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 אתר העירוניב מודעה
 
לקבלת למכינות קדם צבאיות פנייה מטעם עיריית ירושלים 

במטלות לוגיסטיות במרתון ירושלים שירותי סיוע הצעות למתן 
  הבינלאומי

 
 
 

שירותי להציע הצעות למתן קדם צבאיות מכינות  בזה עיריית ירושלים מזמינה
 .במטלות לוגיסטיות במרתון ירושלים הבינלאומי סיוע

  
 ט השירות הנדרש והתנאים בהם על המציע לעמוד מפורטים במסמכי ההליך. מפר
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    ותהצע בלתלק הפני

סיוע במטלות לוגיסטיות במרתון ירושלים שרותי למתן 
 הבינלאומי

 

סיוע שירותי  יספקוש( מכינה קדם צבאית)מציעים בהליך זה לבחירת  פונהירושלים  עיריית
  .במטלות לוגיסטיות במרתון ירושלים הבינלאומי

 כללי תיאור .א
 

עיריית ירושלים נעזרה בינ"ל במסגרת הפקת מרתון ירושלים ה ,האחרונות השניםבמהלך 
וזאת במטרה לעודד  בתלמידי מכינות לצורך מטלות לוגיסטיות שונות במסגרת מרתון ירושלים

 ית ומעורבות צעירים באירוע המרתון.פעילות חינוכית ספורטיב
 

 דרישות .ב

  תנאי סף שהן דרישות

 

  המרתוןחניכים למתן סיוע ביום  30להעמיד לפחות  היכולתמתחייבת בזה כי במכינה ה  .1

שבאפשרותו  זה על המציע לצרף רשימת תלמידים במכינה תנאיעמידה בלהוכחת 
 . פעילותעמיד לטובת הלה

 

 אנשים.  5,000-לפחות השתתפו  בו  אחד לפחות ע לוגיסטי לאירועסיומתן ב למכינה ניסיון .2

ים פרטים אודות האירוע/ים: מהות האירועתנאי זה על המציע להציג עמידה בלהוכחת 
)חשבונית על ביצוע  יםסיוע מתוך המכינה באירועהמתן כל מסמך המעיד על וכן  וגודלם

 (. כדומהו , מכתב הערכה / המלצה חתום ממנהל האירועהשירות
 
 

החניכים יש צוות אחד שמרכז את כלל פעילות להעמיד לפחות אמתחייבת בזה מכינה ה .3
 ולל נוכחות פיזית ביום האירוע(.ביום המרתון )כ

 עם מנהל תחנות המים.יכרות מפגש השתתף ביאיש הצוות 
 

 על המציע לצרף את שם איש הצוות/אנשי הצוות ופרטי קשר .עמידה בתנאי זה  הוכחתל

 

 ההצעה הגשת . ג

 ______2/12/2018____ האחרון להגשת ההצעה: המועד
 

יוגשו באופן  המעטפות .את כל המסמכים הרלבנטיים לכלותיק מסמכים אשר ייש להגיש 
, קומה 10, כיכר ספרא, בניין ספורטה אגףבש הצעות המחיר /תיבת המכרזיםבידני בלבד 

  אגף הספורט מנהלבלשכת  ירושלים, 2

והיא רשאית לנהל משא ומתן עם השירות  היקףינה מתחייבת על א העירייה .1
או להקטין אותו ולמציע  שירותהחברה הזוכה, ובהסכמתה להגדיל את היקף ה

 .לא תהיה כל טענה כלפי העירייה בקשר עם שימוש העירייה בזכות זו

הצעה זו ית שלא לקבל של גוף ציבורי, העירייה רשא פומבי מכרז אינוזה  הליך .2
  .חרתאו א

מתבקשים למלא את הצעתם בהעתק החוזה המצורף בזה, ולהחזיר  המציעים .3
 ידם כדבעי.-החוזה חתום על

:  למייל, למר משה רנד בלבד בכתב וייעש ותהבהרובשאלות  פניות .4
rnmoshe@jerusalem.muni.il לא  ויימסר יהתשובות העירי .ליום עד, וזאת

_____________ ור מכרזיםבמדבאתר העירוני   _25/11/12_ יאוחר מיום
ם לעקוב אחר שינויים והבהרות באתר העירוני וזאת עד למועד המציעי באחריות

 .האחרון להגשת הצעות



שם איש קשר של המציע בתוספת מס' פקס, מס'  צייןיש ל ההצעה מסירת עם .5
 .מייל-וכתובת אי טלפון

 המצורף בזה. להסכם בהתאםההתקשרות יהיו  ותנאיההתקשרות  תקופת .6

 ממסמכי הפניה. נפרדהמצורף בזה הוא חלק בלתי  ההסכם .7

עם  יבשל פרטים, יינתן הפירוש המט סתירה תבפניה זא מקום שתתגלה כלב .8
 העירייה.  האינטרס של 

  זכויות העיריה :המזמין שומרת לעצמה את הזכויות שלהלן: .9

להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם  .א
 המקצועית.

 מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם.לקיים  .ב

 לדחות כל הצעה או את כל ההצעות. .ג

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין  .ד
 ההצעות שהוצעו.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה,  .ה
לצמצם ו/או לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או 

נהליות ו/או ארגוניות. להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים מ
המפורטים במסמך זה. למציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה 

 בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו. 

 לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא. .ו

 לקבל את כל ההצעה/חלק ממנה. .ז

 פי שיקול דעת. לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד, על .ח

של גורמי העירייה  מובהר בזה כי ההתקשרות כפופה לאישור תקציבי .ט
 . המוסמכים

הזוכה לא יתחיל בביצוע השירותים אלא לאחר קבלת הזמנת עבודה  .י
גם יחד )או על ידי מי ראש העירייה ע"י חתומה ע"י גזבר העירייה ו

. כל עבודה ללא הזמנה חתומה כאמור מטעמם בהתאם לנהלי העירייה(
 תפטור את העירייה מתשלום למבצע השירותים.

 

 תןההצעות והערכ בדיקת .ד

העירייה תבחר מספר מכינות בהתאם לצרכי העירייה הליך זה הינו הליך של בחינת איכות בלבד. 
 ציע.  ולפי ההצעות שיוגשו. עדיפות בין מציעים תינתן בהתאם לניקוד האיכות שקיבל כל מ

 
 , על ידי נציגי העירייה. המכינהמיון החומרים שהוגשו על ידי  תיעשה ע"יבדיקת האיכות 

החומר שיוגש ייבדק על ידי נציגי העירייה ויינתן ניקוד יחסי לכל דרישה ודרישה בהתאם 
 להתרשמות הוועדה. 

  100%  -זה   בשלבהניקוד  סך

 

 להלן הדרישות והניקוד לשלב האיכות:

  .ות חניכים למטרות לוגיסטייכולת מוכחת בהעמדת  למכינה .1

 3-להוכחת הניסיון הנ"ל על המכינה להציג אירועים בהם החניכים לקחו חלק במהלך ה

תאריך קיום . ובכלל זה יש לציין את שם האירוע, (1.1.16 -)החל מ שנים האחרונות

ים שעבדו מיקום האירוע, כמות משתתפים, שעות הפעילות, מספר החניכהאירוע, 

נקודות.  10כל אירוע יזכה בניקוד של  –באירוע, תפקידיהם של החניכים באירוע, ועוד 

 נקודות  40סה"כ ועד מקסימום 



לטובת ביצוע המשימה )יובהר כי ככל המכינה להעמיד  מתחייבתמספר החניכים אותם  .2

אלו  כפי שתפורט במסמכים פעילותלקחת חלק ב היכוליםשלמכינה ישנם יותר חניכים 

המכינה שתתחייב להעמיד את  .נקודות 25 סה"כ –כך הציון שיינתן בגין סעיף זה יגדל( 

הבאות  והמכינותבסעיף זה נקודות ה מקסימוםהגדול ביותר תזכה למספר החניכים 

תלמידים היא  130למשל )דוגמא בלבד( אם מכינה הציעה  .אליה ינוקדו באופן יחסי 

= 100/130תלמידים ולכן תקבל  100מכינה הבאה הגישה נקודות בסעיף זה. ה 25תזכה ל 

 זה וכן הלאה.  נקודות בסעיף 19.225=  25*  0.769

כאשר מדידת  ק"מ מחוץ לגבולות ירושלים 15המכינה יושבת בירושלים והסביבה )עד  .3

ועד לכתובת  וויז מצומת בצלאל בן צבי בירושליםאפליקציית המרחק תיעשה באמצעות 

ק"מ יזכו במלוא הניקוד בסעיף זה  15מכינות  בטווח של עד  נקודות. 10 סה"כ –( המכינה

 בסעיף זה. 0ומכינות רחוקות יותר יזכו בניקוד 

מכינה שתציג ניסיון  נקודות. 5סה"כ  –במרתונים בארץ  סיוע בפעילותלמכינה ניסיון ב .4

 מרתון אחד לפחות תזכה במלוא הניקוד בסעיף זה. סיוע בב

בכל נקודה שתיקבע על ידי ולהתייצבות החניכים בבוקר דאוג להסעה מתחייבת למכינה ה .5

 20סה"כ  –מנהל האירוע מטעם העירייה )יובהר כי מדובר על נקודה בתוך ירושלים ( 

מציע שיתחייב להסעת החניכים בבוקר לנקודות ההגעה יקבל את מלוא הניקוד  נקודות.

 לסעיף זה. 

 
 
 

 התשלום בגין השירותים
 

  . המרתוןליום ₪  233תעריף בסך למכינה עבור כל חניך שתעמיד המכינה  לםהעירייה תש

  .שעות ביום 8 -חניך מעבר לפעיל אין לה

 בבוקר. 05:00השעה  לא לפניתחל ביום המרתון  פעילות החניכים 

 
תוסדר ע"י העירייה בסיום יום  (או לתחנה מרכזית)מהמכינה ואליה של החניכים רוכזת מהסעה 

 .ופין ע"י המכינה בהתאם להצעה  שתוגש  ע"י המציע ותאושר ע"י העירייהאו  לחיל
  

 ככל שהמכינה חבה בהן ע"פ דין, לצורך  ביצוע השירותים,  יחלו על המכינה בלבד.  ,עלויות נוספות

 
 רב, בכבוד

 שליםירו ירייתע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ייה, ונושאים בטיפול העירנתונים כללים, דרישות –נספח 
 

 נתונים אודות פעילות המכינות בשנים האחרונות  .א
 

 במהלך השנים האחרונות עבדו תלמידי המכינה במסגרת מרתון ירושלים בתפקידים הבאים:
 
 
 פגישת הכנה כחודש לפני  יום המרתון למרכזי מכינות. ✓
 משעות הבוקר המוקדמות מילאו החניכים את התפקידים הבאים: –ביום המרתון  ✓
 ת המים אחראים על תחנו ✓
 הכוונה במקומות אסטרטגיים ✓
 הפקדת ציוד לרצים-גן סאקר ✓
 ועוד תפקידים בהנחיית המנהל בעת הנדרש ✓
 

 
 במסגרת מרתון ירושלים מתן שירותמפרט הדרישות מהמכינות ל .ב

 
 

 הפעילות הנדרשת:
 

 בוקר המרתון:
 חלוקת מים בתחנות ובגן סאקר ✓
 הכוונה מקומות אסטרטגיים ✓
 אקרהפקדת ציוד לרצים בגן ס ✓
 חלוקת מים  ✓

 
 
 שעות פעילות: ✓

 שעות בוקר מוקדמותב -יום המרתון ב •

 לכל היותר  13:00ועד  בלילה 5:00-החל מ •

 שעות ביום. דרישה זו הינה דרישה יסודית בהסכם. 8 -אין להפעיל חניך מעבר ל •

 
 :החניכים גילאי ✓

 דרישה זו הינה דרישה יסודית בהסכם.  בלבד! 18מעל גיל  –בוגרי תיכון  •

 
 נושאים באחריות העירייה -ספח ג' נ

 
עיריית ירושלים היא הבעלים של האירוע. הגוף האחראי על קיומו של האירוע על כל מרכיביו הוא 

 להלן אחריות העירייה:אגף הספורט בעירייה. 

הסעה מהמכינה  או מנקודת מפגש שתיקבע  בתאום מראש בשעות הבוקר המוקדמות יום  ✓
 . הסעות זה בנוגע להמכינה והצעתה בהליך  בהתאם לסיכום מול המרתון

  פיזור ברחבי העיר תוואי המסלול ✓
 חלוקת חולצות לעובדים ✓
 לחם וממרחים ואו כריכים  –מזון  ✓
פיזור חזרה בסיום המרתון למכינה ואו לתחנה מרכזית בירושלים בהתאם לצרכי  ראשי  ✓

  המכינה.


