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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 

 כללי  .1

ע 1.1 יזרעאל  עמק  האקדמית  )חל"המכללה  בע"מ  שטרן  מקס  "צ(  "ש  או  /ו"  המזמינה )להלן: 

  אספקת שירותי פרסום   07/22מעוניינת לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'    "(המכללה "

(, הכל על פי תנאי מסמך זה ומסמכי המכרז "המכרז: "להלן)  מכללה האקדמית עמק יזרעאלל

 "(.  המכרז  מסמכיהאחרים, על כלל הנספחים המצורפים )להלן: "

מוקדם   1.2 ברישום  חייב  במכרז  השתתפות  השוקל  ספק  מכרזים, כל  מחלקת  במזכירות 

לכתובת: אימייל  משלוח  אודותיו    meitalb@yvc.ac.il באמצעות  פרטים  מסירת  לרבות 

)שמו, שם הנציג מטעמו לצורך המכרז, דרכי התקשרות עמו(. מציע שלא יירשם כאמור, יהיה  

ם שיימסרו במהלך ההליך המכרזי )ככל שאכן  קבלת עדכוני-מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי

ימסרו( ו/או קבלת תשובות לשאלות הבהרה ביחס למכרז, ככל שתימסרנה תשובות כאלה.  

או באמצעות    04-6423589    לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים בטלפון:

 משלוח אימייל לפי הכתובת המצוינת לעיל.  

 ת שירותי פרסום. ספקאלבחירת ספק  המכרז מיועד ל 1.3

כ  מכללהתקציב הפרסום השנתי הכולל של ה 1.4 על  כולל מע"מ. תקציב    4,000,000  - עומד   ₪

נתון  יובהר כי  הזוכה. ספק לאת התמורה  את התמורה לאמצעי המדיה והן  הן הפרסום כולל 

כדי להוות  לצורך הערכה בלבד   צויןזה   בו  תקציב  להיקף ה התחייבות מצד המזמינה  , אין 

 עלול להשתנות משנה לשנה. אף והוא  

המפורטים    היקף השירותיםספק הזוכה את כל  רכוש מהאינה מתחייבת ל  המכללהמובהר כי   1.5

בהתאם    12בנספח   נוספים/אחרים,  מספקים  השירותים  את  לרכוש  רשאית  תהיה  והיא 

 לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

או לחילופין ליצור קשר   ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של המכללה  1.6

 . 04-6423589עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז בטלפון 

 הגדרות .2

 יזרעאל.   ת שירותי פרסום למכללה האקדמית עמקאספק  -07/22מכרז פומבי מספר   –המכרז 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(.  – המזמינה/המכללה

 כל מציע פוטנציאלי השוקל להגיש הצעה למכרז זה. –מציע 

 יקראו יחד  ( להלן םכהגדרת)שירותי פרסום ושירותי פרסום נלווים  – שירותים

         ".השירותים"

 ,אינטרנט, עיתונות- offline (ו online שירותי פרסום בארץ באמצעי מדיה – פרסום שירותי

mailto:meitalb@yvc.ac.il
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השירותים המצורף    , הכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט(רדיו, טלוויזיה, שלטי חוצות וכו'

 . 12  כנספח

  ,פלנינג  שירותי הכנה לדפוס,  : כגון)לרכש המדיה  שירותי פרסום נלווים    –  שירותי פרסום נלווים 

כמפורט במסמכי המכרז    , הכל(שירותי קופי ועוד,  offline  -ו online קריאטיב, עיצוב והפקות

 . 12  המצורף כנספח יםובמפרט השירות 

 המכרז.   למסמכי  11 כנספח המצורף   ,לביצוע המצגתמסמך עקרונות  – בריף

 סגל של המכללה. ת / עובד  הו/מכללה, אשר הינ ב ת השיווק / מנהל –המנהל 

 מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם עמו חוזה.  –הספק הזוכה 

בהתאם למפורט    מקצועיות המגדירות את השירותים הנדרשיםההדרישות    –  מפרט השירותים

 . 12  בנספח

 

 שלבי המכרז  .3

. כל  להלן 6בתנאי הסף המפורטים בסעיף  מציעים הן עמידתם של יבחתבשלב זה   -א'שלב  .3.1

 המציעים שהצעתם תעמוד בכלל תנאי הסף שנקבעו יעברו לשלב ב'.  

א'   -'ב  שלב .3.2 תיבחנה ההצעות שעברו את שלב  זה  לפרמטרים,  בשלב    יםהמפורט  בהתאם 

 .הציון הכללינקודות מ 30' מהווה בשלב  .המציע  איכות  לעניין 14.4.1 בסעיף

זה  -'ג  שלב .3.3 ויוזמנו  המציעים  ,  בשלב  למכללה  בפני  להגיע  מצגת  האיכותולהציג    עדת 

על המצגת להכיל הצגה    .10בנספח  באמצעות אחד או יותר מאנשי הצוות המוצעים להלן  

תיק ו והכלים העומדים לרשותו כמו גם  אצל, שיטות העבודה הנהוגות  הספק המציעשל  

מייצג )ניתן להציג עבודות שנשלחו בהגשה הכתובה(. בנוסף תבחנה דרכי התמודדות    עבודות

הציון נקודות מ   30מהווה  '  גשלב  (.  11נספח  כמפורט בהמכללה  ראשונית עם בריף מטעם  

 . הכללי

מעטפות  התיפתחנה  ההצעה והמציע,  מרכיב איכות  ולאחר שקלול    ג'תום שלב  ב  -'דשלב   .3.4

בסעיף  ציון הסף  של ההצעות הכספיות שעברו את   ניקודו  14.3.4כמפורט    להצעות  יינתן 

ציונים    ו יינתנהשלבים  כל    שקלוללאחר    .נקודות מהציון הכללי  40שלב זה מהווה  הכספיות.  

 יתן החלטתה. ועדת המכרזים תעו לשלב הסופי ו סופיים עבור כל ההצעות שהגי

 

 מהות ההתקשרות   .4

הנדרשים,  .4.1 השירותים  למתן  ספק  עם  התקשרות  הינה  זה  מכרז  באמצעות  ההתקשרות 

המבוקשים על ידי    פרסום  אספקת שירותיכמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם, ותכלול  

 המזמינה, הכל על פי הדרישות המופיעות במכרז זה.  

קשרות  חודשים עם אופציה של המזמינה להאריך את תקופת ההת   12  -ההתקשרות הינה ל  .4.2

( ההתקשרות  4ארבע  המשך  ממנה.  חלק  או  נוספת  בשנה  פעם  כל  נוספות,  פעמים  הא  י( 

 באותם התנאים. 

נלווים כהגדרתם לושירותי פרסום  הזוכה יספק    ספקה .4.3 , הכל כמפורט  עילשירותי פרסום 

 . 12 נספחהמכרז ובמפרט השירותים המצורף להסכם כ במסמכי
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 הוראות שונות  .5

מתחייב לאפשר למנהל ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז המציע  הספק   .5.1

 זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, בכל עת. 

לו  הספק   .5.2 ידוע  כי  מאשר  שומרת  שהמציע  המכללה  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  עד 

לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ונספחיו,  

 .היא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכיההיה ו

בכל העניינים הקשורים  ו/או מי מטעמו    נהל תחייב להישמע להוראות המ מהמציע  הספק   .5.3

 מתן השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  ב

 תנאי סף להשתתפות במכרז               .6

( להלן, באופן 6רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שבסעיף זה )זה  במכרז  

 מצטבר:

 תנאי סף לעניין ניסיון המציע:  .6.1

)כלומר לפחות   שנים רצופות בתחום הפרסום  5  לפחות  שלעל המציע להיות בעל ניסיון   .6.1.1

 .  (ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  2017 נובמברהחל מחודש 

הצעות לפחות   .6.1.2 להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים  חמש  העניק  ,  למכרז  במהלך 

המציע שירותי פרסום דיגיטלי )אונליין( ומסורתי )אופליין( לחמישה לקוחות לפחות,  

 לפחות שלושה מהם מקיימים את התנאים הבאים:כאשר 

 לפחות.    הלקוחות במהלך שנתיים רצופותמשירותי הפרסום ניתנו לכל אחד  .6.1.2.1

לפחות,  ש"ח   2,000,000על    עמד הלקוחותתקציב הפרסום השנתי של כל אחד מ .6.1.2.2

 בכל אחת מן השנים מתוך השנתיים. , מע"מ כולל

  ש"ח  1,500,000ות עמד על תקציב פרסום הדיגיטל השנתי של כל אחד מהלקוח .6.1.2.3

 בכל אחת מן השנים מתוך השנתיים. , כולל מע"מלפחות, 

  כולל את התמורה הן לאמצעי  6.1.2.3ו    6.1.2.2בסעיפים  שנתי  פרסום  יובהר כי תקציב  

 .ספק המציעהמדיה והן ל

הצעות,    .6.1.3 להגשת  האחרון  הספק  במועד  כל לפחות  במשרדו  ,  המציעמפעיל  את 

הבאות כל  המחלקות  לפחות,  מחלקה,  שנתיים  פלנינג  במשך  לקוחות;  ניהול   :

)אסטרטגיה(; קריאטיב; סטודיו; דיגיטל. יובהר, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה, כל 

המחלקות האמורות צריכות להיות פעילות ומאוישות על ידי עובדים המועסקים על 
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  אינושנה  באמצעות קבלן מ  יםהמציע. מובהר, כי ביצוע השירותים האמור הספק  ידי  

 עונה על דרישת הסף כאמור. 

של   .6.1.4 הדיגיטל  בניהוליש  המציע  הספק  למחלקת  עשרה    ניסיון  לפחות  קמפיינים  של 

מ שנה  בכל  להגשת   שלוש  בין פרסומיים  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים 

 ההצעות למכרז. 

כאשר השירותים  המציע סיפק שירותי רכש מדיה לחמישה לקוחות לפחות,  הספק    .6.1.5

ניתנו    עבור אלה  מלקוחות  אחד  רצופות  כל  שנתיים  השירותים במשך  כלל  לפחות. 

במהלך   ניתנו  למועד האחרון להגשת ההצעות   3ללקוחות המצוינים  השנים שקדמו 

מובהר כי בסעיף זה ביצוע השירותים האמורים יכול להיעשות גם באמצעות    למכרז.

 קבלן משנה. 

פרסום במדיה    וכן(  SEM  –ו    SEOשירותי חיפוש )בעל יכולת לספק  הינו  המציע  הספק   .6.1.6

יכול להיעשות  יםמובהר כי בסעיף זה ביצוע השירותים האמור  החברתית ואנליטיקה. 

 גם באמצעות קבלן משנה.  

 במסמכי המכרז  4להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע למלא את נספח  

  .ולהחתימו כנדרש בנספח

המציע הצהיר, כי יש ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות המופיעות במפרטים  הספק   .6.2

 למסמכי המכרז.   12  בנספח

 למסמכי המכרז. 2 כנספח*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף 

 

 היקף פעילות של המציע: תנאי סף לעניין  .6.3

כספי  הספק   .6.3.1 מחזור  בעל  הינו  לפחות  שנתי  המציע   ן מיליושבעה  )₪    7,000,000של 

בשל פעילותו   , וזאת2021,  2020,  2019שנים  כל אחת מהשקלים חדשים( )ללא מע"מ(, ב

 .( שירותי פרסום) זהבתחום השירותים הנדרשים במכרז 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה  .6.3.2

הבהרה: אם    "ל.הנ  לדרישהשצוינו    שניםבהמחזור הכספי שלו    התאמת חשבון בדבר  

להפריד תחומי עיסוק יש  למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום השירותים,  

 . האישורבמסגרת  םלציינאלה ולא 

 תנאי סף לעניין איתנות פיננסית של המציע:   .6.4

 . בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים נמצאהמציע אינו הספק  .6.4.1
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לאישורו של רואה החשבון להוכחת עמידה בתנאי הסף בדבר היקף הפעילות   בנוסף .6.4.2

בהתאם לנספח  בדבר איתנות פיננסית  המציע לחתום על הצהרה    נדרש  (,2.3.6)סעיף  

3. 

, 2019ככל שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת   .6.4.3

עליו להמציא את רשימת התיקים ולפרט בתמצית מדוע נכללים בחובות, מהות החוב,  

תהיה רשאית לפסול הצעה אשר ממנה עולה על   הכללהממקורו והסיבה לאי פרעונו.  

   .מספקתפניו כי המציע נעדר איתנות פיננסית 

 .  1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.5

ידי ישות משפטית אחת בלבד, -יובהר, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת וכי ההצעה תוגש על .7

כאשר האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז יתייחסו לישות משפטית זו  

 בלבד.

כי  למען הסר ספק מוד .7.1 בבחינת תנאי סף להשתתפות    הןלעיל    6בפרק  הדרישות  כלל  גש, 

סעיפיו, לא יהיה  -על כל תתיזה לעיל,    פרק במכרז וכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף ב

   רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תיחשב כהצעה לעניין המכרז.

ניסיון שלילי עימו  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה   .7.2

על  וזאת  עימו,  הקשור  גורם  עם  אשר -או  מציע  של  הצעתו  וכן  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי 

 תתקבלנה לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. 

 שעצםשלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם,    הצעות .7.3

, המסמכיםאו  /ו  שהאישורים  וככל;  הסף  על   תיפסלנה  -למכרז  סף  תנאי  מהווה  המצאתם

רשאית המכללה שלא    - הוכחת קיומם של תנאי הסף  לצורך  רק  נדרשים,  מהם  איזה   או

 לפסול את ההצעה על הסף וליתן למציע הזדמנות להמציאם. 

 אופן הגשת ההצעות: .8

שתי מעטפות נפרדות, גם הן  בתוכה    הכוללתבמעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,    תוגשההצעה   .8.1

מעטפה   על  זיהוי.  סימני  "  אחת ללא  פומבי  ירשם  פרסוםאספקת    07/22מכרז   -שירותי 

ללא סימני זיהוי. אל מעטפה זו יוכנסו: כל מסמכי המכרז כשהם חתומים    מסמכי ההצעה" 

ידי המציע, ו/או ע"י מורשי החתימה ובצירוף חותמת כשהמציע הוא  -בכל עמוד ועמוד על

 DISKגבי  - את תיק העבודות על  , תאגיד; האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף

ON KEY  ,28  "קבסכאמור להלן    שהינו הצעת המחיר   13נספח    למעטאחר,  סמך  וכל מ.  

 . 9  וסעיף

" ללא  הצעת מחיר   -אספקת שירותי פרסום  07/22מכרז פומבי  ירשם "   השנייהעל המעטפה  

   .והצעת המחיר 31 נספח –סימני זיהוי ואליה תוכנס הצעת המחיר 
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בהצעת המחיר נספח    בהתאם למפורט  ,שקליע  במטב,  מע"מ  כולל,  על המציע למלא מחירים .8.2

דהיינו,.  13 הכללי,  בחישוב  טעות  של  במקרה  כי  בזאת,  הכמות    מודגש  מכפלת  בחישוב 

 המחיר הקובע הוא מחיר היחידה.  –במחיר היחידה 

 הצעה כספית .9

קובץ   ידו כדין )חתימה + חותמת מלאה( של- על  םעל המציע לצרף להצעתו עותק מלא וחתו .9.1

הקרוי   פרסום"האקסל  משרד  לשירותי  מחיר  הצעת  הגשת  של   "טופס  תמחור  כלל  ובו 

 מובהר כי יש למלא את הקובץ במלואו. הפריטים.

ב .9.2 המופיעים  מהפריטים  איזה  של  מוצע  מחיר  המציע  מילא  לא  בו  האקסל  במקרה  קובץ 

רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לפסול הצעה זו  לעיל,    9.1כאמור בסעיף  

המיטבית   בהצעה  למחירם  בהתאם  החסרים  הפריטים  של  מחירם  את  להשלים  או 

שנתקבלה ביחס לכל אחד מאותם פריטים. במקרה כאמור בו החליטה המכללה להשלים  

יב המציע לספק את אותם פריטים במחיר המיטבי  את מחירם של הפריטים החסרים, יחו 

   כפי שקבעה המכללה לגביהם. 

 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף.  .9.3

המציע יצרף להצעתו את כל המידע הדרוש, את כל מסמכי המכרז וימלא במדויק אחרי   .9.4

יים והתיקונים  ההנחיות הנדרשות ממנו. לעניין זה, מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, השינו

שהועברו בכתב לכלל המציעים, מסמך המענה לשאלות הבהרה וכן המסמכים וההמלצות  

 אותם הוא נדרש לצרף להצעתו.  

 תיפסלנה. -הצעות שלא תוכנסנה למעטפות המכרז כאמור לעיל  .9.5

, בתיבת המכרזים של המכללה,  במסירה אישיתידי המציע  -מסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על .9.6

 הכוללת, במעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,  2003א', חדר מס'  2במשרדי הרכש, בניין מנהלה  

זיהוי. סימני  ללא  הן  גם  נפרדות,  מעטפות  בסעיף    שתי  לעיל  כמפורט  הכיתוב    .8.1למעט 

מיום    ההמעטפ יאוחר  לא  "  12:00בשעה    10.1.23תוגש  האחרון)להלן:  להגשת    המועד 

הסף  "(.הצעות על  תיפסל  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שתימסר  ידי  -על  הצעה 

 ועדת המכרזים. 

 אין לשלוח הצעות בדואר.  .9.7
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מילוי מדויק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו  - כל אי .9.8

על אם  בין  מהם,  הסתייגות  כל  או  לעיל,  הנדרש  למעט  בגוף  ידי  -מהמסמכים,  תוספת 

עלולים לגרום לפסילת ההצעה,    – המסמכים, בין אם במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת  

הכל לפי שיקול דעתה של המזמינה. כמו כן רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

לאפשר לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, ככל שתימצא כי אין מדובר בפגם או  

וכי אין במתן אפשרות כאמור כדי לפגוע בחובה לשמור על השוויון בין  הסתייגות מהותיים 

 המציעים.  

של גוף מאוגד אחר, שהינו ישות    מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מהגשת הצעה/ות נוספת/ות .9.9

משפטית נפרדת במקרה בו אחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר הינו בעלים ו/או בעל מניות  

ככל  ספק,  הסר  למען  המציע.  עם  כלשהיא  בשותפות  שותף  ו/או  בחברה  משרה  נושא  ו/או 

 לדיון.   שהוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה 

 מרוכז לנוחיות המציע  -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   .10

הגשת ההצעה למכרז זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים כשהמסמכים בתוקף,    לצורך .10.1

במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך דין  ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים  

 ובה. צירוף המסמכים הוא בגדר ח או רואה חשבון.

 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   אישור מעודכן מאת שלטונות מע"מ על היות המציע "עוסק מורשה". 

 ההצעה 

 

 ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו.    הגשתתעודת התאגדות עדכנית ליום  

 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מורשי החתימה מטעמו נכון ליום  אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד של התאגיד, בדבר  

 . הגשת ההצעה

, לרבות שותפות רשומה, יצורף פרוטוקול מאושר או כל מסמך אחר תאגידאם המציע הוא  

ידי רואה חשבון  -של המציע ו/או על פי דין, מאושר על   ההתאגדותפי מסמכי  -הנדרש על

או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז ועל ההצעה, מנהלים מורשי 

 חתימה של התאגיד. 

 

מסמכי  

 ההצעה 
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

   .6.3.2 ףשצוינו בהתאם לסעיאישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע בשנים 

  

מסמכי  

 ההצעה 

 

במקרה בו ישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת תיקי הוצאה 

 לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   על ידי המציע.  מלאים וחתומים 1-10נספחים 

 ההצעה 

 

מסמכי    על ידי המציע. מים חתו  -11-12 יםנספח 

 ההצעה  

 

 14.4.2כמפורט בסעיף ,  תיק עבודות של המציע לצורך מתן ניקוד איכות המציע , בשלב ב'

 בתוך מעטפת האיכות. DISK ON KEYגבי -על המציע להגיש את תיק העבודות על

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   ידי המציע. -מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על

 ההצעה 

 

על חתום  ביטוח  קיום  אישור  הביטוח  -נספח  קיום  אישור  "נספח  רשום  ובו  המציע  ידי 

  אם תתקבלידי חברת הביטוח וייחתם על ידה ללא שינויים  - בנוסחו המצורף מאושר על

 הצעת המציע". 

מסמכי  

 ההצעה 

 

למסמכי    13, המופיעה כנספח  הכמויותכתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב  

 המכרז.

הצעת  

 המחיר 

 

 
 

על .10.2 ואימותן  רלוונטי, לרבות חתימות  יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום  ידי   -בנוסף, 

לפי הנדרש   וככל שמדובר במציע שהינו  רו"ח/עו"ד  כל דף ממסמכי המכרז  על  וכן לחתום 

 תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד. 
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 הבהרות והשלמות .11

-פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או פרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות, אי .11.1

תאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף או  ה

לעבודה   בנוגע  או  המכרז  במסמכי  הכלול  כלשהו  עניין  או  לבצע ושנפרט  יש  המכרז,  א 

 .21.12.22 עד ליום  meitalb@yvc.ac.il  לכתובתדוא"ל  באמצעות פקס או

  ד:במבנה המפורט להלן בלב ,בטבלה WORD בקובץיוגשו הבהרות  /שאלות .11.2

 שאלה  נוסח קיים  עיף ס עמוד  ס"ד מ

 

הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, יישלחו במרוכז במסמך הבהרות לכל המציעים אשר  .11.3

. המשלוח יתבצע בדוא"ל  ככל שהתקיים  מוקדם והשתתפו בכנס מציעיםהנרשמו ברישום  

הולכתוב הרישום.  נהימסרתאשר  ,  דוא"לת  במועד  מכרזים  יפורסמו    למחלקת  בנוסף, 

 ט של המכללה. ההבהרות והפרטים האמורים באתר האינטרנ

גורם  .11.4 ע"י  לו  שניתנו  תשובות  על  הסתמך  בהצעתו  כי  לטעון,  רשאי  יהיה  לא  המציע 

 מהמכללה או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה. 

בנוסף, המכללה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות   .11.5

לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות  נוספות, לפי שיקול דעתה,  

 המציע ו/או את איתנותו הפיננסית. 

של    .11.6 הפיננסית  איתנותו  התאמת  מידת  את  לבדוק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכללה 

 בכל דרך שתמצא לנכון.  ,ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה  המציע 

ות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל המכללה שומרת לעצמה את הזכ  .11.7

ידי המציעים  -מקרה בו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על 

ו/או נוכח פגמים טכניים או מהותיים שנפלו במכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת 

שנרשמו ברישום ם  לכלל המציעיבכפוף לכך שתינתן הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי  

כאמור   בכנס המציעיםו/או    1.2בסעיף  המוקדם  המשתתפים  העניין בהתאם לכל  לפי   ,

 לשלב בו מצוי ההליך המכרזי, וכן באתר האינטרנט של המכללה, ובכפוף לכל דין.  

ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי   .11.8

כאמור,   מהם  באחד  ו/או  מן  המכרז  איזה  של  הארכה  ו/או  לציבור  פרסום  מצריך 

 המועדים הנקובים במכרז זה.

mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
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 ערבויות בנקאיות: .12

  ימסור חתם על החוזה הספק שהצעתו נבחרה ומסר למכללה את האישור על קיום ביטוחים,   .12.1

ולהלן:  למכללה   )לעיל  מטעמו  החוזה  לקיום  בנקאית  החוזה"ערבות  לקיום  (.  "הערבות 

אלף שקלים חדשים( וצמודה למדד המחירים לצרכן,   מאה)  "חש  100,000הערבות תהא על סך  

. הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההתקשרות ועוד    ובנוסח המפורט להלן כמסמך ג'

 )שלושה( חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות, והספק הזוכה יישא בעלותה.  3

 המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.נוסח כתב הערבות מצורף למסמכי  .12.2

 

 ועדיםמ .13

 להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  .13.1

 הערות תאריך  נושא

שאלות  להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה 

  21.12.22יום לא יאוחר מ

הצעות  להגשת  אחרון  מועד 

 במכרז

השעה   10.1.23 בתיבת   12:00עד 

הרכש,  במשרדי  המכרזים 

 2003א' חדר 2בניין מנהלה  

לכל  מועד פרזנטציה   בנפרד  זימון  ישלח 

 המציעים הרלוונטיים. 

שבוע כתתקיים  הפרזנטציה  

אחרון להגשת המועד  לאחר ה 

המצגת הצגת  .  במכרז  הצעות

 . דקות 45לא תעלה על 

פי שיקול דעתה -למכרז, על המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות   .13.2

 הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז. 

לידיעת המציעים באמצעות   .13.3 תובא  על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות,  הודעה 

 הודעה באתר המכללה.  

המצא .13.4 על  של אישור  כאמור  הדוא"ל  אל  להגשת   ה  האחרון  המועד  דחיית  על  ההודעה 

 שב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון הובא לידיעת הרשומים למכרז.הצעות, ייח
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   -הזוכההספק אמות המידה לבחירת  .14

ינחו את ועדת המכרזים של המכללה   .14.1 להלן אמות המידה ומשקלן של אמות המידה אשר 

 בבחירת ההצעה הזוכה: 

 ;איכות ההצעה והמציע  -  60% .14.1.1

 המחיר המוצע .  -  40% .14.1.2

על .14.2 ההצעות  איכות  את  ראשון  בשלב  תבחן  המכרזים  המפורטים  - ועדת  הקריטריונים  פי 

 ד'   , בשלב(לעיל  3בסעיף  כמפורט  '  ג -' ובשלבים  )  ולאחר בחינת האיכות  להלן  14.3בסעיף   

 .תיפתח מעטפת הצעת המחיר

 ( %60איכות ההצעה והמציע )  –אמת מידה  .14.3

למציעים. שימו    ניקוד יחסי במסגרת אמת מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאים ויינתן  .14.3.1

(,  60)  שישים( לבין  0לב, הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס )

 על פי המפורט להלן.  

במסגרת    נקודות מתוך ניקוד האיכות.  30שלב זה מהווה  :  ב'שלב    – איכות המציע   .14.3.2

  :לקריטריונים הבאים ההצעות בהתאםשלב זה, תיבדקנה  

 
 משקל  אופן הבדיקה קריטריון

המציע   ניסיון  שנות 
 בתחום הפרסום 

מירב הניקוד בסעיף  ומעלה יקבל את  שנות ניסיון    10מציע בעל  כל  
 י.יחס אופן  ינוקדו בזה, והיתר 

5% 

למעלה   ניסיון קודם של
בתחום עידוד   משנתיים

הרשמה במוסדות  
 להשכלה גבוהה 

ומציע הניקוד  למירב  יזכה  כאמור  ניסיון  בעל  ניסיון   מציע  ללא 
כלל לניקוד  יזכה  לא  יצרף    .כאמור  כאמור  ניסיון  בעל  מציע 

 .העבודות דוגמאות לתיק 

%5 

תפנה לממליצים לגבי כל אחד מן המציעים, מבין רשימת    המכללה  שביעות רצון לקוחות 
שיקול   לפי  אחרים  קשר  לאנשי  או  להצעה,  שתצורף  הלקוחות 

לתת    ,דעתה מהם  מלמציע  ותבקש  בהתאם  , 10עד    1  -ציון 
 .  מכרזיםעל ידי ועדת ה אושרו שלקריטריונים 

שומרת לעצמה את הזכות להתחשב במסגרת בדיקה זו    המכללה
דם שלה עם המציע, ככל שיש לה ניסיון כאמור,  גם בניסיון הקו

 שנקבעו. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לקריטריונים 
 

10% 

  המכללה התרשמות  
העבודות שהוגש    מתיק 

 ידי המציע -על

זו,   בדיקה  של    המכללהבמסגרת  קריאטיביות  ביכולות  תתחשב 
לקמפיינים   דוגמאות  ייחודיים,  קריאטיביים  מהלכים  המציע, 

על  מוצלחים. העבודות  תיק  את  להגיש  המציע   DISKגבי  -על 
ON KEY .בתוך מעטפת האיכות 

10% 

 30%  סה"כ
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זה מהווה    :ג'שלב    –  ההצעהאיכות   .14.3.3 ניקוד האיכות.  30שלב  הצגת   נקודות מתוך 

 בריף המכללה. מענה על מצגת פרונטלית כולל 

 משקל  אופן הבדיקה  קריטריון
מועד  הלאחר  ע  ו שבלפרזנטציה שתתקיים כיוזמנו למכללה  המציעים   מצגת פרונטלית  

במכרז  ה ההצעות  להגשת  בפני  ואחרון  מצגת  להציג  ועדת  יידרשו 
הצוות    , המכללהמטעם    האיכות  מאנשי  יותר  או  אחד  באמצעות 

, שיטות  ספק המציעעל המצגת להכיל הצגה של ה  .10בנספח  המוצעים  
פרויקטים  כמו גם    ,והכלים העומדים לרשותו  אצלות  הוגוהעבודה הנ

במסגרת  )ניתן להציג עבודות שנשלחו    ידי המציע- קודמים שבוצעו על
תבחנה דרכי התמודדות ראשונית    ,(. בנוסף'בשל שלב    תיק העבודות

 .(11נספח כמפורט ב) המכללהמטעם שניתן עם בריף 
ידי    מרכיביה  לעל כלהמצגת   על  מטעם  ועדת האיכות  תיבחן כאמור 
עניק ניקוד לכל אחת מן המצגות בהתאם לקריטריונים  תש  ,המכללה

( מידת    (1הבאים:  ועיצובית(.  )רעיונית  קריאטיבית  מקצוענות 
( והיצירתיות;  המוצע  (  2החדשנות  הפרסומי  הקו  התאמת  מידת 

)לבריף ניסיון, מקצועיות  3;  ( התרשמות כללית מהצוות, מוטיבציה, 
מידת ההתייחסות לקהלי יעד, בחירת המדיות  (  4ומענה על שאלות; ) 

אופטימיזצ ושיטות  נמדדים  פרמטרים  השונות  יה הנכונות,  .  במדיות 
   .הקריטריונים האמורים יינתן משקל יחסי שווה תארבעלכל אחד מ 

30% 

 

' יחד,  ג-' ו ב  יםבשלב המכללה תשקלל את הציון שקיבל כל מציע בבחינה האיכותית   .14.3.4

  , יחד  'ג-' וב  יםבהתאם למשקל הקבוע לכל קריטריון. מציעים שהצעתם קיבלה בשלב 

של אמת המידה של איכות   נקודותה  60, מתוך  נקודות )"ציון הסף"(  36  -נמוך מהציון  

 ( והצעתם תיפסל.  ההצעה הכספית) 'ד, לא יעברו לשלב ההצעה והמציע

    ( %40המחיר המוצע )  - אמת מידה .14.4

  8פים  פי ההנחיות המפורטות בסעי -על   ,הצעת המציע -13את נספח  על המציע למלא כנדרש  

(  40ארבעים )( לבין  0הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס )   לעיל.   9  -ו

    על פי המפורט להלן.

 משקל  הבדיקה אופן קריטריון

 המוצע  המשוקלל  המחיר

דיה מ  רכש  למחירי

ניכוי   לפני ליין- מסורתית/אוף

ה  אחוז ה ההנחה   מוצעאחיד 

 ליין. -למדיה מסורתית/אוף 

 . 

ליחידה   המוצע  המחיר  מכפלת  מע"מ)סכום  אחד    לכל (  כולל 

בטבלה,    הנקוב  במשקל  ,מדיה המסורתיתמפריטי טבלת רכש ה

המוצעלפני   האחיד  ההנחה  אחוז  מסורתית.    למדיה  ניכוי 

ההנחה    ניכוי אחוזלפני שלו    המציע שהמחיר המשוקלל המוצע

בקריטריון זה    יזכה למירב הניקוד -כאמור יהיה הנמוך ביותר  

 .ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו

4% 
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הנחה מוצע  אחוז   אחיד 

ליין  -מסורתית/אוף   למדיה

החזר) גם:  -אוף   עמלה  להלן 

 ליין(.

 

חלק שישקף  אחיד  הנחה  אחוז  להציע  נדרשים    המציעים 

בין ההפרש  שהוא  המציע,  שמקבל  העמלה    המחיר   מהחזר 

המחיר   לבין  בפועל  המדיה  אמצעי    למכללה   שהוצעשגובה 

המדיה רכש  שלא   בטבלת  פריטים  בגין  למכללה  שיוצע  ו/או 

המציע שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר   .מופיעים בטבלה

בקריטריון זה ויתר המציעים ינוקדו ביחס    הניקוד  יזכה למירב

 .אליו

7% 

הנחה מוצע  אחוז   אחיד 

ליין  -דיגיטלית/און    למדיה

גם:   להלן)פרפורמנס    למעט

 ליין(. -און  החזר עמלה

חלק שישקף  אחיד  הנחה  אחוז  להציע  נדרשים    המציעים 

העמלה   המציע,  מהחזר  המחיר  שמקבל  בין  ההפרש  שהוא 

אמצעי  שיוצע    שגובה  המחיר  לבין  בפועל  .  למכללההמדיה 

יזכה    המציע שאחוז ההנחה המוצע על ידו יהיה הגבוה ביותר

 .ביחס אליו  המציעים ינוקדולמירב הניקוד בקריטריון זה ויתר  

5% 

 )באחוזים )  מוצעים  דמי ניהול

 )פרפורמנס(. לשירותי דיגיטל

 

על   יעלו  לא  שיוצעו  הניהול  ניהול  15%דמי  דמי  שיציע  . ספק 

)אפס( בקריטריון זה )דמי ניהול    0יקבל ניקוד  15%העולים על 

שירותי    .מוצעים( ממחירון  יחושבו  המוצעים  הניהול  דמי 

ההזמנההי  הדיגיטל ביצוע  במועד  המדיה  אמצעי  אצל    .דוע 

יזכה ביותר  הנמוכים  הניהול  דמי  את  שיציע  למירב    המציע 

 .אליו בקריטריון זה ויתר המציעים ינוקדו ביחס הניקוד

10% 

של   מוצע למקרים  אחוז עמלה

מדיה   לגביהם  ,ישיר  רכש 

המ שירותי  ציעיתבקש    לתת 

 .פרסום נלווים

  אחוז עמלה ספק שיציע    .8%יעלה על  אחוז העמלה שיוצע לא  

אחוז עמלה  )אפס( בקריטריון זה )  0יקבל ניקוד    8%על    ההעול 

מאמצעי   המכללה אם  .  (מוצע ישירות  מדיה  לרכוש    תחליט 

 כהגדרתם  שירותי פרסום נלווים  המציע מ  ולקבל  מדיה שונים 

רכישות אלה    יהיה זכאי לעמלה בגין  המציעבמכרז ובהסכם,  

 העמלה המוצע ייגזר מהמחיר שתשלם  סכום  .כפי שיוצע על ידו

המדיההמכללה   לאמצעי  אחוז    .בפועל  את  שיציע  המציע 

  הניקוד בקריטריון זה ויתר   העמלה הנמוך ביותר יזכה למירב

 .המציעים ינוקדו ביחס אליו

2% 
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 ריטיינר חודשי   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הפרסום  הריטיינר החודשי יהווה תגמול מלא עבור כל שירותי  

)נספח   (, 12המפורטים במפרט השירותים הנכללים בריטיינר 

למעט רכש מדיה. מובהר כי הכמויות הנקובות במפרט כאמור,  

ואין בהן   לצורך התרשמות בלבד  נקובות, מהוות הערכה  אם 

כדי לחייב את המכללה בכל דרך. ההיקפים הדרושים עשויים  

והמציע המשתנים  המכללה  לצרכי  בהתאם  מוותר    להשתנות 

זה בעניין  טענה  כל  על  את    .מראש  שיציע  הריטיינר  המציע 

ביותר יזכה למירב הניקוד בקריטריון זה ויתר    ךהנמוהחודשי  

 המציעים ינוקדו ביחס אליו.

12% 

 40%  כ"סה

 

 

המזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה, לזמן מציע ולדרוש ממנו פרטים בדבר  .14.5

ידי המציע, פרטים,  - ממנו, לברר אצל מקבלי השירותים, גם אם לא צוינו עלמקבלי שירותים  

לרבות בדבר טיב השירות ו/או בדבר ניסיונו ו/או בדבר יכולתו לביצוע עבודות כנדרש במכרז 

 זה במיומנות ובאיכות גבוהות.

המזמינה רשאית לבקש מהמציע, אם תמצא לנכון, כל מסמך לבחינת איתנותו הפיננסית.   .14.6

ללה תהא רשאית לפסול הצעת מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה מעמיקה, כי הוא אינו  המכ

 ושא מכרז זה. נמסוגל לעמוד בעלויות הכספיות הנדרשות בביצוע עבודות 

המזמינה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם באופן תקין,   .14.7

ם מספיקים להנחת דעתה. הודעה זו יכולה  לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינ

 להינתן גם בשלב בדיקת ההצעות למכרז זה. 

כל מציע במכרז מסכים בזה, כי במקרה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים נוספים ו/או   .14.8

על נוספות,  גורמים  -הבהרות  אצל  ו/או  לעיל  הנזכרים  הגורמים  כל  אצל  דעתה,  שיקול  פי 

בעצמו, היא תהא רשאית לעשות כן והוא לא יבוא בשל כך בדרישות  נוספים ו/או אצל המציע  

ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או כלפי אותם גורמים בעילה של פגיעה בפרטיות או בשל כל  

 עילה אחרת. 
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 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .15

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  

ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  

 . למסמכי המכרז 8המצורפת כנספח  קבלת דמי תיווך -המציע יחתום על הצהרת אי 

 לאחר הגשת מסמכי המכרז:   .16

מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך ששה חודשים מהמועד האחרון בו  הוגשו   .16.1

 ההצעות בפועל. 

 לאחר הזכייה במכרז:  .17

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת   .17.1

 המזמינה על ההסכם עמו.  

מועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה את  )ארבעה עשר( ימים מ  14בתוך   .17.2

כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם נוספת  

 במידת הצורך. 

 זכות עיון .18

לסמן בהצעתו    חייב מציע הסבור שחלקים בהצעתו מהווים "סוד מסחרי" הראוי לחסיון,   .18.1

על   נוסף  ברור.  באופן  על המציע להפריד חלקים אלה  חלקים אלה  ניתן,  וככל שהדבר  כך, 

הפרדה פיזית מגוף ההצעה, כך שוועדת המכרזים תוכל למסור לעיון את חלקי ההצעה שאינם  

 סודיים, אם תוגש בקשה לכך.

סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות בחלק זה של   .18.2

 , שאינו כפוף לזכות העיון.  הצעות המציעים האחרים אף סוד מסחרי

אי   .18.3 או  מסירתה  בדבר  הסופית  ההחלטה  לעיל,  האמור  אף  על  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 

לעיונם של המציעים האחרים נמצאת בסמכותה של   –כולה או חלקה    – מסירתה של ההצעה  

חופש   וחוק  לדיני המכרזים  המציע, אלא  לסיווג שביצע  כפופה  אינה  והיא  ועדת המכרזים 

 ועקרונות המשפט המנהלי בלבד.   המידע
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מובהר עוד כי היה ותחליט ועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים, בניגוד   .18.4

( ( ימים לפני מסירת המידע  4לעמדתו של בעל ההצעה, היא תודיע לו על החלטתה ארבעה 

לעיון המציעים האחרים. בהתאמה, זכות העיון של המציעים בחומר בו נטען לחסיון מידע,  

 מן האמור או בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתתקבל.  תידחה עד לחלוף פרק הז

,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון   .18.5

הנדרש, במכללה  במועד  ומכרזים  רכש  מחלקת  עם  העיון  מועד  של  מראש  ככל  ובתיאום   .

עיון  מהם, יתאפשר  שאישרה ועדת המכרזים עיון במסמכים המבוקשים ו/או קבלת העתק  

  500של המסמכים בכפוף לתשלום של    קבלת העתק₪ ו/או    300של    במסמכים בכפוף לתשלום

   .כאמור עיון₪ על ידי המבקש, כל זאת לכיסוי ההוצאות הכרוכות במתן ה

 כללי  .19

ושא מכרז זה  נ (  הםמ   ה)או איז   מתן השירותיםהמכללה מבהירה כי התקשרותה עם הספק ל .19.1

בפועל של תקציב. ככל שהתקציב שיועמד לרשות המכללה יהיה נמוך/גבוה  מותנית בקבלה  

היקף   את  להקטין/להגדיל  הזכות  את  המכללה  לעצמה  שומרת  הזוכה,  ההצעה  מסכום 

 הביצוע בהתאם. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה בין מספר   .19.2

 זוכים. -מציעים

את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שלא לבחור זוכה   המכללה שומרת לעצמה .19.3

 כלשהו במכרז. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון    .19.4

הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר  

תחייבויותיו או אם מצאה כי אופי עסקיו של המציע  חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בה

 אינו מתאים למתן השירות הנדרש למכללה.  

המכללה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות   .19.5

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המכללה  

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

המכללה  בב .19.6 זכאית  מקצתה,  או  כולה  כלשהי,  הצעה  לדחות  או  לקבל  אם  השאלה  חינת 

להביא בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין, תוך שמירת עקרון  

השוויון בין המציעים, והמציע מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל עניין ודבר את שיקול  

 עיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה.  דעתה המלא של המכללה כאמור בס
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נבחרו   .19.7 שלא  ההצעות  למכללה,  המוקנית  זכות  או  סעד  ומכל  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 

ימים נוספים לאחר משלוח הודעה בדבר זכייה/אי    120כהצעות הזוכות תעמודנה בתוקפן  

- המציע  זכייה לכלל הספקים שהשתתפו במכרז, וזאת למקרה שבו לא תמומש הזכייה עם

)אך לא חייבת( על ועדת המכרזים רשאית  בנסיבות מעין אלה תהיה  פי  -הזוכה במלואה. 

 שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.  

)להלן:    2002  -(, תשס"ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר   .19.8

נ עידוד  לעניין  לחוק"(,  העסק "התיקון  לפיו  ותצהיר,  אישור  להגיש  בעסקים,  הוא    שים 

בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; 

פי התיקון לחוק, אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי  -ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(. על

חת מן ההצעות  הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, וא

היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת  

 "תצהיר".  -הגשתה "אישור" ו

סעיף   .19.9 להוראות  להשכלה  12בהתאם  מוסד  של  )התקשרויות  המכרזים  חובת  לתקנות  )ב( 

תש"ע שההתקשרות  2010-גבוהה(,  וככל  המפורטות  נ,  מאלה  אחת  הינה  זה  מכרז  ושא 

משא12קנה  בת לנהל  המכרזים  ועדת  מוסמכת  האמורות,  לתקנות  עם  - )א(  ומתן 

לנהל   ועדת המכרזים מוסמכת שלא  נמצאו מתאימות.  במכרז שהצעותיהם  המתמודדים 

 משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה: 

 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.   (1) .19.10

 ר על ניהול משא ומתן. אם כל המציעים הסכימו לוות   (2) .19.11

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל שלב, וזאת בהתאם לשיקול דעתה   .19.12

הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית המכללה לבטל את המכרז, אם הוגשה הצעה  

 אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה. 

וטל המכרז או שלא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי, לנהל  המכללה רשאית, היה וב .19.13

מו"מ עם משתתפי המכרז, כולם או מקצתם ו/או עם מציעים פוטנציאליים אחרים, שלא 

בדרך של מכרז, ולחילופין לאפשר למציעים השונים לשפר בהתאם לאמות מידה שוות את  

 הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המכרז. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה   .19.14

ידי המציעים ו/או נוכח  - בו יתעורר צורך כאמור נוכח בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על

פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף  

ים הזדמנות שווה לתקן את הצעותיהם, תוך פגיעה מינימאלית, אם לכך שתינתן לכל המציע 

 בכלל, בסודיות ההצעות.  
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נוסח פרסום המכרז מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה של   .19.15

 האמור במסמכי המכרז מחייב. –סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום 

ידי  -הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם עלהמכללה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי   .19.16

מורשי החתימה שלה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או  

 לא יחייבו אותה בכל אופן שהוא.  – אדם כלשהו אצל המזמינה 

מקרה שבו בית משפט מוסמך או גורם מוסמך אחר, יורה על ביטול המכרז או על ביטול  ב .19.17

ביצוע    כנגד  שיפוטי  מניעה  צו  שיינתן  במקרה  או  במכרז,  הזוכה  הספק  עם  ההתקשרות 

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה  בגין  

פי תוצאות המכרז, תהיה המכללה זכאית לבטל את ההתקשרות  -ההתקשרות בהסכם על

שי לפי  ואילך,  הביטול  הודעת  מתן  מוקדמים. מרגע  תנאים  כל  וללא  המלא,  דעתה  קול 

במקרה כזה, הספק הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור השקעות שביצע  

ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו  -ועבור עבודה אשר בוצעה על 

 ידי הספק הזוכה.-ניתנה הודעת הביטול, ובכפוף להצגת אסמכתאות לכך על

 

 בכבוד רב,

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 
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 אישור המציע 
 
 

ת נושא/ת   ,_____________ הח"מ,  ו    שמספרה   ז "אנו   ,____________-    ,____________

_______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו    שמספרה   ז "נושא/ת ת

 מבינים את כל האמור בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו. 

 :1מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

                                             

 :2מורשה חתימה  

 ______. שם: _______ 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

כי  אני הח"מ, ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו במסמכי המכרז, מאשר 

או לפי חוק החברות תשנ"ט    1983-א חברה רשומה לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"גוהמציע ה

שלו  1999  – החתימה  מורשי  וכי  הם  ,  נספחיו  כל  על  זה  מכרז  מסמכי  על  חתימה  לצורך 

ת ו    שמספרה  ז"_____________נושא/ת  ת  -____________  נושא/ת    ז " _____________ 

____________, וכי הנ"ל חתמו בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם    שמספרה

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 ולראיה באתי על החתום:

 

  תאריך: _______________                                                               ____________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                             

במקרה שמדובר בתאגיד אחר שאינו חברה, אלא שותפות או עמותה, יש לשנות בכתב יד   הערה:*** 

 בהתאמה ולחתום.
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הצעתו ללא תוספת מע"מ, נדרש  תחושב  *** מציע שהינו מלכ"ר, אשר מעונין שבעת השוואת ההצעות  

  במכרזים   רים"מלכ  להשתתפות הנחיות רשות המיסים  להגיש לשם כך את המסמכים המתאימים לפי  

   .16.8.22 מיום המדינה ידי  על  שפורסמו

-rep-for-info-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat

organizations.pdf-profit-150822/he/non 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat-info-for-rep-150822/he/non-profit-organizations.pdf
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 תאריך הנפקת האישור  מסמך ב'   לספק ונותן שירותים קיום ביטוחיםאישור 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה מבקש האישור*

יזרעאל  עמק  האקדמית  המכללה 
  ע"ש מקס שטרן

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

ת  אספקאחר:  ☒
 שירותי פרסום

 

 משכיר☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.  520044330ח.פ. חל"צ 

 מען ד.נ עמק יזרעאל

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי   חלוקה 
אחריות   גבולות 
סכומי   או 

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

האחריות/   תאריך סיום  גבול 
 סכום ביטוח

נוספים  כיסויים 
 בתוקף וביטול חריגים 

בהתאם   כיסוי  קוד  לציין  יש 
 לנספח ד' 

מט  סכום 
 בע 

, 315,  307,   304,  302 ₪  2,000,000     צד ג'
321 ,327  ,328 ,329 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000 
לאירוע 

 ולתקופה 
 

 ₪ 302,304   ,319,  322 ,
327 ,328 

 

אחריות 
 מקצועית

 

    2,000,000  ₪ 301 
303 
304 
309 
328 
 חודשים  6 332

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 082שירותי ניהול )פרסום(    

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש   _ יום30_שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  

 .חהאישור בדבר השינוי או הביטו

 

 

 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה   – ג'מסמך 

 לכבוד:

 חל"צ( המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ ) 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

כל   .1 לסילוק  כלפיכם  בזאת  ערבים  הננו  "המבקש"(  )להלן:   __________________ בקשת  ע"פ 

אספקת  )להלן: "סכום הקרן"(, בקשר לקיום חוזה    ₪  100,000לסך  סכום שתדרשו מאת המבקש עד  

 . שירותי פרסום למכללה האקדמית עמק יזרעאל

שמתפרסם   .2 כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הקרן  המרכזית  -על סכום  הלשכה  ידי 

 ידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(. -לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על 

 . 2023לחודש ____   15  –שפורסם ביום ה  2022"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש ____ 

נו עפ"י  ידי -המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  - אם במועד ביצוע תשלום על  כתב ערבות זה. 

 המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו

 א כל הפרשי הצמדה.במקורו לל

לעיל,    2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף   .3

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי    7תוך  

רוש תחילה  להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לד

 את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר לנו לא  -ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל ובהתאם למסמכי המכרז.  

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                         

 בנק ______________           

 סניף _____________                                                                                                                         
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 מסמך ד' 

 חוזה מס'_______ 

 

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 ביום _____ לחודש _____ שנת _______ 

 

 בין:

 520044330המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  

1930600ד.נ עמק יזרעאל    

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"( 

 מצד אחד 

 לבין:

 מ_________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 מצד שני 

 

 

פומבי   הואיל  מכרז  פרסמה  הצעות    07/22מס'  והמכללה  קבלת  פרסום  לשם  שירותי  לאספקת 

יזרעאלל עמק  האקדמית  "  מכללה  הכלהמכרז)להלן:  החוזה,    "(,  למסמכי  בהתאם 

 ;שירותים"(עבודות/)להלן: "כהגדרתם להלן  

 ; ידי ועדת המכרזים מטעם המכללה- והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה על והואיל

וכל שאר  והואיל    כוח האדם  רישיונות,  ציוד,  ניסיון,  מומחיות,  ידע,  בעל  הינו  כי  והספק מצהיר, 

יתר התחייבויותיו  מנת לספק  -האמצעים הדרושים על כל  וקיום  למכללה את השירותים 

 ;שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו

וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים משך כל תקופת ההתקשרות הכל כמפורט    והואיל

 להלן; 

 על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 
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 מבוא .1

 ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה זה  1.1

נפרד   1.2 בלתי  חלק  מהוות  זה  לחוזה  במבוא  הצדדים  הצהרות  ו/או  התחייבויות 

 ממנו, אך יש לקרוא אותן ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו. 

 מסמכי החוזה  .2

בשינויים  2.1 אותם  המשנים  ו/או  המתקנים  אלו  לרבות  להלן,  המפורטים  המסמכים 

הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלה, בין אם צורפו לחוזה זה בעת  מאוחרים ו/או  

ידי הספק ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד - חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על

תוך ראיית המכלול    ,ככל שניתן  ,מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו

 ובהשלמה זה לזה.  

וינהגו    ביחס שבין מצורפי החוזה 2.2 לבין החוזה, כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע 

לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם ניתן לקרוא או לפרש את האמור  

 במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמכי החוזה": 

 

 מסמכים:

 הזמנה להציע הצעות.   –מסמך א' 

 . אישור קיום ביטוח –מסמך ב' 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה.  –מסמך ג'

 חוזה זה.   – מסמך ד'

הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול    – מסמך ה'

 המכרז.

 

 : נספחי המכרז

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים  -1נספח  

 הטכניים הצהרה בדבר עמידה במפרטים   -2נספח  

 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  - 3נספח  

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  - 4נספח  

 רשימת ממליצים    – 5נספח  

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -6נספח  

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  - 7נספח  

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"  - 8נספח  

 הצוות של המציע  – 9נספח  
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 ריכוז מידע ארגוני – 10נספח  

 מסמך עקרונות לביצוע המצגת  - בריף -11נספח  

 הדרישות המקצועיות ומפרט השירותים הנדרשים – 12נספח  

 כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות  – 13נספח  

כל המסמכים פי סימון המסמך.  -כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו, ולחילופין על  2.3

 ".מסמכי החוזה "יחדיו, כולל נספחי המכרז, ייקראו להלן  

 הגדרות ופירושים .3

 בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים, המשמעויות המופיעות לצידם:

 ת שירותי פרסום למכללה האקדמית עמק יזרעאל.  אספק  -  07/22מכרז פומבי מספר   –המכרז 

         ".השירותים" יקראו יחד  ( להלן םכהגדרת)שירותי פרסום ושירותי פרסום נלווים  – שירותים

רדיו,    ,אינטרנט, עיתונות offline (-ו online שירותי פרסום בארץ באמצעי מדיה  -  פרסום  שירותי

 . 12השירותים המצורף כנספח    , הכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט(טלוויזיה, שלטי חוצות וכו'

נלווים פרסום  נלווים    - שירותי  פרסום  לדפוס,  : כגון)לרכש המדיה  שירותי    ,פלנינג  שירותי הכנה 

והפקות  עיצוב  ועוד,   offline-ו online קריאטיב,  קופי  הכל(שירותי  המכרז    ,  במסמכי  כמפורט 

 .  12  ים המצורף כנספחובמפרט השירות 

 למסמכי המכרז.   11 כנספחמסמך עקרונות לביצוע המצגת המצורף  – בריף      

 ת סגל של המכללה. /ה עובדו/ת השיווק במכללה, אשר הינ/ מנהל –המנהל         

 מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם עמו חוזה.  –הספק 

השירותים   למפורט    – מפרט  בהתאם  הנדרשים  השירותים  את  המגדירות  המקצועיות  הדרישות 

 . 12  בנספח

 מהות ההתקשרות  .4

ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה התקשרות עם ספק למתן השירותים הנדרשים, כמפורט במסמכי   .4.1

, הכל על פי הדרישות  המכללההמבוקשים על ידי    אספקת שירותי פרסוםהמכרז על נספחיהם, ותכלול  

 המופיעות במכרז זה.  

המכרז    ט במסמכי, הכל כמפורעילשירותי פרסום נלווים, כהגדרתם לושירותי פרסום  יספק  הספק   .4.2

 .12נספח להסכם כובמפרט השירותים המצורף  

 

 תקופת ההתקשרות   .5

חודשים עם אופציה של המזמינה להאריך את תקופת ההתקשרות ארבע    12-ההתקשרות הינה ל .5.1

  הא באותם התנאים י( פעמים נוספות, כל פעם בשנה נוספת או חלק ממנה. המשך ההתקשרות  4)

  .("תקופת ההתקשרות להלן: ")

על אף האמור לעיל, במידה ויתרשל הספק בביצוע התחייבויותיו או לא יציית להוראות המכללה   5.1

לו המכללה הודעה בכתב הכוללת דרישה לתיקון   זה, תמסור  ועניין הנובעים מהסכם  בכל דבר 
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ידי המכללה,  - התקופה שנקבעה בהודעה שנמסרה לו עלהליקויים. באם לא יעשה כן הספק תוך  

ולא תחוב    ,נוספתאית לבטל את ההסכם לפני תומו לאלתר, ללא צורך בהודעה  תהא המכללה רש

בכל פיצוי או תמורה, למעט התמורה בקשר עם השירותים שסופקו עד מועד ההפסקה, בקיזוז כל  

 .  נזק שנגרם למכללה כתוצאה מהתנהלות הספק

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .6

ידוע לו שהמסמכים  ו   ,קרא ומכיר את מסמכי החוזהקרא והבין את החוזה וכן  פק מצהיר, כי  הס 6.1

לתוך נקראים  ה'"  כ"מסמך  לחוזה  לו    המצורפים  שניתנה  ולאחר  ובהסכמתו  דעתו  על  החוזה 

 הזדמנות שווה, כיתר משתתפי המכרז, להשפיע על שינויים ו/או תוספות אלו. 

חהספק   6.2 כי  החוזה,  מצהיר,  ממסמכי  אחד  כל  שבדק  לאחר  החוזה  על  אלתם  שאינם    הלרבות 

ו לחוזה,  יוכל  כי  מצורפים  וכי  לו  ונהירים  ברורים  בכל אחד ממסמכי החוזה  התנאים האמורים 

 לקיים באופן מושלם וללא סייג את התניות האמורות במסמכים הנ"ל. 

קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע  כי    מצהיר,  הספק 6.3

חוזה זה, לרבות ההוצאות שתהיינה לו בביצוע ההתחייבויות  ושא  נשירותים  /תהעבודו  אספקתעל  

 האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר לכך.

קרא את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז על מצהיר, כי  הספק   6.4

לו  כי  נספחיהן,   וברורים  ובמסמכיו  םלאשורידועים  זה  שבחוזה  והדרישות    הואכי  ו  ,התנאים 

למכללה    מתחייב זה   אתלספק  בחוזה  הקבועים  והדרישות  התנאים  לכל  בהתאם    השירותים 

אשר    ,ובמסמכיו ובמועדים  המכללה  רצון  לשביעות  ובמיומנות,  במומחיות  ביעילות,  בדייקנות, 

 הכל בהתאם להוראות מסמכי החוזה.  – ייקבעו על ידה 

כי  הספק מצה 6.5 ומתחייב,  והכספית, הכישורים, המיומנות,  יר  היכולת הארגונית  הידע,  לו את  יש 

וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לספק מספיק  הציוד,   למכללה את    עובדים מקצועיים 

שבחוזה זה ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי החוזה, וכי    ולבצע את כל יתר התחייבויותיו  השירות

והאמצע  הידע  האדם,  מלוא    יםכוח  ביצוע  לתום  עד  ברשותו  להיות  ימשיכו  כאמור  האחרים 

 זה.  התחייבויותיו שבחוזה

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה  הספק מצהיר ומתחייב, כי   6.6

אי אי   ידיעת- עקב  הקשורים  -ו/או  כלשהם  נסיבה  או  תנאי  שירות  הכרת  כל  במתן  ובקיום 

 התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור. 

ו/או   6.7 ו/או תקן  דין  כל  הוראות  מילוי  על  והקפדה  תוך שמירה  לבצע את העבודה  הספק מתחייב 

אחרות נוהגות  ו/או  מחייבות  מקצועיות  לעיל,    ,הנחיות  מהמנויים  אחד  כל  של  עדכונם  לרבות 

 חוקית אחרת.   השים על פי כל תקן ו/או דרישולהשתמש בחומרים הנדר

זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או כל  בפגיעה  כל  פי חוזה זה  - אין בהתקשרות עלהספק מצהיר, כי   6.8

 אחרת של צד שלישי כלשהו, ולא הוגשה נגדו תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. זכות

  ה ראשונה, בכל סכום שיהא עליהלפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישהספק מתחייב   6.9

בקביעה נעוץ  שיסודו  חיוב  כל  עקב  בהן,  שתישא  וההוצאות  כלשהו,  שלישי  לצד  מצב  של    לשלם 

 לעיל.   6.8משפטי שונה מהמוצהר בס״ק עובדתי ו/או 
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 אופן מתן השירותים  .7

מיום קבלת הודעת הזכייה    ,כנדרש במכרז זה, בתיאום עם המנהללמכללה    יםשירות   הספק יספק 7.1

 . מכרזמסמכי הל 12בנספח    המפורטותהדרישות  פי -ועל

בביצוע העבודות 7.2 עיכוב  הספק    השירות   ו/או  נגרם  רשאי  בספק,  תלויות  מנסיבות שאינן  כתוצאה 

הארכה    משךהמנהל יקבע את    .ו/או השירות  ביצוע העבודהלפנות למנהל ולבקש ארכה להשלמת  

 ידו, לא תהא לספק זכות להתעכב בביצוע העבודות ו/או השירות. - וכל עוד זו לא אושרה על

 כדלקמן:   ,הספק מצהיר ומתחייב בזה 7.3

   . , שהגיש במצורף לכתב הצעתוהשירותים הנדרשיםלמפרט    תאיםידו י-על   שיינתן  שירותכל   7.3.1

ג', יציג למכללה   7.3.2 בכל מקרה בו יספק הספק למכללה שירות באמצעות התקשרות עם צד 

 חשבונית להוכחת היקפה הכספי של אותה התקשרות )לצורך חישוב העמלה(.  

המנהל   7.3.3 להוראות  בהתאם  וכן  זו  בעבודה  הקשורים  לתקנים  בהתאם  תבוצע  העבודה 

 .  וולשביעות רצונ

פרסומיים 7.3.4 חומרים  והפקת  פרסום  בהתאם   –  נוהל  יתבצע  השירותים  במסגרת  הפרסום 

 לאמור להלן: 

 . במכללה יקבל בריף, נוסח מודעה ו/או פרסום מהגורם המזמיןהספק  7.3.4.1

הפרסומי הכללאת  יתאים  הספק   7.3.4.2 לקו  המודעה  ו/או  ויקבע - הפרסום  שיתגבש  מוסדי, 

 העיצוב. ו  באופן המפורט לעיל, ויבצע העבודה הקריאטיבית והרעיונית, הגרפיקה

לאישור  הספק   7.3.4.3 התוצר הסופי  הזמנים   במכללה   המנהליעביר את  בלוחות  עמידה  תוך 

 . 12בנספח  המפורטים

המדיה"  הספק   7.3.4.4 ל"אמצעי  ביצוע  יאשר  בטרם  דקדקניות  הגהות  עריכת  על   -יקפיד 

 בהתאם לצורך. 

לנוסח שהומצא, וידאג לפרסום במיקום   במכללהיקבל אישור מהגורם המזמין  הספק   7.3.4.5

 הטוב ביותר. 

השקעת חות שוטפים על ביצועים, תוך "דו  למכללההספק  יעביר    ,ם דיגיטלייםבקמפייני 7.3.4.6

 לשיפור יחסי ההמרה. מתמיד מאמץ 

שכולל את רכיבי המדיה ותוצאות   ,דו"ח מסכםלמנהל  הספק  קמפיין יעביר  כל  בסיום   7.3.4.7

 מסקנות והמלצות להמשך.לרבות  ,הקמפיין

הזמנים   7.3.5 בלוח  שעמידה  לו  שידוע  הספק,  מאשר  זה  חוזה  על  השירותים    למתןבחתימתו 

  3לפיכך, הספק מתחייב לשלם למכללה בגין כל איחור העולה על    הינה הכרחית.  הנדרשים

, פיצוי  12בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו בנספח  ת השירות  )שלושה( ימי עבודה באספק 

 חמש₪ )   500חור כאמור עלול לגרום למכללה, בסך  מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק שאי

רוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על  ישקלים חדשים( לכל יום איחור, בצ  מאות

סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני תשלום  

מור בסעיף זה  לעומת המדד הבסיסי. הא  ,ידי הספק למכללה-הפיצויים האמורים בפועל על

 פי כל דין ו/או חוזה זה.-אינו בא למעט מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים למכללה על 

המכללה תהיה זכאית לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה מהספק בהתאם  7.3.6

 להוראות סעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע ממנה לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
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הספק מתחייב למסור למנהל, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד מטעמו, אשר יגיע לקמפוס   7.3.7

בכל הקשור בביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה. המכללה    ,השירות לצורך מתן  המכללה  

לקמפוס המכללה, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, של כל   התהיה רשאית למנוע כניס

 , והספק יחליפו בעובד אחר.ןבעניי תהיה תלונה כלשהי  עובד מטעם הספק, מבלי שלספק

יותר מן הגורמים שצוינו   7.3.8 ושא  נהשירותים    לבצע את  9  בנספחבמקרה שייבצר מאחד או 

מהם,  מי  של  העסקתו  תופסק  ו/או  קבוע,  או  זמני  באופן  מקצתם,  או  כולם  זה,  הסכם 

  48ללא דיחוי ובתוך   ,המכללהמיידית ולהעמיד בפני  למכללה  להודיע על כך  הספק  מתחייב  

עומת אלה  איש צוות מחליף בעל ניסיון וכישורים זהים או עדיפים ל ,שעות ממועד ההודעה

שהוחלף,  של   הצוות  עלואשר  איש  על-יועסק  ויאושר  דעתה    המכללהידי  -ידו  שיקול  לפי 

שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את   למכללה"(.  איש הצוות המחליףהבלעדי )להלן: "

רשאית  ,  איש הצוות המחליף או לאו, ואם תחליט שלא לאשרו, מכל סיבה שהיא וללא נימוק

האמור בהסכם זה. מובהר  לאלתר, למרות כל  הספק  להפסיק את ההתקשרות עם   המכללה 

 יחולו גם על איש הצוות המחליף.  ,החלות על אנשי הצוות  ,כי כל הוראות הסכם זה

 בעובדים נוספים, ככל שיידרש.   ויהיה ערוך לתגבר את צוות משרדהספק  7.3.9

לשלם או להחזיר כל הוצאה    יחויבוו/או מי מטעמה לא    המכללהלמען הסר ספק מובהר, כי   7.3.10

קיבל על  שהספק  , או  הספקאו תשלום או להכיר או לכבד כל התחייבות שנעשתה על ידי  

הגבילה או התנתה פרסומיה    המכללהו   היה.  המכללהעצמו, ללא אישור מוקדם בכתב של  

מחיר, מיקום המודעה, מועד הופעתה, הגבלת מספר הפרסומים    :, כגוןמסוימיםבתנאים  

עבור    המכללה יהיה תשלום    -ם של גורמים אחרים באותו מקום או באותו זמן וכו'  המקבילי

 אותו פרסום או אותם הפרסומים, מותנה גם במילוי תנאים מיוחדים אלה.  

 איכות ל אחריות לטיב ו .8

לפחות ויצטרך לתקן כל פגם    ההתקשרותמשך כל תקופת    והשירותיםהספק יהיה אחראי לטיב העבודה  

בעבודות נבע    ,שיתגלה  הפגם  אם  האמורה  הזמן  לתקופת  מעבר  גם  תהא  הספק  אחריות  חשבונו.  על 

מרשלנות בביצוע העבודות או מאיכות גרועה של החומרים בהם השתמש הספק בניגוד לדרישות החוזיות  

 לכן. או המפרטים הטכניים והייתה סיבה טובה לכך שהפגם לא נתגלה קודם 

 החוזה  תמורת .9

  ה בתמורה למילוי מלא, מושלם ומדויק של כל התחייבויות הספק שבחוזה זה, לרבות אספק .9.1

השירותים בתקופת    של  הספק  של  התחייבויותיו  לזכויות  ההתקשרותוקיום  ובכפוף   ,

יסוד מכפלות המחירים   על  זה, תשלם המכללה לספק תמורה שתקבע  המכללה שבחוזה 

- שסופקו למכללה בפועל ואושרו על  פריטיםה   בכמויות  להצעת הספק  13בנספח  המפורטים  

 ״(. התמורה״  –)להלן  הדי

מהווה  .9.2 והיא  שהיא,  סיבה  מכל  תשתנה  ולא  וסופית,  קבועה  כוללת,  הינה   התמורה 

התחייבויותיו  בקיום  בהן  שעמד  ההוצאות  כל  ועבור  הספק  רווח  עבור  מלאה   תמורה 

מכל   חובה  תשלומי  לרבות  זה,  זכויות שבחוזה  בגין  כלשהו  שלישי  לצד  ותשלום   סוג 
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השימוש בציוד על כל מרכיביו. להסרת ספק מובהר ומוסכם, שהתמורה לא תהיה צמודה  

 למדד כלשהו או למטבע כלשהו. 

לעיל,     9.1התמורה כאמור בס״ק  הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום   .9.3

הו עליות שכר,  עליות מחירים,  בגין  הוצאה, לרבות  ו/או  עלות  כל  או  צפויות  בלתי   צאות 

ובין שתיכנס   זה  חוזה  במועד חתימת  בין שקיימת  או קבועה,  עקיפה, משתנה  או  ישירה 

 לתוקף בעתיד. 

כנגד  .9.4 המס,  חשבונית  הוצאת  במועד  בתוקף  שיהיה  בשיעור  מע״מ  יתווסף   לתמורה 

 ידי הספק למכללה. -המצאת חשבונית מס כדין על 

לאישור   .9.5 והכוללתהתמורה  עבור  לספק    םתשלוהסכום  השירותים  של    המלאה  סך  עלות 

על  נושהוזמ ל ו  מתן השירותיםלאחר    ן יינת,  פי הזמנת הרכש-בפועל  אישור המנהל  בכפוף 

 . מטעם המכללה

בכפוף לאישור  המכללה לספק את התמורה המלאה,  תשלם    השירותים שיתקבלו תמורת   .9.6

מתום החודש    יום  45של המכללה, בתום    לזכויותיההסכום לתשלום ע״י המכללה ובכפוף  

 ״(. 45הקלנדרי שבגינו היא משולמת )״שוטף + 

עד   .9.7 של  לא  30איחור  לעיל,  זה  בסעיף  כאמור  מהתשלומים  איזה  בביצוע  יום   )שלושים( 

 ייחשב כהפרה מצד המכללה ולא יזכה את הספק בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו. 

 אם לא הומצא האישור על קיום הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז  תמורה  כל שולם  תלא   .9.8

 לא נחתם החוזה. או  /לא נמסרה ערבות ביצוע ו  ו/או

אישורה של חשבונית מס שיגיש הספק או פרט כלשהו הכלול בה ו/או ביצוע התשלום לפיה,   .9.9

יחשב לא  בחלקו,  או  פריטי   ובמלואו  לטיב  המכללה  מטעם  כאישור  ו/או   כראיה 

או   םהשירותי החשבונית  לנכונות  הזמנים,  בלוח  הספק  לעמידת  לאיכותם,   שסופקו, 

 הפרטים הכלולים בה, להיעדר טענות כלפי הספק או לכל ענין אחר.

 מפרעות  מהמכללה. או   הספק לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות .9.10

₪   4,000,000  - עומד על כ  מכללהתקציב הפרסום השנתי הכולל של המובהר ומוסכם, כי   .9.11

כולל   הפרסום  תקציב  מע"מ.  המדיה  הן  כולל  לאמצעי  התמורה  את והן  השונים  את 

כי    . ספקלהתמורה   כדי להוות    אמור, וכי אין בלצורך הערכה בלבד  צויןנתון זה  יובהר 

 הוא עלול להשתנות משנה לשנה. כן כי התחייבות מצד המזמינה להיקף התקציב ו
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ומוסכם .9.12 להמכללה  כי    ,מובהר  מתחייבת  כל  אינה  את  מהספק  השירותיםרכוש    היקף 

והיא תהיה רשאית לרכוש את השירותים מספקים נוספים/אחרים,   12  בנספחהמפורטים  

 בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מהספקל  רשאיתהמכללה   .9.13 יותר    היקף  רכוש  המפורטים  גדול    12  בנספח מהשירותים 

 מחיר היחידה.  את יקרמבלי שהדבר י , וזאת בכתב הכמויותהמצוינים 

 יחסי הצדדים  .10

יהיה   .10.1 פיקוחו,  הספק  תחת  יימצאו  הספק  עובדי  זה.  חוזה  בביצוע  הקשור  בכל  לעובדיו  אחראי 

 השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד. 

בלבד   .10.2 עלי הספק  בהתחייבויותיו  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  מסמכי-ישא   פי 

זכויות סוציאליות,  החוזה בקשר לעובדיו ו/או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם,  

 כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום זה. ,תשלומים והפרשות

הבטיחות, הגהות והבריאות    הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות הדין ואחר כל חוקי העבודה, .10.3

 ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.

עובדיו .10.4 ו/או  הספק  לבין  המכללה  שבין  היחסים  למערכת  הקשור  הספק י  , בכל   יחשב 

בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו. הספק מתחייב    סיקמע-ק עצמאי ולא יהיו יחסי עובדכספ

לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא עליה לשלם וההוצאות  

שתישא בהן עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר  

 בפסקה זו לעיל. 

 איסור הסבת זכויות .11

ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה, כולן או   הספק מתחייב לא להסב, לא להמחות 

פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו שבחוזה  - חלקן, או כל טובת הנאה על

הסכמתה של המכללה לכך, מראש ובכתב. ניתנה  זה על כל נספחיו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את  

הסכמת המכללה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבויות ואחריות או חובה כלשהי  

 פי כל דין ו/או לפי מסמכי החוזה. -על

 אחריות  .12

אשר    ,אחראי אחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן, בלא יוצא מן הכללהספק   .12.1

מו לאדם ו/או למשרד ו/או לרכוש בלא יוצא מן הכלל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,  ייגר

לסטודנטים הלומדים בה, למתארחים בה,    ,, לאנשי הסגל שלה, לעובדיהלמכללהאלה אשר ייגרמו  

ולעובדי המשרד ו/או מי מטעמו, בקשר עם הסכם זה ומתן השירותים וכל הפעולות והעבודות הנלוות  

 .ם הספקו/או מי מטע ו של הספקלכך. אחריות זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי משרד

את  הספק   .12.2 ולשפות  לפצות  בזה  תשל   המכללה מתחייב  נזק,  כל  הוצאות  בגין  )כולל  והוצאה  ום 

משפטיות( אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה ע"י כל אדם בשל כל נזק ו/או פגיעה ו/או  

 .להם הוא אחראי בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם להוראות הדין ,אובדן ו/או הפסד
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לעיל,   .12.3 האמור  מכלליות  לגרוע  ה  הספקמבלי  ו/או  נזק  לכל  בלעדי  באופן  אחראי  שיגרמו  יהא  פסד 

עקב כל דרישה ו/או תביעה בשל פגיעה בזכויות יוצרים ומבצעים, ו/או תביעה בגין לשון הרע    למכללה 

בגין כל נזק או הפסד    מידי באופן    המכללה והוא מתחייב לפצות ולשפות את    ,ו/או הגנת הפרטיות

 .שייגרמו לה כאמור

)או מי    הספקאשר חלו בה, בעטיו של    המכללהכי כל מודעה ו/או פרסום מטעם    ,מוסכם בין הצדדים .12.4

מטעמו( ו/או אמצעי המדיה, שגיאה, שיבוש, טעות, פגם או כל ליקוי אחר, אשר לפי שיקול דעתה של  

אחראי לכך שהמודעה ו/או הפרסום יפורסמו מחדש בנוסח ראוי  הספק  הינם מהותיים, יהיה    המכללה

במועד הראשון האפשרי לכך. הפרסום מחדש על פי הוראות סעיף זה    ,אמצעי מדיהבאותו    ,ומתוקן

מבלי לפגוע    .ולא תידרש כל תוספת תמורה מהמכללה בגין הפרסום האמור  הספקיהיה על חשבון  

באמור, יובהר כי המכללה תהא רשאית לדרוש פיצוי בגין הנזק שנגרם לה בשל הפרסום האמור, אף  

 ם חדש מתוקן על חשבון הספק. במקרה בו פורסם פרסו

)או מי מטעמו( ו/או אמצעי המדיה,  הספק  בעטיו של    המכללהבכל מקרה בו יחולו במודעה מטעם   .12.5

אינם מהותיים, ובכל מקרה בו לא יתבצע    המכללהאשר לפי שיקול דעתה של    ,שיבושים או ליקויים

מיד עם    המכללהצות את  אחראי לפ  הספקיהיה    ,)או מי מטעמו(  הספק  הפרסום המבוקש בעטיו של

 .דרישתה

 סודיות .13

ו/או ליחידותיה, שהגיע    למכללהמתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע  הספק   .13.1

כמפורט בהתחייבות לשמירה על סודיות שנחתמה    לידיעתו במהלך ו/או עקב מתן השירותים, הכל

 . חלק בלתי נפרד מן ההסכם ומהווה 1נספח מצורפת כואשר על ידו, 

מניות וליידע את עובדיו ו/או קבלני  ה שליטה ו/או בעלי  הידאג להחתים את בעליו ו/או בעלי  הספק   .13.2

לצורך מתן השירותים, בדבר התחייבות כאמור    שיידרמשנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם, להם  

 .ויוודא כי יקיימו התחייבות זו

לא יעשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד, במידת הנדרש בלבד ובקשר עם  הספק   .13.3

   .קשרות ולאחריהביצוע הסכם זה, בתוך תקופת ההת

 

 מניעת ניגוד עניינים  .14

זההספק   .14.1 בהסכם  כהגדרתה  ההתקשרות,  תקופת  כל  במהלך  כי  בזאת,  מ  ,מתחייב  התקשר  לימנע 

עידוד   בתחום  מדיה  רכש  שירותי  למתן  ו/או  הרשמה  עידוד  בתחום  פרסום  שירותי  למתן  בהסכם 

המשך  למעט  זאת    ,ניגוד ענייניםאשר יש בו כדי להעלות חשש לקיומו של    ,הרשמה עם מוסדות אחרים

עם   בת שלהמוסדות  התקשרות  ויחידותיהם/חברות  גבוהה  זכייתו  עמם    ,םלהשכלה  התקשר טרם 

  , יבקש להתקשר בהסכם כאמור  הספקככל ש  ,האמור לעיל  למרות  .1בנספח  הצהיר  עליהם  ובמכרז זה  

אינה מתחייבת בכל מקרה    המכללהמראש ובכתב ולבקש את אישורה.    למכללהיהיה רשאי לפנות  
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מוותר מראש על כל    אשרה, לא לאשרה או לאשרה בתנאים, והספקלאשר בקשה זו, ותהא רשאית ל

 .טענה בעניין זה

מתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו יהיה לו חשש לקיומו של ניגוד   הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .14.2

יימנע מקיום    המכללהבהזדמנות הראשונה, ועל פי דרישת    למכללהבכתב  , יודיע על כך  עניינים כלשהו

 שיש בו להקים את אותו ניגוד עניינים.קשר 

האיסור על הימצאות בניגוד עניינים כאמור יחול על כל עובדיו ו/או יועציו של משרד הפרסום ובעליו   .14.3

ו/או בעלי שליטה בו ו/או בעלי מניות בו, ומשרד הפרסום יביא תוכן ההתחייבות זו לידיעתם ויעשה  

 .במלואה על ידם תקויםאת כל המאמצים הנדרשים, על מנת לוודא כי התחייבות זו 

 ן רוחני קניי .15

בין    המכללה  .15.1 סוג שהוא,  מלוא הזכויות האחרות מכל  ובעלת  זכויות היוצרים היחידה  בעלת  תהא 

המוקנים עפ"י דין    –שימוש, מדגמים, סימן רשום, פטנט וכיו"ב    תרישיונוזכויות קניין רוחניות ובין  

"ב, אשר נוצרו  התהליכים, חומרי הפרסום וכיו   ,בכל היצירות, הפרסומות, הרעיונות, שיטות השיווק

ובין על ידי צדדים שלישיים    הספקאו נרכשו לצורך אספקת השירותים על פי הסכם זה, בין על ידי  

" הזכויות)להלן:  כדלקמן: מלוא  המפורטות  היצירות  האמור,  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  לרבות   ,)"

סרטונים,   אחרים,  אומנות  ודברי  גרפיקה  עיצוב,  אמנותי,  טקסט  או  לחניםטקסט    ,תשדירים, 

מרי פרסום, מוצרי תדמית ותצלומים שנעשו או  והקלטות, ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, תצוגות, ח 

, בהזמינו שרותי פרסום מגורמי  הספקבין אם השתמשו בהם ובין אם לאו.    -יוצרו בהתאם להסכם זה  

מכל הנוגעים בדבר,    יציג תנאי זה וישיג אישור בכתב ומראש  ,משנה או מיוצרים בהתאם להסכם זה

את מלוא הזכויות באופן בלעדי, ללא כל הגבלה כאמור לעיל, לרבות שחרור    מכללהשהם מעבירים ל

  אשימוש שהוכל  מתשלום תמלוגים כלשהם ולרבות הזכות להעביר את נושא הזכות לצד ג' או לעשות 

יציג    ,בזכות לחלופין,  אחר.  או  לאישהספק  מסחרי  אלה  זכויות  המגדיר  של  הסכם  המוקדם  ורה 

ויתקשר עם גורמי המשנה ו/או היוצרים כאמור רק לאחר קבלת אישורה בכתב של המכללה    המכללה 

 .  לאמור באותו הסכם

לתרגם, להכניס    ,זכות מוחלטת להשתמש, לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ  שלמכללהמוסכם במפורש   .15.2

תהליך וחומר פרסומי שנרכשו    ,רעיון  כל שינוי או תיקון, צמצום או הרחבה כפי שנראה לה בכל יצירה,

להבטיח, הלכה למעשה, אפשרות של מימוש  הספק על ידה )לרבות מוזיקה, תמונות, פונטים וכו'(. על  

באמצעות הכללת תנאים מתאימים בהסכמים או הסדרים עם הנוגעים בדבר,    -המכללהזכות זו ע"י  

  .ינויים על פי חוק זכויות יוצריםלרבות ויתור מפורש של היוצר על זכותו המוסרית למנוע ש

תהא משוחררת מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות כלשהי, לרבות זכות    שהמכללהמוסכם במפורש,   .15.3

הבטחת  - אחראי היחיד לגבי כל תביעה שבאה כתוצאה מאיהיהא  והספק  יוצרים או זכות מבצעים,  

בו, כולל    שתחויב בגין כל סכום    המכללהיפצה וישפה את    הספק  .כאמור בהסכם זה  מכללהזכויות ה

 .  הספקקיום הוראות סעיפים אלה על ידי  -, כתוצאה מאיתחויבהוצאותיה המשפטיות, אם  
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, לא ייכלל כל פרסום אשר יש בו  למכללהיוודא ויבטיח מראש כי במסגרת השירותים שיספק הספק   .15.4

פרטיות, וידאג להביא לידיעת  ללפגיעה בזכות  או חשש  ו/משום חשש ללשון הרע ו/או הוצאת דיבה  

המוקדם   המכללה  ולקבל אישורה  כזה  כל חשש  פרסום    הספק .  בכתב  מראש,  כל  כי  ויבטיח  יוודא 

שייעשה במסגרת השירותים, יעשה כדין ובטעם טוב ולא יהיה בו כדי לפגוע ביחיד או בקבוצה כלשהי  

 .לכל פרסום אשר עולה ממנו חשש כזה  ,ובכתב  מראש מכללה, וידאג לקבל אישור ההבאוכלוסיי 

מתחייב במהלך כל תקופת ההתקשרות לשמור ולאחסן את כל חומרי הפרסום שהופקו עבור  הספק   .15.5

בשוק  מכללהה המקובלים  האמצעים  בכל  זה  מידע  לאבטחת  תקופת    ,ולדאוג  סיום  ובמועד 

ידי   על  שיידרש  במועד אחר  או  מתחייב  המכללהההתקשרות  כל    הספק,  נתוני הפרסום  להזין את 

, לרבות קבצים ויזואליים וגרפיים, על גבי מדיה ניידת קבועה  המכללהוהשירות שיבוצעו על ידו עבור  

,  המכללהו/או כל אמצעי אחר המקובל בשוק ולהעביר אותם לידי   Disk On Key ו/או CD כדוגמת

 אשר תהיה רשאית לעשות בהם כרצונה. 

בהתאם להוראות כל דין וכי הוא יהיה האחראי    יעשה דו י מתחייב, כי כל פרסום שיבוצע על יהספק   .15.6

עבירה על החוק יש משום  כי בפרסום כלשהו  לרבות החוקים העוסקים    ,הבלעדי במקרה שיתברר 

פרסומת לקטינים,   על  הגבלות  פוגע,  בזכות    הטעיהבפרסום  פגע  בפעילותו  או אם  וכיו"ב,  בפרסום 

שקיבל מהרשויות או ביצע פעילות    ן לרישיופרטיות או בזכות לחיסיון או עבר על החוק או פעל בניגוד  ל

 .של אותו היתר כלשהי הטעונה היתר בהעדרו

מבצעים    הספק .15.7 עם  בקשר  בחוק  הנדרש  היתר  או  תקנון  לכל  אישור  ולקבל  להכין  אחראי  יהיה 

 .והגרלות

 אחריות בנזיקין .16

תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי  הספק יהיה אחראי לכל  .16.1

ו/או   ו/או לתלמידיה  ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה  ו/או לעובדיה  רכוש, שייגרמו למכללה 

כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק    ,למבקרים בקמפוס המכללה ו/או לכל צד שלישי אחר

ידו ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, והספק ינקוט  -ושל כל המועסק על

 בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.

, שלוחיה וכל הפועל  הספק לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיהמשחרר    ,בחתימתו על חוזה זה .16.2

בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור  

 בדרישת סעיף זה לעיל. 

בביצוע  איישהספק   .16.3 מטעמו  ו/או  בשמו  הפועל  כל  ו/או  עובדיו  כלפי  המלאה   באחריות 

ו/א חבלה  ו/או  תאונה  כל  בגין  זה,  שבחוזה  הספק  של  אבדן התחייבויותיו  ו/או  נזק   ו 

כתוצאה ו/או  במהלך  מהם  למי  שייגרמו  רכוש,  נזקי  ובין  גוף  נזקי  בין  הוצאה,   ו/או 

 מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה. 

לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה  מתחייב  הספק .16.4

לעיל, ובכל    16.3ו/או    16.1להם, כאמור בס״ק    ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי

לנזק, אבדן או הוצאה  ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר  פיצויים  לשלם    מקרה שהמכללה תאלץ 
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מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה,    -שהספק אחראי להם כאמור  

 לכך. וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר 

. הביטוח יכלול  קמפוס המכללההספק יבטח את עצמו וכן את עובדיו וציודו ו/או כל נציג מטעמו ב .16.5

את כל פעילות הספק ונציגיו בקמפוס המכללה וכן פעילות מחוץ למכללה הקשורה ו/או הנובעת  

כתוצאה  מהסכם זה, לרבות פגיעה בצד שלישי כתוצאה משימוש בנשק ו/או תאונת דרכים ו/או  

 מכל פעילות אחרת. 

 - ביטוח .16.6

פי  -פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם יהיה אחראי על -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על  .16.6.1

דין בחוזה,  כל  כמפורט  ביטוחים  לעשות  מתחייב  וההשתתפויות  זה  הספק  הביטוח  עלות   .

 .על הספק  בלבד נהלו חתהעצמיות 

ה .16.6.2 הביטוח  דרישות  זה    מצוינותכל  הספק    נהירשמתו  נהמיושתבחוזה  של  הביטוח  בפוליסות 

   בהתאם למועד הקבוע במסמכי המכרז. כללהימסרו למ יהן והעתק 

פי החוזה, הנם מזעריים ואין בהם  -ביטוחים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים על .16.6.3

להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה    האו מי מטעמ  כללהמשום אישור של המ

מנת למנוע הפסד  -לקבוע ביטוחים, גבולות אחריות וסכומי ביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על 

 .ולצד שלישי  כללהלו, למ

הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. הספק   .16.6.4

בגין כל נזק או    כללה מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי הממצהיר בזה בשמו ובשם מי  

סוג מכל  שיבוב  תביעת  לגבי  גם  וכך  כאמור,  אותם  לבטח  היה  שניתן  תביעות    ,אבדן  לרבות 

 .תחלוף מחברות ביטוח שמבטחות אותו

ובהתאם למועד שייקבע  לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים,   .16.6.5

לתקופת ביטוח   ותמתוארכ   ן שוב, כשההפוליסות    תא   כללה, ימציא הספק לממכללהבהודעת ה

 .נוספת

הספק ועל חשבונו ובאופן רצוף כל    ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר יחודשו ע"י   .16.6.6

שנים מתום מועד הסכם זה. פוליסות חבות מוצר    3  -ולא פחות מ  ,עוד יש לו אחריות עפ"י דין

 .יםחודש  6  -תכלולנה תקופת גילוי שלא תפחת מואחריות מקצועית 

מוסכם בזאת כי בהמצאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתן פטור   .16.6.7

פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות  - פי חוזה זה ו/או על- מאחריותו על  ספקכלשהו ל

 .אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח  כללהובין אם לאו, ואין בכך כדי להטיל על המ

הצדדים .16.6.8 בין  ומוסכם  המ  ,מוצהר  קיום    תרשאי   תהא  כללהכי  ואישור  הפוליסות  את  לבדוק 

לא    ,ביטוחים כ  תחייב   תהאאך  איןלעשות  או  בדיקתם  ספק,  הסר  למען  על-.  ידי  -בדיקתם 

פי חוזה  - יות על פי דין או אחר -את הספק מאחריות על  יםפוטר ם  אינ   ה או מי מטעמ  כללה המ

 .זה

- המצאת או אי -מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי .16.6.9

 . העיכוב כאמור בשל מוגריסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שי ה

פי פוליסה מכל סיבה, לרבות  -פי דין לנזקים בלתי מבוטחים על- לבדו יהיה אחראי על  הספק .16.6.10

 .נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה
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ו/או הבאים    כללהכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המ  ,הספק מצהיר .16.6.11

ב ב  המטעמ לשיפוי  זכאית  שהיא  כך  אחר  אותו  גין  של  וביטוח  הנ"ל  הביטוחים  עפ"י  נזק 

מכל אחריות לנזק כאמור.    הבאים מטעמה את המכללה ו/או  פוטר בזאת  ספק  , וההשהסדיר

 . האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון כלפי הספק

 " 2019"ביט    שלא יפחת מנוסחהפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תהיה בנוסח  .16.6.12

  כמבוטח נוסף בכפוף  המכללה( את  1הביטוחים שיסדיר הספק או הבאים מטעמו יכללו: ) .16.6.13

( סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד.  2להרחבי השיפוי. )

, הוויתור כאמור הוהבאים מטעמ  כללה( סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המ3)

( סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח  4לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. )

ידי  -והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על  כללהי מבטחי המכפל כלפ 

( סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא  5. )כללההמ

לידי המ יום מראש   60פחות  כללה לאם תימסר הודעה כתובה על כך באמצעות דואר רשום 

פי תנ על  פוליסה אפשרי רק  ))ביטול  והחוק(.  הפוליסה  לפיו מעשה או מחדל של  6אי  ( סעיף 

 .פי הפוליסה-לקבלת שיפוי על כללההספק בתום לב, לא יפגע בזכויות המ

אי .16.6.14 בגין:  וסייגים  חריגים  יבוטלו  מקצועית  אחריות  לביטוח  עובדים;  -בפוליסה  של  יושר 

ביטוח   מקרה  עקב  ועיכוב  השימוש  אובדן  לב;  בתום  מסמכות  בגין  חריגה  אחריות  מכוסה; 

דיבה,   הוצאת  ומסמכים;  מידע  אובדן  מבוטחים(;  לא  עצמם  המשנה  )קבלני  משנה  קבלני 

 . השמצה והוצאת לשון הרע; פגיעה בצנעת הפרט, רשלנות רבתי

)ירשםבפוליסה לביטוח אחריות   .16.6.15 ( סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת  1: 

ההתקש מיום  יחול  הרטרואקטיבי  המהכיסוי  בין  )  כללהרות  הספק.  "תקופת  2לבין  סעיף   )

למעט עקב    ,חידוש הביטוח-חודשים לאחר ביטול או אי  12ביטוח מאורכת" לתקופת גילוי של  

תשלום, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף  -מעשה מרמה או אי

( שפקעה.  הפוליסה  כפי  פליליים3ביטוח  בהליכים  "הגנה  של  הרחבה   )( "פגיעה  4".  סעיף   )

 .  (Personal Injury)"אישית

בגין מעשה או מחדל    כללה( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. אחריות המ1הרחבי השיפוי: ) .16.6.16

של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל  

בגין מעשה או    כללהחריות המ( ביטוח אחריות מקצועית. א2אחד מיחידי המבוטח בנפרד. )

הוצאה   כאילו  הביטוח  יחשב  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  ובכפוף  הספק,  של  מקצועי  מחדל 

הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כלפי  

 .בפוליסת צד ג' ובחבות מעבידים Personal Injury (3כללה. ) המ

ולתקופת הביטוח, ולא יפחתו מהסכומים  יוחי חבויות ה גבולות האחריות בביט .16.6.17 נם לתובע 

₪; ביטוח אחריות מקצועית בסך של    2,000,000כדלקמן: ביטוח סיכוני צד שלישי בסך של  

 .₪ ₪20,000,000; וביטוח חבות מעבידים בסך של  2,000,000

חים נוספים  ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטו  .16.6.18

הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא, ובכפוף   ו/או משלימים, יערוך

 .לכל ההרחבות והאמור לעיל

יהיו רשאים לשנות את תנאי והסדרי הביטוח    מטעם המכללה ו/או יועץ הביטוח    כללה המ .16.6.19

 .ספקיום מראש ל  30הנדרשים בחוזה זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 
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 . הוראות סעיף הביטוח הינן מעיקרי החוזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית .16.6.20

 

 ערבות לקיום חוזה  .17

במועד  פי חוזה זה, וכל אחת מהן, מתחייב הספק למסור  - להבטחת קיום התחייבויות הספק על .17.1

 (₪  אלף  מאה  )במילים:₪    100,000סך  -החוזה על ערבות בנקאית לקיום  הקבוע במסמכי המכרז,  

 "(.ערבות לקיום חוזה " -)להלן  

והספק יישא בעלויות    ,'הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המפורט במסמך ג .17.2

 הוצאתה. 

ההתקשרות .17.3 תקופת  כל  למשך  בתוקפה  תעמוד  תקופת    3ועוד    הערבות  סיום  לאחר  חודשים 

 ההתקשרות.  

מועד פקיעתה, שאם לא כן תחולט ללא  במהלך תקופת החוזה, במידת הצורך, תוארך הערבות לפני   .17.4

 הודעה מוקדמת. 

 הפרת החוזה וסעדים .18

 ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית:   ,בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים .18.1

 .15,14,, 13,  12,  11, 10, 7, 6הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  (א)

תיקונה בתוך פרק -בפסקה )א(, ואיהפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה  (ב)

 או חזרה על אותה הפרה. ,ידי המכללה-הזמן שנדרש לכך בכתב על

קדם מפרק ו/או מפרק זמני ו/או  מינוי  ו/או  כנגד הספק  צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים    מתן (ג)

פעולה כלשהי    ביצוע , או  נגד הספק  צו הקפאת הליכיםמתן  או  לספק ו/כונס נכסים זמני  

לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו  נגד הספק  של הוצאה לפועל  

)שלושים( יום   30שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם. 

יו,  דור עם נושי ידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שהוא הגיע לפשרה או ס-נתקבלה על  (ד)

 ארכה או פשרה למען הסדר איתם.  תכולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל

 הוכח להנחת דעתה של המכללה שהספק הסתלק מביצוע החוזה. (ה)

כשיש בידי המכללה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע   (ו)

 זה זה או ביצועו. שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחו

הוכח להנחת דעתה של המכללה שהצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז או במסמכי   (ז)

עובדה מהותית  גילה  לא  או שהספק  נכונה  אינה  על   ,החוזה  כדי להשפיע  בה  היה  אשר 

 ההתקשרות עמו. 

כי בכל מקרה של הפרה יסודית של אחת או יותר מהתניות החוזה, ישלם    ,מוסכם בין הצדדים .18.2

במקרה .  אלף ₪(  מאה )במילים:    ₪  100,000הוכחת נזק בשיעור  הספק למכללה פיצוי מוסכם, ללא  

אי הקבוע  ותלוחב עמידה  -של  ה   יםהזמנים  יום    ,חוזהבמסמכי  כל  בעבור  למכללה  הספק  ישלם 

 . ₪ 500סכום של  ,מתן השירותיםאיחור ב 
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לעיל,    18.118.2 על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפיםהספק מצהיר ומאשר בחתימתו  .18.3

האמור בהן, לרבות סבירות    והוא מוותר בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד

 סכומי הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים מראש.

 

בר  המכללה לתבוע מהספק סכומים נוספים כלשהם מעמאין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע   .18.4

פי  -פי חוזה זה ו/או על -לכל סעד על  לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותההמפורטים  לסכומים  

 כל דין. 

ת  .18.5 מהספקהמכללה  לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים  סכומי  את  לנכות  זכאית   היה 

בהתאם להוראות חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק, או להיפרע באמצעות חילוט הערבות לקיום  

את    וים כאמור לא ישחרריהחוזה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. תשלום הפיצויים או ניכו

 פי חוזה זה. -הספק מהתחייבויותיו על

 תנאים כלליים  .19

בכל מקרה של סתירה בעניינים טכניים/מקצועיים בהוראות מסמך כלשהו ממסמכי החוזה ו/או   .19.1

מנת  -בין הוראות מסמכי החוזה השונים, יפנה הספק בכתב למחלקת רכש ומכרזים במכללה על

 לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. 

אי .19.2 או  ויתור  או  הנחה  ארכה,  במועד  ,הפעלתה- שום  ובין  בכלל  של    ,בין  מזכויותיה  זכות  של 

בזכויות המכללה, ולא יהיה    גיעהלא ייחשבו כוויתור או כפ  ,המכללה עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין

 המכללה. מורשי החתימה של  ידי -אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ,להם תוקף

קדים ולא ילמדו ממנה  הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה ת .19.3

 גזירה שווה למקרה אחר. 

אלא אם נעשו    ,כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו בתוקף .19.4

 המכללה. מורשי החתימה של  בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי  

ה זכאית  פי דין, תהיה המכלל-פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על .19.5

בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל  

סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי חוזה זה או מכל מקור אחר, לרבות כדמי  

 נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי. 

קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו, אכיפתו  הסמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או  .19.6

 .  צפון )נוף הגליל(ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר בזה   .19.7

 ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. 

שת .19.8 עליהודעות  רשום  בדואר  תראינה  -שלחנה  במבוא,  המצוין  המען  לפי  למשנהו  אחד  צד  ידי 

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר    72כאילו הגיעו לנמען בתום  

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה    -ונתקבל על כך אישור טלפוני    -שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  

 הראשון שלאחר יום השידור.  ביום העסקים
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יזרעאל  עמק האקדמית המכללה  

 
 (צ"חל)בע"מ  שטרן  מקס ש"ע

 

 

 07/22מכרז פומבי 

 אספקת שירותי פרסום 

 למכללה האקדמית עמק יזרעאל
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 נספח 1-  הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים 
 

"( מצהיר/ה ומתחייב/ת  מציע)להלן ה"                    הח"מ, מורשה/מורשית חתימה מטעם                         אני

 כדלקמן:  ,"(המכללה )להלן "ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( כלפי המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

של   .1 ענייניה  סודיות  שמירת  כי  לי  ו/או  ,  המכללהידוע  תאגיד  ו/או  אדם  כל  משפטית    ישותלרבות 

 הינו תנאי מפתח להצלחתה ולכושר התחרות שלה.  ,הקשורים אליה

הנני מתחייב/ת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או   .2

בעבודת   הקשור  ידע  ו/או  מידע  כל  כלשהו,  האמורהמכללהגוף  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  כל    ,, 

ובין מורכבים  אם  )בין  המוגמרים  מפורקים(  המוצרים  מדעיים,    ,אם  )לרבות  נתונים  תכנית, 

ידע, מידע ו/או כל חלק ממנו, הנוגע ו/או קשור במחקר    ,סטטיסטיים, מסחריים, טכניים או טכנולוגיים(

ו/או פיתוח ו/או ייצור ו/או שיווק ו/או הפצה ו/או מכירה של מוצרים ו/או פרויקטים ו/או מתן שירות  

עוסקת ו/או תעסוק בהם מעת לעת, בין במישרין ובין בעקיפין,    כללה שהמלמוצרים ו/או לפרויקטים,  

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים, מפרטים, שרטוטים, טבלאות, דוגמאות, רישומים,  

דו"חות, מסקנות, המלצות, נתוני שיווק, מידע מסחרי, מידע הנוגע ללקוחות, שווקים, מחירים, סודות  

ם, סודות מסחריים, טכנולוגיה, ממצאים, מידע עסקי, נתונים כספיים, פרטים על  מקצועיים ועסקיי

בין אם בארץ ובין אם    ,ומוצריהם  ,נמצאת בקשרים  המכללהלקוחות ו/או ספקים ו/או יצרנים עימם  

תמחור, הנחות, פרטי עסקאות, שיטות    ,בחו"ל, שיטות שיווק, הפצה, פרסום, יחסי ציבור, קיום מכירות

, שהגיע אלי, בין בכתב  המכללהאו כל מידע אחר אודות מצבה העסקי, כלכלי או משפטי של  עבודה,  

)להלן:      07/22ובין בעל פה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם השירותים, כהגדרתם במכרז מס'  

ל,  פה ובין בכל דרך אחסון אחרת, וכן כל מידע כמפורט לעי- (" והכל בין בכתב, בין בעלהמידע הסודי"

ו/או עובדיה ו/או הלומדים בה ו/או מי מטעמה    המכללהקיים ו/או עתידי, שהצטבר ו/או יצטבר אצל  

במסגרת עסקיה ו/או דרכי ושיטות היצור ו/או שיווק מכירות ו/או פיתוח המוצרים ו/או הפרויקטים  

ך, המצאה, מוצר ו/או במסגרת ייצורם ו/או שיווקם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל תהלי 

זכויות קניין רוחני כלשהן הקשורות למוצרים ו/או    נהקומתו/או תוצר של פיתוח ו/או ייצור אשר בגינו  

מעת לעת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל    המכללההפרויקטים בהם עוסקת ו/או תעסוק  

מסחרי, וכן כל זכות קניין רוחני    זכויות הניתנות לרישום כזכות יוצרים ו/או פטנט ו/או מדגם ו/או סימן 

- רשומה או בלתי רשומה הקשורה למוצרים ו/או לפרויקטים וכיוצא באלה, אשר הושגו ו/או פותחו על

 ו/או נמסרו לה ו/או הגיעו לידה.   המכללהידי 

הנני מתחייב/ת כי לא אמסור ו/או אעביר, במישרין או בעקיפין לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל חומר   .3

ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך ו/או זיכרון נייד ו/או כל מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ  

 המכיל את המידע הסודי, כולו או מקצתו.  ,מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"ב

לא אפרסם ו/או אביא לידיעת אחרים, בין בעצמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילום שם, את תכנם   .4

,  נושא המכרז  השירותים מתן  כל מסמך רשמי, קובץ מחשב ו/או של מידע סודי שהגיע אלי עקב  של  

לא אעשה כל שימוש, לתועלתי ו/או לתועלת אחרים, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה, העברה, חיקוי  

והפצה, במידע הסודי כולו או מקצתו, אלא אם קיבלתי רשות לכך בכתב ומראש מאת הממונה על  

 .המכללהם מטעם השירותי
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הנני מתחייב/ת לנקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת למנוע חשיפת המידע הסודי או חלק ממנו לכל   .5

 גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי כתב זה. 

יגיע   .6 ו/או  לו  חשוף  סודי אשר אהיה  מידע  כל  ולא אעביר  אייצא  לא  לא אחשוף,  כי  הנני מצהיר/ה 

 ו במהלך מתן השירותים.לרשותי ו/או לידיעתי במסגרת ו/א

על כל שאלה ו/או בקשה לחשוף ו/או לייצא ו/או להעביר    מכללהאני מתחייב/ת כי אדווח באופן מידי ל .7

 מידע סודי לכל צד ג' שאינו מורשה. 

והן    למכללה לעיל יחולו עלי הן במשך תקופת מתן השירותים    7  -1ידוע לי כי חובותיי מכוח סעיפים   .8

 לת זמן כלשהי. בכל עת לאחריה, ללא הגב

את המידע הסודי אשר הגיע    למכללהידי, מכל סיבה שהיא, אחזיר  -מיד עם סיום מתן השירותים על .9

 לידי, ולא אשאיר בידי כל דבר ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או חומר הקשור בו.

הנני מאשר/ת כי כל זכויות הקניין הרוחני אשר נוצרו )ככל שנוצרו( על ידי ו/או בעזרתי בקשר עם   .10

המוחלטת מיום יצירתן    , ויהיו בבעלותה המלאההמכללההשירותים יהיו חלק מקניינה הבלעדי של  

הכל לפי המוקדם. מבלי    -ו/או גיבושן ו/או המצאתן ו/או תחילת תהליכי הפיתוח והחשיבה, בעניינן  

לגרוע מן האמור לעיל, אם תהיינה לי זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם השירותים,  

ה סופית, מוחלטת ובלתי חוזרת  , בהמחאלמכללההרי שזכויות אלו מועברות ומומחות בזה במלואן  

  המכללה והנני מתחייב/ת לעשות כל פעולה שתידרש על מנת להעביר ו/או לרשום את הזכויות לטובת 

 בזכויות כאמור, בישראל או בחו"ל. המכללהו/או על מנת להבטיח את זכויות הקניין של 

הסודי וכי לא סיפקתי    אני מצהיר/ה כי מעולם לא פעלתי מטעם או ייצגתי צד ג' בקשר עם המידע  .11

 מידע סודי לצד ג' כלשהו, וכי אינני פועל מטעם, מייצג או מספק מידע סודי לצד ג' כלשהו. 

 כי )מחק/י את המיותר(:בזה הריני מצהיר/ה  .12

 

 

 

 

 

 , להלן פירוט המוסדות ומהות הקשר עמם: הבמקרה שמתקיימים קשרים כאל 

 

 המוסד   שם  השירות   טיב  השירות   סיום  מועד

   

   

   

 

במכרז, אמנע מקיום כל פעילות ו/או  אני מתחייב/ת בזה כי במשך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה   .13

ם עידוד הרשמה ו/או מתן שירותי רכש מדיה בתחום עידוד הרשמה  וקשר, ובפרט שירותי פרסום בתח

חי, האקדמית כנרת והמכללה  -המכללה האקדמית גליל מערבי, מכללת תל:  עם)במישרין או בעקיפין(  

  להגשת   האחרון  במועד  קיימת   ותהתקשר  המשך כי אין באמור כדי למנוע    יובהר.  האקדמית צפת

  .לעיל 12  בסעיף לאמור בהתאם, המציע  ריהצה עליה, הצעות

  בתחום   במתן שירותי פרסום  לא מעורב/ת ו/או קשור/ה /  ה/או קשור/ו   ת /אני מעורב  במועד האחרון להגשת הצעות למכרז
הבאים: המכללה  אקדמיים  הלמוסדות    ,בעקיפין     או   במישרין   ,הרשמה  עידוד   בתחום  מדיה  רכש  שירותי   מתן ב  או /ו   הרשמה  עידוד 

  אשר   גוף אחר  או /ו  תאגיד כל  באמצעות  לרבות ,חי, האקדמית כנרת והמכללה האקדמית צפת- האקדמית גליל מערבי, מכללת תל
 .המציע  מטעם  קבלן   או/ו   יועץ  וכן  כאמור  גוף  או/ו  בתאגיד  שליטה  בעלי  הינם  בו  המניות  בעלי   או /ו   או מנהליו /המציע ו 
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ם עידוד הרשמה ו/או מתן שירותי  והמציע ירצה לתת שירותי פרסום בתח בו  אני מתחייב/ת כי במקרה   .14

בסעיף  המוזכרים    אלה   על נמנים    אינםשלמוסדות אקדמיים אחרים  רכש מדיה בתחום עידוד הרשמה  

המכללה תהא רשאית לאשרה, לא  בקש את אישורה. וא למכללהובכתב מראש אודיע על כך  לעיל, 13

   לאשרה או לאשרה בתנאים, ואני מוותר על כל טענה בעניין זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מתחייבים כי בכל מקרה שבו יהיה לנו חשש לקיומו של ניגוד עניינים,   .15

בכל מקרה שנראה לה כי    המכללהבהזדמנות הראשונה בכתב, ועל פי דרישת    למכללהנודיע על כך  

 קיים חשש לניגוד עניינים, נימנע מקיום קשר כאמור. 

לל  .16 ניתנת  זו  בהצהרה  הכלולה  משמעותה  הסכמתי  הבנת  תוך  הוגנת,  בלתי  השפעה  או  לחץ  כל  א 

 והיקפה. 

  

 ____________ חתימה:

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

                           ______________   גב' הופיע/ה בפני מר/          בזה כי ביום     ת/,עו"ד, מאשר                 אני הח"מ,   

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה                             ה לפי תעודת זהות מס'  /המוכר/ת לי אישית /שזיהיתיו

להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.  נכונות הצהרתו/ה 

 

 

 

 

 , מ.ר שם, חתימה וחותמת

 _________________________ 
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  הנדרשים  םבדרישות המקצועיות והשירותיהצהרה בדבר עמידה  -  2נספח 
 כרז המ של

 

 לכבוד:

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 

עמק   האקדמית  המכללה  לבקשת  בזאת,  להצהיר  עהריני/ו  )חל"יזרעאל  בע"מ  שטרן  מקס  )להלן:  "ש  צ( 

 "(, כי:המזמינה " או/ו "המכללה "

 

 . 12 נספחידוע לי/לנו כי "הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים" של המכרז הם  .1

ושא המכרז לפי כל המפרטים הטכניים  נ  יתן את השירותיםהריני/ו להצהיר בזאת, כי יש ביכולתנו ל .2

בכל   ולעמוד  המכרז  במפרטים  של  המופיעות  אלה  לרבות  המקצועיות,  ו/או  הטכניות  הדרישות 

 הטכניים הנ"ל. 

ידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת, תהא רשאית המכללה לחלט את הערבות הבנקאית   .3

שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש את ביטול החוזה בגין הפרה יסודית שלו וכן כל תרופה ו/או  

 המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.   סעדים אחרים

 

 __________ 

 ים / המצהיר
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 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  –  3נספח 

 

 שם המציע __________ 

 תאריך _____________ 

  (פרסוםשירותי  )זה  הנדרשים במכרז    המחזור הכספי של המציע, הנובע מפעילות בתחום השירותים .1

,  2019  שנים כל אחת מה, בלשנה  מיליון שקלים חדשים( )ללא מע"מ(שבעה  ₪ )  7,000,000הינו לפחות  

2020 ,2021  . 

 המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.  .2

ידוע לי שאם הצהרתי זו תתברר ככוזבת, תהא המכללה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמשכה   .3

ידי המציע לטובת המכללה ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעדים אחר המוקנים לה לפי כל דין ו/או  -על

 לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.  

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________   _____________ __      ___________  _____________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 לזיהוי בלבד: –חתימת רו"ח  

 

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 נספח 4-  טבלת  עמידה בדרישות הניסיון
 
 

 
טופס זה משמש לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונו של הספק בכלל   .א

 לצורך מתן ניקוד בקריטריון האיכות.  

 תקציב קשר   איש
 פרסום

 בכל   דיגיטל
מן   אחת 

השנים  
  )מתוך

  שנתיים
 לפחות( 

 תקציב
  שנתי    פרסום 

מן אחת       בכל 
  השנים
 )מתוך

 שנתיים 
 לפחות( 

 שירותי   מתן   תקופת
 פרסום 

 הלקוח   שם 

 מועד שם טלפון 
 סיום 

 מועד
 התחלה 

       

       

       

       

       

       

       
 
 

  
 

העתק חוזה / הזמנת עבודה / חשבונית / כל אסמכתא שתאשר    ** להוכחת ההתקשרות חובה לצרף  

 . את ההתקשרות
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המציע מפעיל במשרדו את כל המחלקות הבאות, המאוישות על  במועד האחרון להגשת ההצעות,   .ב

 ן, ככל שהמחלקה קיימת אצל המציע: לבטבלה שלה  V-לסמן ב . ישידי עובדים המועסקים על ידו

 שם המחלקה  ככל שהמחלקה קיימת  Vיש לסמן  

 ניהול לקוחות  

 )אסטרטגיה(  פלנינג 

 קריאטיב  

 סטודיו  

 דיגיטל  

  

קמפיינים פרסומיים בכל  של לפחות עשרה  ניסיון בניהול    יש  המציע   הספק   הדיגיטל שללמחלקת   .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: כן / לא )נא הקף    שלוש  ביןשנה מ

 בעיגול את החלופה הנכונה(. 

נא הקף  )  חיצונית*בעצמו ו/או על ידי רכש מדיה מחברה    -המציע סיפק שירותי רכש מדיה  הספק   .2

כאשר השירותים עבור כל אחד מלקוחות  ( לחמישה לקוחות לפחות,  בעיגול את החלופה הנכונה

השנים    3אלה ניתנו במשך שנתיים רצופות לפחות. כלל השירותים ללקוחות המצוינים ניתנו במהלך  

 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  

 

 : החיצונית ציג להלן את פרטי החברה*מציע שרוכש מדיה מחברה חיצונית י

 

 _______________________________________________ 

 

 לעיל:  2להלן פירוט לקוחות כאמור בסעיף 

 

 שם הלקוח  רכש מדיה תקופת מתן שירותי  איש קשר 

 מועד התחלה  מועד סיום  שם טלפון 

     

     

     

     

     



 
 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

פרסום במדיה    וכן(  SEM  –ו    SEOבעל יכולת לספק שירותי חיפוש )מצהיר כי הינו  המציע  הספק   .3

מובהר כי בסעיף זה ביצוע השירותים האמורים יכול להיעשות גם באמצעות    החברתית ואנליטיקה.

 . קבלן משנה

 :יש למלא את הטבלה הרצ"ב בהתאם

 

 תאריך הקמת המחלקה   שם השירות 

 ככל שקיימת 

 במידה והשירות ניתן על ידי חברה  

 חיצונית יש לרשום את שם החברה  
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 פירוט אודות ניסיון המציע לצורך ניקוד האיכות  .ג

  

 של המשרד.  לצרף להצעתו תיק עבודותלצורך ניקוד האיכות, על המציע לפרט להלן אודות משרדו וכן,  

 

 המציע בתחום הפרסום:___________.   ןשנות ניסיו מספר  .1

 . :_______ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  ו של המציעעובדים במשרד המספר  .2

קודם   .3 הרשמה  ניסיון  עידוד  בתחום  לפחות  שנתיים  /איןשל  )יש  גבוהה  להשכלה  מוסדות  ניסיון    עם 

 . נא פרט את שמ/ות המוסד/ות( ,ואם יש ;כאמור

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 "ח: רו חתימת

רו"ח______________  אני ריש   ,  מספר  מבקר  יוןבעל/ת  המציע  /________,  הספק  ת 

 . זה 4בנספח  המופיעיםהכספיים בזאת את נכונות הנתונים  ת/מאשר ,___________

 

 , חתימה וחותמתמלא שם        

 _________________________ 

 

 :ספק המציעה ית/ "למנכ חתימת

  האמורבזאת את נכונות    ת /___________ מאשרהספק המציע  ית /מנכ"ל,  ______________  אני

 .  זה 4בנספח  

 

 חתימה ו מלא שם

 _________________________ 
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 נספח 5  – רשימת ממליצים
 

 השירות תיאור   מייל -איי טלפון  איש קשר ותפקידו  שם הלקוח 
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 נספח 6  – התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 
 

נושא _______________ אני הח"מ   מורשהפרהמסש  "זת  ת/,  החתימה    ית/___________, 

" ___________________ מטעם__________________ שמספרו   מתחייבהמציע)להלן:  כי    ת/"(, 

המציע יקיים בכל תקופת ההתקשרות עם המכללה, ככל שיזכה במכרז, את חובותיו בעניין שמירת זכויות  

עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת  

 השירותים.מתן או ו/העבודה 

 

 

 

 

 

   
בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך   חתימת וחותמת המציע  
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 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול תצהיר בהתאם –7 נספח

 

מורשה ___________   פרהמסשז "ת  ת/, נושא _____________ אני הח"מ   מטעם  ית/,    החתימה 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  המציע)להלן: "_____________שמספרו   _____________________ 

בזאת, בכתב,    ה /לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  ה /אהיה צפוילומר את האמת וכי  

 כדלקמן: 

ת שירותי  אספק  07/22תצהיר זה בשם המציע, בקשר להגשת הצעה במכרז פומבי מס'    ת/אני נותן  .1

 ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  ם למכללה האקדמית עמק יזרעאל,  פרסו

 כי התקיים במציע אחד מאלה:  ה/הנני מצהיר  .2

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים -המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו בפסק .2.1

או לפי חוק שכר מינימום,    1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 . 1987-תשמ"ז

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  -או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק  אם המציע  .2.2

או לפי חוק שכר מינימום,     1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

, הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  1987-תשמ"ז

 האחרונה. 

 כי מתקיים במציע אחד מאלה:  ה/ הנני מצהירעוד  .3

סעיף   .3.1 תשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  על  1998  -לחוק  חלות  אינן   ,

 המציע. 

     והוא , חלות עליו  1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   .3.2

 מקיים אותן.  

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה    ת /לפחות, אני מתחייבעובדים    100ככל שהמציע מעסיק  

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

קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  

כי נעשתה    ה/הנני מצהיר  –תיים כאמור ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  והשירותים החבר 

 לחוק שוויון זכויות, פעלתי ליישומן;   9פניה כנדרש, וככל שהתקבלו הנחיות ליישום חובות לפי סעיף 

להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה    ת /אני מתחייב

 ימים ממועד ההתקשרות. 30ותים החברתיים, בתוך והשיר 
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 כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   -" בעבירה, ויתר המונחים "הורשע", בעל זיקה "

 . 1976- תשל"ו

 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  _________ כי שמי הוא   ה/הנני מצהיר 
 אמת.  -תוכן תצהירי  

   

 חתימה וחותמת המציע  בשם המציע  ת/מלא של החותםשם  תאריך 

 

 

 

 

 

 אישור

 

 מרחוב ______________   ______ , עו"ד/רו"ח, בעל/ת מ.ר. _____________ אני הח"מ,  

 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'____________ שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום  

תצהיר זה לאחר  ______________/ המוכר/ת לי אישית, וחתם/ה על  פרהמסשז  "ידי הצגת ת-עצמו/ה על 

שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי ת/יהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי. 

 
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 נספח 8  – הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
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, אנו הח"מ  1977 -בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .1

 ________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן: 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר   1.1

של   מחדל  ו/או  מעשה  ו/או  החלטה  על  בעקיפין  ו/או  במישרין  להשפיע  במטרה  ערך,  בעל 

"( ו/או של  המכללה "  –)להלן  ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  המכללה האקדמית עמק יזרעאל  

או של עובד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז  נושא משרה במכללה ו/

 זה ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

עובד   1.2 ו/או  במכללה  משרה  נושא  עם  בעקיפין,  ו/או  במישרין  פעולה,  לשתף  ו/או  לשדל  לא 

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליכי  

 ז ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. המכר

עובד   1.3 ו/או  במכללה  משרה  נושא  עם  בעקיפין,  ו/או  במישרין  פעולה,  לשתף  ו/או  לשדל  לא 

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או  

 לא תחרותית. 

התקשרות עם המכללה ו/או כל    לעיל במסגרת הליכי  1.3-  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   1.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם. 

 

לעיל, ידוע לנו כי המכללה שומרת לעצמה    1היה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליכי המכרז לגביהם קיים חשד כי נעשתה  

ו/או לא לקבל הצעתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את  הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר  

 זכייתנו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהמכרז. 

ומי   .3 סוכנינו  נציגינו,  שלנו,  המשנה  קבלני  עובדינו,  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  להביא  מתחייבים  אנו 

 ללה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. מטעמנו המעורבים בכל דרך שהיא בהליכי המכרז של המכ

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם: ______________        חתימה: _____________    חותמת )חברה(: ____________ 
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 נספח 9  –   הצוות של המציע 

 
מציע  הת במקרה של זכיי ,של המציע במשרדו המכללהלמציע חברי צוות, בעלי תפקיד וותק שירכזו את תיק 

 :אמורהלהלן פרטי חברי הצוות  .באופן קבוע ושוטףוזאת , במכרז
 

 
 

 .המוזכריםקורות החיים של חברי הצוות  את יש לצרףכמו כן, 
 

 .המעידים על ניסיונם המקצועי של חברי הצוות הנ"לניתן לצרף מסמכים רלוונטיים נוספים 
 

, כל חברי הצוות המפורטים לעיל, יידרשו להיות זמינים לפניות  מציע במכרזהת  ידוע לי, כי במקרה של זכיי 
 ., הכל כמפורט במסמכי ההסכםהמכללהוכן לקחת חלק בפגישות  המכללהנציגי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חבר תפקיד של  מלא  הצוות   ת/שם 
 המוצע

 שנות ותק בעולם הפרסום
 

   בעולם הפרסום  ניסיון  ת/בעל ת/תקציבאי
   לקוח בעל ניסיון של בעולם הפרסום ת /מנהל -סופרווייזר 

   מחלקת דיגיטל  ת /מנהל
   קריאייטיב  ת /מנהל
   מדיה אונליין + אופליין  ת /מנהל

   פלנינג )אסטרטגיה( 
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 ריכוז מידע ארגוני - 10נספח 

 

 שם המציע: ____________________________________________________ .1

 _________________  :מספר רישום במרשם המתנהל על פי דין )כדוגמת רשם החברות( .2

 _______________________________________________________כתובת:  .3

 כתובת משרד רשום:  _____________________________________________ .4

 מספר טלפון: __________________________________________________  .5

 טלפון נייד: _________________________________________________  פרמס .6

 :  __________________________________________ דואר אלקטרוניכתובת  .7

 עיסוק עיקרי: __________________________________________________  .8

 :המציע אצל אנשי המפתח  .9

 
וןשנות ותק/ניסי שם  תחום התמחות  

   
   
   
   

 

 :בכל הנוגע למכרז המציע םאיש הקשר מטע .10

 ______________________________ שם מלא: 

 המציע: _____________________________   אצלתפקיד 

 מספר טלפון נייד: _________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

שנמסרו לעיל וכי  ידוע לנו שכל פניה/מענה של המכללה אלינו בנוגע למכרז זה, יעשו לפי הנתונים  

 הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו לכל דבר ועניין. 
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 )תרגיל מכרז(   הבריף -11נספח 
 
 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל עומדת להשיק תוכנית להסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית ושמה לה ליעד  

 בשנת הלימודים הראשונה.  בתוכניתסטודנטים רשומים  60של  מספר להגיע ל

 

   ות:נועד להראות דרכי התמודדות ראשוני, שאנא הציגו מענה ראשוני לבריף שלהלן

 ; זיהוי וזיקוק האתגר השיווקי/פרסומי •

 ; כיצד ניגשים למלאכת גיבוש האסטרטגיה הפרסומית והשיווקית •

כולל קונספט קריאטיבי ראשוני, דוגמאות ותוכנית מדיה    ,לפועל  ת האסטרטגיה הזוכיצד מוציאים א •

 . )הכוללת את חלוקת התקציב בו נדרש לעמוד( ראשונית 

 ₪.   500,000תרגיל הינו אליו הנכם נדרשים להתייחס ב התקציב

 

עניק ניקוד לכל אחת  תש  המכללה,מטעם  ועדת האיכות  תיבחן כאמור על ידי  על כלל מרכיביה  המצגת  

בהתא המצגות  )מן  הבאים:  לקריטריונים  מידת    (1ם  ועיצובית(.  )רעיונית  קריאטיבית  מקצוענות 

( והיצירתיות;  לבריף2החדשנות  המוצע  הפרסומי  הקו  התאמת  מידת  הקו  3)  ;(  התאמת  מידת   )

( וכיו"ב(;  )תקציב  ביצוע  למגבלות  ניסיון,  4הפרסומי  מוטיבציה,  מהצוות,  כללית  התרשמות   )

( מידת ההתייחסות לקהלי יעד, בחירת המדיות הנכונות, פרמטרים  5מקצועיות ומענה על שאלות; )

אופטימיזצ  ושיטות  מ  יהנמדדים  אחד  לכל  השונות.  הא  חמשתבמדיות  יינתן  הקריטריונים  מורים 

 .  משקל יחסי שווה
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 הנדרשים  שירותיםהמפרט הדרישות המקצועיות ו  -  12נספח 
  

השירותים    יידרש לספק את   הספק הזוכה מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכם,  

 :הבאים, ללא כל תמורה נוספת, בהתאם לאמור להלן

 

וזמין במשך שעות העבודה הנהוגות   .1 , שיהיה אמון על הקשר  במכללההקצאת איש צוות דיגיטל קבוע 

 .בכל תחומי הדיגיטל המכללההשוטף עם  

פרסום   .2 ותוכנית  אסטרטגיה  והכנת  ופוטנציאליים  נוכחיים  שווקים  ניתוח  פלנינג,  אסטרטגי,  תכנון 

 למכללה. 

בתחומי  .3 המשרד  שצבר  והניסיון  הידע  מלוא  הקו    העמדת  בבניית  יישומם  השונים,  והמדיה  הפרסום 

 .ומתן יעוץ אסטרטגי ותדמיתי שוטף לקידום צרכיה המכללההפרסומי שיגובש עבור 

הכולל: אומדן עלויות והוצאות של כל שירותי הפרסום באופן    ,הכנת תקציב מפורט עפ"י תוכנית הפרסום .4

ם הנדרשים, תוך הבטחת קבלת המחירים  מפורט ומדויק, לרבות עלויות אמצעי הפרסום וחומרי הפרסו

 .  והתנאים הנוחים ביותר אותם ניתן להשיג בשוק

מבחינה    ,לבין אמצעי המדיה השונים, לקבלת ההצעות הטובות ביותר  המכללהיתווך בין    הספק הזוכה .5

 לפרסום.   ,מסחרית וכלכלית

ובמסגרת התקציב המאושר,    המכללההוצאה אל הפועל של תוכנית הפרסום, לאחר שאושרה ע"י נציג   .6

 .בתחומי המדיה השונים

 .תוכן לקמפיינים ורכיבי המדיה השונים ה שלוכתיב  היציר .7

אופליין(, ובכלל זה שירותי סטודיו ועיצוב גרפי של  ובניית קונספט קריאטיבי לכל סוגי המדיה )אונליין   .8

דה הקריאטיבית והרעיונית הכרוכה בפרסום, לרבות כתיבת קופי בעברית או לועזית, גרפיקה, הגהה  העבו

 .וביצוע התאמות גודל וסוג לכל כלי המדיה

)לרבות .9 (, התאמות  מוביילדפי נחיתה, באנרים, הנפשה והתאמות ל  :עיצוב והפקות קמפיינים בדיגיטל 

 בדפי נחיתה ורכיבי קמפיין דיגיטלי.   תכנון חווית משתמש ,גודל וסוג לכל כלי המדיה

 . המכללהתכנות עמודי נחיתה לקמפיינים השונים ואחסונם על גבי שרתי  .10

הקמפיי .11 לרבות:ניהול  במהלך    נים,  אופטימיזציה  ביצועי  הפרסום,  ולכלי  לקמפיינים  ביצועים  בקרת 

 .המכללהישת חות ביצוע עפ"י דר"חות כולל שימוש בכלי אנליטיקה והצגת דו" קמפיין, ניתוח דו

 .ביצוע מחקר מילים, יחסי המרה ובקרה על רשתות שותפים וכיו"ב .12

 :פיקוח ובקרה על תהליך הביצוע ואפקטיביות הפרסום, לרבות אך לא רק .13

 המכללה. במוקדי המכירות של   יםהלידים המתקבל מספרבחינת   .13.1

 .במכללהלימודים  לקביעת פגישת ייעוץ ובהמשך לרישום ל  בחינת איכות הלידים: רלוונטיות הלידים .13.2

ספק  יעביר ה  ,שבועיים במהלך כל קמפיין, לצד תובנות והמלצות להמשך. בנוסף-חות ביצוע דו" העברת דו .14

ימי עסקים    5יוגש עד  ר  שוא  ,הכולל תובנות והמלצות לפעילויות עתידיות  ,ח סיכום מפורט"דו  הזוכה

 .מסיום הקמפיין

ואחריות על ריכוז הלידים והעברת    ,ת בקרה וממשק ניהול לידים לבחינת כל הקמפייניםהקמת מערכו .15

 .המכללה. נדרשת התממשקות עם מערכות  למכללהגישה אליהם 
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פרסומות .16 ליצירת  המשמשים  החומרים  כל  של  הולמת  ואחזקה  סקיצות,  -סרטי  :לרבות  ,שמירה  קול, 

אחרי    למכללהוהבטחת החזרתם    ,המכללהציורים, צילומים, קבצי אודיו ווידאו וכיוצ"ב, שהינם רכוש  

לרשות   והעמדתם  שמירתם  או  הפרסום,  לצורך  שלישי  צד  ע"י  בהם  לפי    המכללההשימוש  עת  בכל 

 . , הכל לפי בחירת המכללהדרישתה, גם בתום הסכם זה 

הוצאות    : )המצגת תכלול נתונים אודות  לחציוןאחת    ,באופן שוטף  לה למכלהעברת פרזנטציית מתחרים   .17

מדיה, קמפיינים, ערוצי פעילות, ניתוח קריאטיב, ניתוח אסטרטגי של מתחרים וכדומה(. המצגת תכלול  

 ."יפעת בקרת פרסום"נתונים על בסיס  

רדיו   .18 תשדירי  חוצות,  פרסום  הכתובה,  בעיתונות  מודעות  של  הביצוע  טיב  על  ופיקוח  אימות  בדיקה, 

על סוכניו וקבלניו,   , וטלוויזיה, קמפיינים בדיגיטל או אמצעים אחרים שהוצאו לפועל ע"י אמצעי המדיה

 .בצורה שבה נעשה הדבר בדרך כלל ע"י מפרסם ברמה הגבוהה ביותר ובאופן המקצועי ביותר

פתוחים,   .19 לימים  שיווקיים  חומרים  )כולל  שונים  מסוגים  שיווקיים  חומרים  ועיצוב  סטודיו  שירותי 

ומבלי שהדבר יהווה כל התחייבות   לצורך התרשמות בלבד ,רולאפים וכו'(. בהקשר זה ,פליירים, חוברות

  עוד   היו  שנה,, נוסף על פעילות הפרפורמנס השוטפת לאורך כל הכי בשנה האחרונה  יצוין,  מצד המכללה

 . יום פתוח אחדוAwareness  ם שלקמפייני 5-כ

נוספות על .20 ה של  פי הצורך. הישיבות תתקיימנה בהתאם לצרכי -השתתפות בישיבות חודשיות וישיבות 

 .המכללה

ביצוע השירותים    המכללהנציג/ת   .21 על  ולבקרה  ליישום תהליכי העבודה השוטפים, לפיקוח  האחראי/ת 

הספק  "(.  המכללה נציג/ת  )להלן: "  של המכללהנהל/ת הפרסום והשיווק  מ  תהיה/במסגרת ההסכם יהיה 

על פי הצורך ובהתאם    ,במכללהוייפגש עם גורמים נוספים  המכללה  יתנהל ישירות מול נציג/ת    הזוכה

 .להנחיותיו/ה

  זוכה ה. הספק  ( Shutterstock:מתן שימוש במאגר תמונות עפ"י צורך מתוך מאגר תמונות מורשה )כגון .22

 .מתחייב כי שימוש במאגר כאמור יתבצע עפ"י דין ומבלי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים

ל .23 ייעודית  ובמדיה  בכלים  מגזרית  פעילות  כך אותו  ניהול  לשם  להיעזר  ניתן  אופליין(.   + )אונליין  קהל 

ים, פריסת  יהאחריות המלאה על התוצרים הקריאטיב   , אולם'זה כצד ג  קהלבבמשרד פרסום המתמחה  

 .בלבד ספק הזוכההמדיה, תוצאות, עמידה ביעדים וההתנהלות השוטפת תחול על ה

(.  וכו'  , אחוז בונוסים צפוי CPL  ,CPC) כמותיים   יעדיםתשלב תמיד    למכללה פריסת המדיה אשר תוגש   .24

על   ובלוחות    קספה  ןניסיוועל    המכללההעבר של    ןניסיו היעדים יתבססו  הזוכה. עמידה ביעד הכמותי 

 .ותוצג כחלק מסיכום כל קמפיין ספק הזוכה הזמנים הנדרשים תהיה באחריות ה

( לכלל המסלולים )תואר ראשון, תואר שני, אחר(  DISPLAY-ו  SEARCHבניית מחקר מילים וקהלים ) .25

 .המכללהמחקר המילים יאושר מראש ע"י  .('והקמפיינים )יום פתוח, סמסטר אביב וכו

וכן ניהול מדדים    המכללהניהול תקציב, לו"ז, ניהול פעילות הפרסום של  :  שירותי ניהול לקוח הכוללים .26

 .ויעדים

 .יצירת תכנית עבודה רבעונית ליישום האסטרטגיה )רעיונות למגוון תכנים ופעילויות( והצגתה בגאנט .27

 .עיתונותפרסום מודעות מטעם לשכת הנשיא ב  .28

  ,, הקפדה על הגההזה עמידה בדרישות איכות שירות גבוהות, לרבות עמידה בלו"ז כפי שמפורט בנספח   .29

 .למידה והכרה של תחום ההשכלה הגבוהה בישראל והלכי הרוח הרווחים בקרב הציבור בנושא זה

פגישות עם  באמצעות  לרבות    ,המכללהלימוד המאפיינים, הצרכים, המטרות והאילוצים העומדים בפני   .30

 .בהתאם והצעת קו פרסומי ,גורמים בהנהלה ונציגי אגף השיווק
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על כל הכרוך בכך,    המכללהיישום התגובות וההערות שיתקבלו מנציגי   .31 וגיבוש קו פרסומי כלל מוסדי 

 .בכלי המדיה השונים המכללהמסגרת לאופן בו תוצג  כשישמש כבסיס ו

,  פי דרישת המכללה- , על תוצאותיהן  לרבותחות והערכות מפורטות על ביצוע התוכניות שאושרו  "הפקת דו  .32

אחרים  המכללהייצוג   וספקים  המדיה  אמצעי  מול  מסחרי  האופטימאליים,    ,במו"מ  התנאים  לקבלת 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם. -אמצעי המדיה וכיו"ב  ן המכללה לביןותיווך בי 

 

 לאחר הזכייה במכרז  של הספק הזוכה ם לתהליכי עבודה נדרשי לוח זמנים
  

ימי  אל הספק הזוכה בקשההבריף/ה שליחת תהליך עבודה משלב  מספר 
 עסקים

  מקסימאלי
מיום  לביצוע 

  שליחת
ע"י   הבקשה 

 המכללה 
  מדיה

 3 כולל גאנט מתוארך לפי כלים  ,למכללההעברת פריסת מדיה 
 1 העברת הצעת מחיר 

 1 מדיה מתוקנת לאחר הערות העברת פריסת 
  קריאטיב וביצוע גרפי 

 2 הצגת קונספט / סטורי בורד לאחר קבלת בריף 
 2 הצגת קריאטיב מעוצב לאחר קבלת בריף )במידה ולא הוצג קונספט/סטורי בורד(

וכד חוצות  שילוט  באנרים,  )מיניסייט,  מעוצבים  פרסום  חומרי  בהתאם    '(הצגת 
 לפריסת מדיה ולאחר אישור קריאטיב 

2 

 1 ים בהתאם לפריסת מדיה ולאחר אישור קריאטיב י הצגת פרטים טקסטואל
 1 ביצוע תיקונים בגרפיקה 

 2 תכנות דפי נחיתה וטפסי לידים והקמת ממשק ניהול לידים
 1 לפי הצורך   ביצוע תיקונים בתכנות

 1-2 התאמות גודל לפי פריסת מדיה ואתר 
  דו"חות מדיה

 פעמיים בשבוע  חות סטטוס שוטפים "העברת דו 
 1 ח ביניים )מעבר לדו"חות השוטפים( "בקשה מיוחדת לקבלת דו 

  
 הבהרות נוספות

לדעת   קריאטיב ייחודי כאשר מדובר ב נוגעים לקמפיינים סטנדרטיים.   מצוינים בטבלה לעיללוחות הזמנים ה

 .  , לפי שיקול דעתה של המכללהלגופו של ענייןלוחות הזמנים ייקבעו המכללה,  

 

, ייחשב אותו יום עסקים  17:00עד השעה    הספק הזוכה  נשלחה אל  המכללה בקשת  ככל שיום עסקים:  ***  

ונדרש להגיב תוך יום עסקים אחד, יש לשלוח    16:00)כך לדג', אם נשלחה בקשה בשעה    לצורך מניין הימים

תיחשב הבקשה כאילו התקבלה ביום    ,לאחר שעה זו.  של יום העסקים שלאחר מכן(  16:00מענה עד השעה  

 העסקים שלמחרת )למעט מודעות אבל דחופות לעיתונות(.
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 נספח 13 –  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות 
 

 

 לכבוד: 

 "( המכללהצ( )להלן: ""ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 אספקת שירותי פרסום למכללה האקדמית עמק יזרעאל  – 07/22הנדון:  מכרז פומבי מס' 

 

 אנו, הח"מ, מתכבדים בזאת להגיש למכללה את הצעתנו למכרז הפומבי שבנדון.  .1

 : כי ,אנו מצהירים בזה .2

ושא  נ בחנו בקפדנות ובעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נוסח הסכם ההתקשרות לביצוע העבודות  .2.1

של   הטכניים  הביטוח, המפרטים  נספח  נספחי הערבויות,  הצעות,  להציע  ההזמנה  המכרז, מסמך 

 המכרז, כתב הכמויות וכל מסמך רלוונטי אחר שצורף למסמכי המכרז. 

ורט בכתב הכמויות המצורף למסמך זה והמהווה חלק בלתי  המחירים המוצעים על ידנו, כפי המפ .2.2

נפרד ממנו, בכלל, וביחס לכל אחד מרכיביו בנפרד, נקבעו על בסיס בחינה ובדיקה מקצועית, וכי יש  

 בהם כדי להוות תמורה מלאה וראויה לביצוע העבודה על כל מרכיביה. 

בה ואנו מסכימים לאמור בה    קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו את כל האמור  .2.3

 ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פיה. 

 קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו.  .2.4

קיבלנו את כל המידע לביצוע הפרויקט ועשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת להעריך   2.5

 כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו.את מהות העבודה, 

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות על   2.6

 הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. - ידיעה ו/או אי-אי

על  פי מסמכי המכרז, ביכולתנו לעמוד בעת ביצוע העבודה בפו -אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים על 2.7

ושא המכרז  נ בכל הוראות המפרטים הטכניים של המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה  

ולבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז, החוזה ונספחיו ולבצע את העבודה  

 בכלל, וכל אחד ממרכיביה, תמורת המחירים הכלולים בהצעתנו. 

כ 2.8 את  להשיג  בכוחנו  או  עלברשותנו  הדרוש  והציוד  האדם  כוח  את  -ל  מקצועי  באופן  לספק  מנת 

 ושא המכרז.נ השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות 
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על 2.9 שנרשמו  כפי  בהצעתנו  הכלולים  ובין  - המחירים  מיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים  ידינו 

, לרבות: רווח,  פי תנאי המכרז-כלליות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה והשירות על 

 מיסים, ביטוחים, שירות, היטלים וכל הוצאה אחרת.  

בהצעתנו זו ובקיומה על ידנו )אם תתקבל על ידכם(, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים, זכות   2.10

מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד ג', וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו זו ולהתקשר  

כל שהצעתנו תיבחר על ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו זו מהווה תנאי יסודי  ושא מכרז זה )כנבהסכם  

 ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. 2.11

התאגיד 2.12 כנגד  ו/או  תאגיד  שאנו  ככל  בתאגיד,  השליטה  מבעלי  מי  כנגד  ו/או  כנגדנו  עומדות    , לא 

 תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. 

אנו מכירים את כל הדינים והחוקים המתייחסים לשירותים שניתן לכם ומתחייבים לפעול לפיהם,   2.13

 לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת. 

מציא  נימים מאותו מועד,    14-יאוחר מ   כי עם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז ולא  ,אנו מתחייבים 2.14

וכן לחתום על החוזה    ,את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם אישור הביטוח, ו/או כל מסמך נדרש אחר

   .אם בוצעו ,על כל נספחיו והשינויים שבוצעו בו

תוך   מקצתה,  או  כולה  זה,  בס"ק  האמורה  התחייבותנו  את  נמלא  שלא  האמור,  פרק  ככל  הזמן 

ושא המכרז  נהמכללה תהא פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא רשאית למסור את ביצוע השירות  

 .למציע אחר

ותהא תקפה במשך ששה חודשים מהמועד    , הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי 2.15

 .יהםנמב לפי המאוחר  –האחרון להגשת הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז 

ידה התחייבות  - ו מסכימים כי המכללה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה עלאנ 2.16

 בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המכללה. 

חוזה מחייב בינינו, מבלי    ה יד-לראות בהצעתנו זו וקבלתה על   תזכאי  אתה  המכללה כי    ,אנו מסכימים 2.17

מכי המכרז, ובייחוד מזכותה למסור את  שהדבר יגרע מזכויותיה האחרות של המכללה כאמור במס

 . מתן השירות לכל אחד אחר, במקרה בו לא המצאנו את כל המסמכים הנדרשים לאחר הזכייה

ן  2.18 ואמיתי בטבלת הניסיון של המכרז ובכל מסמך    הננו מצהירים כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה כֵּ

כי במקרה בו יתברר כי המענה שניתן הוא  ו, וברור לנו  נ אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונ

בגדר "הצהרה כוזבת" או כלל מצג שווא, המכללה תהא רשאית לפסול הצעתנו או לבטל ההתקשרות  

 עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות.
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מי  ידוע לנו כי באם תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או   2.19

ושא מכרז זה, יהא עלינו לטפל בתביעה ולשלם כל סכום  נשבא מטעמה, בקשר עם ביצוע הפרויקט  

ידי בית משפט.  - על  ,שייפסק לחובת המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה כאמור

לוא  אנו מתחייבים כי מיד עם הגשת תביעה כאמור, אנו נודיע לבית המשפט על כך שאנו נוטלים את מ

האחריות על הטיפול בה וכן מתחייבים לשלם כל סכום שייפסק אף לחובת המכללה. המכללה תודיע  

 לנו על תביעות ו/או דרישות, כאמור, על מנת לאפשר לנו להתגונן מפניהן.  

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו וכי הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה הנ"ל. כמו   2.20

לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  - רים כי הצעתנו מוגשת בתוםכן, הננו מצהי

 המגישים הצעות במכרז זה.  
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 ההצעה

 "מ מע כולל  הכמויות בכתב הכלול הסופי  שהמחיר  לנו ידוע
 

 

 _____________________ תיאורו:  _______________________ שם המציע:  

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(                                                        

 נא לפרט.                                                                                            

 ___________________   / ___________________ ת.ז./ח.פ:  

 ____________  פקס: ___________ טלפון:    _________________  כתובת: 

 ________________ טל' נייד:  _________________________איש קשר: 

 

יש לצרף למסמך זה את טופס הצעת המחיר ולהגישם במעטפה נפרדת, כמפורט    ***

 *** במסמכי המכרז

 חתימת המציע + חותמת _________________________ 
 

 אישור 

 כתב ההצעה והצהרת המציע 

"(,  מאשר בזה כי  המציעאני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח של __________________ )להלן: "

ה"ה    __________ ביום   וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל  דלעיל  זו  הצעה  על  בפני  חתמו 

  שמספרה  ז"תבעל/ת  _____________    -_____________ו  שמספרה  ז"ת בעל/ת  _______________

המציע בשם  על   ,_________  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  המציע  אצל  התקבלו  מסמכי -וכי  פי 

וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת   ,כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז  פי-ההתאגדות שלו ועל 

 את המציע.

 

                                                                                    ____________________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                  
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 כתב הכמויות וההצעה הכספית:
 

  רב. בדיוקו במלואולמסמכי המכרז בקובץ אקסל אשר יש למלאו  מצורף

 

 המע"מ יתווסף כחוק.  החשבונית.ביום הנפקת חדשים התשלום יבוצע בשקלים  *** 

 
 
 

הצעתו תחושב ללא תוספת מע"מ, נדרש להגיש    ,*** מציע שהינו מלכ"ר, אשר מעונין שבעת השוואת ההצעות

  שפורסמו  במכרזים  רים"מלכ   להשתתפותהנחיות רשות המיסים  לשם כך את המסמכים המתאימים לפי  

  16.8.22  מיום  המדינה ידי על

-rep-for-info-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/vat
organizations.pdf-profit-150822/he/non 
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