


שנים10-תקופת הזיכיון לפרסום ברכבת•

מ אך למעט  "תחנות אוטובוס שבתחומי מקרקעי הרכבת ודוכני קד, כל אמצעי הפרסום בתחנות הרכבת לרבות•
חינמונים

י הרכבת"פרסום בקרונות יתאפשר אך ורק במימוש האופציה ע•

ג אופניים שיושכרו  "אפליקציית סלולר של הרכבת ופרסום ע, פרסום באתר האינטרנט של הרכבתלא כולל  החוזה •
ככל שיבוצע פרסום במדיות אלה בעתיד–לנוסעים 

בזכות סירוב ראשונה לזכיין–הוספת מדיות חדשות •

תכולת החוזה



בתחום הפרסום ומכירת  , ההצעותלמועד הגשת 1.1.2012בתקופה שבין , לפחותניסיון של שלוש שנים למציע •
.מדיה

או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח , להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית•
בתוקף  , מ"לפקודת רכבת ישראל בע,  ח"ש300,000על סך , 1981–א"התשמ, על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח

. המצורף למסמכי המכרזערבות ההצעה תהא על פי הנוסח המחייב . לכל המוקדם31.12.2015עד לתאריך 

תשלום חובות מס ושכר , אכיפת ניהול חשבונות)אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים למציע •
.1976–ו "תשל, (מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

–החל מ -המדיה נשואת המכרז ולרבות מסכים דיגיטליים דוגמת–המציע תפעל ותחזק מדיה פרסומית •
40א לפחות וכן לפחות "כ' מX1.6' מ1.2שלטי פרסום בגודל של 500ובכלל זה לפחות היאוחרלכל 1.1.2012

.2014א לפחות בשנת "כ' מX2' מ2בגודל של ledמסכי 5מסכי מדיה דיגיטליים וכן לפחות 

תנאים מקדמיים



תהליך בחירת ההצעה הזוכה

הצעה שלא תעמוד  . תעבור לשלב הבא בתהליך, הצעה שתעמוד בתנאים המקדמיים-המקדמייםעמידה בתנאים בחינת •
.מציע שהצעתו תצריך קיום הליך כאמוריתקיים הליך הבהרות עם , במידת הצורך. תיפסל, בתנאים המקדמיים

מפרט המסכים שבהצעה עומד בדרישות  , חתימה על הצעה לפיה-בחינת חתימת המציע על עמידה בדרישות מפרט הרכבת•
יבוטל החוזה  , במידה ומציע לא יתקין את המערכת התואמת את המפרט כפי שהציע. תעבור לשלב הבא בתהליך, מפרט הרכבת

.תיפסל, הצעה שאינה כוללת חתימה כאמור. עמו לאלתר ותחולט ערבות הביצוע בחוזה

בהצעההפרמטרים האיכותיים בדיקת •

הכספיותההצעות בדיקת •

מרכיב כספי ומרכיב איכותי  שקלול •

בחירת הצעה זוכה בהתאם לציון המשוקלל הגבוה ביותר•



בחירת ההצעה  

מהציון המשוקלל הסופי70%–מרכיב כספי •

.מסך הציון להצעה הכספית70%–דמי הרשאה שנתיים קבועים •

.מסך הציון להצעה הכספית30%–שיעור עמלת אחוז מהמחזור •

.ח"ש' מ3דמי ההרשאה השנתיים המוצעים לא יפחתו מ : דרישות מינימום

.35%-אחוז מההכנסות המוצע לא יפחת מ

.הוא הסכום הגבוה מבין דמי הרשאה או אחוז מההכנסות, הסכום שישולם לרכבת בפועל

הסופימהציון המשוקלל 30%–המבוסס על ניסיון המציעאיכותי מרכיב •

שפעילותו  ובלבד )המכרז יפרט בהצעתו את  סוגי ומתקני  התחבורה הציבורית בהן  ביצע את הפעילות נשואת המציע 
(:במכרזוברציפות עד למועד האחרון להגשת ההצעות 1.1.2014זו התבצעה לאחר 

-2014טרמינלים של תחבורה ציבורית בהן ביצע המציע פעילות בשנת /כמות תחנות•

נק3–תחנת רכבת גדולה שבה לפחות מיליון נסיעות בחודש בממוצע  '

נק1–תחנת רכבת  קטנה שבה עד מיליון נסיעות בחודש בממוצע בשנת'

איכות       ' נק50עד : מקרא'                                             נק5–ל "שדה תעופה בינ 1לציון' נק.

 נק75-' נק51'                                                       נק2–טרמינל אוטובוסים          '3לציון' נק                                 .

 איכות ומעלה ' נק76'                                                                   נק2–מטרו תחנת 5לציון' נק.



מרכיב איכות-בחירת ההצעה

במסגרת מצגת שהמציע יציג בפני הועדה המקצועית ברכבת . 'נק15עד -רכבתתחנות 2ב הצגת קונספט פרסום לרבות התמקדות •

.שהוא רואה לנגד עיניו לגבי הרכבת ושבכוונתו ליישם אם יזכה במכרזוהחזון הפרסומי יידרש המציע להציג את הקונספט 

המציע יידרש להציג פתרונות שילוט  .'נק10עד -ציבוריתהצגת אמצעי פרסום בהם עשה המציע שימוש במתחמי תחבורה •

.ותחנות תחבורה ציבורית בארץ ובעולםבטרמינלים השנים האחרונות 3בהם עשה שימוש ושאותם התקין במהלך 

לשלב    עליית הצעה ציון נמוך מדרישת המינימום לא יאפשר ) .בדירוג האיכות( 'נק21)70%קבלת : דרישת מינימום

שומרת הרכבת לעצמה את      , הצעות שיעברו את רף המינימום האיכותי2במידה ולא תהיינה לפחות (. הכספיתההצעה פתיחת 

(נקודות18)60%–הזכות להפחית את רף המינימום האיכותי ל 



גבוה וביצועים מקצועייםשירות בעבודתו סטנדרט יציג הזכיין •

ברכבתתשתית מתקני הפרסום בהקמת והרחבת יבנה וישקיע , הזכיין יפתחהחוזה במסגרת •

אטומים למים ומתוחזקים ברמה , איכותיים, צבועים, אסתטיים, הפרסום יהיו תקינים ובלתי פגומיםמתקני •
י הזכיין ומתקני הפרסום הכלכליים יוחלפו למתקנים חדשים בהתאם "מתקני פרסום לא כלכליים יוסרו ע. גבוהה

למפרט המופיע בחוזה

במפרט ובתנאים שהציבה הרכבת, הרכבת שתעמוד בסטנדרטיקים מערכת פרסום דיגיטלית בתחנות הזכיין •

ההרשאההזכיין ימפה ויקטלג את כל מתקני הפרסום הקיימים ושיוקמו במהלך תקופת •

במתקנים  , בתחנות מסוימות, יוחלפו המתקנים האמורים, שנים מהתקנת אמצעי הפרסום הדיגיטליים5בחלוף •
חדשים

ביצוע ותנאים נוספים, רמת שירות



הזכיין לא יהיה רשאי להציג כל פרסום  . יגיש לאישורו של נציג הרכבת בקשה להצגת כל אמצעי פרסוםהזכיין •
.  שהוא בטרם התקבל לכך אישורו מראש ובכתב של המפקח

אלא אם הודיעה לו כי אין היא  , הרכבת בתום החוזהיישארו בבעלות , מתקני הפרסום שיוצבו על ידי הזכייןכל •
.שאז יפנה הזכיין את המתקן וישיב את המצב לקדמותו עובר להתקנתו, מעוניינת  במתקן כלשהו

,  והמדיהתמורה ותוך נשיאה מלאה בעלויות ההפקה ללא , במתקני הפרסוםיאפשר לרכבת להשתמש הזכיין •
הפרסומות  מזמן סבב 1/6ימים בכל שנה וכן 30פרסומה העצמי של הרכבת לתקופה מצטברת של עד לצורך 

.  שבועות בשנה12במסכים לתקופה של 

ביצוע ותנאים נוספים, רמת שירות



תשלומים ואגרות, עלויות, תמורה

הנמוך -מ"לא כולל מע₪ ' מ3מסך הוצאות הקמת מערכת הפרסום הדיגיטלי או 50%הרכבת תממן •
.מביניהם

הרכבת תסדיר את החיובים האמורים  , לחילופין. תשלום אגרת שילוט לרשויות המקומיות יחול על הזכיין•
.והזכיין יעביר לרכבת את מלוא הסכום בגין חיובים אלה ששולמו על ידה

-מהכנסותהרשאה שנתיים קבועים או אחוז דמי ישלם לרכבת הזכיין , בגין הזכויות המוקנות לזכיין במכרז זה•
.הגבוה מביניהם

.  השנתיים בלבדמדמי ההרשאה 60%ישלם הזכיין תשלום בשיעור , הפעילות הראשונהבשנת •

ח הכולל  "ח הכנסות מפורט ומאושר על ידי רו"דו, החל מתום השנה הראשונה לחוזה, יעביר אחת לשנההזכיין •
.לחוזה' את כל העסקאות שבוצעו במהלך אותה שנה כשהן מפורטות בהתאם לפרוט הנדרש בנספח ט

.מדמי ההרשאה השנתיים50%בנקאית בגובה ערבות •



רכבת ישראל

בשנים האחרונות משקיעה רכבת ישראל משאבים רבים בהעלאת רמת השירות ללקוחות ובפיתוח קווים  •
ותשתיות

95.3%עמדה על 2014רמת הדיוק הממוצעת בשנת •
ביממהנסיעות אלף 194-כ, מיליון נוסעים48.5עמד מספר הנוסעים ברכבת ישראל על 2014בשנת •
ספר המייצג קצב של  מ–מיליון נוסעים בחודש 4.26עמד מספר הנוסעים הממוצע ברכבת על 1-5/2015בחודשים •

2015נוסעים בשנת מיליון 51–למעלה מ 
תחנת  היא צפויות להיפתח עוד מספר תחנות כשהמרכזית , בנוסף. פעילות כיוםרכבת ברחבי הארץ תחנות 55•

מערכות החשמלבאמצעות תופעלנה , הרכבות בקו זה. האומה בירושלים




