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פרק א'
.1

–

כללי

כללי
1.1

לאחר שועדת המכרזים של תאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (להלן" :התאגיד"),
החליטה על ביטול מכרז  ,05/2015מעוניין התאגיד לקבל הצעות מאת המציעים העומדים
בתנאי מכרז זה ,להפקת ושיווק כרטיס הטבות ,כמפורט להלן ,למשך תקופת החוזה
כהגדרתה להלן .רשאי להגיש הצעה מי שעומד בתנאי הסף כאמור להלן.

1.2

הגדרות:

"כרטיס קצוב" או
"הכרטיס"

כרטיס המקנה למחזיק בו הטבות שונות ,בהן הנחה באטרקציות,
בתחבורה הציבורית ,בבתי מסחר שונים בעיר ,בכניסה למוזיאונים
עירוניים וכד' .ההטבות קבועות בכרטיס ואינן ניתנות להטענה סלקטיבית.
תקופת השימוש בכרטיס קצובה לימים בודדים בלבד .הכרטיס ללא
אפשרות טעינה;

"כרטיס הטבות שנתי"

כרטיס המקנה למחזיק בו  -בשנת הנפקתו ,הטבות בתחום העיר אילת -
בנוסף להטבות אותן מקנה הכרטיס הקצוב .כגון :הנחה בתשלום חניה,
הנחה במסעדות אשר יכירו בכרטיס (כמו הנחת תושב) ,הנחה בכרטיסי
כניסה לאירועים המופקים ע"י העירייה או התאגיד וכד';

"כרטיס ניטען"

כרטיס המקנה הטבות למחזיק בו ואשר ניתן לטעון אותו בכסף ו/או
בשווה כסף (מוצרים ו/או שירותים) ,באמצעות האתר ו/או האפליקציה
העירונית ו/או; עמדות שירות .כרטיס זה יכול לבוא "משולב" עם כרטיס
ההטבות השנתי;

"אפליקציה עירונית"

יישום אותו ניתן להוריד מאתר עיריית אילת ולהתקינו במחשב או
בטלפונים והמספקת מידע אודות הקורה בעיר;

"האתר"

אתר האינטרנט "של " הכרטיס.

"הזוכה"

המשתתף במכרז ,שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז;

"החוזה"

החוזה שייחתם בין הזוכה לבין התאגיד בנוסח נספח מס'  8למכרז
ונספחיו;

"המכרז"

מכרז זה על נספחיו;

"העירייה"

עיריית אילת;

"תושב אילת"

כל המחזיק תעודת תושב אילת בתוקף;
ספק/קבלן משנה תושב אילת ,הרשום במשרדי מע"מ כ"תושב אזור

"ספק תושב אילת"

אילת" לצורך קבלת פטור בהתאם לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים
והנחות ממיסים) ,תשמ"ה.1985-

"תקופת החוזה"

כהגדרתה בסעיף  5לחוזה;
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ההתקשרות בין התאגיד לבין הזוכה תהיה על פי תנאי נוסח החוזה המצ"ב למכרז זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.4

בתמורה לקבלת הזיכיון להפקת ושיווק הכרטיס ,מתחייב הזוכה להפיק ולשווק את
הכרטיס ולבצע את המפורט בחוזה ההתקשרות ולרבות:
1.4.1

הקמת פלטפורמה לכרטיסי הטבות עם אפשרות שכרטיסי ההטבות יופעלו
בפורמטים שונים ,כדלהלן:
1.4.1.1

כרטיס קצוב – כרטיס הניתן לרכישה בדרכי רכישה שונות,
לרבות בנקודות רכישה ברחבי העיר (לרבות קיוסקים וכד')
המקנה למחזיק בו הנחות/הטבות קבועות (כגון :הנחה בתחבורה
ציבורית ,נסיעה באוטובוס תיירים ,הנחה באטרקציות מסוימות
– כפי שייקבע ע"י המציע וכד') .הכרטיס יהיה לתקופה קצובה –
החל מיום אחד ועד למספר ימים בודדים .בתום תקופת תוקפו
לא יהיה הכרטיס עוד תקף למתן איזו הנחה.

1.4.1.2

כרטיס נטען – כרטיס אשר אינו מוגבל בזמן ואשר ניתן לקבלו
ללא כל עלות רכישה .את הכרטיס יוכל המחזיק – באמצעות
אתר האינטרנט ו/או האפליקציה ו/או בנקודות שירות ,לטעון
בכסף ו/או בשווה כסף (מוצרים ו/או שירותים) ,אשר יאפשרו
למחזיק רכישה בהנחה של מוצרים ו/או שירותים בעסקים אשר
יכללו במבצעי הכרטיס.

1.4.1.3

כרטיס הטבות שנתי – כרטיס הניתן לרכישה דרך אתר
האינטרנט ו/או האפליקציה ו/או נקודות שירות בלבד .רכישת
הכרטיס תחייב מסירת פרטי הרוכש ,על מנת שניתן יהיה לעדכנו
בהטבות המוצעות מעת לעת למחזיקי הכרטיס .הכרטיס יקנה
הטבות הן במישור המוניציפלי – כגון הנחה בחניה עירונית ו/או
בכרטיסי הכניסה לאירועים עירוניים – כפי שיפורסם מעת לעת,
כמו גם הנחה קבועה למציגי הכרטיס באטרקציות ו/או בתי עסק
אשר יופיעו ברשימת נותני ההטבות בהתאם להסכמי שת"פ
אותם ישיג המציע.
למחזיקי הכרטיס תינתן האפשרות לטעון את הכרטיס ולעשות
בו שימוש כמו בכרטיס נטען וליהנות מן ההטבות ששני
הכרטיסים מעניקים למחזיקים.

למעשה הפעלת כרטיסי ההטבות תחייב את הזוכה – אם לא מיד בתחילת
ההפעלה אזי במועד מאוחר יותר ,להקים ו/או להפעיל ,מערכת גבייה מהלקוח
וסליקה בבתי העסק והאתרים השונים ,עם אפשרות לפלטפורמת סנכרון מול
התחבורה הציבורית או חלופה הולמת וכמובן תשלום ההתחייבויות לבתי
העסק והאתרים;
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הקמה ועיצוב אתר אינטרנט ואפליקציה באמצעותם ניתן יהיה הן לשווק את
הכרטיס והן לרכוש הטבות ו/או להטעין את הכרטיס כדלהלן .אתר האינטרנט
והאפליקציה יופעלו בשפות עברית ,ערבית ,אנגלית ,צרפתית ורוסית (להלן:
"השפות השונות") .הזוכה יוסיף – ככל ויהיה בכך צורך ועל פי דרישת
התאגיד ,שפות שימוש נוספות .על הזוכה לקבל את אישור התאגיד לכל תכני
האתר וכל הפעילות אשר תתרחש בהם ו/או באמצעותם;

1.4.3

לקשר את אתר האינטרנט והאפליקציה כאמור ,לאפליקציה העירונית;

1.4.4

להפעיל באילת משרד תפעול ושירות עם עובדים מיומנים אשר יוכלו לתת מענה
– בשפות השונות ,לצרכים השונים ו/או לתקלות במערכת הכרטיס;

1.4.5

לגייס בעלי עסקים ו/או אתרים שונים למתן הטבות למחזיקי הכרטיסים ,בין
אם ע"י הנחה למציג אותו או למשלם באמצעותו .התאגיד מתחייב לשתף
פעולה עם הזוכה בכל הקשור לאיתור ו/או פנייה אל בעלי עסקים /אתרים בעיר
אילת ,אך יחד עם זאת התאגיד לא יישא בכל אחריות להצלחת ההתקשרויות
בין המציע לבעלי העסקים השונים ו/או לאיכות ההתקשרות ו/או למשכה;

1.4.6

הקמת ו/או התקנת והסדרת נקודות שירות – מאוישות או אלקטרוניות ,לרבות
הכרוך בהסדרת התקשורת עם נקודות השירות ,באופן בו יוכלו לתת שירות
מיטבי למשתמשים בכרטיס;

1.4.7

הקמת והפעלת  2נקודות שירות/עבודה בתאגיד ו/או בעירייה לצורך פיקוח.

1.4.8

אחריות על קבלת כל האישורים ו/או הרישיונות ככל ונדרשים על פי הדין
להפעלת פרויקט הכרטיס ו/או להצבת מתקנים הקשורים בהפעלתו ו/או
שיווקו בהתאם לכל דין.

1.4.9

להפעיל את כל הקשור וכרוך בהפקת הכרטיס ו/או שיווקו ו/או הפעלת
המערכות הקשורות בכרטיס לרבות מאגר נתונים לצורך שליחת עדכונים
וחדשות למחזיקי הכרטיס באמצעות מסרונים ו/או דוא"ל ו/או האפליקציה,
הכל בהתאם להוראות כל חוק ודין – לרבות אלה הקשורים בהעסקת עובדים
ו/או בני נוער ו/או זכויות יוצרים ו/או החוקים והתקנות בעניין חובת המכרזים
ו/או חוקי המס השונים ו/או חוק מאגרי מידע והתקנות הנובעות מהם;

1.4.10

לנהל את הפרסום ,השיווק ויחסי הציבור של הכרטיס ,תוך שימוש באמצעי
וערוצי התקשורת השונים ,בשפות שונות (בעיר אילת ומחוצה לה ותוך שיתוף
פעולה והתייעצות עם התאגיד לגבי תוכן הפרסום .הזוכה מתחייב שלא לפגוע
בזכויות יוצרים ו/או בזכויות אחרים של צדדים אחרים ולא לעשות בהן שימוש
ללא היתר בעליהן;

1.4.11

להשתתף בכל ישיבה עם אנשי התאגיד ו/או העירייה אשר השתתפותו בו נחוצה
לצורך הפקת הכרטיס ו/או בעניינים הכרוכים ו/או הקשורים בכרטיס ו/או
בזוכה;
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המציע מתחייב להגיש לתאגיד במהלך ששת החודשים הראשונים לאחר
חתימת חוזה ההתקשרות עם התאגיד ,אחת ל  14ימים דו"ח ביצוע והתקדמות
לקראת תחילת השימוש בכרטיס  -כאמור בנספח "ו" להסכם ואחת ל  30ימים
דו"ח כספי על היקף מכירת ו/או הפצת הכרטיס והשימוש בו כאמור בנספח "ו"
להסכם .לאחר תקופה זו ,יגיש מתחייב המציע להגיש אחת ל  30ימים ,דו"ח
כספי כאמור;

1.4.13

יודגש כי הזוכה יהיה אחראי בלעדי למימון פעולותיו כאמור בהצעתו ולתאגיד
לא יהיה כל חלק בכיסוי ההוצאות הנובעות מקיום החוזה ע"י הזוכה;

1.4.14

הזוכה מתחייב להירשם כעוסק תושב אילת כהגדרתו בחוק אזור סחר חפשי
באילת (פטורים והנחות ממסים) ,תשמ"ה–.1985

.2

רכישת מסמכי המכרז
2.1

מסמכי המכרז יישלחו על ידי התאגיד בדוא"ל אל הפונים לתאגיד בעניין ,החל מיום 17
לחודש אפריל שנת  .2016עם זאת ,על מנת לגשת למכרז על המציע לרכוש את מסמכי
המכרז תמורת סך של ( ₪ 1,500אלף וחמש מאות שקלים חדשים) ,אשר ישולמו
באמצעות המחאה ,שזמן פירעונה הינו יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת התאגיד
העירוני לתיירות אילת בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה  ,לכתובת  :התאגיד העירוני
לתיירות ת"ד  4298אילת .מציעים אשר רכשו את מסמכי מכרז  05/2015ולא קיבלו
כספם חזרה ,פטורים מתשלום זה ויציגו קבלה על תשלומם במכרז .05/2015

2.2

מודגש בזאת ,כי את מסמכי המכרז ונספחיו יש להגיש בשפה העברית בלבד.

2.3

לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לתאגיד ,בטלפון 08-6340253
פקסימיליה  ,08-6375729בימים א'  -ה' ,בין שעות .15:00 – 08:00

.3

עיון במסמכי המכרז והגשת ההצעות
3.1

כמו כן ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של התאגיד שכתובתו
 ,www.redseaeilat.co.ilאו במשרדי התאגיד בכתובת הנזכרת בסעיף  2.1לעיל ,החל מיום
.17.04.2016

3.2

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו
במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ,מתבקש המשתתף במכרז להגיש את הצעתו
שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 14.5ל פרק ב' למכרז ,כשהם חתומים על ידי
המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז ,בכל עמוד ועמוד ,הכל כמפורט בפרק ב' למכרז.

3.3

יודגש – כאמור להלן ,הצעת מציע תתקבל רק אם צורפה לה קבלה המעידה על רכישת
חוברת המכרז.
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סתירות במסמכים ושאלות הבהרה
 4.1שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,
תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז ,בשפה העברית ובכתב בלבד ,וזאת עד ולא יאוחר מיום
 10.05.2016בשעה .14:00
 4.2את השאלות וההבהרות יש להפנות לתאגיד ,עד המועד הנזכר בסעיף  4.1לעיל ,הן באמצעות
פקסימיליה

מס'

08-6375729

והן

באמצעות

דואר

אלקטרוני

לכתובת

.rstourism@eilat.muni.il
 4.3תשובות התאגיד תהינה בכתב לכתובת דוא"ל ,או למספר פקס אותם ימסור השואל.
התאגיד יפיץ את תשובותיו לכל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ,עפ"י מספר הפקס /

כתובת הדוא"ל אותו יספקו המציעים.
 4.4מכתבי התשובה של התאגיד לשאלות המציעים ,כמו גם מכתבי הבהרה ,תוספות ושינויים,
שהתאגיד יוציא ,אם יוציא ,למציעים ,לפני מועד הגשת ההצעות ,יהוו חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז ,וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו ,כשהם חתומים על ידו ,כחלק ממסמכי
המכרז כאמור להלן בסעיף  .14.6התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעה שלא צורפו אליה
המכתבים הנ"ל ,כשהם חתומים ע"י המציע.
 4.5כל תשובה של התאגיד ו/או של נציגו למציע ,תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה
שתינתן בדרך אחרת .התאגיד לא יהיה אחראי להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיו ו/או
שלוחיו בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין התאגיד למציעים יבוסס על מסמכים
בכתב בלבד.
.5

התאגיד יהיה רשאי ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתו ,או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

.6

מציע יהיה מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי התאמות,

טעויות וכדו' ,וטענות כאלה מצד מציע שלא ינהג כאמור לעיל ,לא תישמענה.
.7

מועד ומקום הגשת ההצעות ואופן הגשתן
על המציע להכניס את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז הנקובים בסעיף  14.5לפרק ב' למכרז
כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ,לתיבת ההצעות של התאגיד אשר תוצב במשרדי התאגיד
וזאת עד  09.06.2016בשעה ( 14:00להלן" :המועד הקובע") או באמצעות שליח במסירה ידנית
למשרדי התאגיד ,אשר כתובתם כיכר העוגן 6ד יחידה  ,21בית הגשר ,קומה  2באילת
מעטפה שלא תוכנס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו במועד האמור ,לא תחשב כמעטפה
שנמסרה במועד.
התאגיד יהיה רשאי שלא לדון בהצעה אשר נעשה בה שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת
במסמכי המכרז או שנרשמה איזו הסתייגות לגביהם ,בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,הכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________
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פרק ב'  -תנאי המכרז
.8

התמורה
8.1

על המשתתף במכרז למלא בטופס הצעת התמורה למכרז (להלן" :נספח  ,)"6את התמורה
באחוזים אותה יציע לתאגיד ממכירת ו/או הפצת הכרטיסים השונים בכפוף לדרישת
המינימום המופיעה בסעיפים הרלבנטיים שם.

8.2

יודגש כי בניתוח הצעת התמורה – כפי שהוגשה בנספח  ,6יפורש מקום הראוי למילוי אשר
נותר ריק ,כאילו רשומה בו הספרה "( 0אפס") או דרישת המינימום ככל ומופיעה בסעיף
הרלבנטי.

8.3

המשתתף במכרז יגיש את טופס ההצעה הכספית כאמור ,כשהוא חתום על ידו ,בתוך
מעטפת ההצעה הכספית (להלן" :מעטפת ההצעה הכספית") ,אשר תוכנס כאמור להלן,
למעטפת המכרז יחד עם חוברת זו.

.9

הצגת מסמכים על ידי המשתתף במכרז לצורך בדיקת מרכיב האיכות ומרכיב ההתרשמות
הכללית:
9.1

מסמכים לצורך ניקוד מרכיב האיכות
9.1.1

על המשתתף במכרז להציג במסגרת הצעתו המפורטת בנספח  ,5לוח זמנים עד
להתחלת הפצת הכרטיס .יודגש כי מועד התחלת הפצת הכרטיס ,יהיה לאחר
הפעלת "פיילוט"  -הרצה למערכות השונות הקשורות בהפעלת ו/או הפצת
הכרטיס ,בסליקתו ובבחינת תשלומים לעסקים השונים במתכונת מצומצמת.

9.1.2

המשתתף יפרט את שיטות הפרסום והשיווק שבאמצעותם בכוונתו לפעול ,כמו
גם את היקף נקודות השירות ו/או נקודות קצה מאוישות ו/או אלקטרוניות
שהינו מתחייב להפעיל .המשתתף יפרט את היקף כח אדם שהינו מתחייב
להעסיק באילת לטובת ביצוע התחייבויותיו ע"פ הצעתו.

9.2

התאגיד רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ,לעשות שימוש במסמכים שהוגשו בהתאם למפורט
בסעיף  9.1לעיל ,על תתי סעיפיו ,לצורך מתן ניקוד במרכיב האיכות כמפורט בנספח מס' 7
למכרז להלן וזאת ,כמו גם לצרפם כנספחים מחייבים להסכם אשר ייחתם עם המציע,
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

.10

תוקף ההצעה
10.1

הצעת המשתתף במכרז תהיה בתוקף למשך ( 90תשעים) ימים מן המועד הקובע ,כאמור
בסעיף  7לעיל.

_______________________________________
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_______________________
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התאגיד יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ,ב ( 60שישים) ימים נוספים ,על פי
דרישת התאגיד ,בהודעה מוקדמת בכתב ,עד המועד הקבוע בסעיף  10.1לעיל .מובהר
בזאת ,כי דרישה להארכת ערבות המכרז כהגדרתה בסעיף  11.4להלן ובהתאם לאמור
בסעיף  11.4להלן ,תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז.

.11

ערבות מכרז
11.1

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,מבנק או מחברת ביטוח על פי
הרשימה המפורטת בנספח מס'  3למכרז (להלן" :ערבות המכרז") ,להבטחת הצעתו
במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך ע"י התאגיד.

11.2

נוסח ערבות המכרז וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבות המכרז ,המצורף כנספח
מס'  2למכרז.

11.3

סכום ערבות המכרז ינקב בשקלים חדשים בלבד.

11.4

תוקף ערבות המכרז יהיה עד יום  .10.09.2016ערבות המכרז תהא ניתנת להארכה
בארבעה ( )4חודשים נוספים ,על פי דרישת מנכ"ל התאגיד .ניתנה דרישה כאמור ,יוארך
תוקף ערבות המכרז בהתאם.

11.5

משתתף במכרז שלא יצרף ערבות מכרז כנדרש לעיל ,ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו כלל
והיא תפסל.

11.6

משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה ,תוחזר לו ערבות המכרז אשר צירף תוך ארבעה עשר
( )14יום ממועד חתימת התאגיד על החוזה עם הזוכה.

11.7

מובהר בזאת במפורש ,כי אם לא ימלא הזוכה ,אחר כל הוראות סעיף  17.3להלן ,במלואן
ובמועדן ,תהא התאגיד זכאית לחלט את ערבות המכרז שהפקיד לטובתה ולפעול כאמור
בסעיפים  17.5ו/או  17.6להלן  ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו הינה זכאית על פי הדין
ו/או על פי מסמכי המכרז.

.12

תנאי סף
12.1

המשתתף במכרז המציא את ערבות המכרז בהתאם לקבוע בסעיף  11לעיל.

12.2

המשתתף במכרז ,הינו תאגיד הרשום בישראל ,במועד הקובע והינו בעל תעודת עוסק
מורשה בתוקף כדין ובעל אישורים על ניהול ספרים כדין ,בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976

12.3

המשתתף במכרז המציא קבלה מקורית מאת התאגיד ,המעידה על רכישת מסמכי מכרז
זה ולחילופין מכרז  .05/2015הקבלה המקורית תוחזר למשתתף במכרז לאחר סיום בדיקת
הצעות המשתתפים במכרז.

_______________________________________
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הצעתו של המשתתף במכרז מחויבת לצבור ,במסגרת דירוג ניקוד מרכיב האיכות ,כמפורט
בנספח מס'  7למכרז ,ציון של לפחות  80מתוך  ,100על מנת שתעבור לבחינת ההצעה
הכספית שהגיש.

12.5

הצעתו של המשתתף במכרז מחויבת לצבור ,במסגרת דירוג ניקוד כללי משוקלל ,ציון של
לפחות  80מתוך  ,100על מנת שתעלה לסבב ההחלטות הסופי.

12.6

יודגש כי במקרה בו המציע הינו תאגיד אשר הוקם לצורך מכרז זה ,יוכל המציע ליהנות
מהניסיון ו/או הותק של בעלי המניות בו ,לצורך בחינת מרכיבי האיכות של הצעתו .לצורך
בחינת החוסן הכלכלי של המציע במקרה זה ,ככל ובעלי המניות יתחייבו ליתן ערבות
ביצוע מטעמם בנוסף לכל ערבות נדרשת אחרת ,מדד זה יקבע בהתאם לחוסנם של בעלי
המניות אצל המציע.

.13

תנאים כלליים:
13.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המשתתפים בקשר להצעותיהם – כאמור
בסעיף  7בתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה
הגבוהה ביותר ,או כל הצעה שהיא.

13.2

אין לראות במכרז זה כמו גם בניהול המו"מ משום התחייבות כלשהי של התאגיד
להתקשר בחוזה .התאגיד רשאי לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,קודם לחתימת החוזה
עם הזוכה (בין שניהל מו"מ עם המציעים ובין שהוכרזה הצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים
של התאגיד ובין שלא) ,ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה ,או
תביעה בעניין זה.

13.3

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז ,בהגשת ההצעה למכרז
ובהכנת מסמכי המכרז ,תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.

13.4

זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי
המכרז ,שייכות לתאגיד .המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בזכויות כאמור שימוש
כלשהו ,אלא לצורך הגשת ההצעה ,או לצורך ביצוע ההתקשרות עם התאגיד.

13.5

על מנהליו המוסמכים של המשתתף במכרז לחתום על ההצעה .המשתתף במכרז ימציא
יחד עם מסמכי המכרז ,פרוטוקול מאושר על-ידי רו"ח או עו"ד ,או כל מסמך אחר הנדרש
על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף במכרז ו/או הדין ,המאשר כי החתומים על מסמכי
המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של המשתתף במכרז וכי הם רשאים לחייב
בחתימתם את המשתתף במכרז ,בתוספת חותמת המשתתף במכרז וכן ,להגיש הצעות
מחייבות בשמו .כמו כן ,תצורף למסמכי המכרז תעודת התאגדות של המשתתף במכרז
כחברה ,ממרשם המתנהל על פי דין.
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התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע

 - 1113.6

המשתתף במכרז ימלא את טופס ההצהרה בדבר המעמד המשפטי המצורף כנספח מס' 4
למסמכי המכרז וכן יצרף להצעתו דו"ח ממרשם המתנהל על פי דין ,המעיד על שמו ,על
הרכב בעלי מניותיו והרכב הדירקטוריון שלו.

13.7

על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

13.8

לתאגיד זכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לא לקבל הצעה של משתתף במכרז ,או לבטל את
ההכרזה על הצעה של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז ,בעקבות אירוע מהותי
כהגדרתו להלן ,אשר אירע עד למועד חתימת החוזה על ידה.
בסעיף זה ,המונח "אירוע מהותי" משמעו ,אירוע שיש בקיומו משום חשש להיעדר
אפשרות מצד המשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה.

13.9

התאגיד יהיה רשאי לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו/או מחלקם ,השלמת מסמכים ו/או
מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים (למעט
מסמכים הנוגעים לערבות המכרז ולמסמכים הנוגעים להצעה הכספית של המשתתף
במכרז) ו/או הבהרות נוספות ,בכל הקשור לניסיון המשתתף במכרז ויכולתו להוכחת
עמידתו בתנאי הסף על פי שיקול דעתו ,לשביעות רצונו המלא ,על מנת לבחון את המשתתף
במכרז ואת הצעתו.
אין לראות בסעיף זה כדרישה ו/או ציפייה מהתאגיד לקיים זכות זו שלו ואין לראות
בהימנעות התאגיד מקיום זכות זו שלו ,כפגיעה באיזו זכות של המציע.

.14

הצעת המשתתף במכרז

14.1

כל משתתף במכרז ,יגיש את מסמכי המכרז על נספחיו ,בשפה העברית ,על גבי הטפסים
המיועדים לכך ,אשר נמסרו לו על ידי התאגיד ,במעטפת המכרז ,בהתאם להוראות המכרז.

14.2

המשתתף במכרז מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש לתאגיד את הצעתו
באופן שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף  14.5להלן ,כאשר כל המסמכים
כאמור ,חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז בכל עמוד ועמוד.

14.3

להצעת המשתתף במכרז ,כפי שצוינה בטופס ההצעה הכספית ,יתווסף מע"מ כחוק ככל
ויחול בעיר אילת.

14.4

הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה לבין התאגיד.
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מסמכים
הצעת המציע במכרז תוגש בתוך מעטפת המכרז (מעטפה עליה רשום "מכרז מס'
 "01/2016נושאת מספר סידורי) אשר ותכלול את כל המסמכים הבאים (להלן ולעיל:
"מסמכי המכרז") כאשר כל פרטיהם מלאים והם חתומים בחתימת מורשה חתימה
ומחולקים למעטפות פנימיות ,על פי הוראות מכרז זה וכדלקמן:

סימון המעטפה

תכולת המעטפה

מעטפה פנימית מס' קבלה מקורית מאת התאגיד המעידה על רכישת מסמכי המכרז;
ערבות מכרז מקורית בנוסח טופס כתב ערבות המכרז ,המצורף כנספח
1
מס' ;2
מעטפה פנימית מס' חוברת מכרז זה לרבות הטפסים החתומים הבאים:
 טופס הצהרת המשתתף במכרז ,המצורף כנספח מס' 1א למכרז;–2
תנאי סף ומסמכים
נדרשים

-

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –

 ,1976המצורף כנספח מס' 1ב למכרז;
-

טופס הצהרה על פרטי המשתתף במכרז ,המצורף כנספח מס' 4
למכרז ,בצירוף אישור ממרשם המתנהל על פי דין המעיד על שמו,
הרכב בעלי מניותיו והרכב הדירקטוריון של המשתתף במכרז וכן
פרוטוקול בהתאם לאמור בסעיף  13.5לעיל;

-

ההצעה להפקת והפעלת הכרטיס לרבות השיווק ,ההפצה ותפעול
הכרטיס ,המצורף כנספח מס'  5למכרז ,חתום על ידי המשתתף
במכרז ומאומת כדין;

-

נספח אופן ניקוד מרכיב האיכות המצורף כנספח מס'  7למכרז;

-

החוזה ונספחיו המצורפים חלק ב לחוברת המכרז – יש לחתום
על נוסח החוזה ונספחיו בכל עמוד ועמוד;

-

תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין;

-

אישורים כדין על ניהול ספרים ,בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ;1976

מעטפה פנימית מס' 3
ההצעה
מעטפת
הכספית ,עליה רשום
הכספית
"ההצעה
מכרז מס' __"__6
ובתוכה טופס ריק של
נספח מס'  5למכרז.

מעטפה
מספר 4

פנימית

טופס ההצעה הכספית ,המצורף כנספח  6למכרז ,חתומים ע"י
המשתתף במכרז.
– אין למלא את פרטי הנספח בחוברת המכרז ,אלא את פרטי הנספח
הריק הנמצאים בתוך מעטפת ההצעה הכספית בלבד .לאחר מילוי
הטופס יש להשיבו למעטפת ההצעה הכספית ולהכניסה כשהיא
סגורה למעטפת המכרז;

מסמכים כאמור בסעיף  9.1לעיל.
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תקינות ההצעה
15.1

על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות לעיל ולהלן ובמסמכי המכרז.
אי מילוי אחת או יותר מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

15.2

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ,לרבות בתנאי החוזה ,או כל
הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

15.3

הצעה שתוגש לאחר המועד הקובע ,לא תתקבל ולא תפתח.

15.4

התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה.

15.5

התאגיד אינו אחראי לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז.
פירושים ו/או הסברים שינתנו בעל-פה למשתתפים במכרז ,אינם מחייבים את התאגיד
ו/או מי מטעמו.

15.6
.16

המציע יהיה מוכן להציג את הצעתו בפני ועדת המכרזים ,למועד אליו יוזמן לעשות כן.

בדיקת הצעת המשתתף במכרז וקביעת ההצעה הזוכה
16.1

בדיקת המרכיב האיכותי:
16.1.1

איכות ההצעה – לסעיף זה יינתנו עד  65נקודות מתוך  ,100כדלהלן:
מקסימום
ניקוד

1

פרק הזמן להפעלת הכרטיס לאחר ביצוע פיילוט ,תוך
בחינת סבירות ההתחייבות .יודגש כי פרק הזמן
המקסימלי הינו  6חודשים !

10

2

טיב השירות והמידע המוצע ע"י המציע – לרבות בחינת
נוחות השימוש בכרטיס והנגשתו למשתמש לרבות אופן
החיבור בין אתר הכרטיס/האפליקציה לאפליקציה
העירונית ואופן מימוש ההטבות שבכרטיס.

15

3

תכנית הפרסום והשיווק ,תקציב הפרסום ,אמצעי הפרסום
והיקף פרסום הכרטיס לו מתחייב המציע לתקופת
ההתקשרות.

20

4

איכות השירות אשר יוצע למחזיק הכרטיס .

10

5

הטכנולוגיה המוצעת

10
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16.1.2

נסיון המציע וחוסנו הכלכלי  -לסעיף זה יינתנו עד  30נקודות מתוך 100
מקסימום
ניקוד
1

ניסיון המציע בהפעלת המערכת המוצעת

10

2

קיומה של מערכת  /אפליקציה ופרק זמן לו מתחייב המציע
להעמדת האפליקציה לטובת הכרטיס באילת.

5

3
4

16.1.3

ניסיונו של המציע בגיוס בעלי עסקים  /הטבות למשתמשי
הכרטיס.
חוסנו הכלכלי של המציע

10
5

התרשמות כללית  -לסעיף זה יינתנו עד  5נקודות מתוך .100

16.1.4

המשתתף במכרז יקבל ניקוד עבור הצעתו ,בהתאם לטבלה המפורטת בנספח
מס'  7למכרז ,בהתחשב בהצעה כפי שהוגשה ע"י המציע ובהצגת ההצעה-
כאמור בסעיף  12.4לעיל.

16.1.5

הצעתו של משתתף במכרז אשר ועדת המכרזים של התאגיד תקבע ,לאחר
בחינת המלצות ועדת הבדיקה ,כי עמדה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  12.4לעיל
ובתנאי הסף הקבועים בסעיפים  12.3 - 12.1לעיל ,תעבור לשלב הבא של
בדיקת ההצעה הכספית.

16.1.6

הצעתו של משתתף במכרז ,אשר ועדת המכרזים של התאגיד תקבע ,לאחר
בחינת המלצות ועדת הבדיקה ,כי לא עמדה בתנאי הסף כאמור בסעיף
 16.1.5לעיל ,לא תעבור לשלב הבא של בדיקת ההצעה הכספית.

16.2

ועדת הבדיקה:
16.2.1

דירוג ניקוד מרכיב האיכות בהצעות המשתתפים במכרז ,יבוצע על ידי ועדת
בדיקה שהרכבה ייקבע על ידי ועדת המכרזים של התאגיד ,ואשר תהיה
רשאית להיעזר ביועצים מומחים לשם בחינת הצעות המשתתפים במכרז.

16.2.2

לצורך בדיקת מרכיב האיכות של הצעות המשתתפים במכרז ,תפעל ועדת
הבדיקה כדלקמן:
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התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע

 - 1516.2.2.1

ועדת הבדיקה תהיה רשאית לזמן כל משתתף במכרז ,אשר ועדת
המכרזים קבעה ,כי הצעתו עומדת בתנאי הסף הקבועים
בסעיפים  12.1 - 12.3לעיל ,בכדי לאפשר למשתתף במכרז
להציג בפניה ,את האמור בסעיף  16לעיל ולהלן.

16.2.2.2

ועדת הבדיקה תהיה רשאית לדרוש מן המשתתף במכרז ,כי
יפרט ו/או יבהיר ו/או ישלים מסמכים ו/או מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים
נוספים ,על מנת לבחון את מרכיב האיכות.

16.2.2.3

ועדת הבדיקה אינה מתחייבת לברר פרטים כאמור והיא רשאית
לעשות כן ,במידה שתראה לנכון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

16.2.2.4

ההבהרות וההשלמות ,יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף
במכרז.

16.2.2.5

ועדת הבדיקה תהיה רשאית לבקש כי ההבהרות וההשלמות
תימסרנה על ידי המשתתף במכרז בכתב ,תוך פרק הזמן שייקבע
על ידי ועדת הבדיקה .ככל שהמשתתף במכרז לא ימציא לתאגיד
את ההבהרות וההשלמות ,או חלקן ,יהוו אותן הבהרות
והשלמות שיומצאו על ידו בפועל לתאגיד ,ככל שהומצאו ,חלק
בלתי נפרד מהצעתו ,כאמור לעיל.

16.3

ההצעות ,פרוטוקול פתיחת ההצעות והמלצות ועדת הבדיקה באשר לניקוד שקיבלה כל
הצעה בגין מרכיב האיכות ,יועברו לוועדת המכרזים של התאגיד .ועדת המכרזים תאשר,
או תדחה את המלצות הועדה וכן ,תהא רשאית לבקש הבהרות ,או השלמות ,מן
המשתתפים במכרז ואלה – ככל ויומצאו ,יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

16.4

מובהר בזאת ,כי תוצאות ניקוד האיכות ,כפי שנערכו על ידי ועדת הבדיקה ,יובאו כהמלצה
בפני ועדת המכרזים של התאגיד.

16.5

בדיקת ההצעה הכספית
16.5.1

ועדת המכרזים של התאגיד תפתח את מעטפת ההצעה הכספית של אותם
משתתפים במכרז ,אשר ועדת המכרזים קבעה כי הצעתם תעבור לשלב בדיקת
ההצעה הכספית ,כמפורט בסעיף  16.1.5לעיל.

16.5.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי הניקוד אשר יינתן להצעתו של משתתף
במכרז ,בגין מרכיב האיכות ,חייב לעמוד בתנאי הקבוע בסעיף  12.4לעיל.

16.5.3

חישוב מרכיב האיכות יהיה כדלהלן:
ציון משוכלל =

ניקוד במרכיב איכות ההצעה

_______________________________________
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65

+

נסיון המציע וחוסנו הכלכלי
30

+

ניקוד התרשמות כללית
5

_______________________
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ההצעה התמורה במכרז ,המהווה  60%מהציון המשוקלל ,תוגש באמצעות
נספח  6למכרז .יודגש כי גם בסעיף זה ,הצעות אשר לא תעמודנה בדרישות
המפורטות בנספח  6ואפילו רק באחד מסעיפי הטופס ,לא תועלנה לדיון בועדת
המכרזים.

16.5.5

אופן חישוב הציון יהיה כדלהלן:
מינימום
נדרש

מקסימום
ניקוד

30%

20

2

אחוז מסך ההכנסות ממכירת הכרטיס השנתי

50%

20

3

אחוז מסך ההכנסות מפעילות הכרטיסים
הנטענים (כולל השנתי)

2%

20

1

16.6

אחוז מסך ההכנסות בגין מכירת הכרטיס
הקצוב.

קביעת ציון משוקלל במכרז וקביעת ההצעה הזוכה
16.6.1

כאמור ,הציון האיכותי מהווה  40%מהציון וההצעה הכספית מהווה .60%
מכאן ,כי ממוצע הציונים בשני הסעיפים ,ובלבד שכל אחד מהם עומד בדרישות
הסף ,הינו הציון המשוקלל.
נוסחת החישוב הינה כדלהלן:
ציון משוקלל =  * 60/100ציון המרכיב הכספי  * 40/100 +הציון במרכיב האיכות.
כך מציע אשר קיבל  85%בבדיקה האיכותית ו 90% -בהצעה הכספית ,הציון
המשוכלל יהיה .88%

16.6.2

ועדת המכרזים תבחן את ההצעות הכספיות של אותם משתתפים במכרז ,אשר
הצעתם עמדה בתנאי הסף הקבועים בסעיף  12לעיל וכן את הציון המשוקלל
שקיבלה ההצעה כאמור בסעיף זה לעיל ותקבע את ההצעה הזוכה (להלן:
"ההחלטה").

.17

הודעה על הזכייה וההתקשרות
17.1

התאגיד ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על ההחלטה.

17.2

בין הזוכה לבין התאגיד ייחתם החוזה ,בשינויים המחויבים ,אם יהיו כאלה כתוצאה
מההחלטה.

17.3

תוך שבעה ( )7ימי עסקים מרגע קבלת החוזה ונספחיו לחתימה ,ימציא הזוכה לתאגיד את
החוזה ונספחיו כשהם חתומים על ידו ,בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש לתאגיד,
בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ערבויות ואישורי ביטוח.

_______________________________________
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איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו כמפורט בסעיף  17.2לעיל ,ישלם הזוכה לתאגיד סכום
של  ( ₪500חמש מאות שקלים חדשים) ,בגין כל יום של איחור בחודש הראשון ו ₪ 1,000
(אלף שקלים חדשים) בגין כל יום איחור החל מהחודש השני לאיחור וזאת ,מבלי לפגוע
בכל סעד לו זכאית התאגיד על פי מכרז זה ו/או הדין .התאגיד יהיה רשאי לחלט את
ערבות המכרז ,בשיעור מלוא סכום הפיצוי.

17.5

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויות מהתחייבויותיו כמפורט לעיל ,יהא התאגיד רשאי
לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה ,החל מן התאריך שייקבע על ידי התאגיד
בהודעה זו וזאת ,מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד לו זכאי התאגיד בגין כך.

17.6

במקרה שמשתתף ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,התאגיד יהא זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שתמצא לנכון .כן יהא התאגיד רשאי
לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתו ,כפיצויים מוסכמים מראש ,וסכום ערבות המכרז
ייחשב לקניינו הגמור והמוחלט של התאגיד .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות
מזכויותיו של התאגיד ,לרבות לקבלת כל סעד ,על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
בכבוד רב,
יוסי חן
מנכ"ל

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס' 1א למכרז

הצהרת המשתתף במכרז
מכרז מס' 01/2016
לכבוד
התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ
פרטי המכרז:
שם המכרז:

כרטיס הטבות לתייר;

מספר המכרז:

01/2016

אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
.1

אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או
אי הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור ,לרבות בקשר לניהול המו"מ של התאגיד עם
המציעים השונים ,כמפורט בחוברת המכרז.

.2

אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות ,בהתאם
לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

.3

אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.4

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ( 90תשעים) ימים
מהמועד הקובע ,או לתקופה נוספת ,של ( 60שישים) ימים ,על פי דרישת התאגיד כאמור
במסמכי המכרז ,אלא אם יסכים התאגיד לביצוע שינויים כתוצאה מהמו"מ .ידוע לנו ,כי דרישה
להארכת ערבות המכרז בהתאם לאמור בסעיף  11.4לפרק ב' למכרז ,תהווה דרישה להארכת
תוקף הצעת המשתתף במכרז.

.5

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות מכרז בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.

.6

אם תתקבל הצעתנו זאת ו/או הצעתנו אשר תוגש בעקבות ניהול המו"מ ,אנו מתחייבים ,כי בתוך
שבעה ( )7ימי עסקים מיום קבלת החוזה על נספחיו ,נמציא את החוזה על נספחיו כשהם חתומים
על ידינו ,לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי המכרז ,לרבות ערבות החוזה
וכן ,אישורי ביטוח.

.7

אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים שאת ערבות המכרז ,שצרפנו
למכרז ,כולה או מקצתה ,תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת ,מבלי לפגוע בכל סעד
לו הנכם זכאים על פי המכרז ו/או עפ"י דין.

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע

 - 19אנו מסכימים ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו

.8

מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין
או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז כמפורט
בסעיף  14.5לעיל.

.9

אנו

.10

מצהירים

בזאת,

כי

_______________________

ת.ז/.מס'

דרכון

_____________________ המשמש כ_____________ אצל המשתתף במכרז ,הוסמך על ידי
_______________________* לחתום בשם ________________________* על מסמכי
המכרז ונספחיו ועל ההסכם הנספח לחוברת המכרז כנספח .10
*

כאן ימולא שם התאגיד אשר צוין בסעיף  2לעיל ופרטיו של אדם מטעם המשתתף במכרז ,אשר
הוסמך על ידי התאגיד הנ"ל ,לחתום על מסמכי המכרז וההסכם.

_______________________________
חתימת וחותמת המשתתף במכרז

אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע/ה לפני מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'
___________ /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה
להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.

_______________________________
 ,עו"ד

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס' 1ב למכרז

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
מכרז מס' 01/2016
אני הח"מ ,_____________ ,נושא ת.ז ,________________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהירי זה כתמיכה למכרז מס' ______ שפרסם התאגיד העירוני לתיירות אילת
בע"מ באשר להפקת כרטיס הטבות לתייר.

.2

בתפקיד
במכרז
המשתתף
אצל
מכהן
הנני
___________________________________________ ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם
המשתתף במכרז.

.3

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
(להלן" :החוק") ,לא הורשעו המשתתף במכרז ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו
ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

לעניין סעיף זה ,כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב(א) לחוק.

.5

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________________________________
חתימת המוסמך מטעם המשתתף במכרז
אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל

אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע/ה לפני מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'
___________ /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה
להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.

 ,עו"ד

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס'  2למכרז

נוסח ערבות המכרז
מכרז מס' 01/2016
תאריך

לכבוד
התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ
___________________________
ג.א.נ,.
כתב ערבות מס'___________

.1

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 500,000חמש מאות
אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
_______________________________ (להלן" :המשתתף במכרז") בקשר עם מכרז מס'
______ של התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ.

.2

אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי
הצמדה למדד כמפורט בסעיף  3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המשתתף במכרז ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי
ערבות זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  3להלן.

.3

בערבות זו:
"מדד המחירים לצרכן" -

מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,או כל
מדד אחר שיתפרסם במקומו.

"מדד הבסיס" -

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  15לחודש  09.2015בגין
חודש אוגוסט שנת 2015

.4

"המדד הקובע" -

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום
סכום הערבות.

"הפרשי הצמדה למדד" -

שיעור עליית או ירידת המדד הקובע לעומת מדד הבסיס .אם
יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד הקובע עלה,
או ירד ,לעומת מדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל
או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד הקובע לעומת מדד
הבסיס.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  21לחודש פברואר .2016

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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ערבות זאת על כל תנאיה ,תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של ארבעה ( )4חודשים על פי
דרישת מנכ"ל התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ) ,אשר צריכה להימסר בכתב לסניפנו
על פי הכתובת הרשומה ____________________________ וצריכה להגיע לסניף זה עד יום
____________בשעה _______.

.6

אנו נכבד כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,אשר תימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________.

.7

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק:
סניף:

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס'  3למכרז

רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות
מכרז מס' 01/2016
להלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם ניתן לקבל ערבות מכרז בנוסח נספח  2למכרז ,ערבות ביצוע
בנוסח נספח ד' לחוזה ,ובלבד ,שלבנקים ולחברות ביטוח אלו סניפים/נציגויות בישראל והם מוסמכים
ומורשים על פי הדין להנפיק ערבויות בשקלים חדשים:

רשימת בנקים מסחריים

רשימת חברות ביטוח

בנק איגוד לישראל בע"מ
בנק אוצר החייל בע"מ

איילון חברה לביטוח בע"מ
אליהו חברה לביטוח בע"מ

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בנק יורו-טרייד בע"מ
בנק החקלאות לישראל בע"מ

עילית חברה לביטוח בע"מ
אריה חברה לביטוח בע"מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
הדר חברה לביטוח בע"מ

בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק הפועלים בע"מ
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
בנק ירושלים בע"מ

כלל ביטוח אשראי בע"מ
הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
המגן חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מנורה חברה לביטוח בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"מ
חברה לביטוח אשראי  -אשור בע"מ

( U Bankלשעבר בנק אינווסטק (ישראל ) בע"מ)
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק לפתוח התעשיה בישראל בע"מ
בנק מסד בע"מ
בנק ערבי ישראל בע"מ
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
בנק קונטיננטל לישראל בע"מ
בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
רשימת בנקים למשכנתאות

( CITIBANK N.Aסניפים בישראל בלבד)
( HSBC Bank plcסניפים בישראל בלבד)
בנק אדנים למשכנתאות בע"מ
בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס'  4למכרז

הצהרה על פרטי המשתתף במכרז
מכרז מס' 01/2016
על המשתתף במכרז לציין במדויק את הפרטים הבאים (ככל והתאגיד הוקם לצורך מכרז זה ,ימלאו

.1

הצהרה זאת בנוסף לתאגיד גם בעלי המניות בו):
1.1

___________________________;

שם:

(יש לצרף תדפיס של החברה ממרשם המתנהל כדין ותעודת התאגדות של החברה כמפורט במסמכי המכרז);

.2

1.2

כתובת:

__________________________;

1.3

שם איש קשר:

_________________;

1.4

טלפון:

_________________;

1.5

פקסימיליה:

_________________;

1.6

כתובת דואר אלקטרוני:

_________________;

1.7

מספר עוסק מורשה:

_________________;

1.8

מספר החברה:

_________________;

שמות בעלי זכות החתימה אצל המשתתף במכרז:
מספר זהות שם משפחה שם פרטי

דוגמת חתימה

אנו החתומים מטה מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
דוגמת חותמת

__________
תאריך

_______________
שם פרטי

_______________ _________________
חתימה
שם משפחה

__________
תאריך

_______________
שם פרטי

_______________ _________________
חתימה
שם משפחה

__________
תאריך

_______________
שם פרטי

_______________ _________________
חתימה
שם משפחה

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס'  5למכרז – כרטיס הטבות לתייר

מפרט הפעלה שיווק ,והפצת הכרטיס
מכרז מס' 01/2016

בנספח זה ,פרט על גבי נייר עבודה של המציעה ,כדלהלן:
1
2

אפיוני הכרטיס.
דרכי שיווק והפצה.

3

דרכי גיוס עסקים.

4

מפרט המערכת:
 4.1אופן מתן שירות ללקוח  /לבית העסק ואפיון מוקד שירות.
 4.2אופן השימוש ע"י המחזיק.
 4.3האפשרות לפעול בתחילה ככרטיס הטבות ולאחר מכן להוסיף גם את האפשרות לטעינת הכרטיס
בכסף ו/או בשווה כסף (מוצרים).

5

אפיוני אתר האינטרנט והאפליקציה של הכרטיס ומפרט ממשק משתמש בהם.

6

ככל והמציע פועל ע"פ המוצע בעסקים/רשויות אחרות ,פרט מקומות והיקף עבודה ,פרט התאמת
השיטה לאילת (ראה סעיף  16.12לעיל).

7

לוח זמנים ממועד חתימת החוזה.

8

תכנית פרסום ושיווק לרבות היקף תקציבי ואפיקי פרסום.

9

כ"א ובעלי תפקידים במיזם.

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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נספח מס'  6למכרז

הצעת התמורה של המשתתף במכרז – כרטיס הטבות לתייר

1

אנו מתחייבים כי בגין הזכויות הצומחות לנו בגין מכרז זה ,נשלם לתאגיד כספים בהיקפים
כדלהלן:
מינימום נדרש

ההצעה

30%

____ %

2

אחוז מסך ההכנסות ממכירת הכרטיס השנתי

50%

____ %

3

אחוז מסך ההכנסות מפעילות הכרטיסים
הנטענים (כולל השנתי)

2%

____ %

1

אחוז מסך ההכנסות בגין מכירת הכרטיס
הקצוב.

שם המשתתף:

________________________________________________

כתובת המשתתף:

________________________________________________

חתימת וחותמת המשתתף:

________________________________________________

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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אופן דירוג ניקוד מרכיב האיכות

נספח מס'  7למכרז

מכרז מס' __________

הסעיף

מקסימום
ניקוד

הערות

הניקוד
שקיבל
המציע

מרכיב האיכות
פרק הזמן להפעלת הכרטיס לאחר ביצוע
1

פיילוט ,תוך בחינת סבירות ההתחייבות.

10

2

טיב השירות והמידע המוצע ע"י המציע –
לרבות בחינת נוחות השימוש בכרטיס והנגשתו
למשתמש לרבות אופן החיבור בין אתר
הכרטיס/האפליקציה לאפליקציה העירונית
ואופן מימוש ההטבות שבכרטיס.

15

3

תכנית הפרסום והשיווק ,תקציב הפרסום,
אמצעי הפרסום והיקף פרסום הכרטיס לו

20

מתחייב המציע לתקופת ההתקשרות.
4

איכות השירות אשר יוצע למחזיק הכרטיס .

10

5

הטכנולוגיה המוצעת

10

סה"כ
ניסיון וחוסן כלכלי
6

ניסיון המציע בהפעלת המערכת המוצעת

10

7

קיומה של מערכת  /אפליקציה ופרק זמן לו
מתחייב המציע להעמדת האפליקציה לטובת
הכרטיס באילת.

5

8

ניסיונו של המציע בגיוס בעלי עסקים  /הטבות
למשתמשי הכרטיס.

10

9

חוסנו הכלכלי של המציע

5

 10התרשמות כללית

5

סה"כ

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע
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הציון שהמשתתף במכרז צריך לקבל במרכיב האיכות ,הינו לפחות  80מתוך  ,100כמפורט
בסעיף  12.3לפרק ב' למכרז.

19\11\1186

_______________________________________

התאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ (חל"צ)

_______________________

המציע

