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אגף עבור צילום אירועים ללכניסה למאגר צלמים  1/2020קול קורא מס' 
 אזורית תמרהמועצה התיירות של ה

 

 כללי

 "(המציעיםלקבל מיחידים / חברות )להלן: " "( מעוניינתהמועצה)להלן: " המועצה האזורית תמר .1

 הצעות מחיר לצילום אירועי תרבות ותיירות במרחב ארץ ים המלח במועצה. 

 

אגף התיירות של המועצה אמון על פעילויות ואירועים תיירותיים במרחב ארץ ים המלח. כחלק  .2

וניין האגף לתעד בצילומי מפעילות זו, ולצורך בניית גלריה של תמונות וסרטונים לשימוש המועצה, מע

 וידאו וסטילס פסטיבלים, אירועים, כנסים, ירידים, תערוכות ואירועים נוספים. 

 

 :"(השירותים)להלן: "כוללים  השירותים הנדרשים .3

 . צילום סטילס בעת אירוע;3.1

 . צילום וידאו כולל עריכה;3.2

 . צילום רחפן כולל עריכה. 3.3

 

 הבאים:על המציע לעמוד בתנאי הסף  .4

 שלושת מרכיבי השירות. לפחות אחד משל שנה לפחות ביון קודם ניס .4.1

 יכולת ניידות עם רכב וציוד צילום מתאים  .4.2

 

 לעיל, על המציע לצרף את המסמכים הבאים: 4לשם הוכחת תנאי הסף שבסעיף  .5

 להליך זה. כנספח א'הצעת המציע המצ"ב . 5.1

 5הצגת תיק עבודות רלוונטי עם , וכן להליך זה 'בנספח כ. טבלת הוכחת ניסיון המציע המצ"ב 5.2

 . אירועים לפחות

 

 מחיר.  50%איכות,  50%בחינת ההצעות תיעשה בהתאם למשקלות הבאים:  .6

 

תקופת )להלן: "ההסכם עם המועצה  חודשים ממועד חתימת 24תקופת ההסכם הינה למשך  .7

חודשים נוספים ועד  12 שללתקופה בתום תקופת ההתקשרות יתחדש ההסכם מאליו "(. ההתקשרות

חודשים( בסך הכל, אלא אם כן הודיע צד כלשהו למשנהו מבעוד מועד על אי רצונו בחידוש  36שנים ) 3

 "(. תקופת ההארכהההתקשרות  )להלן: "

 

 



 
 
 
 

 
 

 

והיא רשאית גם שלא לבחור באף הצעה  לכל שירות מציעים 3ד עה רשאית לבחור להתקשר עם מועצה .8

ה אינה מתחייבת לבחור בבעל ההצעה מועצהכל על פי שיקול דעתה. השתוגש במסגרת ההליך, 

שיקנה/ו לה את מירב היתרונות, בהתאם מציע/ים הכספית הטובה ביותר, והיא תהא רשאית לבחור ב

להיפגש ו/או לנהל מו"מ עם  ה תהא רשאית לפנות לכל מציע בקשר עם הצעתו,מועצלשיקול דעתה. ה

 המועצהכן תהיה רשאית או שלא לקבל כל הצעה שתוגש לה במסגרתו.  מי מהמציעים להליך, וכן לקבל

 לבחור צלם מתוך המאגר בהתאם לאופי וצרכי האירוע, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה כלפיה. 

 

 היקף עבודה כלשהו. ה למועצאינה מהווה התחייבות של המציע/ים ה במועצמובהר, כי בחירת ה .9

 

תחולנה על המציע בלבד ובשום מקרה לא יהיה המציע זכאי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה  .10

להחזר ו/או לפיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לו בקשר להצעה ו/או להכנתה ו/או 

 הגשתה.

 

 מידע ומסמכים שיש לצרף להצעה

 

המעוניין להגיש הצעה, להתייחס, בין היתר, לכל הנושאים והעניינים המפורטים להלן  מציעעל  .11

 במסגרת בהצעתו ולצרף אליה את כל המסמכים הבאים:

 

פרטים מלאים אודות המציע, לרבות מס' ת.ז.  - נספח א'כהצעת המציע בטופס המצ"ב  .11.1

 כתובת דוא"ל, כדלקמן:  ו או ח.פ., כתובת, טלפון

 יש לצרף צילום קריא של תעודת הזהות של המציע.  -במידה והמציע הנו יחיד  (1

במידה והמציע הינו תאגיד יש לצרף פלט מעודכן מהמרשם הרלוונטי ואישור עו"ד  (2

 בדבר זכויות החתימה. 

מובהר, כי המחיר המוצע בהליך זה יהא מחיר סופי וקבוע, ויכלול את מלוא התמורה 

גין השירותים, לרבות עלויות שישא בהן והוצאות שיוציא המגיעה לזוכה במסגרת ב

. לתמורה יתווסף מע"מ כדין. מובהר, כי לא ישולמו כל תוספות ו/או במסגרתם

 התייקרויות מכל סוג בגין השירותים. 

צילום לרבות ניסיון ב, נספח ב'כהמצ"ב  תיאור מפורט של ניסיונו הקודם של המציע .11.2

יש לצרף צילום רחפן כולל עריכה. או /וידאו כולל עריכה וצילום סטילס בעת אירוע ו/או 

תיק עבודות רלוונטי ו , המלצות מלקוחות קודמיםמסמכים המעידים על ניסיונו הקודם

 . אירועים לפחות 5עם 

ה שומרת על זכותה לבקש מהמציעים כל מסמך אחר או נוסף, שיידרש לה על פי שיקול דעתה מועצה .12

ה על זכותה לברר בכל דרך נוספת אחרת את איכות מועצכן שומרת ה לצורך קבלת החלטה בהליך.



 
 
 
 

 
 

לצורך הצגת  וההצעה והמציע, לרבות על דרך של זימון המציעים )כולם או חלקם( לראיון ו/א

 בפניה ולרבות קיום שיחות עם ממליצים, לקוחות, מעסיקים קודמים וכיו"ב.  תיק עבודות/מצגת

 

 

 ים הזוכה/ים וההודעה על הזכייה ציע/בחירת המ

 

 25) ניסיונו של המציע בפרמטרים הנדרשיםתבחן המועצה את  (50%האיכות ) ןחישוב ציולצורך  .13

 .נקודות( 25שיוצגו על ידו ) מאיכות עבודות קודמותהמועצה התרשמות  ;נקודות(

מציון ההצעה( יש למלא במסגרת מסמך הצעת המחיר המצורף מטה  50%לצורך קביעת ציון המחיר ) .14

את התמורה המוצעת )לא כולל מע"מ( עבור מתן השירותים למועצה. ציון המחיר יחושב כחלוקת 

 . 100-מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב

 

 מציע להעדיף רשאית תהא המועצה. לכל אחד ממרכיבי השירות הצעות זוכות 3המועצה תבחר בעד  .15

 מציע אותו של הכולל והציון שבמידה כך, המועצה האזורית תמר מיישובי אחד של תושב הינו אשר

 כזוכה המציע אותו של הצעתו תוכרז, ביותר הגבוה הניקוד בעלת ההצעה מן 15% בעד נמוך יהיה

 בהליך.

 

ה מועצה להתקשר עם מי מהמציעים, יקבלו המציעים הזוכים הודעה בכתב מאת המועציה ותחליט הה .16

ה על הסכם התקשרות בנוסח שיועבר על ידי מועצה םעל זכייתם. המציעים יידרשו לחתום ע

תהווה קיבול של הצעת ים על ההסכם עם הזוכהמועצה רק חתימת מורשי החתימה של .המועצה

 הזוכה. 

 

לעת על פי צרכי המועצה ובהתאם להתאמתם לאירוע. השירותים יינתנו למועצה הצלמים יופעלו מעת  .17

מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש מנותן השירות  לפי צורך,  על פי הזמנות עבודה פרטניות.

 שירותים בהיקף כלשהו, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

ה חובת מועצה, מבלי שתחול על המועצמהמציעים שהצעתם לא תיבחר יקבלו על כך הודעה בכתב  .18

 הנמקה או שימוע. 

 

 שינויי ותיקונים לתנאי ההליך

 

ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בהליך זה, לרבות בכל תנאי מועצה .19

מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון, ככל שיהיו, ייערכו בכתב ויפורסמו באתר 

. הנוסח האחרון שיפורסם כאמור באתר tamar.org.il-www.maה בכתובת: מועצהאינטרנט של ה

ה ואת המציע. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט מועצהוא שיחייב את ה

 ולבדוק אם חלו שינויים במסמכי הקול הקורא.

http://www.ma-tamar.org.il/


 
 
 
 

 
 

 

  הגשת ההצעות

 

יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים עד ליום ________ בשעה _____ למייל   .20

או בהמצאה אישית למשרדי המועצה בכתובת: _______. על אף האמור, המועצה  _____________ 

עוד קול קורא זה מפורסם באתר תהא רשאית לדון גם בבקשות שיוגשו לה לאחר מועד זה, כל 

האינטרנט שלה, וזאת מעת לעת ועל פי צרכי המועצה. עם זאת, מומלץ למציעים להגיש בקשתם עד 

 למועד האמור על מנת להקדים את הדיון בפניותיהם או בהמצאה אישית למשרדי המועצה.

 

ה אישור בדבר מועצבאחריות המציע להגיש הצעתו על למועד האחרון להגשת ההצעות ולקבל מה .21

 קבלת הצעתו. 

 

ה ואין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת הצעה לקול הקורא. מועצמסמך זה הוא קניינה של ה .22

ה תהא אפשרות להשתמש בהצעות שיוגשו במענה להזמנה זו ובמידע שבהן לכל צורך הקשור מועצל

להשתמש בהצעות שתוגשנה  ה שמורה הזכותמועצלהליך פניה זה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ל

ה על ידי המציעים לשם עריכת מכרז, אם וככל שתחליט על מועצובכל מידע או מסמך אשר יומצא ל

 ה.מועצכך ה

 

ה מועצואין בה משום התקשרות בין הלמען הסר ספק, הזמנה זו אינה מהווה מכרז או מעין מכרז,  .23

 ה להתקשר עם מי מהמציעים.  מועצלבין מי מהמציעים ו/או התחייבות של ה

 

 .ל ______________, בכתובת דוא"______, ל_______לבירורים או פרטים נוספים ניתן לפנות  .24

 

 

                                                                                                                      בכבוד רב,                                                                                                                                                                                                                                  

____________ 
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 נספח א'
 
 

 הצעת המציע
 
 

 

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

 _________שם המציע: ____________ .1

 : _________________.פ.ח או. ז.ת' מס .2

 

 ___כתובת המציע: _______________ .3

 

 __טלפון המציע: ________________ .4

 

 _______דוא"ל של המציע: ____________כתובת  .5
 

ציוד הצילום שברשות המציע לצורך מתן השירות:  .6

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 : עבור מתן השירותים המציע המבוקשת על ידי להלן התמורה .7

 מחיר מוצע עבור השירות )ללא מע"מ( השירות

  –עלות שעתית )אירועים קצרים/כנסים וירידים(  צילום סטילס בעת אירוע

____________ 

 –עלות יומית )אירועים ארוכים ופסטיבלים( 

 __________ 

  –סרטון קצר עד דקה )המתאים לרשתות חברתיות(  צילום וידאו כולל עריכה

___________ 

  –דקות בממוצע(  3-4סרטון תדמית )שאורכו 



 
 
 
 

 
 

 ____________ 

  –סרטון קצר עד דקה )המתאים לרשתות חברתיות(  צילום רחפן כולל עריכה

____________ 

  –דקות בממוצע(  3-4סרטון תדמית )שאורכו 

____________ 

 

אני מתחייב, כי במידה ואזכה בהליך, תהא התמורה המפורטת לעיל תמורה סופית וכוללת בגין  .8

השירותים, לרבות כל ההוצאות שיוצאו על יד במהלך ו/או עקב ביצועם )אלא אם כן צוין 

 במפורש אחרת(.  

, כאשר כל מועצהבשלמותם, כפי שהומצאו לי על ידי הההליך אני מצרף בזה את מסמכי  .9

 . הליךבוכן את המסמכים הנזכרים  העמודים חתומים על ידי

, הבנתי את תוכנם, קיבלתי את כל ההסברים הליךכי קראתי את כל מסמכי ה ,אני מצהיר בזאת .10

בהתאם  השירותיםי מתחייב לבצע את ואנלמתן השירותים בקשר  , אם נדרשו,שנדרשו על ידי

 לכל אלה.

 לתנאי ההליך.  4אני מצהיר שהמציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  .11

ועד שלושה חודשים  נמסרה למועצההצעתי זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותי מהמועד בו  .12

 . להגשת ההצעותמהמועד האחרון 

 

    __________: תאריך

 

     חתימת המציע  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 נספח ב'
 
 

 פירוט ניסיון המציע
 

, להלן רשימה של לקוחות 6לסעיף ולמתן ציון איכות בהתאם  הוכחת עמידה בתנאי הסף לצורך
 . הליךצעתו לשנה אחת לפחות טרם הגשת הבמהלך השירותים הנדרשים שלהם סיפק המציע את 

רשאית לפנות ללקוחות של המציע שלא צוינו  המועצהמובהר, כי לצורך מתן ציון האיכות להצעה, 
 ה, ככל שקיים. המועצברשימה וכן להתחשב בניסיון המציע עבור 

 
 אירועים לפחות( 5כמו כן, על המציע לצרף תיק עבודות )המכיל 

 

     חתימת המציע  

 

 

 הלקוחשם  

השירותים שניתנו על 

)יש לסמן  ידי המציע

וי במידה והשירות 

  ניתן(

תחילת מועד 

וסיום מתן 

 השירותים

איש קשר אצל פרטי 

 הלקוח

1. 

צילום סטילס בעת        

 אירוע

צילום וידאו כולל     

 עריכה

צילום רחפן כלל     

 עריכה 

 
 שם: ______________

 טלפון:______________

)במידה  דוא"ל

 _____________:יים(וק

2. 

צילום סטילס בעת        

 אירוע

צילום וידאו כולל     

 עריכה

צילום רחפן כלל     

 עריכה

 שם: ______________ 

 טלפון:______________

)במידה  דוא"ל

 _____________:יים(וק

3. 

צילום סטילס בעת        

 אירוע

צילום וידאו כולל     

 עריכה

צילום רחפן כלל     

 עריכה

 שם: ______________ 

 טלפון:______________

)במידה  דוא"ל

 _____________:יים(וק


