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   הגשת בקשותהזמנה ל

  תיירותית והסברה סיורי� עבור סגווי ספקיאגר היכלל במל

  

להגיש , כלי סגווי ספקי� המפעילי� בזאתמזמינה , ")הרל"י"(להל:  ירושלי� לפיתוח הרשות

  .בירושלי�תיירותית  והסברה סיורי� עבור סגווי ספקייכלל במאגר להבקשות 

  

  .להל המפורטי� הס� בתנאי עומדי� אשרעסקי�  � זו הזמנה לעניי" ספקי�"

  

. ירושלי� באזור לתיירי� שונות בשפות תיירותי מידע לספקהרל"י  מעוניינת, מפעילותה כחלק

 יינתאודות אתרי� שוני� ואירועי� המתקיימי� בעיר,  , ולרבות מידעהתיירותי המידע

. ככל הנדרש, הרל"יות להנחיבהתא� שיעוצבו באופ מתאי�  ,המציעשל  סגווי כלי באמצעות

 בהתא� לנושא הפרויקט.הרל"י על ידי  , שתועברקצרהתוכ יעברו השתלמות  המציענציגי 

 מהמציעהזמנת עבודה  בנוס�, הרשות עשויה להזמי מהספק סיורי סגווי מודרכי� ברחבי העיר.

 פרויקט, והיא תכלול את היק� הכלי�, תקופת הפרויקט, שעותבהתא� לצרכי כל תיעשה 

   הפעילות וכו'. 

  

  תנאי ס� להיכלל במאגר

  

  .i2 מדג� סגווי כלי 15ברשות המציע  .1

בעלי הסמכה של  , דוברי עברית ואנגלית ברמה גבוהה,סגווי מדריכי 3המציע מעסיק  .2

 .דר' מורימשרד התיירות כ

 ,, לשלושה לקוחות שוני�סגוויידו� מכירות באמצעות קמת שירותי ב ניסיולמציע  .3

 .האחרונות� בשלוש השני

 .פני� תיירות/או ו נכנסת תיירות בתחומי סגווי סיורי בהפעלת ניסיו שנות 3למציע  .4

 צד כלפי אחריות וביטוח, ביטוח חובה לכלי הסגווי מעבידי� חבות ביטוחהמציע מחזיק  .5

  ש"ח לתובע. 1,000,000בהיק�  שלישי

  

  סדרי הרישו� ואופ� הגשת בקשות

  

 סיורי� עבור סגווי ספקי למאגר להצטר� בקשה" טופס לוימי ידי על יעשה למאגר רישו�

� בכתובת י"הרל באתר המופיע" תיירותית והסברה www.jda.gov.il .  

 כמפורט, פיו על הנדרשי� המסמכי� את ולצר�, במלואו הבקשה טופס את למלא המציעי� על

  .להל

לדוא"ל:  להגיש יש ,הנדרשי� המסמכי� כל בצירו�, המציע ידי על חתו�, הבקשה טופס את

dikla@jda.gov.il  :'6293627(יש לוודא קבלת המייל בטל�  .2015 אוגוסט 2 ליו� עד וזאת, )02

 אלו שמציעי� ובלבד, לעת מעת למאגר מציעי� להוסי� רשאית הרשות תהיה זה מועד לאחר

  .זו בהזמנה המפורטי� הס� בתנאי יעמדו

בטל':  אוdikla@jda.gov.il  , בדוא"ל:ומדיה פרסו� מנהלת, דקלה נהוראי' גב: לפניות קשר תאש

02�6293627.  
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  מסמכי� הנדרשי� לצירו� לבקשה

  

 סגווי כלימספר  פירוט בדבר כולל, לספק את השירותי� ויכולתו המציע אודות רקע חומר .1

; פני� תיירות או/ו נכנסת תיירות יבתחומ סגווי סיורי בהפעלת; ניסיו שברשותו i2 מדג�

 קידו� שירותי במת ניסיוזהות והכשרת מדריכי הסגווי שה� מורי דר' מוסמכי�; 

 ; וכ הלאה. סגווי באמצעות מכירות

 שלישי צד כלפי אחריות וביטוח, ביטוח חובה לכלי הסגווי מעבידי� חבות ביטוחהעתק  .2

 ש"ח לתובע. 1,000,000בהיק� 

 באמצעות סגווי ידו� מכירותק עבודת המציעביצע  �שעבור קודמי� מלקוחות המלצות .3

 .פני� תיירות/או ו נכנסת תיירות בתחומי סגווי סיוריו

 סגווי סיוריובאמצעות סגווי  קידו� מכירות עבודת המציע ביצעשעבור�  לקוחות רשימת .4

 .פני� תיירות/או ו נכנסת תיירות בתחומי

 אישור לרבות, 1976 – ו"התשל, ציבוריי� גופי� עסקאות לחוק בהתא� בתוק� אישורי� .5

  .במקור מס ניכוי ואישור ספרי� ניהול

  

  סגווי באמצעות תיירותית הסברה שירותיצירו� למאגר 

  

, קריטריוני� מספר פי על המועמדי�יבח את , ")הצוות המקצועי(להל:  י"הרל של מקצועי צוות

 גופי� או/ו י"הרל של רצו ושביעות המלצות, איכות, מוניטי, עבודה עומס, ניסיו, וותק ביניה�

  .המציע ידי על, ניתנו א�, שניתנו קודמי� משירותי� אחרי�

  

 שירותי� מקבל או/ו שקיבל גו� לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא, זה לעניי כי מובהר

  .המלצות קבלת לצור', מהמציע

  

  ויחליט, לעיל שפורטו הקריטריוני� על, יתרה בי בהתבסס לגופה בקשה כל יבח המקצועי הצוות

 לצוות כי מובהר. תיירותית והסברה סיורי� עבור סגווי ספקי למאגר המבקש את לצר� בא�

 על בזאת מוותר והמבקש, למאגר מבקש להוסי� הא�, ובלעדי מוחלט דעת שיקול קיי� המקצועי

  .כאמור המקצועי הצוות להחלטות באשר טענה כל

  

הפנייה לכל ספק הרשו� במאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של הרל"י מתו' מאגר זה. הרל"י 

תפנה לספק שיהיה רלוונטי, על פי שיקול דעתה, למת הפעילויות הנדרשות לה באותה העת, 

, ותחליט על פי שיקול דעתה הא� להתקשר ע� לפי הפרטי� המבוקשי� לרבות קבלת הצעת מחיר

יובהר כי תנאי פוליסות הביטוח וגבולות האחריות, ייקבעו באופ פרטני בכל עתו. הספק על פי הצ

הספק מתחייב מצדו להעביר את הזמנת עבודה, בהתא� להיק� העבודה ולדרישות הרשות. 

  הצעתו בהתא� לפנייה. 

  

 תיירותית הסברהספקי  אינה מתחייבת להתקשר ע� הספקי� הנמצאי� במאגרהרל"י מובהר כי 

באשר הרל"י , ובפרט אי היא מתחייבת להיק� כלשהו של התקשרות. החלטת סגווי תבאמצעו

הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות המקצועי  ספקלהתקשרות ע� 

   .בהרל"יוהגורמי� המוסמכי� 

  

  .כלשהי הצעהאי� הרשות לפיתוח ירושלי� מתחייבת לקבל מובהר ש
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  תיירותית והסברה סיורי� עבור סגווי ספקי למאגר להצטר� בקשה

  

   :הבאי� הפרטי� את למלא יש

  

  תארי' הגשת הבקשה: ___________________________

  

  ____________: _______________________הספקש� 

  

  ____________ח.פ./ע.מ.: ________________________

  

  כתובת: ______________________________________

  

  : _______________ פקס: __________________טלפו

  

Email _____________________________________ :  

  

המסמכי� הנדרשי� כמפורט בהזמנה להגשת בקשות להיכלל  כליש לצר� לטופס בקשה זה את 

  , לרבות פירוט: סגווי באמצעות תיירותית הסברהשירותי במאגר ספקי 

 סגווי כלימספר  פירוט בדבר כולל, ו לספק את השירותי�ויכולת המציע אודות רקע חומר .1

; פני� תיירות או/ו נכנסת תיירות בתחומי סגווי סיורי בהפעלת; ניסיו שברשותו i2 מדג�

 קידו� שירותי במת ניסיוזהות והכשרת מדריכי הסגווי שה� מורי דר' מוסמכי�; 

 ; וכ הלאה. סגווי באמצעות מכירות

 באמצעות סגווי ידו� מכירותק עבודת שעבור� ביצע המציע מי�קוד מלקוחות המלצות .2

 .פני� תיירות/או ו נכנסת תיירות בתחומי סגווי סיוריו

 סגווי סיוריובאמצעות סגווי קידו� מכירות  עבודת המציע ביצעשעבור�  לקוחות רשימת .3

 .פני� תיירות/או ו נכנסת תיירות בתחומי

 אישור לרבות, 1976 – ו"התשל, ציבוריי� י�גופ עסקאות לחוק בהתא� בתוק� אישורי� .4

  .במקור מס ניכוי ואישור ספרי� ניהול

 שלישי צד כלפי אחריות וביטוח, ביטוח חובה לכלי הסגווי מעבידי� חבות ביטוחהעתק  .5

 ש"ח לתובע. 1,000,000בהיק� 
  

  

________________________  

  חתימת המבקש

  


