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 למתן שירותי שיווק דיגיטליהזמנה להציע הצעות 

למתן שירותי  מזמינה בזאת הצעות"( החכ"ל"ברה הכלכלית חבל ים המלח )להלן: הח .1
 "(. השירותים)להלן: "וקמפיינים  שיווק דיגיטלי: דף פייסבוק, אינסטגרם

 "(:השירותיםיכללו, בין היתר )להלן, ביחד: "השירותים  .2

 הקמת דף פייסבוק לחכ"ל. .2.1

, כולל עבודה גראפית פוסטים בשבוע 2ניהול שוטף של דף הפייסבוק )מינימום  .2.2
 (.לעריכתם

 פתיחת חשבון ביזנס מנג'ר עבור קידום ממומן. .2.3

 הקמת עמוד באינסטגרם. .2.4

סטורי בשבוע, כולל  2-פוסטים ו 2נימום ניהול שוטף של העמוד באינסטגרם )מי .2.5
 עבודה גראפית לעריכתם( 

שעות  48-שעות בימי חול, ו 24-מענה לגולשים תוך פרק זמן סביר )לא יאוחר מ .2.6
 בסופ"ש וחגים(.

 כתיבה שיווקית התואמת לשפת המותג של החכ"ל. .2.7

, הגדרת קהלים מותאמים מתקדמות כולל שימוש באופציות –ניהול קמפיינים  .2.8
 אישית ועוד.

 אופטימיזציה שוטפת לקמפיינים במהלך כל החודש. .2.9

 עדכון החכ"ל במקרים מיוחדים. .2.10

 .גוגל/לפייסבוק תשלומים לולשיוצע לא יכ הסכום .3

 חודשים. 12ות להצעה זו הינו למשך משך ההתקשר .4

 להצעת המחיר. השיווק הדיגיטלילצרף מסמך המפרט את ניסיונו בתחום  נותן השירותעל  .5

 לפרט רשימת הפרויקטים אותם ליווה בשלוש השנים האחרונות בתחום. נותן השירותעל  .6

ר קשר על מנת לקבל חוו"ד לצרף רשימת ממליצים איתם תוכל החכ"ל ליצו נותן השירותעל  .7
 .על נותן השירות

  –אופן דירוג ההצעות  .8

 איכות. %40 -ו מחיר %60: הבאים למשקלות בהתאם ותדורגנה תיבחנה ההצעות



 
 

 
 

נקודות. לכל הצעה נוספת גבוהה יותר )לפי  60ההצעה הזולה תקבל  –מחיר  60% .8.1

 נקודות. 5סדר(, יופחתו 

  –איכות  40% .8.2

נקודות לכל גוף ציבורי איתו עבד  5 –ניסיון בעבודה עם גופים ציבוריים  .8.2.1

 נקודות. 20המציע. עד 

 נקודות. 20עד  –היכרות עם סביבת העבודה  .8.2.2

ניסיון בעבודה  אוניסיון בעבודה עם חברות כלכליות / תאגידים עירוניים  .8.2.3

 נקודות. 10 –/ גופים שעיקר פעילותם בים המלח  עם עסקים

 תהא המועצה. כזוכה תוכרז ביותר ההגבו( מחיר + איכות) הכולל הציון בעלת ההצעה .9

 הכולל והציון שבמידה כך, המועצה מיישובי אחד של תושב הינו אשר מציע להעדיף רשאית

 הצעתו תוכרז, ביותר הגבוה הניקוד בעלת ההצעה מן 10% בעד נמוך יהיה מציע אותו של

 .בהליך כזוכה המציע אותו של

מובהר, כי המחיר המוצע בהליך זה יהא מחיר סופי וקבוע, ויכלול את מלוא התמורה  .10
בהן והוצאות שיוציא  אשיישהמגיעה לזוכה במסגרת בגין השירותים, לרבות עלויות 

במסגרתם. לתמורה יתווסף מע"מ כדין. מובהר, כי לא ישולמו כל תוספות ו/או 
 התייקרויות מכל סוג בגין השירותים.

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות החכ"ל  .11
לא תהיה כל טענה  ולנותן השירותההצעה הנמוכה ביותר או המדורגת במקום הראשון, 

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החכ"ל ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה 
שהצעותיהם תימצאנה  ני השירותמנותהחכ"ל את הזכות לנהל משא ומתן עם מי 

 מתאימות ו/או לפצל את השירותים ליותר מזוכה אחד, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

אשר לחכ"ל עצמה או ללקוחות  נותני שירותהחכ"ל תהיה רשאית לדחות הצעות של  .12
היה ניסיון רע בקבלת שירותים מהם בעבר, או שהיא נוכחה לדעת  נותני השירותאחרים של 

 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע השירותים.

קבלת כל הצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה מהמועד בו תוגש למשרדי החכ"ל ועד  .13
על ידי החכ"ל או עד תום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת  הזמנת עבודה מאושרת

 י המוקדם מבין שני המועדים. הצעות, לפ

מובהר, כי החכ"ל רשאית לקבוע תנאים נוספים ו/או אחרים במסגרת הזמנת העבודה,  .14
 ותנאים אלו יחייבו את נותן השירות הזוכה. 

 עסקה חשבונית/  כדין מס חשבונית קבלת ממועד יום+ 30 שוטף יהיו התשלום תנאי .15

 החברה. בגזברות

 בפורמט המצורף. tamar.co.il-rina@ma במייל ל"כהח למשרדיאת ההצעה יש להגיש  .16

 למען הספר ספק, הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לדיני המכרזים.
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 נותן השירותהצעת 

 , אני מגיש בזה את הצעתי כדלהלן:הזמנהלאחר שעיינתי בכל מסמכי ה

)לא כולל ₪ בעבור השירותים הוא _________________ גובה התמורה המוצע על ידי  .1
 .לחודש מע"מ(

 מסמך המפרט את ניסיוני.אני מצרף בזה  .2

, קיבלתי את כל ההסברים ה, הבנתי את תוכנההזמנהכי קראתי את כל  ,אני מצהיר בזאת .3
 בהתאם לכל אלה. השירותיםואני מתחייב לבצע את  , אם נדרשו,שנדרשו על ידי

אין לי כל זיקה למי מעובדי המועצה ו/או חברי מליאת המועצה. כמו כן, אני מצהיר, כי  .4
אני מצהיר, כי אין כל ניגוד עניינים בין עניין אישי שלי לבין הגשת ההצעה או מתן 

 השירותים לחכ"ל במידה והיא תתקבל. 

רק קבלת הזמנת עבודה חתומה בידי מורשי החתימה של החכ"ל תיחשב כקיבול ידוע לי, כי  .5
 הצעתי ותחייב את החכ"ל.  של

ועד שלושה חודשים  נמסרה לחכ"להצעתי זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותי מהמועד בו  .6
 . להעברת הצעות מחירמהמועד האחרון 

כל אישור ו/או אמציא לחכ"ל  מצהיר, כי במידה ואבחר לנותן השירות של החכ"לאני  .7
 .יום 14בתוך  מסמך אחר שיידרש על ידה לצורך ההתקשרות עמה
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