
עירית בית שמש
קול קורא להפקת מפת העיר בית שמש

מחלקת תיירות וקשרי חוץ בעיריית בית שמש מעוניינת בהפקת 2  מפות העיר בית שמש )בעברית ואנגלית(  וציון של אתרי תיירות. 
מטרת הפרויקט הינה הנגשה והתמצאות רחובות, מוסדות ואתרים שונים ברחבי העיר לטובת תושבים, מבקרים ותיירים.

כדי לממן עלות הספק רשאי לגייס חסויות לפי התנאים שלהלן:
לקבל חסות  מבתי עסק ברחבי העיר, ששטח החסויות שלא יעלו על כ- 30%  משטח המפה. הספק יציע פורמט.  . 	
גיוס חסויות יהיה לפי החלטת הספק ובדבר שהפרסום אינו פוגעני, מפלה, אינו כולל מסרים פוליטיים או חברתיים ובהתאם להוראות כל דין.. 2
החסות תהיה  רק עבור בתי עסק הפועלים בעיר בית שמש והמחזיקים רשיון עסק כדין. . 3
מבלי לפגוע בנאמר בסעיף 3 הקודם, במקרים חריגים רשאים נציגי העריה לאשר מודעה של עסק אשר אינו ממוקם בבית שמש כאשר אופי העסק . 	

תורם משמעותית למשיכת תיירים לאזור, ובלבד שהספק יציג רשיון עסק בתוקף של העסק האמור.  

 להלן היקף השירות הנדרש: 
הפקת מפת העיר בשפה העברית והאנגלית )היקף הכיתוב באנגלית יהיה זהה לכיתוב בעברית(. הספק יתחייב כי הוא אינו פועל בניגוד לאמור בחוק . 	

זכות יוצרים והוראות כל דין, ומתחייב לשפות את העיריה במקרה של דרישה / תביעה בעניין.
המפה תכלול דבר ראש העיר וממונה מחלקת תיירות  בשפה העברית והאנגלית, כולל צילומי ראש וכן, לוגו העיריה.. 	
המפות יכילו את המידע שלהלן: שמות רחובות, פארקים, מוסדות ואתרים מרכזיים, טלפונים חיוניים, ויכלול אינדקס רחובות, אתרים ומוסדות לפי . 	

מיקום במשבצת רשת.  המידע שייכלל יאושר ע"י נציג העיריה. 
המפה תודפס לאחר שיינתן  אישור סופי של נציג העיריה, ולאחר הטמעת כל הדרישות והערות העיריה. . 	
המפה תפורסם באתר העיריה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העיריה ולפרק הזמן שייקבע ע"י העיריה. הספק יכין קבצים מותאמים לאתר אינטרנט . 	

בעיר יחד עם מחלקת המחשוב של העיריה.
הדפסת 15,000 מפות עיר לכל הפחות מתוכם 5,000 מפות בשפה האנגלית , ו-10,000 מפות בשפה העברית.. 	
גודל 68*48, דו צדדי, קיפול אקורדיון. נייר כרומו או מט 05	 גר'.. 	
הספק  יתחייב להעביר  15,000 )5,000 מפות באנגלית, ו 10,000 מפות בעברית(, לידי העיריה.  העיריה תפיץ את המפות שהגיעו  לידה בהתאם . 	

לשיקול דעתה הבלעדי.
המפות יגיעו באריזות קרטונים ויסופקו לעיריה ללא עלות. . 	

אבני דרך לביצוע השירות: . 		
הספק יסיים את הסקיצה הראשונית ויעבירה לאישור העיריה תוך 60 ימים, כולל רשימת חסויות של בתי העסק.א. 
מבלי לפגוע בנאמר לעיל, במידה ותנאי המשק השוררת מתקשות על מכירת המודעות, יוכלו נציגי העיריה להאריך מועד זה על פי שיקול ב. 

דעתם. 
העיריה אחראית לתוכן התיירותי לגבי המפה, והמפיק מתחייב להתאים את החומר הנמסר לתבנית המפה )עבודה גראפית(.ג. 
העיריה תאשר את הסקיצה המוצעת, לפני יציאה לדפוס,  ותבקש ביצוע התאמות/ תיקונים לפי דרישתה . הסקיצה תודפס רק לאחר קבלת אישור ד. 

מראש ובכתב. 
 מלאכת ההפקה והעריכה סופית  תוך 20  ימים ממועד קבלת הערות העיריה. ה. 
לאחר אישור סופי של העיריה, המפות יופקו ויודפסו ויועברו לידי העיריה לא יאוחר  מ- 	2 ימים  ממועד תחילת העבודה וחתימה על התוכנית ו. 

הסופית.  

על ההצעה לכלול )תנאים מחייבים לצורך בחינת ההצעה(:
פירוט ניסיון המציע בתכניות דומות- כולל פירוט רשויות מקומיות  שניתן לו שירות דומה בעבר  ע"י המציע.א. 
רשימת ממליצים.ב. 
התחייבות כאמור בסעיף 	 , ולעמוד בדרישות של גיוס החסויות ובכל דרישות המפורטות בקול קורא )שיצורף כנספח להסכם(.ג. 
התחייבות המציע לחתום על הסכם תוך 5 ימים ממועד הכרזתו כזוכה. ד. 

בחירת המציע:
המציע ייבחר ע"י ועדה שתכלול לפחות  3 נציגי עיריה, שלפחות שניים מהם ממחלקת קשרי חוץ ותיירות. 

אחוזמדד
40%התרשמות כללית מהצעה  )לרבות בחינת המלצות(

60%שנות נסיון המציע בפרויקטים דומים )עבור רשות מקומית(
	00%

הגשת ההצעות: 
שאלות הבהרה ניתן להגיש לדוא"ל:  Harley@Bshemesh.co.ilעד ליום- 15/12/2020.    . 	
את ההצעה, יחד עם כלל המסמכים הדרושים  יש להגיש למר הרלי שטרק,  במחלקת תיירות וקשרי חוץ, לדוא"ל: Harley@Bshemesh.co.il עד יום . 	

27/12/2020 בשעה 12:00. באחריות הספק לוודא כי ההצעה הגיעה במלואה לדוא"ל הייעודי ועד למועד שנקבע. 
יובהר כי  ההתקשרות  כפופה להמצאת כלל  מסמכים הדרושים לפי הוראות כל דין. והעיריה אינה מתחייבת להתקשר עם ספק כלשהו ביחס לשירות . 	

זה והיא רשאית לבטל קורא זה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

בברכה,
ד"ר עליזה בלוך, 
עירית בית שמש


