מעטפה 1
מסמך ג'
טופס הגשת הצעה ופרטים בדבר ניסיון המציע ומנהל הקמפיין המוצע על ידו
לכבוד
חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
הנדון :הצעה במכרז מס'  09/2019לבחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום
התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה
.1

אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ותנאיו ,מגיש בזאת הצעתי למתן
שירותי יעוץ בנושא שבנדון.
מסמכי המכרז
מסמך א'  -בקשה לקבלת הצעות.
מסמך ב'  -טופס הצעה כספית.
מסמך ג' – טופס הגשת הצעה (פרטים בדבר ניסיון המציע וכוח האדם המוצע על ידו).
טופס ג 1להוכחת תנאי סף  )3(4.1ולהערכת איכות לפי סעיף 10.2א למסמך א'.
טופס ג 2להוכחת תנאי סף  )4(4.1ולהערכת איכות לפי סעיף 10.2ג למסמך א'.
טופס ג 3להערכת איכות לפי סעיף 10.2ב למסמך א'.
טופס ג 4להערכת איכות לפי סעיף 10.2ד למסמך א'.
מסמך ג - 1תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג - 2אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה.
מסמך ג – 3נוסח ערבות מכרז.
מסמך ד'  -נוסח ההסכם.

.2

כל המסמכים והנספחים דלעיל ומסמכי ההבהרה שיפורסמו ע"י יפה נוף ,מהווים יחד את
מסמכי המכרז וההסכם ,בין אם הם מצורפים ובין אם הם לא מצורפים בזה.

.3

אני/אנו מצהיר/ים בזה כי ברשותי/נו נמצאים המסמכים הנזכרים לעיל ,וכי קראתי/נו
והבנתי/נו את תוכנם ,וכן כי קבלתי/נו את כל ההסברים שבקשתי/נו לדעת .כמו כן,
אני/אנו מודעים לכל הגורמים המשפיעים או העשויים להשפיע על ביצוע השירותים נשוא
המכרז ובהתאם לכך ערכתי/נו והגשתי/נו את הצעתי/זו .לפיכך נהיה גם מנועים
מלהעלות כל טענה כי לא ידענו ו/או לא הבנו פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל
פרטיו וחלקיו.

.4

בהגשת הצעה אני/אנו מצהירים בזאת כי אני/אנו עומד בתנאים הסף המנויים במסמך
א' ,כי הבנו את מהות השירותים וכי אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז.

.5

אם אבחר/ניבחר כזוכה במכרז הנדון אני/נו מתחייבים לספק את השירותים ,בהתאם
לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

.6

אני/אנו מצהיר/ים כי הובא לידיעתי/נו כי השירותים יינתנו בהתאם לדרישות בכתב
ומראש שידרוש המזמין.

.7

ידוע לי/נו כי הודעת זכייה ע"י יפה נוף אינה מהווה התקשרות בין יפה נוף לבין המציע
הזוכה וכי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של
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מעטפה 1
יפה נוף ושל המציע והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים ככל שאדרש/נידרש לכך בהתאם
להסכם (מסמך ד').
.8

אני/נו מתחייב/ים כי במידה שאזכה/נזכה במכרז ,אחתום/נחתום על הסכם בתוך  7ימים
מיום הודעת יפה נוף על זכייתי ,אגיש/נגיש יחד עם חתימתי/נו על ההסכם את ערבות
הביצוע וכן אישור בדבר קיום ביטוחים ,ככל שאדרש/נידרש לכך כאמור ,ואהיה/נהיה
זמין/ים לאספקת השירותים ליפה נוף מיד עם חתימתי/נו על ההסכם.

.9

מצורפים להצעתי/נו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ,וכן המסמכים
הנדרשים בהתאם למסמך א' ,לרבות אלו הנזכרים בסעיף  7.1למסמך א' ,המסמכים
הנדרשים בטופס מסמך ג' זה והמסמכים הנלווים לו.

.10

אנו מצרפים את ההצעה הכספית ,על גבי טופס ההצעה הכספית (מסמך ב') ,במעטפה
נפרדת.

.11

אני/אנו מאשר/ים כי ידוע לי/נו שיפה נוף איננה חייבת לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או
בחלקה ,וכן רשאית לפצל את רכישת השירותים בין המציעים או לבטל את המכרז מכל
סיבה שהיא.

.12

אני/נו מסכים/ים כי הצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  90יום
מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות ,ולתקופה נוספת ,אם תימסר לי/נו הודעה על כך
מיפה נוף  .אני/נו מסכים/ים כי לא אוכל/נוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה ,גם אם יפה
טרם הודיעה לי/נו כי החליטה להתקשר עמי/נו בהסכם.

.13

להלן מפורטים פרטים אודות המציע ומנהל הקמפיין מטעמו.

.14

פרטים אודות המציע
.14.1

שם המציע__________________________ :

.14.2

המס' המזהה של המציע_________________ :

.14.3

סוג ההתארגנות (יחיד ,תאגיד)_____________________ :

.14.4

תאריך ההתאגדות_________________ :

.14.5

שמות הבעלים/שותפים במציע:
________________________________________________________
________________________________________________________

.14.6

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומס' הזהות שלהם:
________________________________________________________

.14.7

מען המציע (כולל מיקוד)______________________________________ :

.14.8

טלפונים_________________________________________________ :

.14.9

פקסימיליה_______________________________________________ :

 .14.10כתובת דואר אלקטרוני_______________________________________ :
 .14.11כתובת אתר אינטרנט________________________________________ :
 .14.12במידה והמציע הינו תאגיד יש לצרף אישור זכויות חתימה בתאגיד מאושר ע"י
עו"ד/רו"ח.
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.15

פרטים אודות נסיון מנהל הקמפיין המוצע
להלן פירוט המתייחס לנסיון מנהל הקמפיין המוצע ,לצורך בדיקת עמידתו של המציע
בתנאי הסף במכרז ולצורך בחינת האיכות.
.15.1

שם___________________ :

.15.2

המס' המזהה_________________ :

.15.3

פירוט מעמד מנהל הקמפיין במציע (עובד במציע ,שותף ,נושא משרה ,בעל
שליטה)___________ :

.15.4

פרטים על השכלה (יש לצרף תעודות):
________________________________________________________
________________________________________________________

.15.5

מצ"ב קורות חיים של מנהל הקמפיין (הכוללים גם התייחסות לאמור בסעיף
 )3(7.1במסמך א'.

.15.6

מצ"ב המלצות (לרבות בהתאם לדרישת סעיף  )8(7.1במסמך א'.

.15.7

מנהל הקמפיין בעל נסיון בתחום הפרסום ,שיווק ,קידום מכירות והובלת
קמפיינים של ______ :שנים.

.15.8

מנהל הקמפיין בעל ותק ניהולי של צוות של לפחות  5אנשי מקצוע בתחומים
הנ"ל של ______ :שנים.

.15.9

מנהל הקמפיין בעל ניסיון מוכח בהובלת ותכנון "קמפיינים מורכבים" (כהגדרתם
בסעיף  )3(4.1במסמך א') במהלך השנים  2015-2018של _____ :פרויקטים.

 .15.10מנהל הקמפיין בעל ניסיון מקצועי מוכח בניהול (לרבות בניית תקציב פעילות,
פרישת דיילים ,הכנת מערכי הדרכה ,בקרה ,תסריטי שיחה וניהול שטח) של
קמפיינים הסברתיים [כהגדרתם בסעיף  )4(4.1במסמך א'] במהלך השנים 2015-
 2018של ______ :קמפיינים.
 .15.11לצורך בחינת ההצעה ולהוכחת ניסיון המציע ,מצורפים להצעתי זו בנוסף טפסים
ג 1-4כשהם מלאים וחתומים כנדרש.

שם מגיש ההצעה______________________________ :
כתובת מגיש ההצעה____________________________ :
טלפון ______________ :פקס___________________ :
תאריך_____________ :
חתימת מגיש ההצעה_____________ :
אישור חתימה (כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,משרד יועצים ,שותפות וכיו"ב)
אני הח"מ__________________ ,עו"ד  /רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ___________
ת.ז _______________________.מוסמכים לחתום בשם _________________,
ולחייב אותה ,כי הם חתמו על מסמך זה בפני.
תאריך ___________________ :חתימה מלאה_______________________ :
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מעטפה 1
טופס ג - 1פירוט ניסיון של מנהל הקמפיין המוצע
על המציע לפרט באופן תמציתי את הפרויקטים שהובלו ע"י מנהל הקמפיין המוצע על ידו לשם
הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף  )3(4.1למסמך א' למכרז ולשם ניקוד איכות ניסיונו
בהתאם לסעיף 10.2א למסמך א' למכרז.
*חובה למלא במדויק את כל שדות הטבלה.
**על המציע לצלם נספח זה במספר עותקים כנדרש לשם הצגת פרטי ניסיון מנהל הקמפיין
לשם עמידה בדרישות המכרז.
שם מנהל הקמפיין________________ :
שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
ההיקף הכספי של הקמפיין___________________________________________________ :
מספר הדיילים שהופעלו בקמפיין_______________________________________________ :

שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
ההיקף הכספי של הקמפיין___________________________________________________ :
מספר הדיילים שהופעלו בקמפיין_______________________________________________ :

תאריך

חתימת המציע

חתימה מנהל הקמפיין המוצע
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טופס ג - 2פירוט ניסיון של מנהל הקמפיין המוצע
על המציע לפרט באופן תמציתי את הפרויקטים שהובלו ע"י מנהל הקמפיין המוצע על ידו לשם
הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף  )4(4.1למסמך א' למכרז ולשם ניקוד איכות ניסיונו
בהתאם לסעיף 10.2ג למסמך א' למכרז.
*חובה למלא במדויק את כל שדות הטבלה.
**על המציע לצלם נספח זה במספר עותקים כנדרש לשם הצגת פרטי ניסיון מנהל הקמפיין
לשם עמידה בדרישות המכרז.
שם מנהל הקמפיין________________ :
שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
מספר הדיילים שהופעלו בקמפיין_______________________________________________ :
מקום פריסת הקמפיין_______________________________________________________:
משך ימי פעילות רצופים של הקמפיין___________________________________________:

שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
מספר הדיילים שהופעלו בקמפיין_______________________________________________ :
מקום פריסת הקמפיין_______________________________________________________:
משך ימי פעילות רצופים של הקמפיין___________________________________________:

תאריך

חתימת המציע

חתימה מנהל הקמפיין המוצע
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טופס ג -3פירוט ניסיון של מנהל הקמפיין המוצע
על המציע לפרט באופן תמציתי את הקמפיינים שהובלו ע"י מנהל הקמפיין המוצע על ידו לשם
ניקוד איכות ניסיונו בהתאם לסעיף 10.2ב למסמך א' למכרז.
*חובה למלא במדויק את כל שדות הטבלה.
**על המציע לצלם נספח זה במספר עותקים כנדרש לשם הצגת פרטי ניסיון מנהל הקמפיין
לשם עמידה בדרישות המכרז.
שם מנהל הקמפיין________________ :
שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
פלח השוק והמגזר אליו פנה הקמפיין____________________________________________:
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
היקף כספי של הקמפיין_____________________________________________________ :

שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
פלח השוק והמגזר אליו פנה הקמפיין____________________________________________:
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
היקף כספי של הקמפיין_____________________________________________________ :

תאריך

חתימת המציע

חתימה מנהל הקמפיין המוצע
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מעטפה 1
טופס ג -4פירוט ניסיון של מנהל הקמפיין המוצע
על המציע לפרט באופן תמציתי את הקמפיינים שניהל מנהל הקמפיין המוצע על ידו לשם ניקוד
איכות ניסיונו בהתאם לסעיף 10.2ד למסמך א' למכרז.
*חובה למלא במדויק את כל שדות הטבלה.
**על המציע לצלם נספח זה במספר עותקים כנדרש לשם הצגת פרטי ניסיון מנהל הקמפיין
לשם עמידה בדרישות המכרז.
שם מנהל הקמפיין________________ :
שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
היקף כספי של הקמפיין_____________________________________________________ :

שם קמפיין ההסברה_______________________________________:
שם הלקוח_______________________________________ :
שם איש הקשר

תפקיד

טלפון
קווי/סלולרי

דוא"ל

תאריכי
התחלה וסיום הקמפיין

תיאור עיקרי הפעילות שבוצעה:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תחום הקמפיין_____________________________________________________________:
היקף כספי של הקמפיין_____________________________________________________ :

תאריך

חתימת המציע

חתימה מנהל הקמפיין המוצע
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מעטפה 1
מסמך ג1
תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף שהגיש את
.1
הצעתו למכרז פומבי דו שלבי מס'  09/2019לבחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום התחבורה
הציבורית במטרופולין חיפה (להלן" :המכרז") ,אשר פורסם על ידי חברת יפה נוף תחבורה ,תשתיות
ובניה בע"מ.
אני משמש כ( ____________ -תיאור התפקיד) במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המציע
.2
ובשמו.
תצהיר לפי סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")
אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
.3
המציע ובעל זיקה אליו – [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה לכך]
לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא

כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום,
התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").
הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון למועד

האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הורשעו ביותר משתי ( ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי הפירוט דלהלן,

ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לצורך סעיף  3זה" :הורשע"" ,עבירה" ו"-בעל זיקה" – כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים.
תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים
אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
.4
מתקיימת אחת מהחלופות הבאות – [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה לכך]
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן:

"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,ומתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם

להתחייבותו לפי הוראות פסקת משנה 2ב(1א)(()2ב) במסגרת התקשרות שנעשתה אתו וטרם
קיבל הנחיות/ופועל לביצוע ההנחיות [מחק את המיותר] ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות.
במידה והמציע יזכה במכרז ,אעביר העתק מתצהיר זה ביחס לתוכן של סעיף  4לעיל למנהל הכללי של
.5
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,שכתובתו
______________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות
ת.ז .שמספרה _________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע ,ולאחר
שה זהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_____
תאריך

_________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מעטפה 1
מסמך ג2
אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה
לכבוד
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
רחוב ביאליק  3קומה 8
חיפה
א.ג.נ,.
אישור רו"ח:
אני רו"ח ___________ ,מאשר בזאת כי ____________ ,הינו עסק בשליטת אישה,
כהגדרת מונח זה בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
המחזיקה בשליטה הינה גב' ____________ מספר זהות _____________
_____________
שם מלא
___________________
כתובת

_______________
חתימה

_______________
חותמת

_________________
טלפון

תצהיר בעלת השליטה:
מספר זהות __________________
אני גב' _________________
שם המציע _________________ (להלן" :העסק") מצהירה בזאת כי העסק נמצא
בשליטתי בהתאם לאמור בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992

____________________
שם מלא

_______________
חתימה
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מעטפה 1
מסמך ג3
נוסח ערבות המכרז

לכבוד
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ
ביאליק  3קומה 8
חיפה 33112
א.נ,.

הנדון :ערבות מס'____________
לבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי חברת יפה
נוף תחבורה  ,תשתיות ובניה בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך  20,000ש"ח.
(במילים :עשרים אלף  )₪שתדרשו מאת _______________ בקשר עם השתתפות
במכרז מס' .09/2019
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר .לשלם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם
הראשונה בכתב ,תוך  15ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את
דרישתכם זאת.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי
יתרת הסכום שלא חולט.
ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום . 29/01/2020

בכבוד רב,

* נוסח ערבות שונה העומד בכל עקרונות הערבות שלעיל יהיה מקובל.
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