
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09/20 מספר מכרז

קידום תיירותי ממומן  שירותי למתן

של  קמפיינים דיגיטליים עבור אגף 

 התיירות של המועצה האזורית תמר  
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  1 מסמך                                                                                                                                     

 
 דיגיטליים קמפיינים של ממומן תיירותי קידום שירותי למתן 09/20 מס' מכרז

 תמר האזורית המועצה של התיירות אגף עבור

 הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעותדברי 

 תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

קידום תיירותי  שירותי למתןלהתקשרות צעות הבזאת  מזמינההאזורית תמר )להלן: "המועצה"( המועצה  .1

שמקודם בערוצי מדיה מגוונים,  ממומן של  קמפיינים דיגיטליים עבור אגף התיירות של המועצה האזורית תמר

 ערוצי מדיהוגוגל לקידום אתר האינטרנט התיירותי )להלן: "YouTube ביניהם אך לא רק, אינסטגרם, פייסבוק 

ביתר , ועל פי הדרישות המצ״ב למסמכי מכרז זה(, ה' להסכם נספח) מפרט הטכניב מפורטכ "(, הכלנוספים

 ,היה ויזכה במכרז ,תמורה שתשולם לוה בדבר תומלא את הצעל על המציע(."השירותים")להלן: מסמכי המכרז 

 .בהצעת המציע הכלולים מהפריטים אחדכל ל ביחס מחיר ליתןחובה  חלהלמסמכי המכרז.  4 מסמךב כמפורט

 התמורה המוצעת תכלול את כלל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן השירותים. 

 ההצעה מעטפת לתוך שתוכנס, נפרדת סגורה במעטפה לצרף יש כאמור שמולאה לאחר המחיר הצעת את .2

 .הכללית

 מחיר. - 40%איכות,  - 60%בהתאם למשקלות הבאים: תדורגנה תיבחנה וההצעות במכרז  .3

מסמך כהתקשרות בנוסח המצ"ב  הסכם"( יחתום עם המועצה על הזוכההמציע שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: " .4

 למסמכי המכרז.  3

תוארך מאליה , כאשר תקופת ההתקשרות חודשים 36ל הבסיסית עם הזוכה הינה לתקופה שתקופת ההתקשרות  .5

מראש על אי רצונה בחידוש לזוכה ודיע המועצה ת, אלא אם כן חודשים כל אחת 12בנות  נוספות תקופות 2 -ב

 . ההתקשרות לתקופה נוספת

בכפוף לאישור המועצה באמצעות קבלן מובהר, כי עד למועד תחילת ההתקשרות עמו, יחזיק הזוכה )בעצמו או  .6

משנה מטעמו( בכל רישיון והיתר הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים ו/או לצורך מילוי התחייבויות 

 לא נדרשו במפורש בתנאי המכרז.זאת אף אם ו ,, ככל שאלו אינם ברשותוהסכםהזוכה על פי תנאי ה

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "מסמכי המכרז המפורטים להלן מה .7

  דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 

 להשתתפות במכרז, על נספחיה: הצהרת המציע -2מסמך 

  פירוט ניסיון המציע –נספח א'    

 טופס פתיחת ספק – 'בנספח   
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 על נספחיו:הסכם התקשרות בין הזוכה לבין המועצה,  - 3מסמך 

 נוסח ערבות ביצוע; –נספח א' 

 ;1976-בדבר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר – ב' נספח

 זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים;בדבר העדר  תצהיר – ג'נספח 

 ;התחייבות לשמירת סודיות – ד' נספח

 לשמירת סודיות; נותן השירותהתחייבות עובדי  – 1'ד נספח

 ם/ מפרט טכני;מסמך הגדרת שירותי – ה' נספח

 .(SLAהסכם רמת שירות ) – ו'נספח 

 טופס אישור על קיום הביטוחים. –' נספח ז

 

  ההצעה הכספית  - 4מסמך 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

 

שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה שבבניין המועצה ₪,  500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  .8

 08-6688855/6, לפרטים ניתן לפנות בטל':15:30עד  09:00ה' בין השעות  -האזורית תמר בנווה זוהר, בימים א' 

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, PDFוהרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 

 .tamar.org.il-http://maאו באתר המועצה :  15:30 – 09:00במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 

 
 תנאי סף  

 המצטברים הבאים:  במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף  בעצמורשאי לגשת למכרז מציע העומד  .9

 מדינת ישראל או תאגיד הרשום בישראל.  תושבהמציע הוא  .9.1

בקידום אתרי אינטרנט )אורגני וממומן( ( 2017-2019שנים ברצף )במהלך השנים  3למציע ניסיון של  .9.2

בעלי  לשני גופים לפחותבמהלכם ניתן השירות ובניהול קמפיינים ממומנים במדיות חברתיות, 

  .אוריינטציה שיווקית

( בניהול וקידום קמפיינים למכירת 2017-2019למציע ניסיון של שלוש שנים ברצף )במהלך השנים  .9.3

 כרטיסים לאירועים במהלכם נוהלו קמפיינים לחמישה אירועים שונים לכל הפחות. 

ורשומות לפי חוק  המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות .9.4

 ;1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר  .9.5

משתי עבירות לפי . אם הורשע ביותר 1976 –מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם  -החוקים האמורים 

לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד 

 .בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות

 

http://ma-tamar.org.il/
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 אלות הבהרה ש

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם, לוודא שאינם  .10

 סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.  

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או  .11

אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט 

WORD  בדוא"ל יערית הרושבמועצה, גב'  למ.מ מנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויותבלבד, את שאלותיו ,

michrazim@ma-tamar.co.il  מסמך הבהרות יפורסם . 16:00בשעה  29.09.2020וזאת עד לא יאוחר מיום

 באתר המועצה וישלח למציעים אשר רכשו חוברת המכרז.

 באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני, .12

חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב  דוא"לאו ב 08-6688880בטלפון: 

את קיבל שכאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי 

 ה. מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פ

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן  .13

 הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות. 

מחמת היותן לא ברורות, לא ענייניות אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות  מועצהה .14

 או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות ותיקונים,  מועצהה .15

שינויים,  בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר קיבלו לידיהם את מסמכי המכרז מאת 

אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו  את פרטיהם ולא רכשו את החוברת, ו, לרבות מציעים שמסרמועצהה

 בעת קבלת מסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן, ולהגיש הצעתו  .16

כאשר כל העמודים במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה זוהר, 

, ולאחר שהמציע חתם מוד, חתומים על ידו בתחתית כל ע3מסמך  -המצ"ב כ הסכםשל מסמכי המכרז, לרבות ה

במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. ההצעה תוגש בשני 

ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה  דיסק און קי(.או  CDהעתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )

 .אין להגיש הצעה כספית במדיה דיגיטלית נפרדת שתוכנס לתוך מעטפת הצעה, כמפורט להלן.

 לצרף את כל המסמכים הבאים:יש  ,כאמור לעיל המכרז, כשהיא חתומהחוברת ל .17

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז .17.1
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יצרף גם את  מציע שהוא תאגיד רשוםבמקרה של מציע יחיד, יש לצרף העתק תעודת הזהות של המציע.  .17.2

 האישורים כדלקמן:

 התאגיד;מסמכי ההתאגדות של  .17.2.1

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות או רשם  .17.2.2

 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

אישור חתום על ידי עורך דין / רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים  .17.2.3

 לחתום בשם המציע על הצעה זו.

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא חתומה על ידי המציע, לאחר  2מסמך צהרת המציע המצ"ב כה .17.3

ואת הנתונים  להצעה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף נספח א'שהמציע מילא בה וב

 נספח ב'וכן מילא ב ,להלן 26.6 שבסעיףטבלת האיכות בכמפורט  הדרושים לצורך מתן ציון האיכות

 להצעה את פרטיו;

 מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע למתן השירותים עבור המועצה. חיים של  קורות .17.4

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר קיום דיני  .17.5

 .הסכםל' בנספח בנוסח המצ"ב כ 1976-העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

גופים  עסקאותחוק אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .17.6

 ;1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

באם המציע נכלל באיחוד עוסקים יש לצרף בנוסף גם  –עוסק מורשה לצורך מע"מ של המציע  תעודת .17.7

 ור;אישור כי המציע נכלל בתיק האמ

 בתוקף; במקור אישור לצורך ניכוי מס  .17.8

 )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(; וכל מסמך הבהרה אחר תשובות לשאלות הבהרה .17.9

 במעטפה סגורה, כאשר היא אותהשהמציע מילא  למסמכי המכרז( לאחר 4מסמך הכספית )ההצעה  .17.10

מספר , שהוכנסה לתוך מעטפת ההצעה. על שתי המעטפות, החיצונית והפנימית, יש לרשום את נפרדת

 .ללא סימן היכר נוסף , 09/20המכרז 

ב לחוק 2אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף  .17.11

 .1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבגזברות המועצה האזורית תמר בבניין המועצה שבנווה זוהר. תיבת  .18

הצעה  .12:00עד השעה  25.10.2020המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  25.10.2020המכרזים תיפתח ביום 

 שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. 
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ו/או  הסכםלרבות בתנאי ה מציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז,ה .19

תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן  מועצה. הבנספחיו

שינוי או תוספת כאמור,  לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

המציע יבדוק מראש ולפני קביעת מחירי הפריטים בכתב הכמויות את כל סעיפי כתב הכמויות וכל המסמכים  .20

לרבות ההסכם ותנאיו. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי  הקשורים במכרז,

הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די 

מועצה מטעם לעיל. לאחר הגשת ההצעה תהיה דעתו של נציג ה 11הצורך, יש לבררם מראש, כאמור בסעיף 

 המועצה, קובעת לגבי פירוש סעיפי המכרז ונספחיו. 

הבהרות, השלמות, המועצה תהא רשאית לפנות למשתתפים )כולם או חלקם(, באם תמצא זאת לנכון, לקבלת  .21

עמידתה בתנאי הסף )לרבות,  לרבות אסמכתאות ו/או אישורים נוספים, ככל שיידרש על מנת לבחון את הצעתם 

גע לדרישת הניסיון הקודם(. כן תהא רשאית המועצה לקבל מהמשתתף במהלך הדיון בהצעתו, אך לא רק, בנו

 הסברים ופירוט בנוגע להצעת המחיר שלו, והמשתתף יהיה חייב למסור את ההסברים והפירוט הללו.

בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל שימוש בהם,  מועצהמובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש ה .22

 אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה 

 .מחיר 40%איכות,  60%למשקלות הבאים:  בהתאםההצעות תיבחנה ותדורגנה  .23

 תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: והערכתן ההצעותבחינת  .24

 עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;בדיקת   שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;  שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר; :'גשלב 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  :'דשלב 

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .25

המועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד  .25.1

באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה 

על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 המועצה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונות בין היתר לצורך קביעת ציון האיכות של  .25.2

 להלן. 26ההצעה, כמפורט בסעיף 

 חישוב ציון האיכות של ההצעה –ב'  שלב .26
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ד"ר אלעד אלמוג מהציון הכולל, והוא יחושב על ידי צוות מקצועי שיכלול את  60%ציון האיכות מהווה  .26.1

 תמור גילאון רכזו  והתקשרויות,מנהל מחלקת רכש מכרזים מ"מ יערית הרוש  ,תיירותהמנהל אגף 

ועדת המכרזים רשאית לשנות את הרכב חברי הצוות ללא הודעה מוקדמת השיווק באגף התיירות. 

)הצעת המציע(, ההמלצות והאסמכתאות  2מסמך שימלא המציע ב הנתוניםהציון יינתן על פי למציעים. 

המוצע  ולמנהל הפרויקטצועי למציע שיצורפו להצעה וכן על פי ראיונות שייערכו על ידי הצוות המק

מטעמו. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או לוודא נתונים בכל נושא הקשור לניסיון המציע 

בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה, לרבות באמצעות פניה ללקוחותיו ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע 

 להצעה. 

שהצעותיהן היו  האיכות הגבוהים ביותר ניציו בעליהמציעים  חמשת זמן לראיונות איכות אתתהמועצה  .26.2

המועצה תודיע  .שלהלןבטבלה  1-3בסעיפים  המפורטים המידה לאמות בהתאם, לכאורה כשירות

 למציעים על מועדי הראיונות, אשר ייערכו לאחר מועד פתיחת ההצעות, זמן סביר מראש.

 מדיות ניהל עבורם, הכולל הפניות לאתרי אינטרנט שהכיןאליו עם תיק עבודות  יגיעשזומן לראיון  מציע .26.3

האיכות  קריטריוניאשר לפי דעתו מדגימים בצורה הטובה ביותר כיצד מיושמים  וקמפיינים דיגיטליים 

יש  .ומיתוגיתבעלי אוריינטציה שיווקית  לגופיםהשירותים הנדרשים במכרז זה  במתןשלהלן בעבודתו 

להציג לכל עבודה ניסיון מדיד בקידום אתר אינטרנט, ניסיון במכירת כרטיסים לפסטיבלים וניהול 

 תקציב מדיה. 

. ככל ופירוט המציע יכלול גוף או גופים העונים על שלהלןחישוב ציוני האיכות ייערך כמפורט בטבלה  .26.4

מהקריטריונים  בכל אחדפים יותר מקריטריון אחד בטבלה שלהלן, תקבל ההצעה ניקוד בגין אותם גו

 הרלוונטיים.

. הצעות שיקבלו ציון איכות נמוך מכך יפסלו, 70על מנת לעבור לשלב הבא הוא המזערי האיכות  ציון .26.5

אינם עומדים בתנאי חלק מהמציעים שזומנו לראיון יתברר כי במידה וומעטפת המחיר שלהן לא תיפתח. 

קבוע יום ראיונות נוסף המועצה רשאית, אך לא חייבת, לתהיה ת, והמינימאלית האיכות ובדרישהסף או 

  . (באים בתור מבחינת דירוגם)העד שני מציעים נוספים  אליוזמן ול

 :רכיב כל ינוקד בו איכותי קריטריוןהרכיבים והניקוד לכל  להלן .26.6

 

ציון  קריטריון #

 מירבי

המציע לצורך עמידה בתנאי נקודות יינתנו לשני לקוחות מתוך הגופים שהוצגו מטעם  20עד  1

המועצה תנקד שני לקוחות שיבחרו על ידה באקראיות, על סמך שביעות רצונם  .9.2 הסף בסעיף

בהתאם לחוות דעתם ממקצועיות המציע, רמת שירות, עמידה בלוחות זמנים, זמינות וכיו"ב 

 לשירותים הניתנים על ידו. 

20 
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ציון  קריטריון #

 מירבי

ניסיון בשיווק בינלאומי אשר יציג ניסיון במתן בניהול נקודות יינתנו למציע אשר יציג  20עד  2

קמפיינים במדיות  חברתיות להם יעדים כמותיים מדידים לקהלי יעד ברחבי העולם. המועצה 

תהיה רשאית לשוחח עם לקוחות המציע  שיבחרו באקראיות על ידי המועצה לקבלת חוות דעת 

ת לקבוע את טיב הניסיון המוצע. עד והתרשמות מרמת המקצועיות והשירות של המציע על מנ

נקודות נוספות בעבור שיווק  10בעבור שיווק בינלאומי בשפה האנגלית, ועד  ונקודות יינתנ 10

 בינלאומי בשפה נוספת. 

 –מספר הפניות  –מעורבות בפוסט  –*יעדים כמותיים מדידים יהיו יחס חשיפות הקלקות 

 ועודהפוסט מספר התפוצה הכולל של  –שימוש בהאשטאגים 

 

20 

 נקודות יינתנו לתיק העבודות  30עד  3

( והן באופן ממומן SEOאינטרנט, הן באופן אורגני ) אתרנקודות בעבור  ניסיון מדיד בקידום  10

(SEM.תוך התייחסות ליעדים מדידים כמותיים ) 

 ממומנים במדיות החברתיות  קמפייניםנקודות בעבור ניסיון מדיד בקידום  10

 נקודות לכל עבודה בתחום( 2דות בעבור אתרים וקמפיינים בתחום התיירות )נקו 10

 

 יהיו בין היתר: לאתר*יעדים כמותיים מדידים 

 לעניין האורגני דירוג האתר בחיפוש בגוגל, קידום מילות חיפוש רלוונטיות ומיקומם בגוגל.  - 

 לעניין הממומן כמות הפניות לאתר ביחס לתקציב שהוקצה ומניפת קהלי היעד שהושגה  - 

 

 יהיו, בין היתר: קמפיינים*יעדים כמותיים מדידים לקידום 

 יחס חשיפות הקלקות, מעורבות בקמפיינים -

 בניית קהלי יעד וטרגוטם בקמפיינים -

 עמידה ביעדי מכירות כרטיסים לאירועים  -

 

30 

יינתן בהתאם להתרשמות המועצה  הניקוד .מטעמו המוצע הפרויקט מנהלאו \ו המציעעם  וןראי 4

מהתאמת המציע ומנהל הפרויקט לדרישותיה, מהבנתו את המשימה, ממקצועיותו, מהוותק 

 והניסיון הקודם שלו, מהזמינות, מרמת השירות וכיו"ב. 

 

30 

 100  ציון"כ סה 
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 חישוב ציון המחיר של ההצעה –ג'  שלב .27

  לאחר קביעת ציון האיכות של ההצעה, המועצה תפתח את מעטפות המחיר. .27.1

ו בנפרד לשני מדדים שונים: עמלת קניית המדיה וסכום הריטיינר חישוב ציוני המחיר של ההצעות ייעש .27.2

 החודשי. 

 ציון בעבר עמלת קניית המדיה:  .27.3

יתר ההצעות יקבלו ציון באמצעות חלוקת  ;20ציון אחוז עמלת קניית המדיה  הנמוך ביותר יקבל  .27.3.1

, בהתאם 20 –, והכפלת התוצאה המתקבלת ב מוצעבאחוז העמלה האחוז העמלה הנמוך ביותר 

 לנוסחה שלהלן: 

 אחוז העמלה הנמוך ביותר    X   20=  עמלת קניית מדיה ציון מחיר

 אחוז העמלה המוצע                                     

 

 

 ציון בעבור סכום הריטיינר החודשי:  .27.4

 ;20ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון  .27.4.1

במחיר ההצעה מחיר ההצעה הזולה ביותר חלוקת יתר ההצעות יקבלו ציון באמצעות  .27.4.2

  , בהתאם לנוסחה שלהלן:20 –הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב 

 

 מחיר ההצעה  הזולה ביותר    X   20=  ריטיינר חודשי ציון מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת                                     

 

 ציון ריטיינר + ציון עמלת קניית מדיהציון מחיר כולל:  27.5

 ריטיינר חודשי ציון מחיר+  עמלת קניית מדיה ציון מחיר=  ציון מחיר

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –ד'  שלב .28

 קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל, כדלקמן:  לאחר .29
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 ציון האיכות X 60%ציון המחיר  +    X %04=    הכוללהציון 

 מקומיים לספקים עדיפות תינתן, זה במכרזהגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. הציון הכולל  בעלת הצעה .30

מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז  5%והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד  שבמידה כך

 משרד רישומי פי על המועצה תושבהינו  אשר יחיד)ספק מקומי:  במכרז כזוכההצעתו של אותו ספק מקומי 

 משרד רישומי פי על המועצה תושב הינו( החברות לחוק 268סעיף בתו )כהגדר בו השליטה בעלתאגיד ש ;הפנים

שתי הצעות יקבלו את הציון הכולל הגבוה ביותר, תיערך הגרלה בין  שבו במקרה. במועד הגשת ההצעה הפנים

 אותם מציעים שהצעותיהם היו הזולות ביותר.  

בכלל  .הסכםכל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ה דע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצהווייום מיום ה 14תוך ב .31

להסכם. ערבות  נספח א'בנוסח המצורף כ זה, ימציא הזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערבות ביצוע

תהיה  הערבות .₪ 15,000בסכום של הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת, 

לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של נותן  יום 90-בתוקף לכל תקופת ההסכם ועד ל

 השירות הזוכה במכרז בכל ההתחייבויות הנכללות בהסכם על נספחיו.

על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות  .32

טל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לב

דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין 

, כולם או חלקם )בין בטרם המציעיםכך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם 

 ריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.ההתקשרות עם הזוכה ובין לאח

 המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו.  .33

 כללי

 

על ידי  הסכםהעד שיחתם  וא ,ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .34

בהודעה  נוספים ימים 90למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד . מביניהם המוקדםהמועצה, לפי 

  בכתב למציעים. 

לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים למועצה תהא הסמכות  .35

אין ביכולתו ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע( ש

רע  הסמכות לפסול מציע עמו היה לה למועצהאת העבודות המבוקשות לשביעות רצונה המלא. מועצה להעניק ל

ה נ, הוראה מהוראות הסכם ההתקשרות בינו לביהמועצהבמידה ואותו מציע הפר, לדעת  למשלניסיון בעבר, 

 )וזאת גם במידה ולא ננקטו הליכים משפטיים בנוגע לאותה הפרה(.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה, לדרוש מכל  .36

מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, 
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ל מציע, בכתב או בעל המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא בדין ודברים עם כ

 פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. 

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה  המועצה .37

שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן או התמחרות עם מי  המועצהביותר מכל סיבה שהיא. כמו כן, 

 צעותיהם תימצאנה מתאימות.מהמציעים שה

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת ההסכם עמם ובין לאחר  .38

מכן, תהא המועצה רשאית, בין היתר, להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות 

התקשר עם המציע הבא אחריו וכן הלאה, ובלבד שלא עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, ל

חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה  12-חלפו למעלה מ

 או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  

ת הצעתו בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג א .39

בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את הדבר מפורשות בהצעה, 

תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר להיקף 

רט/ים חסוי/ים בהצעה מסור הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר לקיומו/ם של פ

 למועצה. 

 בלבד.  המציעכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  .40

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של סתירה או אי  .41

 . המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זההתאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי 
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 2מסמך 

 

 09/20 זהצהרת המציע להשתתפות במכר

 

בנושא שירותים למתן  הסכם"( במועצהה)להלן: " המועצה האזורית תמראנו הח"מ, מציעים בזה להתקשר עם  .1

 )להלן: האזורית תמרקידום תיירותי ממומן של  קמפיינים דיגיטליים עבור אגף התיירות של המועצה  שירותי

 .ועל פי דרישות המועצה מעת לעת  (3מסמך ל 'הנספח ) הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים "(.השירותים"

בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות להגשת  מצהיריםאנו  .2

על כל תנאיהם  (,3 מסמךל 'הנספח השירותים ) ( ומסמך הגדרת3מסמך על נספחיו ) הסכםהצעות, לרבות ה

ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי מתן 

השירותים, שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירותים 

בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. בעצם הגשת הצעתנו וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו ו

למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה 

 בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.  

 1מסמך לדברי ההסבר הכלליים ) 9ף ורט בסעיבכל תנאי הסף של המכרז, כמפ עומדיםאנו מצהירים כי אנו  .3

 . למסמכי המכרז(

, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע השירותים נשוא המכרז בהתאם המומחיותאנו מצהירים, כי ברשותנו  .4

, וכי הצעתנו זאת ומתן השירותים מועצהלמסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של ה

 בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה של תאגיד( על פי מסמכי היסוד שלנו.על פיה הינה 

 מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  לאותו מכרז.   אנו מצהירים, כי הצעה זאת  .5

ויותינו בהתאם ידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז, התמורה עבור השירותים תשולם לנו בכפוף למילוי התחייב .6

 המכרז( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו.  למסמכי 3מסמך ) הסכםהלהוראות 

אינה מתחייבת להיקף פעילות מסוים ו/או למתן בלעדיות לזוכה בתחום השירותים נשוא  מועצהלנו כי ה ידוע .7

 המכרז. 

, כאשר כל מועצהעל ידי ה, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו הסכםבזאת את מסמכי המכרז, לרבות ה מצרפיםאנו  .8

 דברי ההסבר למכרז.  ל 7 פי סעיף  העמודים חתומים על ידינו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על

הננו מתחייבים ליתן לה את  מועצההצעתנו זו הנה בלתי הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי ה .9

. מועצההמלא של הולשביעות רצונה  מועצה)כהגדרתם לעיל(, בהתאם לתנאי המכרז ולהוראות נציג ה השירותים

או עם  עמנו הסכםהצעה זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של 

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין  יום 90או עד חלוף  מועצהמציע אחר על ידי ה

 נוספים.  יום 90רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד  מועצההמועדים. ידוע לנו כי ה
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ם מיום שתימסר לנו על כך הודעה, יהיה עלינו לחתום ימי 14צעתנו תזכה במכרז, הרי שתוך ידוע לנו, כי אם ה .10

 . הסכםלצורך ביצועו של ה מועצהמסמכים על פי דרישתה של ה ולהמציאעל מסמכים 

הכספית ל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה שמורה הזכות לקבל כ מועצהידוע לנו כי ל .11

הצעות או יותר ציון משוקלל  2יקבלו במקרה שבו  תינתן העדפה לספקים מקומיים וכי . ידוע לנו, כיהזולה ביותר

עמנו תהווה  הסכםעל  מועצהידוע לנו כי רק חתימת ה .אלהתיערך הגרלה בין מציעים זהה שיהיה הגבוה ביותר, 

 . מועצההתקשרות מחייבת מצד ה

לעיל ו/או  8כמפורט בסעיף  מאתנוכמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו  .12

רשאית לבטל  מועצהלא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה ה

ם המציע שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של את זכייתנו ו/או להתקשר ע

 .מועצהה

 במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם במלואם.  מועצהאנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות ה .13

 ומצורפת במעטפה 4 מסמךבהתמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז מפורטת  .14

 סגורה נפרדת.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 אישור עו"ד:

אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה  

"( המציע" -דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 

 המציע.וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את 

  ________________ __________________ __________________  

  חתימה שם תאריך  
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 2נספח א' למסמך 

 ניסיונו הקודם של המציע

 המציע למלא את הפרטים בצורה ממוחשבת.אם ברצון  טבלאות זהותלצרף למסמכי ההצעה  ניתן

שנים  3ניסיון של למסמכי המכרז, הדורש  9.2מפורט בסעיף העל מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף  .1

בקידום אתרי אינטרנט )אורגני וממומן( ובניהול קמפיינים ( 2017-2019ברצף )במהלך השנים 

, ניתן השירות לפחות לשני גופים בעלי אוריינטציה שיווקית ממומנים במדיות חברתיות, במהלכם

 יש למלא את הטבלה שלהלן. , #1לקריטריון  וכן לצורך ניקוד האיכות

 

שלוש  ניסיון שלהדורש למסמכי המכרז,  9.3מפורט בסעיף העל מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף  .2

יש    .בניהול וקידום קמפיינים למכירת כרטיסים לאירועים( 2017-2019שנים ברצף )במהלך השנים 

 . לרבות פירוט של קמפיינים לחמישה אירועים שונים לכל הפחות למלא את הטבלה שלהלן

 

 
שם 

 הלקוח

תקופת 

מתן 

 השירותים

 פירוט

 מהות

השירותים 

 שניתנו

 

 כתובת

 אתר

 האינטרנט

 

שפות 

 האתר

סוגי וכתובות 

ערוצי מדיה 

חברתית 

המנוהלים ע"י 

 המציע

 פרטי איש קשר

1. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

2. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

3. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

 
שם 

 הלקוח

תקופת 

מתן 

 השירותים

 פירוט

 מהות

השירותים 

 שניתנו

 

שם 

 האירוע

פירוט על הקמפיין 

 שנוהל
 פרטי איש קשר

1. 
 טלפון:________________     

 דוא"ל:_______________

2. 
 טלפון:________________     

 דוא"ל:_______________
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____________. יש לצרף קורות ציע יזכה במכרז הוא: ___________שם מנהל הפרויקט המוצע במידה והמ .1

 . תחיים של המועמד/

למלא בטבלה להלן ניסיונו של המציע ת האיכות אשר במסמכי המכרז, יש בטבל #2ניקוד קריטריון  לצורך .2

 : בשיווק בינלאומי

 

ת האיכות אשר במסמכי בטבל #3ניקוד קריטריון  לצורך .3

לעיל. יש לפרט  26.6כמפורט בסעיף לצרף תיק עבודות  המכרז, יש 

 על העבודות שהוגשו בטבלה מטה

 

 

 

 

3. 
 טלפון:________________     

 דוא"ל:_______________

 
שם 

 הלקוח

תקופת 

מתן 

 השירותים

פירוט 

מהות 

השירותים 

 שניתנו

 

פירוט 

בדבר 

הקמפיין 

 שנוהל

 

שפות 

 איש קשר פרטי הקמפיין

1. 
 טלפון:________________     

 דוא"ל:_______________

2. 
 טלפון:________________     

 דוא"ל:_______________

3. 
 טלפון:________________     

 דוא"ל:_______________

 
שם 

 העבודה

תקופת 

 הביצוע

פירוט 

מהות 

ם יהשירות

 שניתנו

 פירוט בדבר 

ניסיון מדיד 

בקידום 

אתר 

   אינטרנט

 פירוט בדבר 

ניסיון מדיד 

בקידום 

 קמפיינים  

 

האם 

העבודה 

הינה בתחום 

 התיירות? 

 פרטי איש קשר

1. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

2. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

3. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

4. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

5. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

6. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________

7. 
 טלפון:________________      

 דוא"ל:_______________



16 

 

 

 

 2למסמך ' בנספח 
 טופס פתיחת ספק

 
 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________   ______  פלאפון__________ טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 __________________  ____________________________ מספר חשבון שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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  3מסמך    

 

 הסכם

 שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ________.

 

 המועצה האזורית תמר בין :

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 ;מצד אחד      ("המזמיןאו " "מועצהה)להלן: " 

 

 

 _________________ )ח.פ. ____________( לבין:

 מ _______________ 

 ;מצד שני   "(נותן השירות)להלן: " 

 

קידום תיירותי ממומן של  קמפיינים דיגיטליים  שירותיהשירות מעוניינת להזמין מנותן  מועצהוה הואיל

הגדרת  , הכל כמפורט במסמך"(האתר)להלן: " המועצה האזורית תמר עבור אגף התיירות של

 ."(השירותיםמעת לעת )להלן: " מועצהועל פי דרישות ה  ('הנספח השירותים )

"(, והוא מקבל על המכרזוזכה בו )להלן: " מועצהשפרסמה ה 09/20ונותן השירות השתתף במכרז מס'  והואיל

בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם זה לשביעות רצונה  , והכלמועצהעצמו ליתן את השירותים ל

 ובמתכונת המתוארת להלן; מועצהשל ה

 מעוניינת להתקשר עם נותן השירות למתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים להלן; מועצהוה והואיל

לקיים אחר התחייבויותיו  והיכולת כוח האדם ,ונותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והואיל

 הנדרשות, הכל בכפוף להוראות הסכם זה;

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 הבאים:   הסכםנותן השירות, וכן נספחי השל יצורפו מסמכי המכרז,  הצעתו הכספית  הסכםל .1.1

 נוסח ערבות ביצוע; –נספח א' 

 ;1976-בדבר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר – ב' נספח

 זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים;בדבר העדר  תצהיר – ג'נספח 

 ;התחייבות לשמירת סודיות – ד' נספח

 התחייבות עובדי נותן השירות לשמירת סודיות; – 1'ד נספח

 ם/ מפרט טכני;מסמך הגדרת שירותי – ה' נספח

 .(SLAהסכם רמת שירות ) – ו'נספח 

 אישור על קיום ביטוחים -נספח ז'

 

המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים לו וכן כל מסמכי המכרז והצעתו של נותן השירות למכרז, מהווים  .1.2

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 



18 

 

 

 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  .1.3

 מתניותיו.

 הצהרות והתחייבויות נותן השירות .2

קידום תיירותי ממומן של  קמפיינים דיגיטליים עבור אגף  שירותינותן השירות מתחייב ליתן למועצה את  .2.1

המצורף הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים/ המפרט הטכני , " התיירות של המועצה האזורית תמר

להסכם זה ולהנחיות המועצה מעת לעת, בהתאם למחירים המפורטים בהצעת נותן השירות  'נספח הכ

 למכרז.

 ובמיומנותנותן השירות מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה ביעילות, בדייקנות, בנאמנות  .2.2

 מרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת המועצה, והכל בהתאם להוראות כל דין

ולשביעות רצונה המלא של המועצה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג המועצה, בכלל, ובהיבטים 

הקשורים לשירותים, בפרט. לשם כך ימלא נותן השירות אחר כל הוראותיו של נציג המועצה, בין שהן 

יג המועצה. מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת נצ

לצורך כך מעת לעת  ובמועצה, או מי שימונה על ידאגף תיירות  מנהל ונציג המועצה לצורך הסכם זה הינ

 "(.נציג המועצה)להלן: "

עבור המועצה ינוהל באמצעות מנהל הפרויקט אשר הוצע על ידו  מתן השירותיםמתחייב כי נותן השירות  .2.3

"( אשר שמו הוא _______________. מנהל הפרויקט"במסגרת המכרז ונבחר על ידי המועצה )להלן: 

לא יחליף את מנהל הפרויקט, אלא באדם אחר אשר אינו נופל בכישוריו ובניסיונו ממנהל נותן השירות 

 ., על פי שיקול דעתההפרויקט המוחלף, ובכפוף לאישור המועצה מראש ובכתב את מנהל הפרויקט הנכנס

ה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים נותן השירות מקבל על אחריותו המלא .2.4

 על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז.

נותן השירות מתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג המועצה, אולם מתן הנחיות או פיקוח על  .2.5

ות למתן השירותים, ולא יצור יחסי ידי נציג המועצה כאמור לא יגרע מאחריותו המלאה של נותן השיר

 מעביד בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמו לבין המועצה-עובד

באחריות נותן השירות להמציא ולהביא לעיון המועצה לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש והנוגע  .2.6

 לדעת נציג המועצה למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה.

נותן השירות מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר לגביהם  .2.7

יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו למועצה ו/או אשר קשורים לשירותים 

 ושלמועצה עשוי להיות עניין בהם. 

ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מחזיק ויחזיק ברציפות  נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי הוא עוסק מורשה .2.8

במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לצורך מילוי 

 חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ו/או  כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם נותן השירות. ביטול .2.9

שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים יהווה עילה לביטול מיידי 

 של הסכם זה, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, תביעות או דרישות כנגד המועצה עקב כך.
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מתן נותן השירות מצהיר, כי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים וההוראות החלים על  .2.10

השירותים, בכלל, ובתחומי המועצה, בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם וליתן את השירותים לפי דרישות 

כל דין, לרבות רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירות ליתן את 

 השירותים בהתאם כל דין רלוונטי, כפי שיהיו מעת לעת.  

נותן השירות מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירותים ואת דרישות המועצה על פי הסכם זה וכי הוא  .2.11

מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים במתן השירות וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו 

פי הסכם או ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על 

 זה. 

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים  .2.12

הדרושים לקיום התחייבויותיו, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה 

ירות מצהיר, כי ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. נותן הש

 בחזקתו כל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב. 

נותן השירות מתחייב לבצע את העבודה בעצמו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או  .2.13

חובותיו לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו של נותן השירות, אלא אם כן קיבל על כך את הסכמת 

בכתב ומראש. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי המועצה משום הסבת המועצה 

ו/או מסירת התחייבויותיו או חלק מהם לאחר. נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה 

האמורה פוטרת את נותן השירות מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ונותן 

ות ישא באחריות מלאה לביצוע המלא והתקין של השירותים על פי הסכם זה לרבות, אך מבלי השיר

 לגרוע, בקרה ושמירה על זכויות עובדי קבלן המשנה, וקבלת אחריות לתנאי העסקתם. 

כן מצהיר נותן השירות, כי ידוע לו שמתן השירותים כפוף לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות  .2.14

שיימסרו מעת לעת לנותן השירות על ידי נציג המועצה, ככל שיימסרו, ונותן השירות מתחייב לפעול לפי 

 הנחיות אלה. 

ן השירותים, יודיע על כך התעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מת .2.15

לאלתר לנציג המועצה, על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי 

לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר 

ויות נותן השירות, תהיה המועצה מניעה כאמור. בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייב

רשאית להיעזר בנותן השירות אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך מנותן 

 השירות. 

במידה שהיה על המועצה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותן השירות אחר הוראות כל דין  .2.16

ת אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לנותן השירות או הוראות המועצה, יחויב נותן השירות בגין הוצאו

מיד לאחר גרימת הנזק ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי 

המועצה. המועצה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת השירותים על ידי 

המוחלט מתבצע השירות שלא כמתחייב מהסכם זה או נותן השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה 

 על פי כל דין. 

הפר נותן השירות התחייבותו על פי סעיף זה לעיל, תהיה המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  .2.17

וכן להטיל עליו קנסות בהתאם להסכם רמת השירות  של נותן השירות הביצועהבלעדי, לחלט את ערבות 
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בכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים השמורים למועצה על פי כל דין ו/או  , וזאת מבלי לפגוע('ו נספח)

 הסכם. 

 אופן מתן השירותים .3

נותן השירות והעובדים מטעמו, יבצעו את כלל הפעולות הנכללות והמפורטות במסמך הגדרת השירותים  .3.1

ו נותן השירות למסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף, יבצע נספח ה')המפרט הטכני(, המצ"ב כ

והעובדים מטעמו את כל המשימות שיוטלו עליהם על ידי המועצה ואשר קשורות במתן השירותים, בין 

אם אלו מצוינות במפורש בהסכם זה על נספחיו ו/או במסמכי המכרז, ובין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.  

 תקופת ההסכם .4

החל מיום ממועד החתימה על ההסכם חודשים  36למשך  סכם זה היאתקופת ההתקשרות לפי ה .4.1

 . "(הבסיסית תקופת ההתקשרות)להלן: "_______ ועד ליום__________

חודשים  12תקופות נוספות, בנות  2 -וזאת ל יתחדש ההסכם מעצמוההתקשרות הבסיסית בתום תקופת  .4.2

השירות על אי רצונה בחידוש ההסכם לתקופה , אלא אם כן הודיעה המועצה מראש ובכתב לנותן כל אחת

"(. יובהר, כי בתקופת ההארכה הנוספת יחולו כל הוראות הסכם זה, תקופות ההארכה)להלן: " נוספת

בשינויים המתחייבים. באחריות נותן השירות לשמור בתקופת ההארכה הנוספת את כל האישורים להם 

 נדרש לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בתוקף. 

או תקופות  הבסיסית ההתקשרות עצה תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופתהמו .4.3

יום מראש. בכל מקרה כאמור  30ההארכה, מכל סיבה שהיא, וזאת בהתראה בכתב לנותן השירות של 

בגין שירותים אשר ניתנו על ידו בפועל בהתאם להוראות  התמורהיהיה נותן השירות זכאי לקבל את 

עובר לסיום הפסקת עבודתו. פרט לכך, לא יהיה נותן השירות זכאי לכל תשלום, פיצוי, תמורה  הסכם זה

או החזר כלשהם בגין הפסקת ההסכם עמו, גם אם נגרמו לו בעקבות כך נזקים או הוצאות, ונותן השירות 

 מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה שהן בקשר לכך.

דדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי מהם, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצ .4.4

 . 1970 -או לקבל כל סעד אחר בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א 

 התמורה .5

בהתאם להוראות הסכם זה ולשביעות רצונה של  בתמורה למתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, .5.1

 תמורה כמפורט להלן:לנותן השירות, תמורה המועצה,  תשלם המועצה 

 בגין  ניהול ותפעול כל הפעילויות הקשורות למתן השירותים המוגדרים המכרז זה בהתאם   5.1.1

 להוראות המפרט הטכני והסכם רמת השירות, ריטיינר חודשי ע"ס : ___________ + מע"מ.          

 + מע"מ.עלות המדיה הנרכשתבגין עמלת סליקה לרכישת מדיה: ___________ אחוז מ   5.1.2

   "(.התמורה)להלן: " הבסיסית ותקופות ההארכה לאורך תקופת ההתקשרות יםתקפ יהיו המחירים   

 תחולק לשתיים: ריטיינר חודשי, ותשלום עמלה בגין קניית מדיה.  התמורה    
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מדי חודש בחודשו, בהתאם לתנאי התשלום להלן, בעבור ביצוע כלל התמורה תשולם לנותן השירות  .5.2

  )כהגדרתם לעיל(.השירותים 

 ,כל חודש שבו נתן את השירות בפועללחודש, ב 10-יגיש למועצה אחת לחודש ולא יאוחר מהנותן השירות  .5.3

נית עסקה חשבון / חשבומובהר, כי חשבון / חשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור אותו חודש. 

שיוגשו לאחר מועד זה ייחשבו כאילו הוגשו בחודש הבא אחריו. בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא 

נותן השירות למועצה אישורים על פי דין, תקפים למועדי התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

 לפי החוק, ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

חשבונית עסקה ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה המועצה תבדוק את החשבון /  .5.4

הבלעדי. המועצה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון, 

 ימים ממועד קבלתה.  7ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך 

העמלה בגין קניית מדיה תשלום בתנאי , ו15לנותן השירות בתנאי שוטף + רכיב הריטיינר החודשי ישולם  .5.5

ממועד הגשת חשבון / חשבונית עסקה למועצה, ובכפוף לאישור המועצה את החשבון / שוטף הכל 

ימים ממועד קבלת תשלום  7חשבונית עסקה. נותן השירות מתחייב להמציא למועצה קבלה, וזאת בתוך 

של עובדיו שיועסקו במתן השירות ישולם כלשהו מהמועצה. עוד מתחייב נותן השירות, כי שכר עבודתם 

ועיכוב בהעברת  מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי המועצה

עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו במתן השירות. כן מובהר, התשלומים על ידי המועצה לא יהווה 

ור על טענה כלשהי של המועצה כלפי נותן השירות כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות משום וית

 ו/או השירותים שניתנו על ידו.

 לכל תשלום שישולם לנותן השירות יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. .5.6

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית לנותן השירות,  .5.7

לות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא הסכם זה, ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל והינה בבחינת ע

תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם 

ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות )אך לא רק( איתור ההליכים לקבלת כספים, העברת המידע 

ועצה ומתן ליווי וייעוץ מתאים, השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, שכר עובדיו שיועסקו עליהם למ

במתן השירות על כל הנלווה לכך, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין 

 אם לאו. 

יתעכב כתוצאה  לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשהו לנותן השירות .5.8

מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא יישא 

אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום 

תאמה לתקופת האיחור. בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי ההסכם, בה

יום בביצוע תשלום כלשהו שעל המועצה לבצעו על  30מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד 

 פי הסכם זה, לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 המועצה רשאית לקזז מהתמורה כל חוב של נותן השירות כלפיה.  .5.9
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 סעדים ותרופות .6

ו/או לא ביצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה בהפרה יסודית  נותן השירותבכל מקרה בו, הפר  .6.1

ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש למועצה, נותן השירות לגרוע מחובותיו של ה שמבליהרי  ,הסכם זה

המצ"ב  (SLA) שירותה רמת הסכםבסכומים המפורטים בת נותן השירות לקנוס א תהא רשאית המועצה

 .'ונספח להסכם זה כ

את  נותן השירותישלם למועצה את הקנס מיד עם קבלת דרישתה הראשונה לכך. לא שילם  נותן השירות .6.2

וכן  נותן השירותהקנס כאמור, תהיה המועצה רשאית לקזז את גובה הקנס מכל תשלום המגיע ממנה ל

 לפעול לגביית הקנס בכל דרך השמורה לה על פי כל דין.

הפר נותן השירות התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו בנוסף לאמור לעיל,  .6.3

ברמה הנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בביצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר לפי שיקול 

בכתב על דבר דעתה הבלעדי של המועצה הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תודיע המועצה לנותן השירות 

 ימים ממועד ההודעה. 7ההפרה ונותן השירות יתקן את ההפרה בתוך 

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם זה, בלא מתן התראה  .6.4

 או הודעה מוקדמת.

אופן שיש בו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל נותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות הדין או ב .6.5

כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה והמועצה תהא רשאית להורות על 

 ביטולו המיידי של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי שיקול  .6.6

 מן המקרים הבאים: דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד

 איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי הסכם זה.   של תוקפופקע  .6.6.1

השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, נגד נותן  .6.6.2

ימים או אם נותן השירות נמצא  60למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא בוטל תוך 

 באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.

 הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. .6.6.3

שונתה הבעלות ו/או השליטה בנותן השירות באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המועצה  .6.6.4

 מראש ובכתב.

על פי שיקול דעתה הסביר של שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר  .6.6.5

המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע כיאות את 

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם,  לאנותן השירות  .6.6.6

 ן. ימים ממועד דרישת המועצה בעניי 7ולא תיקן את ההפרה בתוך 
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ימים מיום משלוח הודעת  7 -ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מעם ביטול  .6.7

 הביטול על ידי המועצה, מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע השירות.

היה והמועצה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא יהא נותן השירות זכאי לכל תשלום  .6.8

החזר כלשהם מהמועצה עקב כך, פרט לקבלת החלק היחסי מהתמורה בגין שירותים  ו/או פיצוי ו/או

שניתנו על ידו בפועל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת המועצה. נבע ביטול ההסכם מסיבה 

הקשורה בנותן השירות ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, יפצה וישפה נותן 

 ות את המועצה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך. השיר

הודיעה המועצה על ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית ליתן את השירות בעצמה וכן  .6.9

 להתקשר לקבלת השירות עם כל נותן שירות אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן השירות כנגד כל המועצה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל  .6.10

סכום המגיע ממנה לנותן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר נותן השירות התחייבות 

כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או במקרה שהמועצה ביצעה תשלום ביתר בגין 

הסתבר כי אינו עומד בדרישות המועצה כמפורט בהסכם  השירות או תשלום בגין שירות אשר בדיעבד

 זה, וזאת בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה, אולם  .6.11

השימוש בה איננו מקנה לנותן השירות כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מהמועצה 

 להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם.

  בנזיקין ושיפויאחריות  .7

נותן השירות יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל אובדן ו/או נזק כספי ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  .7.1

אשר ייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי 

ו נזק הנובע כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לכל אובדן ו/א

מהשירותים ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות ו/או עובדיו ו/או 

 כל מי שפועל מטעמו.  

 נותן השירות יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או רכוש המשמש מטעמו לשירותים. .7.2

אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל  אבדן ו/או  נותן השירות פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל .7.3

נזק להם אחראי נותן השירות כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את המועצה 

ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה 

 מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  שהאחריות לגביו מוטלת על נותן השירות 

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  .7.4

סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן 

שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן  השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים

 השירות כאמור לעיל.
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   ביטוח .8

נותן השירות מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין  .8.1

המהווה חלק בלתי  נספח ז'כלפיו לפחות את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

נותן השירות ימציא במעמד חתימת   טופס האישור על קיום ביטוחים"(.נפרד מהסכם זה )להלן: "

הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי נותן השירות. נותן השירות ישוב 

 הסכם זה.וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של 

 :לכלול את הסעיפים הבאים נותן השירותבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב  .8.2

 ו/או המועצה: נותן השירות –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .1

 "המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  .2
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.    נותן השירותמעשה או מחדל של 

 500,000פגיעה אישית   בגבול אחריות של    Personal Injuryהביטוח יכלול הרחבה בדבר    
 במשותף עם פוליסת צד ג' הנ"ל ולא בנוסף ₪ 

יובהר כי ניתן להמציא פוליסת אחריות מקצועית המפורטת להלן וזאת כחלופה להרחבת פגיעה 

 אישית בצד שלישי.
 

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  .3
בקשר עם  נותן השירותלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 ביצוע השירותים.

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת  .4
 ומי מטעמו בביצוע השירותים. נותן השירותחובה מקצועית של 

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן  –ביטוח אחריות מקצועית  .5
 שירותים מקצועיים למועצה.

שתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח סכום ה .6
 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .7
 .בזדון

לא לאחר שתמסר למועצה הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, א .8
יום לפחות  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  נותן השירותהודעה בכתב, ע"י 

 .לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .9

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  נותן השירותכל סעיף בפוליסות  .10
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי  נותן השירותמבטחי  את אחריות

מבטחיה, ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 
המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי 

לחוק  59תף בנטל החיוב כאמור בסעיף שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשת
מוותר על טענה של ביטוח כפל  נותן השירות. למען הסר ספק, 1981-חוזה הביטוח תשמ"א

 כלפי המועצה וכלפי מבטחיה. 
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נותן להמציא את פוליסות הביטוח למועצה ו נותן השירותהמועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ .8.3

ת הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה מתחייב היה ויתבקש להמציא א השירות

 שתדרוש המועצה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה לא  .8.4

יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על נותן השירותי לצמצם את אחריותו של יהא בכך כד

יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן ישא בכל נזק שיגרם  נותן השירות .8.5

, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו נותן השירותלמועצה עקב מעשה ו/או מחדל של 

, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית נותן השירותהביטוח של  מכוסה על ידי פוליסות

 הקבועה בפוליסות.

נותן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה יהא  נותן השירותהפר  .8.6

אחראי לנזקים שיגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות  השירות

 או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה כנגד  .8.7

מהתחייבויותיו לפי  נותן השירותההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  על פי נותן השירות

 הסכם זה.

 

 סודיות .9

נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז  .9.1

נתקבל במסגרת מתן לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, שנאסף או 

השירותים, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך מתן השירותים לכל מטרה 

אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת 

של כל מידע,  המועצה ובתנאים שהמועצה תקבע. למען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה הבעלים

 מסמך ותוכנית כאמור.

בנוסח  התחייבות לשמירת סודיותלצורך הבטחת עמידה בהתחייבויותיו דלעיל, יחתום נותן השירות על  .9.2

, וכן יחתים את עובדיו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצ"ב להסכם נספח ד'המצ"ב להסכם זה כ

 .1נספח ד'זה כ

  ואחריות לתכנים זכויות יוצרים .10

תכנים הבלתי מסויגת לעשות כל שימוש שהמועצה תמצא לנכון ב ובזה את הסכמת ןהשירות נות ןנות .10.1

 תוצרי השירותים שבוצעו על פי חוזה זה. ו

וכל מסמך אחר מכל סוג, התכנים הצילומים, מוסכם על הצדדים, כי כל הניירות, ההקלטות, התמונות,  .10.2

ביצוע השירותים, יהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה,  השירות לצורך ןוכל חומר אחר שיעשו על ידי נות
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לעשות בהם שימוש כלשהו או להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום  ןהשירות רשאי ןואין נות

 על פי חוזה זה ו/או לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב, ואך ורק בהתאם לאישור.  והתחייבויותי

השירות מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים בסעיף  ןלעיל, נות 10.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.3

 לעיל בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכתב על ידי המועצה. 10.2

א, בין במשך ומוסכם בזה, כי המועצה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שה .10.4

למוסרם למועצה מיד עם דרישתה, בצירוף כל  השירות מתחייבן יומו, ונותביצוע חוזה זה ובין לאחר ס

 הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה.   

השירות לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והיא לא  ןלנות .10.5

ש של המועצה בהם כפי שתמצא לנכון, תהיה זכאית, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם למועצה ושימו

לא יחול  1974 -לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד  5בין בעצמה ובין באמצעות אחרים. למען הסר ספק, סעיף 

על חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותנת השירות מתירה בזאת למועצה בהיתר בלתי מסויג, לעשות 

ירותים לצורך המשך ביצוע השירותים ו/או לצורך כל שימוש שייראה בעיניה במסמכי ובתוצאות הש

 הכנסת שינויים איזה מהמסמכים הנזכרים לעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

נכונותם, הא אחראי כלפי המועצה באופן בלעדי ליהשירות  ןנותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי  .10.6

מתחייב בהתחייבות א ואתר ובמדיה החברתית, וההתכנים המועלים על ידה ב ם שלוחוקיות םתקינות

מכל פגיעה במסגרת השירות בזכויות יוצרים של צד ג' להימנע מהפרת כל דין, ובכלל זה יסודית להימנע 

היה האחראי יהשירות  ןבהגנת הפרטיות. נות מפגיעההאיסור בדבר לשון הרע ו/או  מהפרתכלשהו ו/או 

דרישתה, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד ג' בקשר עם שפה אותה עם יהבלעדי כלפי המועצה ו

  האמור לעיל.

ו/או על ידי ידרש על ידי המועצה יא ומהאתר ומהמדיה החברתית כל תוכן שה מיידיתסיר יהשירות  ןנות .10.7

 . להסירורשות מוסמכת 

 ערבויות .11

די המועצה ערבות בנקאית יום מהמועד שנודע לו על זכייתו במכרז, יפקיד נותן השירות בי 14בתוך  .11.1

ש"ח(, צמודה למדד המחירים  אלףעשר ישה חמ)ובמילים: ₪  15,000אוטונומית לקיום ההסכם בסך 

"(. נוסח ערבות הביצוע ערבות הביצועלצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן: "

 להסכם. 'נספח איהיה בנוסח 

 הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי להתקשרות המועצה בהסכם זה ולביצוע תשלום כלשהו על ידיה.  .11.2

נותן השירות יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות  .11.3

 הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל התקופות האמורות לעיל. 

ותן השירות בקשר עם הסכם זה, רשאית המועצה, אך לא במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות נ .11.4

חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את חילוטה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לגרוע 

מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות ההסכם. חילטה המועצה את 

ימים מיום שנודע לו על  7-יא לה נותן השירות, בתוך לא יאוחר מערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימצ
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חילוט הערבות, ערבות ביצוע חדשה בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח זהה לנוסח הערבות 

 שחולטה.  

אין בחילוט ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע מנותן השירות כל סכום  .11.5

 נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש הערבות.נוסף באם עלו 

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .12

 נותן השירות מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו למועצה. .12.1

ר לגביהם יש לו עניין נותן השירות ידווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אש .12.2

ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו והתחייבויותיו למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או 

 בעקיפין לשירותים, ולמועצה יש עניין בהם. 

לעיל תעמוד בתוקפה גם לאחר תום  12.1מובהר ומוסכם, כי התחייבותו של נותן השירות לפי סעיף  .12.3

 תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מן הצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא.

 מעביד ושמירה על זכויות עובדים-אי תחולת יחסי עובד .13

שרות בין הצדדים הינה התקשרות של נותן שירות עצמאי עם , כי ידוע לו שההתקמצהיר השירותנותן  .13.1

מועצה, וכי הוא או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה, ולכן לא יחולו 

על נותן השירות או על עובדיו המועסקים על ידו או מי מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי המועצה. נותן 

השירות שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה וביניהם לבין  השירות או עובדי נותן

המועצה לא ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים. נותן 

השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא 

 שולמת על פי הסכם זה הינה בבחינת עלות כוללת למועצה.והתמורה המ

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירות בביצוע הסכם זה, ייחשבו לכל דבר ועניין  .13.2

כעובדי נותן השירות בלבד ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם על פי כל דין לרבות שכר 

ה, מחלה, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, נסיעות וכיו"ב, ואלו יחולו עבודה, חופשה שנתית, דמי הברא

על נותן השירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל דין. כל ההוצאות הכרוכות במתן 

השירות לרבות שכר עבודה על הנלווים לו כמפורט לעיל, מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס 

מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים או היטל או 

והאחריות בקשר עם מתן השירותים והנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי המועצה או לצד ג' כלשהו 

יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו במועדים הקבועים בדין לתשלום כאמור ללא קשר למועד העברת 

ה על ידי המועצה בהתאם להוראות הסכם זה, והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן התמור

שהוא. נותן השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה 

ו/או נזק שיגרמו למועצה, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד 

 ביד בין המועצה לבין נותן השירות ו/או עובדיו, לרבות בגין הוצאותיה המשפטיות של המועצה.מע

נותן השירות ימסור לנציג המועצה לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו,  .13.3

 צה.מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי הנציג המועצה מטעם המוע
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המועצה ו/או נציג המועצה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן השירות להרחיק ו/או  .13.4

להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה. 

המועצה לבין איזה  מעביד בין-מובהר, כי אין בציות נותן השירות להוראה כאמור כדי ליצור יחסי עובד

 מעובדי נותן השירות או כדי להביא לשינוי כלשהו בתמורה או בלוחות הזמנים שנקבעו לשירותים.

מעביד בינם לבין  -נותן השירות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלטעון לקיומם של יחסי עובד  .13.5

בטענה לכאורית לקיומם של יחסי  המועצה, ויהיו מנועים מלדרוש מן המועצה זכויות כלשהן שיסודן

 מעביד בינם לבין המועצה. -עובד 

נותן השירות מתחייב לקיים כלפי עובדיו שיועסקו בביצוע השירות בכל תקופת ההסכם את כל חוקי  .13.6

העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי 

ורווחה והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכל כמפורט  בטיחות בעבודה, בריאות

 .נספח ב', המצ"ב כ1976-בתצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 היעדר בלעדיות .14

מתן נוסף לשם  נותן שירותהמועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק  .14.1

מתן השירותים, ולנותן השירות לא תהא כל טענה, למועצה, בכל עניין הקשור ו/או הכרוך ב השירותים

 . דרישה או תביעה בעניין כנגד המועצה או מי מטעמה

מתן לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי ב נותן השירותמוסכם בזאת, של .14.2

  כלשהם אשר אינם כלולים בהסכם זה. שירותים

 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי ועיקרי להסכם זה.       .14.3

 העברת זכויות .15

אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או להעביר או  נותן השירות .15.1

לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב. על אף האמור למסור 

, אין בה, נותן השירותם ועובדים, שזהותם אושרה מראש על ידי המועצה, על ידי לעיל, העסקת מומחי

 כשלעצמה, משום הפרה של סעיף זה.    

 נותן השירותלעיל, אינם משחררים את  15.1מובהר, כי הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף  .15.2

מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך לשאת באחריות המלאה 

 לכל מעשה או מחדל בקשר עם השירותים.

נותן מוסכם בזה על ידי הצדדים כי המועצה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי  .15.3

השירות על  , לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב לנותןהשירות

העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות 

יחולו בהתאמה כלפי אותו  נותן השירותעל אותו אדם או גוף וזכויות וחובות  נותן השירותהמועצה כלפי 

 אדם או גוף כאמור.
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 שונות .16

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות לנותן השירות, בכל שלב שהוא, להפסיק את מתן השירותים  .16.1

נשוא ההתקשרות, באופן זמני או לצמיתות, ולסיים את ההתקשרות עם נותן השירות, וזאת על פי שיקול 

לא רק, מטעמים הקשורים במימון או חריגה מתקציב(. בכל אחד דעתה הבלעדי והמוחלט )לרבות, אך 

מהמקרים המצוינים לעיל, מוותר נותן השירות מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה וכל 

מי מטעמה, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזרי הוצאות כלשהם, למעט 

 של השירותים אשר ניתן על ידו עד לקבלת ההודעה מאת המועצה.תשלום בגין החלק היחסי 

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, ואין  .16.2

 בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 

סכם לא יהיה בר תוקף אלא אם יעשה שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הה .16.3

 בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצידו  .16.4

 לגבי אותה זכות.

 הסכם זה לא ייחשב כהסכם לטובת צד ג' כלשהו.  .16.5

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר רשום  .16.6

ימים מיום הישלחה. הודעה שתימסר ידנית או הודעה שתישלח באמצעות  3תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

מאת  מייל או פקס, וקבלתה אושרה על ידי הנמען, תיחשב כאילו התקבלה במועד קבלת אישור קבלה

 הנמען.

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________ _______________ 

 נותן השירות                                                                                                  המועצה

 

 

 

 

 אם נותן השירות הוא תאגיד

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי חתימה מטעם 

 נותן השירות____________________, וכי בחותמם על ההסכם הם מחייבים את נותן השירות.

 

_________________              ___________________              _________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               
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 נספח א'

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד

_____________ 

_____________ 

 א.ג.נ.,

 

ר מועצה אזורית תמר מיום הנדון: ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע" בקשר להסכם _________עבו

 _________  )להלן: "ההסכם"(

ש"ח( המגיע או עשוי  אלףעשר  השיחמ)ובמילים: ₪  15,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "( בקשר עם ההסכם שבנדון.החייבלהגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "

ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי הצמדה כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב 

למדד באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני 

המדד "( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם )להלן: "המדד החדשהתשלום בפועל )להלן: "

 "( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.הבסיסי

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה, המתפרסם ע"י הלשכה 

רשמי אחר שיבוא במקומו  המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד

 בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או 

 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 , ועד בכלל._______ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

__________________ עד לתאריך האמור  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

  

 

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 _______סניף __                        
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 נספח ב' 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע. .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר  □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז עבירה לפי  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות לקבלת שירות  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2כהגדרתו בסעיף 

 ישית לאותו חוק.החיקוקים המנויות בתוספת השל

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

)להלן: "חוק  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע.

 מקיים אותן.לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא  9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הרווחה, והשירותים החברתיים 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי   

 –(  2ופה )( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חל2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות,  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 הוא גם פעל ליישומן.
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המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

 קשרותו עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  ימים ממועד הת 30והשירותים החברתיים בתוך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 נספח ג'

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר  

 

 הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות  .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -, ״קרוב״ המועצה, לעניין זה

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  .1.2

 הקובע:

 ״חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

ו קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא א -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

-״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 הסכם שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.זוגו או שותפו או סוכנו, בשום 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  .2.1

 שותף.

וזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אח .2.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן השירותים  .3.1

 למועצה במידה ואזכה במכרז. 

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות  .3.2

ד אינטרסים עם חובותיי והתחייבויותיי למועצה יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגו אשר

 או למועצה יש עניין בהם. /ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים ו

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים  .5

 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .6

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

  

 

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________
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 ת חתימהאימו

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 'נספח ד

                    

 תאריך: _________      

   לכבוד          
 מועצה אזורית תמר

 נווה זוהר ד.נ. ים המלח
                                                 

 של הספק התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

קידום תיירותי  שירותי למתן"( ההסכםלחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ )להלן: "בהמשך 

"(, אנו מתחייבים השירותים)להלן: "ממומן של  קמפיינים דיגיטליים עבור אגף התיירות של המועצה האזורית תמר 

 כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.לשמור בסודיות כל מידע  .1

לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה,  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  .2

רשימת לקוחות, פרטי לקוחות, תכתובות,  תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל 

 סמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.המ

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .3

 המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .4

ת הכלל לאחר גילויו לנו שלא עקב מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחל .א

 הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; .ב

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ג

מבלי לגרוע בזכאות המועצה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות  .5

ת או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת נותן השירות, ללא צורך בהוכחת זו על ידי נותן השירו

 ש"ח. 100,000נזק, בסך 

 

 

 

 

     

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 נספח ד'1

 ם מטעם הספקעובדיהתחייבות לשמירת סודיות של 

 

 תאריך: ____________

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר ו/או עמותת תמרית

 

"( במתן נותן השירותהואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצל ___________________ )להלן: "

קידום תיירותי ממומן של  קמפיינים  שירותי למתןהשירותים לפי הסכם מיום _____________ להסכם למתן 

ופת מתן השירותים ולאחריה , אנו מתחייבים כלפיכם בתקדיגיטליים עבור אגף התיירות של המועצה האזורית תמר

 כדלקמן:

 לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר ו/או במהלך מתן השירותים. .1

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או הגעתו  .2

 לאחר.

לרבות: מסמכים, תוכניות, שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה, לקוחות,  –" לעניין התחייבות זו משמעו מידע" .3

 מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע למועצה הנמצא ברשותכם.

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ _______________ת.ז: _  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  _____________חתימה:  

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 ____חתימה:  _________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

  



37 

 

 

 

 'ה נספח

 טכני טמפר/שירותיםהגדרת  מסמך

 מפרט טכני

 כללי .1

 .ולרכזת השיווק מנהל אגף התיירות במועצההעבודה תתבצע בכפיפות ל .1.1

טובת הכנת תוכנית לפני תחילת עבודתו, ל מנהל אגף התיירותיוזמן לפגישה ראשונית עם  נותן השירות .1.2

 עבודה ליישום הדרישות במפרט.

יידרש לאחד את כלל הפעילות במרחב הדיגיטאלי לכדי יחידה אחת שמדברת בשפה אחת  נותן השירות .1.3

 .של המועצה אגף התיירותעבור בתחום התיירות במועצה ומקיימת קשרי גומלין 

ועל פי שיקול דעת מנהל אגף  בהתאם לצורךבמועצה בנווה זוהר ידרשו להגיע לפגישות  ווצוות נותן השירות .1.4

 .התיירות במועצה

 . המבוצעות מטעמועבודה התכולת  שליספק למזמין דוח שעות  נותן השירותבהתאם לדרישת המזמין,  .1.5

, לצורך מדידתו ומדידת ואנליטיקה שיופעלו באתריידרש לעשות שימוש יומיומי בכלי ניטור  נותן השירות .1.6

 יעילות הקמפיינים במדיות החברתיות

 .( של האתרCMSהול התוכן )מטעם מערכת ני היטיקגוגל אנליטיקס ומערכת אנל .1.6.1

ינת השיח ברשת ופעילות ות ניתוח בהם ממצאים ובחלהוציא דוח שיידר נותן השירותאחת לרבעון,  .1.6.2

וכן לספק תובנות  תיירות ים המלח / ארץ ים המלחבהקשר ביטויים בתחום במתחם הדיגיטלי 

 .כחלק מתכולת השירותים נשוא המכרז והמלצות להמשך עבודה אפקטיבית

הדוחות יכללו סיכום ותיאור מפורט בכתב על כל  -ת יסופקו אחת לחודש, ו/או על פי דרישה דוחו .1.6.3

הפעילות שנעשתה בתקופה המבוקשת, כולל צילומי מסך וכן נתונים סטטיסטיים וכמותיים בהתאם 

המועצה אגף התיירות של יוזמן לפגישה עם נציג  נותן השירותלמדדים שיוגדרו בתכנית העבודה. 

 להתקדמות העבודה ולצרכים שיתעוררו מעת לעת.בהתאם 

  

 השירותיםפירוט  .2

להלן אפיון השירותים הנדרשים ופירוט של מכלול המשימות בשירותי הליבה. השירותים יבוצעו ע"י מנהל פרויקט, 

 עורכי תוכן, מעצב גרפי ואחראי מדיה כמפורט להלן.

 

 מתמשך שירותי ניהול פרויקט .2.1

נותן ת הספק הקשורות למתן השירותים המוגדרים במכרז זה. תפקוד כנציג ניהול ותפעול כל פעילויו .2.1.1

כלפי המועצה, השתתפות בישיבות עם נציגי המועצה ככל שיידרש וכן עמידה בקשר רציף עם  השירות

 נציגי המועצה לרבות ניהול ותפעול הפעילויות המפורטות להלן:

מועצה, עדכונה באופן שוטף בהתאם גף התיירות באהדיגיטל של  לניהולגיבוש והצעת אסטרטגיה שיווקית  .א

 לצורך וניהול מערך האינטרנט בערוצים ובפלטפורמות השונות.
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אינטרנט וליווי המועצה בתכנון קמפיינים אינטרנטיים אתר וב, המדיה דיגיטליישום האסטרטגיה בערוצי ה .ב

 וכו'וק,טאבולה טיקט , אינסטגרם,YouTube, פייסבוק, AdWordsבאמצעי מדיה שונים: גוגל 

 בחינת אפקטיביות של קמפיינים וביצוע אופטימיזציה לצורך טיוב תוצאות. .ג

אפיון, שדרוג ופיתוח פלטפורמות קיימות, ממשקים לכלים של המועצה, מערכי תוכן וייזום פלטפורמות  .ד

 .נלווים בתחום התיירותחדשות להנגשה וקידום שירותים 

שונים, תיאום ציפיות מול המזמין, אישור תכניות עבודה ואחריות על אחריות לניהול משימות בפרויקטים  .ה

 עמידה ביעדי הפרויקט.

 

בניית תכנית עבודה מוטת תקציב הכוללת יעדים מדידים ולוח זמנים לאישור המזמין כולל ניהול צוות  .2.1.2

 , תכנון לוח זמני הצוות ואישור תכניות עבודה לפחות בנושאים הבאים: נותן השירות

 התיירותי של המועצה אינטרנטהאתר קידום  .א

 ערוצי ניו מדיהקידום  .ב

 יחסי ציבור ברשת .ג

 פרסום וקידום ממומן .ד

 דיווח וסטטיסטיקות .ה

 .ניתוח תובנות והגשת המלצות למזמין .ו

אחריות לייזום ואישור פרויקטים מול המזמין במתן שירותים משלימים כפי שמוגדר במסמכי מכרז זה  .ז

 בפרויקט )להלן: "המבצעים"( לרבות קבלני המשנה.וניהול המשימות מול כוח האדם 

 

 

 אורגני לאתר האינטרנט התיירותי SEOקידום  .2.2

 הגדלת כמות הפניות מהאתר ע"י קידום אורגני בגוגל למילות המפתח הרלוונטיות .2.2.1

 ר למילים הנבחרותמחקר מילות מפתח והתאמת האת .2.2.2

 בניית אסטרטגיה ע"פ קהל היעד, התחרות בשוק, הלקוחות ועוד .2.2.3

 GOOGLEשל  צרכי הקידוםם וקוד האתר ושל תוכן האתר ע"פ כלליאופטימיזציה של  .2.2.4

 ((ANALYTICS + WEBMASTER TOOLSחיבור האתר לכלי גוגל לקידום ומעקב ע"פ הצורך   .2.2.5

 התאמת עמודים פנימיים למנועי חיפוש ע"פ מילות מפתח ושימוש בתוכן קידומי.  .2.2.6

 ידניים ואוטומטיים .רישום האתר למנועי חיפוש ואינדקסים  .2.2.7

 בניית מערך קישורים מבלוגים, פורומים, אינדקסים, אתרי מאמרים ועוד. .2.2.8

 ושיפורו.האורגני לבחינת תוצאות הקידום  חודשי למילות חיפוש ע"ב הפקת דו"ח מיקומים  .2.2.9
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 , אינסטגרם ויוטיוב פעילות בפייסבוק .2.3

 :ניהול דפי הפייסבוק הקיימים ועדכון תכנים שוטפים

 .נותן השירותהעלאת תכנים חדשים, פוסטים, מלל, וידאו ותמונות שייכתבו וינוהלו על ידי  .2.3.1

 עריכת תמונות לתצוגה אופטימאלית ושימוש במעצב גראפי ובבנק התמונות. .2.3.2

 העלאת נושאים לדיון, כתיבת תגובות, ייזום פעילויות תוכן ורעיונות לדיונים.  .2.3.3

 נות לגלריות ותיוג התמונות.פתיחת אירועים במידת הצורך, טעינת תמו .2.3.4

 . הפייסבוק מענה שוטף להודעות פרטיות וכן מענה שוטף להודעות בעמוד .2.3.5

למתן מענה לשאלות מקצועיות בהודעות פרטיות או על  במועצהתיאום מול אנשי המקצוע השונים  .2.3.6

 קיר העמוד. 

 לוונטיים.  במידת הצורך, יצירת שיתופי פעולה עם קבוצות / עמודים של גורמים ארגונים ר .2.3.7

 

 

 , אינסטגרם וטוויטר  פעילות בפייסבוק .2.4

 :ניהול דפי הפייסבוק הקיימים ועדכון תכנים שוטפים

 .נותן השירותהעלאת תכנים חדשים, פוסטים, מלל, וידאו ותמונות שייכתבו וינוהלו על ידי  .2.4.1

 עריכת תמונות לתצוגה אופטימאלית ושימוש במעצב גראפי ובבנק התמונות. .2.4.2

 העלאת נושאים לדיון, כתיבת תגובות, ייזום פעילויות תוכן ורעיונות לדיונים.  .2.4.3

 פתיחת אירועים במידת הצורך, טעינת תמונות לגלריות ותיוג התמונות. .2.4.4

 . הפייסבוק מענה שוטף להודעות פרטיות וכן מענה שוטף להודעות בעמוד .2.4.5

למתן מענה לשאלות מקצועיות בהודעות פרטיות או על  במועצהתיאום מול אנשי המקצוע השונים  .2.4.6

 קיר העמוד. 

 במידת הצורך, יצירת שיתופי פעולה עם קבוצות / עמודים של גורמים ארגונים רלוונטיים.   .2.4.7

 

 תחזוקת דף הפייסבוק וניהול הגדרות השימוש:
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 ייסבוק.תחזוקת הדף כולל הטמעת שינויי עיצוב אם יידרשו, ניהול טאבים ואפליקציות בפ .2.4.8

 עדכון הגדרות של הדף, חסימת משתמשים או ביטויים נדרשים. .2.4.9

 עדכון תפקידי ניהול והרשאות בעמוד. .2.4.10

 המועצהאגף תיירות  של תהליך עבודה מול  .2.4.11

בתחילת העבודה תיקבע ישיבת התנעה לפעילות בה ייקבעו יעדים כמותיים: לייקים/ אינטראקציות  .2.4.12

 ושיח בעמוד.

תכנית מסגרת חודשית שכוללת תכנים יזומים בנוסף לתכנים  בסיום כל חודש תוגש לאישור .2.4.13

 שוטפים.

העברת ניתוחים סטטיסטיים לסוכנות תבוצע אחת לחודש על קהלי היעד ואינטראקציה בעמוד  .2.4.14

 הפייסבוק.

 

  YouTubeפעילות בערוץ  .2.5

 והעלאת סרטונים לערוץ   YouTube-ניהול ותחזוקת ערוץ  .2.5.1

 לסרטונים, תגיות וכותרות.  העלאת סרטונים חדשים, כתיבת תיאור .2.5.2

 יצירת רשימות השמעה )להלן "פלייליסטים"( אם נדרש ויצירת אזורי תוכן ע"פ נושאים. .2.5.3

באמצעות תוכנות חופשיות  YouTube -עריכת חומרי גלם קיימים לסרטונים והעלאה לצפייה בערוץ ה .2.5.4

 . movie makerכגון: 

 טעינת מוזיקה חופשית. .2.5.5

 שיתקבלו ע"י המועצה.יצירת סרטון מתמונות  .2.5.6

 הוספת שקופיות פתיח וסיום במידה ונדרש. .2.5.7

 . YouTube -חידוד תמונה ואפקטים נדרשים לטיוב תצוגה כולל טעינת הסרטון לערוץ ה .2.5.8

הוספת טקסטים רלוונטיים, תגיות, הערות, לינקים והוספת כתוביות להנגשת סרטונים במידת  .2.5.9

 הצורך. 

 סינון תגובות לא רצויות וספאם. .2.5.10

 מענה לתגובות מטעם המועצה במידת הצורך. מתן .2.5.11
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עדכוני עיצוב אם יידרשו מצד המועצה ו / או מצד יו טיוב )יו טיוב עבר לאחרונה שינוי עיצובי,  .2.5.12

 (. YouTubeשבמסגרתו ייתכן והערוצים ייאלצו להתאים את העיצוב שלהם לעיצוב החדש של  

, במה צפו, כיצד הגיעו, כמה זמן נשארו מעקב חודשי אחר פעילות הערוץ )מהיכן  הגולשים הגיעו .2.5.13

 בערוץ וכיו"ב( לרבות דיווח חודשי לסיכום כלל הפעילות באותו חודש לגורם מטעם המועצה. 

 

 פעילות יחסי ציבור ברשת .2.6

 פעילות ושיווק ברשת, בפורומים, בלוגים וטוקבקים )שאינם של המועצה( .2.6.1

ייסבוק ובכל פלטפורמה נגישה שמהווה הפעילות תתבצע בפורומים, בלוגים, טוקבקים, קבוצות פ .2.6.2

 נקודת מפגש בין גולשים רלוונטיים לנושא. 

בפלטפורמות אלו מתקיימת תקשורת רציפה בין הגולשים וחשוב שעבודת קידום מסרי המועצה  .2.6.3

 תיעשה ברגישות רבה על מנת שלא להפריע לזרימת  המידע בפורום/בלוגים.

הפעילות תתבצע בהתאם לניטור המידע, נושאים על סדר היום ותכנית עבודה מסודרת שתיקבע לאחר  .2.6.4

 .נותן השירותבחירת 

 יצירת דיווח סטטיסטי כתוב אחת לחודש, לסיכום כלל הפעילות החודשית.   .2.6.5

 

 שירותי עיצוב גראפי  .2.7

 עיצוב גראפי וניהול תמונות לפעילות השוטפת במרחב הדיגיטאלי, לרבות: .2.7.1

 עיצוב תמונות לפייסבוק: פרופיל, טיים ליין, תמונות לפוסטים. .א

 עיצוב תמונות לאתר האינטרנט ולגרסתו למכשירים ניידים. .ב

 עיצוב תמונות ומסרים לדיוורים אלקטרוניים. .ג

 עיצוב ללשוניות בפייסבוק. .ד

 .YouTubeעיצוב שקופיות לסרטונים ב .ה

 .YouTubeעיצובים לערוץ  .ו

תמונות ברשת  מבנקתמונות רלוונטיות לתצוגה באתר ו/או לצלם יידרש לרכוש  נותן השירות .2.7.2

  תמונות בחודש. 15עד -ברזולוציה שמתאימה לגדלים הנדרשים בפלטפורמות השונות ברשת  

יידרש לערוך את התמונות לפני עדכונם לאתר מבחינת גודל קובץ מתאים, רזולוציה,  נותן השירות .2.7.3

 עריכת תמונות.חיתוך, בהירות וחדות באמצעות תוכנה ל

פיצ'רים לחודש, באמצעות מעצב גראפי, לשימוש שוטף באתר  10לעיצוב של עד  שיידר נותן השירות .2.7.4

 האינטרנט והרשתות החברתיות בהתאם לשפה המיתוגית. 
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 שירותי מדיה  .2.8

 .ליווי קמפיינים והגדרת יעדים לפרסום אפקטיבי ברשת .2.8.1

פרסום לקידום אתר האינטרנט והצגת התכנים  להציע תכניות נותן השירותבמסגרת הפעילות יידרש  .2.8.2

 לקהלי יעד רלוונטיים ברשת בפלטפורמות הבאות:

 רשת החיפוש של גוגל .א

 רשת התוכן של גוגל .ב

 YouTube .ג

 אינסטגרם /פייסבוק .ד

 טאבולה .ה

 טיקטוק .ו

 פרסום באתרי אינטרנט רלוונטיים לקהל היעד .ז

 רימרקטינג ומדידת יחס המרה באתר .ח

להציע מדדים לבחינת  שיידר נותן השירותאך  המועצהרכישת המדיה בפועל תבוצע באמצעות  .2.8.3

 ויעדים במערכות הסטטיסטיקה השונות של גוגל. םאירועיהקמפיין, להגדיר המרות לקמפיין ולהגדיר 

 להציג דוחות סיכום לקמפיינים והמלצות לעתיד. שיידר נותן השירות .2.8.4

טסטינג לעמודי נחיתה שונים במקביל  A/Bי נחיתה מתאימים ולבצע להציע עמוד שיידר נותן השירות .2.8.5

 כדי לבחון אפקטיביות. 

 

 ניהול לידים והרשמות במהלך קמפיינים .2.9

המועצה תבצע קמפיינים רלוונטיים בערוצים המוכרים כגון: רשת החיפוש והתוכן של גוגל,  .2.9.1

YouTube .פייסבוק ופריסת באנרים באתרים , 

נהל את הלידים שמגיעים מהקמפיין, לעקוב אחר הרשמה לרשימת התפוצה, ל שיידר נותן השירות .2.9.2

לטייב את הלידים השונים )תיקון שגיאות ברשומות והסרת רשומות כפולות( ולהעביר דיווח מסודר 

 כמות הנרשמים. עללנציגי המועצה 

  

 טאבולה//אינסטגרם הפצה וקידום בתשלום של התכנים בעמוד הפייסבוק .2.10

לקדם בתשלום את התכנים בעמוד  שיידר נותן השירותוצה נרחבת של העדכונים בעמוד כדי להגיע לתפ

 הפייסבוק:

מול פייסבוק,  ₪ ( 100,000)ממוצע חודשי של  נדרש להציג מסגרת אשראי מתאימה נותן השירות .2.10.1

 .back to backויחייב את המועצה בשיטת  יקדם את התכנים וישלם ישירות לפייסבוק
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מובהר כי במסגרת השירותים, ירכוש נותן השירות עבור המועצה מדיה לקמפיינים, במגוון  .2.10.2

. רכישת המדיה תתבצע מעת לעת בהתאם Facebook ו Googleהפלטפורמות שמציעות חברות 

לדרישת המועצה. התשלום עבור קניית המדיה אינו מהווה חלק מתמורת השירות. בגין קניית המדיה 

 שוטף כנגד חשבונית קנייה. יקבל הספק תשלום

נותן המועצה תוכל לשנות את התקציב או את ערוץ הניו מדיה )פייסבוק( בהודעה מראש ובכתב ל .2.10.3

 . השירות

יכין בכל רבעון תכנית לקידום העמוד, פילוח לקהלי יעד רלוונטיים וטירגוט של  נותן השירות .2.10.4

 עמודים מקבילים, רשימות תפוצה לצורך קידום המסרים וכו'.

ינהל את הפוסטים המקודמים ויספק הרשאת צפייה לנציג המועצה לדוחות במערכת  נותן השירות .2.10.5

 הניהול של פייסבוק.

 

 סטטיסטיקה ודיווח  .2.11

 גוגלקודים במערכת למעקב אחר הסטטיסטיקות של  יוטמעו, הפעילות השוטפתבמסגרת  .2.11.1

לשתול מעת לעת קודים  תנותן השירואנליטיקס. כמו כן הוטמע קוד אנליטיקס באתר הסלולרי. על 

 של גוגל. Tag Manager -נוספים של אנליטיקס ו

נדרש להגדיר יעדים ואירועים של גוגל אנליטיקס באתר ולעקוב אחר המרות כדי  נותן השירות .2.11.2

 לבחון אפקטיביות של התנועה באתר ובהתאם להמליץ ולתכנן תכנית לקידום התכנים באתר.

פעילות מרכז באתר שכולל את מספר הגולשים, אחוזי נטישה, דוח  נותן השירותאחת לחודש יפיק  .2.11.3

זמני שהיה ודפים נצפים, וכן דוחות קהלים ומהיכן מגיעים גולשים לאתר. הדוח יכלול המלצות 

 להמשך בהתאם לסיכום מול נציג המועצה.

להטמיע קודים של המרה, רימרקטינג ותגים  שיידר נותן השירותבמסגרת קמפיינים של המועצה  .2.11.4

להגדיר המרות לקמפיין ולנתח את תוצאות  נותן השירות שיידרוספים של גוגל ופייסבוק. כמו כן נ

 הקמפיין בשיתוף עם צוות המועצה.

 

 שירותי ליבה נוספים .2.12

, הוא יידרש לטפל גם בתחומים הבאים במסגרת היקף נותן השירותכחלק משירותים החודשים הנדרשים מ

 ההתקשרות החודשי:

 דרש לספק שירותי מידענות, חיפוש וטיוב.יי נותן השירות .2.12.1

 .SEOושירותי  SEOיידרש לספק שירותי יעוץ  נותן השירות .2.12.2

 בתחום האנליטיקס.וניתוח  יידרש לספק שירותי יעוץ  נותן השירות .2.12.3
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 נספח ו' 

 29/18מכרז  – (SLAהסכם רמת שירות )הנדון: 

 

 במפרט הטכני.כמפורט , כך שיספק מענה התכנים המועלים לאתרמטרה: להבטיח את רמת השירות ורמת  .1

 .נותן השירותהסכם רמת שירות זה הנו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם  .2

אי עמידה בתקן רמת השירות לאורך זמן, תיחשב כהפרה יסודית של החוזה, בנוסף להטלת קנס שתטיל  .3

 .נותן השירותהמועצה על ה

 מע"מ( להפרה.)כולל ₪  200מנגנון הקנסות: כל הפרה תגרור קנס של  .4

 להלן אמות המידה לעמידה ביעדי רמת השירות: .5

 הטלת הקנס רמת שירות נדרשת תיאור התהליך 

קמפיינים מעורבות, תפוצה, העלאת   5.1

 חשיפה ומכירת כרטיסים

שעות  24תוך 

מאישורם ובהתאם 

 לתזמון

 איחור יוםלכל 

)מענה בצ'ט מענה לפניית לקוח / משתמש  5.2

או העלאת תכנים   ו/ או בפורום ו/

ומאמרים חדשים בהתאם לדרישת 

 המועצה(.

מרגע  שעות 24בתוך 

 הפניה.

איחור מעבר  יוםלכל 

ממועד  שעות 24 -ל

 הפניה.

בהתאם לנדרש  ותעיכוב בהפקת דוח 5.3

 במפרט הטכני ולדרישות המועצה

 איחור יוםלכל  ימי עבודה 3תוך 

העלאת תוכן שלא בהתאם לדרישת  5.4

ימים  30ים בתוך יפעמ מעל המועצה*

 ם.קלנדאריי

 נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה* 

שעות  4תוך  ההסר

 עבודה

תוכן כל מופע חוזר של 

שלא בהתאם לדרישת 

החל ממופע  המועצה

 רביעי ואילך

 

 .אגף התיירותאחריות דיווח ותיאום: כל תיקון, עדכון או שינוי, ייעשה בידיעת ובתיאום עם מנהל  .6

קנס בהתאם  נותן השירותו/או חלק, ישלם  תוכן פיצוי מוסכם: כל איחור במתן שירות ברמת השבתה של  .7

 לסוג החריגה כפי האמור בטבלה.

מהתשלום השנתי של המועצה  15%לא יעלה על  נותן השירותתשלום מירבי: סך הפיצוי המוסכם שיוטל על ה .8

צה לבטל את ההסכם בגין קלקול, השבתה או היעדר . כל זאת מבלי לפגוע בזכותה של המועלנותן השירות

 שירות שיהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

_________________  _________________  _________________  

  נותן השירותחתימה וחותמת     תפקיד    שם פרטי ומשפחה    
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 נספח ז' 

 אישור על קיום ביטוחים טופס 
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 4מסמך 
 
 

 ההצעה הכספית
 (נפרדת סגורה במעטפה לצרף)יש 

 

 להלן הצעתנו הכספית )יש למלא את כל הסעיפים(: 

 

 תיאור 
 יח'

 מידה 

מירבי   מחיר

)ללא  ליחידה

 מע"מ(

מוצע  מחיר

)ללא  ליחידה

 מע"מ(

1 

ניהול ותפעול כל פעילויות הקשורות למתן 

בהתאם  השירותים המוגדרים במכרז זה

להוראות המפרט הטכני והסכם רמת 

 השירות.

 

  ₪ 9,000 חודשי

2 

אחוז  עמלת סליקה לרכישת מדיה

מעלות 

המדיה 

 הנרכשת

10%  

 
 הכמויות הנן לצורך השוואת הצעות המציעים בלבד, ואינן הכמויות אשר המועצה מתחייבת אליהן.* יובהר, 

 (. 1לדברי המכרז הכללים )מסמך  ____התמורה תשוקלל בהתאם לסעיפים 

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת, כי סכומי התמורה המפורטים בהצעת המחיר מהווים את התמורה הבלעדית 

ולרבות כל לפי המפורט במפרט השירותים )נספח ה'( זה  הנכללים במכרז השירותיםוהיחידה בעבור מתן מכלול 

  .שירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זה

הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת התעריף שבהצעת המחיר הבאנו בחשבון 

את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת 

 .המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    
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 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

אני הח"מ, __________עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על  

 -ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע"

   

שם תאריך __________________ __________________ ________________  

 חתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


