורות לעיל מוטלת על המציע החובה ליידע
את המזמין ולקבל את אישורו המוקדם בטרם הגיש הצעתו וכן לפני לכל התקשרות
או הסכם.

.24.4

לעניין סעיף זה" ,המציע או מי מטעמו"  -לרבות המציע ,בני משפחה של המציע,
היועצים מטעמו ,עובדיו ומועסקיו ,ותאגיד שהמציע ,בעליו ,עובדיו ומועסקיו או בני
משפחתם כאמור הינם בעלי עניין בהם" .בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה
כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-

.24.5

מובהר ,כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את השתתפותם של מציעים או הצעות
אשר בהכנתן הופרו הוראות סעיף זה.
בברכה
ועדת המכרזים
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טופס 1
ניסיון המציע
לצורך פירוט העמידה בתנאי הסף יפרט המשתתף את ניסיונו כנדרש בתנאי הסף ,וביחס למועמד
מטעמו כנדרש בתנאי הסף.
אני הח"מ ______________ מורשה חתימה מטעם חברת ______________ (להלן:
"המציע") מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1המציע הינו משרד דוברות  /יחסי ציבור בעל וותק פעילות של ________ שנים .הוותק
יחושב מיום רישומו של המציע כדין במרשם הרשמי הרלוונטי .לצורך הוכחת האמור,
מצורפת תעודת התאגדות של המציע וכן נסח רשם עדכני למועד הגשת ההצעות.
 .2מיקום משרדי המציע ,ברחוב ____________ בעיר_____________.

המועמד מטעם המציע:
שם המועמד מטעם המציע _____________;
ת.ז;__________ .
מועסק אצל המציע החל מיום;____________ :
בעל תואר ___________(ראשון /שני  /שלישי) ב______________ :
 .3המועמד בעל ניסיון (שנצבר במסגרת עבודתו אצל המציע) של  2שנים לפחות במהלך 5
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בדוברות ויחסי ציבור לחברות שעוסקות בתחבורה
ו/או תחבורה ציבורית ו/או כלכלה ו/או בניה ציבורית ו/או תשתיות ו/או סביבה .המציע
יהא בעל ניסיון של שנה אחת ([ )1מתוך  2השנים המבוקשות ,כאמור לעיל] :במתן שירותי
יחסי ציבור ודוברות לחברות כאמור גם בערוצי ניו מדיה (רשתות חברתיות) כמפורט
להלן:
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שם הגוף ותחום
עיסוקו (תחבורה ו/או
תחבורה ציבורית ו/או
כלכלה ו/או בנייה
ו/או
ציבורית
תשתיות ו/או סביבה)

הקשר
האם הניסיון איש
מתן מהות
מועד
לבירור פרטים
השירותים נצבר
השירותים
(שם מלא +
שניתנו [יש במסגרת
גם לציין העבודה אצל מס' טלפון +
דוא"ל)
המציע?
האם
מדובר
במתן
שירותים
בערוצי ניו
מדיה]

.1

.2

לצורך קבלת ניקוד באמת המידה ,יש להמשיך ולמלא את הטבלה

.3

.4

.5

.6

.7

יש לצרף אישור לקוח ו/או המלצות המוכיחים את הניסיון המפורט בטבלה זו.

 .4למועמד ניסיון בניהול של לפחות שלשה ( )3קמפיינים  /פרויקטים של דוברות ויחסי
ציבור לארגונים ממשלתיים ו/או ציבוריים [כהגדרתם בתנאי הסף] באחד מהתחומים
הבאים לפחות :תחבורה ,תחבורה ציבורית ,כלכלה ,בניה ציבורית ,תשתיות ו/או סביבה,
כמפורט להלן:
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עבורו
הגוף
שם
הפרויקט /הקמפיין

נוהל מהות הקמפיין מועד ניהול איש הקשר לבירור
פרטים (שם מלא +
 /הפרויקט [יש הקמפיין
מס' טלפון  +דוא"ל)
באיזה
לציין
תחום]

.1

.2

.3
לצורך קבלת ניקוד באמת המידה ,יש להמשיך ולמלא את הטבלה
.4
.5

.6

.7
.8

יש לצרף קורות חיים של המועמד ,אסמכתאות המעידות על ניסיון (המלצות /אישור לקוח),
ותעודות השכלה.
תצהיר נכונות מידע (אם המציע הוא יחיד)
אני הח"מ , _________ ,נושא ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'  25/2018למתן שירותי יעוץ
משפטיים בתחום ניהול סיכונים וביטוח.

.2

הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה.

.3

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המציע  __________________ :תאריך ___________________ :
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אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
___________  /המוכר/ת לי __________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס'
באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
_________________
תאריך

חתימה וחותמת

תצהיר נכונות מידע (אם המציע הוא תאגיד)
אני הח"מ , _________ ,נושא ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני מורשה חתימה במציע ואני מגיש תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'
 25/2018למתן שירותי דוברות ויח"צ.

.2

הריני להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה.

.3

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המציע  __________________ :תאריך ___________________ :
אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
___________  /המוכר/ת לי __________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס'
באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך
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טופס 2
נוסח כתב ערבות בנקאית
תאריך ________________
לכבוד
יפה נוף
כתב ערבות מס'___________
 .1הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ₪
(_______ שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
______________ (להלן" :המציע") בקשר עם מכרז פומבי מס'  ,25/2018של יפה נוף.
 .2אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות ,וזאת
מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
המציע ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלפיכם.
.3
.4
.5
.6
.7

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי ערבות זו ניתנת למימוש גם לשיעורין ,והתשלום יבוצע
בהתאם לנקוב במכתב הדרישה ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום
הערבות.
ועד בכלל.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך
ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כל שהיא.
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה
מטה ,וצריכה להגיע לסניפנו עד למועד הנקוב בסעיף  4לעיל.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:
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טופס 3
הצהרה על מעמד משפטי
על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהן:
א .מעמד משפטי
 חברה בע"מ

 עמותה

 אגודה שיתופית

 שותפות רשומה

 יחיד

למלא (יש למלא טבלאות (יש למלא טבלאות (יש למלא טבלה
למלא (יש
(יש
ב')
ב' ג' ד')
ב' ג')
טבלאות ב' ג')
טבלאות ב' ג')

ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם החברות

ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם העמותות

ולצרף דו"ח מעודכן
האגודות
מרשם
השיתופיות

ולצרף דו"ח מעודכן
מרשם השותפויות

ב .פרטים כלליים
שם המשתתף במכרז
(יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז)

מספר תאגיד  /שותפות /ת.ז.
מס' עוסק מורשה
כתובת
טלפון
פקסימיליה
דואר אלקטרוני
שם איש קשר ותפקיד
טל' נייד איש קשר
ג .שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ  /שותפות רשומה)
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות

דוגמת חתימה
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ד .שמות השותפים (שותפות רשומה)

מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

דוגמת חתימה

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה
מדויקים ועדכניים.
_______________
שם פרטי
_______________
תאריך

_________________
שם משפחה
_________________
חתימה
אישור עו"'ד /רו"ח (לתאגיד בלבד)

אני הח"מ ,_______________________ ,עו"ד  /רו"ח ,מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי
החתימה של החברה /השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את
__________________ (החברה  /השותפות) לכל דבר ועניין.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת
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טופס 4
הצהרת והצעת המציע (יש להגיש במעטפה נפרדת)
 .1אנו הח"מ ,מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ,הוסברו לנו כל דרישות יפה נוף
ביחס לחוזה מושא המכרז ,וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או
העשויים להשפיע על הצעתנו ,הגשנו הצעה זו.
 .2אנו מתחייבים כי אם יפה נוף תקבל את הצעתנו נחתום על החוזה מושא המכרז בתוך 15
ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו ,ונמציא את כל המסמכים שעלינו להמציא
על פי מסמכי המכרז בתוך המועד האמור.
 .3אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר
עם עיכובים במועד תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים
ביפה נוף ובין אם לאו .כן אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהא לנו כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו/או ביטול ביצוע
השירותים מכל סיבה שהיא.
 .4אנו מצהירים כי ידוע לנו שיפה נוף אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה
בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה .כן אנו מצהירים ,כי ידוע לנו,
שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו,
על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות
רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ,ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי יפה נוף.
 .5ידוע לנו כי ביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירה על רמה גבוהה של
אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותינו
במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין.
 .6להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות
בסך הקבוע במסמכי המכרז ועל פי הנוסח המצורף בטופס  2למסמכי המכרז .ידוע לנו כי
אם לא נקיים את התחייבויותינו תהא יפה נוף רשאית לחלט את הערבות ולגבות את
סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.
 .7אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל ,כולן או
מקצתן ,נאבד את זכותנו לבצע את השירותים מושא המכרז ,ויפה נוף תהא רשאית לחלט
את ערבות ההשתתפות שמצורפת להצעתנו זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים
מושא הצעתנו ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .כן ידוע לנו שבחילוט הערבות כאמור לא
יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יפה נוף עקב הפרת ההתחייבויות שאנו
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נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.
 .8הצעתנו תעמוד בתוקף במשך  120ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .9הצעתנו הינה כדלקמן:

הצעתנו הינה %____ :הנחה מהמחיר המקסימאלי לשעת עבודה ( ₪ 320לא כולל מע"מ)*

* הצעה הנוקבת באחוז הנחה הגבוה מ –  5%או שהיא ערך שלילי ,תיפסל על הסף.
* שיעור ההנחה לא יכלול יותר משתי ספרות מימין לנקודה העשרונית .הצעה שתכלול יותר משתי
ספרות מימין לנקודה העשרונית תעוגל כלפי מטה (יפה נוף תתעלם מהספרות הנוספות).
ת.ז / .ח.פ _______________ .שם המציע_______________ :
_______________ טלפון:
_______________ פקס:
דוא"ל:
_______________
_______________ כתובת:
_______________ תאריך:

חתימה  +חותמת _____________
אישור עו"ד (ליחיד)

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
___________  /המוכר/ת לי __________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס'
באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

אישור עו"ד (לתאגיד)
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז.
______________ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את
התאגיד בקשר עם הגשת הצעה למכרז זה.
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______________________
תאריך

__________________________
חתימה וחותמת
טופס 5

תצהיר לפי גוף עסקאות גופים ציבוריים
(יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע)
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ (תפקיד) ב_______________________ (שם המציע).
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
*"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה " – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א .1991-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות
להלן:
חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ( )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
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 .6למציע שסימן את החלופה ( )2בסעיף  5לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה
למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם יפה
נוף (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
(חתימת המצהיר)
אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי
באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת
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טופס 6
כתב הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ______________ נושא/ת ת"ז מס' ____________ מורשה/ית חתימה מטעם
______________ מס' זיהוי/ח.פ(_________.להלן" :המציע") ,מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה
מטעמו או לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין
וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס' 25/2018
ומילוי תנאיו  ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו
במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם
העבודה כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע ליפה נוף באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא
המציע במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא
למטרת ביצוע התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן
שיש בו כדי לקדם את עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש ליפה נוף על כל כוונה שלו ,להתקשר
עם כל גורם ,העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול
בהתאם להוראות יפה נוף בעניין .יפה נוף רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת
הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו,
בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של יפה נוף בקשר
עם מניעת ניגוד עניינים.
 .7ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי יפה נוף מהווה הפרה יסודית של החוזה מושא מכרז פומבי
מס' .25/2018
 .8מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של
חשש לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
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 .9אנו מצהירים כי המציע ו/או מי מעובדיו אינם מייעצים או נותנים שירותים לחברת ביטוח או
לסוכן ביטוח או לגורם אחר העוסק בתחום הביטוח ,ואינם זכאים לקבל הטבות מאחד מאלה,
והכל לפחות  12חודשים קודם למועד הגשת ההצעות .ככל שהמציע אינו עומד בתנאי זה ,יש
לפרט כיצד בכוונתו למנוע באופן אפקטיבי כל מצב אפשרי של ניגוד עניינים:
ולראיה באתי על החתום:
_______________________
שם

______________________
חתימה
אישור

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי
באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת
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טופס 7
חלקים חסויים בהצעה (אופציונאלי)
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד
מסחרי:
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :
עמוד ____ בהצעה ,בדבר _______________________________________________
מהנימוקים הבאים___________________________________________________ :

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות
אחרות שיוגשו למכרז זה ,יהיו חסויים בפני.

חתימת המציע:

___________
שם המציע

_________
תאריך

______________
חתימה/חותמת

_________________
מס' זהות/עוסק
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מסמך ב'
תכולת השירותים
 .1סיוע בעיצוב תדמית המזמינה.
.2

גיבוש פתרונות לבעיות תקשורת דחופות ,נוכחות תקשורתית מידית בכל אתר/מקום
שיידרש ,פעילות בקרב מובילי דעת קהל .גיבוש מסרים ,היערכות למצבי משבר
תקשורתיים וליווי צמוד במשברים.

 .3השירות כאמור ייעשה כשהוא מתייחס גם לערוצי 'ניו מדיה' דוגמת אתרי אינטרנט,
רשתות חברתיות ,פורומים אינטרנטיים' ,תקשורת מובייל' ועוד.
 .4ניסוח הודעות לעיתונות ,כינוס מסיבות עיתונאים ,שיחות רקע עם עיתונאים ויחסי ציבור
שוטפים.
 .5ייצוג תקשורתי של החברה במדיות השונות ,נוכחות תקשורתית מיידית בכל אתר/מקום
שיידרש ,פעילות בקרב מובילי דעת קהל .השירות כאמור ייעשה כשהוא מתייחס גם
לערוצי 'ניו מדיה' דוגמת אתרי אינטרנט ,רשתות חברתיות ,פורומים אינטרנטיים,
'תקשורת מובייל' ועוד.
 .6במסגרת השירות יידרש היועץ להשתתף בישיבות עם גורמי חוץ ופנים בסיורים ובכל
פעילות נדרשת נוספת ככל שתורה לו המזמינה.
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מסמך ג'
הסכם התקשרות
[מצורף בנפרד]

