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מסמך א'
הזמנה להציע הצעות

 .1רקע
 .1.1המרכז האקדמי לב (להלן" :המרכז" ו/או "המזמין") הינו מוסד להשכלה גבוהה ,המשלב לימודים
אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה לבנים ובמתכונת מדרשה לבנות.
 .1.2למרכז הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל ולבוגריו מוענק תואר "בוגר".
 .1.1במרכז האקדמי לב פועלים שלושה קמפוסים ,כאשר גברים ונשים לומדים בקמפוסים נפרדים.
 .1.1התואר ותכנית הלימודים האקדמית זהה בכל אחת ממסגרות הלימודים:
 .1קמפוס לב  -בירושלים ,לגברים בשילוב לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה (כולל את
מכון נווה לגברים בעלי רקע תורני חזק).
 .2קמפוס טל  -בירושלים ,לנשים בשילוב מדרשה תורנית (כולל את מכון דעת לחרדיות
בוגרות סמינר).
 .1קמפוס לוסטיג  -ברמת גן ,לבוגרות בית יעקב בשילוב סמינר.

 .2כללי
 .2.1המרכז מזמין בזאת את המעוניינים להגיש הצעות למתן שירותי פרסום עבור  2אשכולות פרסום -
המיועדים לציבור הדתי-לאומי (אשכול  )1ולציבור החרדי (אשכול  -)2כמפורט במסמכי המכרז (להלן:
"השירותים" או "האשכולות" ,לפי העניין) .כל מציע יהא רשאי להחליט האם להגיש הצעתו עבור
ביצוע שירותים המוכוונים לחרדי הדתי-לאומי ו/או עבור ביצוע שירותים המוכוונים לציבור החרדי,
או לשניהם.
 .2.2מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יתבקש למסור על כך הודעה להפנות בכתב באמצעות דוא"ל
לכתובת  Michrazim@jct.ac.ilעד ליום ולשעה הנקובים בסעיף  2.16שלהלן .יש לוודא קבלת
הפנייה במייל חוזר.
 .2.1הזמנה זו מהווה מכרז פומבי ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992-ותקנות חובת
המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע.2010-
 .2.1התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו עבור מתן השירותים תיבחר (להלן" :נותן השירותים") ,תהיה
בהסכם בנוסח המצורף למכרז זה (להלן" :מסמך ג") ובהתאם למפרט השירותים המצ"ב כנספח א'
למסמך א' ובהתאם למסמכי המכרז .ההתקשרות בהסכם תהא התקשרות של קבלן עצמאי ולקוח
ובשום שלב לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין נותן השירותים ו/או בין מי מעובדיו או המועסקים על
ידו ,לבין המרכז.
 .2.5מהות ההתקשרות :מתן שירותי פרסום ,קריאיטיב ורכש מדיה בהתאם לצרכי המרכז ובהתאם
למכרז זה על מסמכיו ונספחיו.
עמוד  4מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

 .2.6תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תחל ביום  01.12.2016על ידי המזמין ותהיה למשך 16
חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות") .המזמין יהא רשאי להאריך הסכם זה ,לשתי תקופות נוספות
של עד  12חודשים כל אחת ,בתנאים זהים או בתנאים מיטיבים עם המזמין בתיאום עם הזוכה
במכרז ,במידת הצורך ובהתאם לשיקול הדעת של המזמין והכל בכפוף לתקנות ולקיומו של אישור
תקציבי (כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן" :תקופת הארכה") עד לסך חמש שנים ,הכול בהתאם
להוראות ההסכם המצ"ב למסמכי המכרז.
 .2.2המזמין יוכל להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  10יום מראש בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .2.2במפרט השירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז ,צורף פירוט המודעות שפורסמו בעיתונות
במהלך השנה האחרונה ,ואולם מובהר בזאת כי פירוט היקפי הפרסום המפורטים שם נועד לצורך
אינדיקציה והקטנת חוסר הוודאות של המציעים .הפירוט האמור מבוסס על ניסיון המזמין בשנים
האחרונות והמזמין אינו מתחייב לרכישות בהיקף כלשהו.
 .2.9המזמין יתקשר בהסכם המצ"ב כמסמך ג' מול המציע שהצעתו זכתה– ומציע זה יהיה האחראי
הבלעדי מול המזמין למתן השירותים בכללותם לשביעות רצון המזמין.
 .2.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן שירותי
פרסום כמפורט במסמכי המכרז וכי המזמין יהיה רשאי לקבל שירותי פרסום כנ"ל מעת לעת כולו
ו/או חלקו מספקים אחרים ו/או לרכוש מדיה ישירות (לדוגמא  googleופייסבוק).
 .2.11מי שייבחר לספק שירותים על פי המכרז לקבלת ההצעות (להלן" :נותן השירותים") יהיה קבלן עצמאי
ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין המזמין .המזמין
מבהיר כי המציע הזוכה אינו עובד המזמין ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת ,המציע הזוכה לא
ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמין ,מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמין ,המציע
הזוכה לא ישתלב בהיררכיה של המזמין ,לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמין ולא
יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמין ,לא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמין אלא כפועל
מטעם המזמין ,המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים של המזמין ויבצע את השירותים באופן
עצמאי ממשרדו.
 .2.12מובהר בזאת כי המידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותים ,ישמש למתן שירותים למזמין ולא יותר בו
כל שימוש אחר אלא באישור מפורש ובכתב מהמזמין ומגורם שלישי אם יידרש.
 .2.11כל מציע מתבקש להגיש הצעת מחיר בהתאם למפרט השירותים המוצע על ידו (המיועד לציבור
הדתי-לאומי ו/או החרדי) וזאת על גבי קובץ ה EXCEL -המצ"ב כנספח א' להצעת המציע (מסמך ב')
התואמת את מפרט השירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי ההזמנה (מסמך א')  .התקשרות המזמין
עם המציע שהצעתו תיבחר ,תהיה בנוסח החוזה המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז (להלן" :הסכם
למתן שירותים") .ניתן למצוא את מסמכי המכרז באתר  jct.ac.ilלשונית פרסומים-מכרזים.
 .2.11את הצעת המציע (מסמך ב') ,על כל מסמכיה ונספחיה ובכלל זה הצעת המחיר ,לרבות כלל מסמכי
המכרז כאשר הם חתומים בכל עמוד ועמוד בידי המציע ,יש להגיש במעטפה סגורה ,ללא סימני זיהוי,
לתוך תיבת המכרזים אשר נמצאת במשרדי לשכת מנכ"ל ברחוב הוועד הלאומי  ,21בניין מנהלה,
קומה  2עד למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בסעיף  2.16שלהלן.
 .2.15הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל.
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 .2.16לוח זמנים בהליך המכרז:
פרסום המכרז

יום ה' כ"ה תשרי 22.10.2016

מועד אחרון להגשת הודעה בדבר
השתתפות במכרז (בהתאם לאמור
בסעיף  2.2שלעיל)

יום ג' ז' חשוון 02.11.2016

מועד אחרון לשאלות הבהרה

יום ג' ז' חשוון 02.11.2016

מועד אחרון להגשת הצעות

יום ג' יד' חשוון  15.11.2016עד 12:00
יום א' י"ט חשוון 20.11.2016

הצגת תכלית לצורך התרשמות

בין השעות ( 10:00-12:00שעה מדוייקת
תתואם עם כל מציע בנפרד)

תוקף הצעה וערבות הצעה

15.01.2016

*) אין באמור בטבלה שלעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לשנות איזה מן המועדים בטרם
המועד האחרון להגשת הצעות.
 .3תנאי סף
רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן ,באופן מצטבר ,רשאי להגיש את הצעתו:
 .1.1המציע הגיש הודעה בדבר השתתפותו במכרז עד למועד האחרון שנקבע לכך בהתאם לאמור בסעיפים
 2.2ו 2.16 -שלעיל.
 .1.2המציע הינו גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים האחרונות לפחות.
 .1.1מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין,
וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע ,כמפורט באישור המציע הרצ"ב
למסמך א'.

 .1.1נסיון המציע-
א .מציע אשר יגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 1המיועד לציבור הדתי-לאומי) –
המציע ידרש להיות בעל ניסיון במתן שירותי פרסום המיועדים לציבור הדתי-לאומי
בתחומים :הפקה ,קריאייטיב ,אסטרטגיה ,רכש מדיה ,ל 2-לקוחות לכל הפחות במהלך
השנה הקודמת למועד פרסום מכרז זה ,בהיקף של  ₪ 200,000לפחות עבור כל לקוח.
ב .מציע אשר יגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 2המיועד לציבור החרדי) – המציע
ידרש להיות בעל ניסיון במתן שירותי פרסום המיועדים לציבור החרדי בתחומים :הפקה,
קריאייטיב ,אסטרטגיה ,רכש מדיה ,ל 2-לקוחות לכל הפחות במהלך השנה הקודמת
למועד פרסום מכרז זה ,בהיקף של  ₪ 200,000לפחות עבור כל לקוח.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי מציע אשר יגיש הצעתו לגבי  2האשכולות ידרש לעמוד בשני
תנאי הסף הקבועים בס"ק א' ו -ב' לעיל.
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ניסיון המציעים כאמור לעיל יפורט על גבי התצהיר המופיע כנספח ג' להזמנה למכרז (מסמך
א').
 .1.5תנאי סף מקצועיים מצוות המציע:
א .מציע אשר יגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 1המיועד לציבור הדתי-לאומי) –
צוות המציע יכלול  2גרפיקאים לפחות ,בעלי ניסיון במהלך  1השנים האחרונות לפחות,
במתן שירותי פרסום וקריאייטיב המיועדים לציבור הדתי-לאומי בתחומי הפרסום
המדיה והדיגיטל.
ב .מציע אשר יגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 2המיועד לציבור החרדי) – צוות
המציע יכלול  2גרפיקאים לפחות ,בעלי ניסיון במהלך  1השנים האחרונות לפחות ,במתן
שירותי פרסום וקריאייטיב המיועדים לציבור החרדי בתחומי הפרסום המדיה והדיגיטל.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי מציע אשר יגיש הצעתו לגבי  2האשכולות ידרש לעמוד בשני
תנאי הסף הקבועים בס"ק א' ו -ב' לעיל .כן מובהר כי ניתן יהיה לציין אותם העובדים גם
בקשר עם ס"ק א' וגם בקשר עם ס"ק ב' לעיל.
שמות וניסיון צוות המציע כאמור לעיל יפורט על גבי התצהיר המופיע כנספח ד' להזמנה
למכרז (מסמך א').
 .1.6על המציע להיות בעל היקף מחזור כספי של ( 2,000,000שני מיליון)  ₪בשנה לכל הפחות בכל
אחת מהשנים  .2015 - 2011המציע יצרף אישור רו"ח כמפורט בנספח ה'.
 .1.2המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות
מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו–( ,1926להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים") בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ,וכן מעסיק את עובדיו כדין
ומשלם להם את כל התשלומים המגיעים להם ,לרבות בגין זכויות סוציאליות ,בהתאם
להוראות כל דין.
בנוסף ,המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת
הסדר עם נושיו.
להוכחת האמור ,יצרף המציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
ותצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ו' למסמך א'.
 .1.2המציע יעשה שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות .המציע יצרף התחייבות חתומה בפני עו"ד,
כמפורט בנספח ז' למסמך א'.
 .1.9המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית (להלן" :ערבות הצעה") על שם
המציע בלבד ,בסך  ₪ 10,000בנוסח המצורף כנספח ח' למסמך א' .תוקפה של ערבות ההצעה
יהיה עד לתאריך  15.01.2016ועד בכלל .ערבות שלא בנוסח הנ"ל עשויה לגרום לפסילת
ההצעה.
מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו
במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.
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לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא :מס' ח"פ) בכל המסמכים המוגשים מטעמו
(לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה במספר
המזהה ,על המציע לצרף אישור  /הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

 .4מסמכים שיש לצרף להצעה
 1.1על המציע לצרף להצעתו ,מסמך ב' למסמכי המכרז ,ולהצעת המחיר ,נספח א' להצעת המציע ,את
המסמכים הבאים:
א.

תעודת רישום תאגיד או אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות מע"מ

ב.

אישור תקף בדבר ניהול ספרים ,וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ג.

אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה ,בהתאם לנוסח "אישור המציע"
הרצ"ב למסמך א'.

ד.

רשימת פרויקטים שהושלמו על ידי המציע ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' למסמך א' .מובהר
בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו
כפרויקטים אשר הושלמו לצורך זה.

ה.

נסיון הצוות של המציע יש לפרט בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמך א'.

ו.

אישור רו"ח לעניין תקציב שנתי לרכישות מודעות בעיתונים בנוסח המצ"ב כנספח ה'
למסמך א'.

ז.

תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ,ועל אי הרשעה
בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק  -חתום כדין,
בנוסח המצורף כנספח ו' למסמך א'.

ח.

התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות ,בנוסח המצ"ב כנספח ז' למסמך
א'.

ט.

ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנדרש בסעיף  2שלהלן ,בנוסח המצ"ב כנספח ח' למסמך
א'.

י.

עותק חתום על ידי המציע של כל תשובות ההבהרה שניתנו ,ככל שינתנו.

יא.

כל מסמך נוסף אשר נדרש לצרפו בהתאם לסעיף  2להלן.

 1.2המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבקש פרטים ,אישורים ,המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת
בדיקת הצעתו ,לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים
שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים ,לרבות הממליצים.
 1.1המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון
או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת הנ"ל למזמין תוך פרק זמן קצוב שיקבע
על ידו ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון
למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.
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 1.1ועדת המכרזים רשאית לדרוש מן המציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל ,אם
סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 .5הליך הבהרות
 5.1שאלות או בקשות להבהרה בקשר לסעיפים במכרז יש להפנות בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת
 Michrazim@jct.ac.ilעד יום ג' ז' חשוון  .08.11.2016יש לוודא קבלת הפנייה במייל חוזר .שאלות
שיתקבלו לאחר מועד זה לא תיעננה.
 5.2שאלות או בקשות להבהרה של המציעים ,תוגשנה בקובץ  WORDבלבד ,במבנה הבא:
עמ' במכרז

סעיף במכרז

פירוט שאלה/הבהרה

 5.1על המציע לצרף להצעתו מסמך תשובות לשאלות ההבהרה ,ככל שיופץ למציעים ,כאשר הוא חתום על
ידו.
 5.1המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של המשתתפים וכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז
מהמזמין) בדואר ובפקס לפי הכתובות שנמסרו על ידם .על המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז
לוודא שפרטי הכתובת והפקס שלהם ,שנרשמו אצל המזמין ,מדויקים.

 .6הצגת תכלית לצורך התרשמות
 6.1לצורך התרשמות המזמין מן המציעים ,יוזמנו המציעים ,להציג יכולותיהם וניסיונם בפני מנהל שיווק
ופרסום ,מר אורי פז וראש אגף מנהל תלמידים וסמנכ"ל ,מר אלי שלמן.
 6.2הצגת התכלית תתקיים ביום א' י"ט חשוון  ,20.11.2016בין השעות  .10:00-12:00מועד מדוייק יקבע
עם כל מציע.
 6.1במסגרת הצגת התכלית ייבחנו הנושאים הבאים:
א.

היכרות עם המגזר/ים הדתי/ים לגביהם מוגשת הצעת המציע.

ב.

היכרות עם מוסדות השכלה גבוהה ומוסדות לימודים.

ג.

ניסיון בביצוע והובלת קמפיינים דיגיטלים.

ד.

ניסיון המציע בתחומי הפרסום השונים.

ה.

הצגת תיק דוגמאות :פרסומים ,באנרים ,ג'ינגלים.

ו.

פירוט עבודות מרכזיות שביצע המציע.

ז.

מועדי הצגת התכלית יתואמו עם המשתתפים במכרז.
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 6.1ההתרשמות מהצגת התכלית של המציע תשמש ,באופן מלא או חלקי לפי שיקול דעת ועדת המכרזים,
לצורך ניקוד איכות בהתאם לאמור בסעיף (11.1א)( )2שלהלן.

 .7אופן הגשת ההצעות
 2.1המציע יגיש את הצעתו במעטפה אשר תכלול:
א.

מסמכי המכרז ,על כל נספחיו וביחד עם המסמכים שיש לצרף להצעה כמפורט בסעיף  1לעיל,
חתומים בידי המציע בתחתית העמוד.

ב.

הצעת המציע תוגש על גבי מסמך ב' ,והצעת המחיר (נספח א' להצעת המציע) תוגש באופן הבא:
-

על המציע להשלים פרטי הצעתו בתאים הצהובים בלבד בקובץ האקסל שלהלן.

-

על המציע לצרף להצעתו את הצעת המחיר הן כקובץ אקסל והן כמסמך פיזי.

-

לשם כך על המציע למלא את קובץ האקסל ולצרפו להצעתו על גבי דיסק -און -קי  ,וכן
להדפיס קובץ האקסל למלאו ולחתום עליו בצירוף חותמת המציע ,ולצרף גם את המסמך
הפיזי להצעתו.

-

א.

במקרה של סתירה בין האמור בקובץ הממוחשב למסמך הפיזי יגבר קובץ האקסל שיופיע
בדיסק -און -קי.

המציע יצרף להצעתו את נוסח "הסכם למתן שירותים" המצורף למסמכי מכרז זה (מסמך ג')
כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו ,לרבות הצהרת אי קיום ניגוד עניינים והתחייבות
לשמירת סודיות.

ב.

המציע יצרף להצעתו את תיאור ניסיונו ופרטים/מסמכים רלוונטיים נוספים אשר יעידו על
כישוריו ויסייעו בידי ועדת המכרזים בהחלטתה.

ג.

המציע יצרף להצעתו תיק דוגמאות לפרסומים שביצע על גבי  .Disk On Key / CDתיק
הדוגמאות יכיל  1דוגמאות ,לפחות ,לכל סוג מדיה (מודעות בעיתונות ,כתבות תדמית /ידיעות
חדשותיות ,באנרים באינטרנט וג'ינגלים ברדיו)

ד.

הצעת המחיר ,המצ"ב כנספח א' להצעת המציע (מסמך ב' למסמכי המכרז) ,תוגש גם באמצעי
אלקטרוני (  ) DISC ON KEY /CDוגם כמסמך מודפס פומבי

ה.

המציע יגיש הצעות מחיר נקובות ב( ₪ -שעליה יתווסף מע"מ כחוק) עבור אשכול השירותים
אשר המציע מציע ליתן שירותים לגביו.

 2.2את ההצעות יש להכניס לתיבת מכרזים שבמשרדי המזמינה ברחוב הוועד הלאומי  ,21גבעת מרדכי,
ירושלים ,בניין מנהלה ,קומה  ,2במעטפה סגורה וחתומה ,לא יאוחר מיום ג' י"ד חשוון בשעה .12:00
 2.1משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כל שהוא עד המועד הנ"ל ,אינו עונה על דרישות המכרז
לקבלת הצעות ,אם ההצעה לא נתקבלה ב"תיבת ההצעות" במועד.
 2.1הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.
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 2.5הצעה שתגיע בפקס לא תיבדק ותיפסל על הסף.

 .8ערבות בנקאית
 .2.1הערבות הבנקאית לקיום הצעת המציע תהיה ערבות אוטונומית ,בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה,
ערוכה לפקודת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה (ע"ר) ,בסך של  ₪ 10,000ותוקפה הינו  120יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.
 .2.2הערבות הבנקאית תצורף להצעה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה .אי צירופה למסמכי ההצעה יגרום
לפסילת ההצעה.
 .2.1ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה יתמשכו מעבר למועד הנ"ל רשאית המזמינה לדרוש
הארכת הערבות בהתאם והמציע יאריך אותה בהתאם לדרישה .אי מילוי דרישה זו יהווה עילה
לחילוט הערבות ע״י המזמינה והמציע מוותר על כל טענה כנגד המזמינה.

 .9מבנה הצעת המחיר
 .9.1הצעת המחיר תהיה סופית (מחירי מקסימום ,ראה להלן סעיף  )9.2ותכלול את כל עלויות המציע,
כולל קריאייטיב ,עיצוב ,התאמות גודל ותוכן וכן עלויות כח אדם ,הובלת התוצרים למשרדי המרכז,
הוצאות נסיעה ,ביטול זמן ,צילומים ,טלפונים ,חניה אמצעי עזר וכיו"ב.
" .9.2מחירי

מקסימום"

–

המחירים

המוצעים

הינם

מחירים

מקסימאליים.

המציע יתחייב להביא לידיעת המזמין הנחות ודילים לפרסום באמצעי המדיה השונים ולחייב את
המזמין בהתאם .הצעת המחיר תפרט את אחוז השירותים הנוספים (בונוס)  -פרסומים ,סטריפים,
ידיעות וכו' הכלולים בהצעת הספק ,כחלק מהצעת המחיר.
 .9.1הצעת המחיר לקמפיינים באינטרנט תכלול התאמות לכל הגדלים המקובלים באתר הנדון ,כולל בניית
הבאנר במהלך הקמפיין החודשי .לעניין זה ,קמפיין חודשי יוגדר כפרסום לקראת אירוע שיווקי
במדיות שונות לקהל יעד מסוים .קמפיין חודשי יכול לכלול פרסום לכמה קהלי יעד במקביל ,וזאת
בהתאם לצורך.
 .9.1כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת  -ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.
 .9.5בנוסף ,המזמינה רשאית לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים המצוינים ברשימת
המסמכים שיש לצרף להצעה ו/או באופן שיש להגישם.

.10

תוקף ההצעה

 .10.1מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .10.2במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמין וטרם הודעת הזכייה  -יהיה המזמין
רשאי לחלט את ערבות ההצעה לטובתו.
עמוד  11מתוך 60
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 .10.1המזמין אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז לקבלת הצעות ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת ואולם
אם ההליך לא יסתיים עד ליום זה יהיה המציע רשאי ,כל עוד חלפו  120יום ולא הודיעה וועדת
מכרזים על זכייה ,לבטל את הצעתו.

אמות מידה

.11

 .11.1במסגרת שקלול ההצעות לצורך בחירת ההצעה הזוכה ,תבחן וועדת מכרזים את ההצעות לפי איכות
המציע ואיכות ההצעה ובהתאם לאמות המידה כדלקמן ובכפוף לעמידת המציע בתנאי הסף שנקבעו
ופורטו לעיל:
א.

30%

רכיב איכות (המהווים  10נקודות) .רכיב האיכות יקבע לגבי כל אחד

מהאשכולות לגביהם כל מציע יגיש הצעתו ,וזאת לפי הפרמטרים הבאים:

 22 .1נקודות-

בגין התרשמות וועדת המכרזים ,עפ"י התרשמותה ,בעצמה ו/או באמצעות

ועדה מקצועית מטעמה ,מהפרמטרים הבאים:
 הצגת תכלית שתוצג בפני מנהל שיווק ופרסום ,מר אורי פז וראש אגף מנהלתלמידים וסמנכ"ל ,מר אלי שלמן.
 היכרות המציע עם המגזרים הדתיים השונים. התרשמות ממשרד הפרסום (צוות המציע שיוקצה לשם מתן השירותים ,תנאיעבודה ,וניהול מקצועי).
 ניסיון המציע – לרבות :הצגת פרויקטים קודמים ועבודות מרכזיות שביצע המציע,לקוחות קיימים של המציע ,הצגת תיק דוגמאות של פרסומים ,באנרים ,ג'ינגלים.
מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית ליתן ניקוד לפי תת רכיב זה עפ"י התרשמות מהצגת
התכלית ,מסמכים ותיק עבודות שהמציע יצרף להצעתו ,והתרשמות מלקוחות קודמים של
המציע באשר לניסיונו עם המגזרים הדתיים השונים.
 6 .2נקודות -שביעות רצון והמלצות של לקוחות קודמים .לצורך מתן ניקוד עפ"י תת-רכיב זה
המזמין יהיה רשאי לפנות ללקוחות הקודמים של המציע אשר יופיעו על גבי נספח ג' למסמך
א' וכן ללקוחות קודמים אחרים של המציע אשר לא יופיעו על גבי נספח זה.

 2 .1נקודות-
ב.

ניסיון בפרסום בתחום מוסדות להשכלה גבוהה  /מכללות.

ניקוד איכות מינימלי -מציע אשר יקבל ניקוד איכות מינימלי הפחות מסכום של  20מתוך סה"כ
 10נקודות (להלן" :ציון האיכות המינימלי") הצעתו לאשכול הרלוונטי תפסל על הסף.

ג.

גובה הצעת המחיר(המהווים  20נקודות) .גובה הצעת המחיר יקבע לגבי כל
70%
אחד מהאשכולות לגביהם כל מציע יגיש הצעתו ,וזאת לפי הפרמטרים הבאים:
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 50 .1נקודות -לצורך חישוב העלות השנתית הכוללת בוצעה הערכה כמותית לכמות המודעות
השנתית בעיתונות המודפסת .ההערכה הכמותית למדיה זו ,כפי שמופיעה בנספח
א' להזמנה זו ,תוכפל במחירים שפורטו בהצעת המחיר עבור אשכול השירותים
הרלוונטי (סעיף  1בהצעת המחיר (בקובץ האקסל ,נספח א' להצעת המציע –
מסמך ב').
סכום המכפלות ,יהווה את העלות השנתית עבור מדיה זו לצורך בחינת הצעת
המחיר בכל אחד מהאשכולות בנפרד.
עבור הצעת המחיר הזולה ביותר במדיה זו ,עבור כל אחד מאשכולות השירותים
בנפרד ,יינתנו  50נקודות .שאר הצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי.
 15 .2נקודות -סכום המחירים (סעיף  2בהצעת המחיר (בקובץ האקסל ,נספח ד)) עבור הכנה
ופרסום ג'ינגלים הפקת חומרי שיווק בפרינט (דפוס) ובדיגיטל.
עבור הצעת המחיר הזולה ביותר במדיה זו ,יינתנו  15נקודות .שאר הצעות המחיר
ינוקדו באופן יחסי.
 5 .1נקודות -סכום המחירים [בסעיף זה המציע ינקוב באחוזי הנחה (( ])%סעיף  1בהצעת
המחיר (בקובץ האקסל ,נספח ד)) עבור עלויות עמלת ניהול קמפיין בדיגיטל (גוגל,
פייסבוק ,וביוטיוב) .למען הסר ספק מובהר כי הגם ששירותים אלו הינם
אופציונאליים הרי שהצעת המחיר לגבי שירותים אלו תקבל משקל כאמור לעיל.
עבור הצעת המחיר הזולה ביותר במדיה זו ,יינתנו  5נקודות .שאר הצעות המחיר
ינוקדו באופן יחסי.
מובהר בזאת כי מכפלות הצעות המחיר הינן לצורך חישוב ומהוות אומדן בלבד ,אין המזמין
מתחייב להזמנת השירותים בכמות מינימאלית או בכמות כלשהי.

.12

אופן שקלול ההצעות

 .12.1ראשית ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,ותפסול מציעים
שאינם עומדים בתנאי הסף.
 .12.2הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקה לגבי כל אחד מהאשכולות
למתן שירותים בנפרד את הצעות המחיר ובדיקת וקביעת מרכיב האיכות.
 .12.1לצורך דירוג רכיב המחיר בכל אחד מהאשכולות בנפרד ,מציע שהצעתו הכספית המשוקללת תהיה
הנמוכה ביותר בכל אחד מתתי הקריטריונים האמורים בסעיף (11.1ג) לעיל ,יקבל את מלוא הניקוד
לפי תת-הקריטריון הרלוונטי ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.
 .12.1לצורך קביעת ניקוד האיכות תהיה רשאית ועדת המכרזים למנות יועץ ו/או אחרים מטעמה אשר יגיש
חוות דעתו לוועדת המכרזים .כאמור לעיל ,מציע שרכיב האיכות שיקבל באשכול אליו יגיש הצעתו
יהיה נמוך מציון האיכות המינימלי – הצעתו תפסל.
 .12.5בשלב הסופי תדרג ועדת המכרזים את המציעים לכל אחד מהאשכולות בנפרד לפי אמות המידה
האמורים בסעיף  11לעיל.
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 .12.6המזמינה תהא רשאית לבחור לגבי כל אחד מהאשכולות את המציע שהצעתו זכתה לציון המשוקלל
הגבוה ביותר (איכות +מחיר) או לערוך משא ומתן כמפורט בסעיף  11שלהלן או להחליט בכל עת ומכל
סיבה שהיא על ביטול המכרז ולהימנע מבחירת כל מציע .למען הסר ספק מובהר בזאת כי ועדת
המכרזים רשאית לפצל הזכייה בין האשכולות כך שלכל אשכול יבחר מציע אחר.

.13

ניהול משא ומתן

 .11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים אשר עמדו בתנאי הסף.
 .11.2היה וינוהל מו"מ כאמור ,ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות ,במסגרתו יהיו המציעים
רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות ,במעטפות פומביות ,ללא זיהוי שמי ,לתוך תיבת המכרזים עד
למועד שיקבע על ידי המרכז .ככל שלא תוגש הצעה סופית עד למועד שייקבע על ידי המזמין ,תהיה
ההצעה הראשונה של אותו מציע  -הצעתו הסופית.
 .11.1לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה ,לא ינוהל עוד משא ומתן עם
המציעים.
 .11.1המזמין יבדוק את כל ההצעות שיתקבלו ,לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של המציעים,
ולאחר שקלול ציון האיכות ,ייתן החלטתו; המזמין רשאי להחליט על בחירת ההצעה המיטיבה עמו
ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז.

.14

לאחר הזכייה

 .11.1הודיע המזמין למציע על זכייתו ,תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין על החוזה עמו
ועד בכלל.
 .11.2כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי זכות
חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין .כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף
ו/או אדם כלשהו אצל המזמין  -לא יחייבוהו באופן כלשהו.
 .11.1למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לבחור רק בחלק מהצעת המציע ,או שלא לבחור בהצעה
כלשהי או לבטל את המכרז ו/או לצמצמו ו/או להרחיבו ו/או לערוך מכרז חדש או להתקשר עם אחר
למתן השירותים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
 .11.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על הזוכה במכרז יהיה להמציא למזמין את המסמכים הבאים ,תוך לא
יאוחר מ 2-ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה:
 11.5.1ערבות ביצוע בגובה  ,₪ 10,000שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה
על החוזה ,ותהא תקפה ממועד חתימת החוזה בין הצדדים ועד  60יום מתום תקופת
ההתקשרות לפי החוזה ,לרבות תקופת האופציה ,בנוסח המצ"ב כנספח ב' לחוזה.
 11.5.2אישור עריכת ביטוח חתום על ידי מבטח ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' לחוזה.
 .11.5לא צירף הזוכה ערבות לביצוע חתומה ואישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל – תהא ועדת המכרזים
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה ,וזאת בנוסף לכל
סעד אחר שבידי המזמין על פי כל דין.

עמוד  14מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

 .11.6רק עם התקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל  -תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית שהוגשה על ידו יחד
עם הצעתו ,כאמור לעיל.
 .11.2ועדת המכרזים תהיה רשאית לבטל הודעת זכייה ו/או לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו,
בנסיבות שבהן חזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה
במכרז לא חתם על ההסכם המצורף ו/או לא המציא ערבות ביצוע ו/או אישור עריכת ביטוח כנדרש
לעיל ו/או סירב או טען שאין ביכולתו למלא כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע
בהצעתו ,במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה בהסכם המצורף כמסמך ג' .הערבות תוחזר למציעים
שלא זכו במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה
במכרז ,לפי המוקדם מביניהם .ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות ,כל עוד
לא התקבלה החלטה בדבר זהות הזוכה במכרז.
 .11.2אם ההתקשרות החוזית שבין המזמין לבין המציע הזוכה לא תתגבש כאמור בסעיף קטן  11.2לעיל
ו/או תסתיים תוך שלושה חודשים ממועד החתימה על ההסכם ,וזאת מכל סיבה שהיא (כגון ,הפרת
החוזה וביטולו ,ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכדו') ,תהא המזמינה רשאית (אך לא חייבת) לבחור
תחתיו במציע הבא בתור.

.15

תקופת ניסיון

 .15.1ששת החודשים הראשונים ממועד חתימת המזמין על ההסכם עם המציע הזוכה תחשב כתקופת
ניסיון ,במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי החוזה.
 .15.2המזמין יהא רשאי לבטל את ההתקשרות ,במהלך תקופת הניסיון ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כמובהר
בהסכם וללא כל פיצוי לנותן השירותים על הביטול .לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה בעניין זה.
 .15.1במקרה של ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף לעיל ,יהיה רשאי המזמין להתקשר עם מציע שיבחר על
ידי ועדת המכרזים כ"כשיר שני""/כשיר שלישי" כמפורט להלן.

.16

תמורה

 .16.1תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,ישלם המזמין לנותן השירותים כמפורט בהצעת נותן
השירותים ובהתאם להוראות ההסכם.
 .16.2התשלום יבוצע לאחר אישורו של בא כוח המזמין את התוצרים ,החשבונות והחשבוניות .סכום
התמורה הנקוב בסעיף זה הוא סופי ואינו כולל מע"מ כחוק ,אשר ייווסף לכל תשלום.
 .16.1למען הסר ספק ,שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל ,לא ישולם על ידי המזמין לנותן
השירותים לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה.
 .16.1תנאי תשלום יהיו שוטף  60 +מיום קבלת חשבונית מס שתאושר ע"י המזמין.

.17

ביטול זכייה או הודעת זכייה

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה ,בין היתר כאשר:
 .12.1המציע לא חתם על החוזה תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי המזמין.
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 .12.2המזמין קיבל מידע על המציע ,ההצעה ,או תוכנה ,אשר היה משפיע על החלטתו ,אילו היה בידיו לפני
ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.
 .12.1קיים ספק סביר אם המציע יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות ,על פי לוחות הזמנים שנדרשו.
 .12.1יובהר כי המזמין לא יהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע בגין כל נזק או הוצאה שנגרמו בהסתמך
על או בהקשר להודעת הזכייה ,שבוטלה כאמור.

.18

עיון במסמכי המכרז

 .12.1מציעים שיהיו מעוניינים לעיין במסמכי וועדת המכרזים וכן בהצעה הזוכה ,יגישו בקשתם בכתב בתוך
 10ימי עבודה ממועד קבלת הודעת אי הזכייה מוועדת המכרזים ,בצירוף שיק ע"ס  100ש"ח לכיסוי
הוצאות הכרוכות בעיון ,לפקודת בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים.
 .12.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן –חלקים סודיים),
שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים
הסודיים ,יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי ,ובמידת האפשר
יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית .מובהר בזאת כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה ,לא יהוו
בכל מקרה סוד מסחרי וזאת לפי דיני המכרזים וההלכה הפסוקה.
 .12.1מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים
אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז .למען הסר ספק מובהר ומודגש בזה כי המחירים הנקובים בהצעה
הזוכה אינם ולא יהוו סוד מסחרי.
 .12.1סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו כסודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של
הצעות המציעים האחרים.
 .12.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון למציעים
והיקפו של העיון ,הינו של ועדת המכרזים.
 .12.6מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

.19

סמכויות וועדת מכרזים

 .19.1ההחלטה בדבר ההצעות הזוכה בהליך המכרז תעשה ע"י ועדת המכרזים המוסמכת אצל המזמין.
 .19.2ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה ,כולה
או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן
על המציעים האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.
 .19.1לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש מן המציע השלמת נתון ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בדרישות המכרז.
 .19.1ועדת המכרזים רשאית ,מנימוקים שיירשמו ,להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה או
להבליג על הפגם או הטעות ,וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים בהתאם
לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.
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 .19.5ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי
מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים מבוררים ,ברורים ומוצקים או
הצעה שהתברר כי במסגרתה ייפגעו זכויות המועסקים על ידו.
 .19.6ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,
אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.
 .19.2ועדת המכרזים רשאית לבדוק ,בעצמה או על ידי מי מטעמה ,את חוסנם הפיננסי של מי מן המציעים,
והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי ועדת המכרזים
לצורך כך ,לרבות אישור רו"ח ,אישורי בנקים ודו"חות כספיים.
 .19.2ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר ,אי בהירות ,דו משמעות ,או כל הצעה שאינה
ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז או הצעה שהתברר כי אינה תואמת את צרכי
המזמין ,לרבות בשל חשש כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמין ו/או כלפי עובדיו ו/או כי
ההצעה איננה כדאית כללית.
 .19.9ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות
ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
 .19.10ועדת מכרזים רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לנהל מו"מ עם המציעים השונים אשר עמדו בתנאי
הסף או לקיים עימם הליך תחרותי נוסף.

הצעות בלתי סבירות

.20

המזמין יהיה רשאי שלא לקבל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה סוטה בשיעור ניכר מהערכת היקף
ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר שנקבע בהערכות פנימיות של המזמין ,או מהמחיר
שהוצע למזמין על ידי ספקים אחרים ,או מהמחיר שנראה למזמין כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים
מהסוג שהוצע ,לרבות רווח סביר.

.21

הצעה מסויגת או מותנית

 .21.1חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה .ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או
מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.
 .21.2מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את
הערותיו במסגרת שאלות ההבהרה והמזמין ישיב לשאלות והשגות המציעים ,בהתאם לקבוע בסעיף 5
לעיל.

.22

שונות

 .22.1המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט של המזמין
 .22.2המזמין שומר לעצמו זכות לבטל הזמנה זו בכל שלב הימנו ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו.
 .22.1המזמין רשאי לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים ,שיפורים או תיקונים בהצעתו.
עמוד  17מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

 .22.1בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יגבר נוסח החוזה.
 .22.5סמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבתי המשפט
המוסמכים בעיר ירושלים ,ולהם בלבד.
 .22.6המזמין ייחשב כמי שהתחייב כלפי הזוכה רק לאחר שחתם על החוזה למתן שירותי פרסום על ידי
מורשי החתימה בה ,ועל ידם בלבד.
בכבוד רב,
המרכז האקדמי לב
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אישור המציע

אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור בו
וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.
מורשה חתימה :1
_______________

שם.________________:

חתימה

תאריך._______________ :
מורשה חתימה :2

_______________

שם.________________:

חתימה

תאריך._______________ :

אישור עו"ד /רו"ח
אני הח"מ ,_____________ ,המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה ,מאשר כי
המציע הוא יחיד נושא ת.ז .מס' __________ או המציעה הינה חברה בע"מ ח.פ.
מס'____________ ,וכי מורשי החתימה בחברה הם _________________ נושא ת.ז.
______________ו _________________-נושא ת.ז ,_________________ .וכי בהתאם
למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין
רשאים הנ"ל לחתום על מסמכי ההצעה וכי הנ"ל חתמו בפני על המסמכים הנ"ל.
___________
תאריך

___________________
חותמת עו"ד/רו"ח

עמוד  19מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

__________________
חתימת עו"ד/רו"ח

מכרז פרסום 05-16

נספחי מסמך א'
נספח א'  -מפרט השירותים
.1

כללי
א .הערה חשובה :האמור במפרט זה ,הינו רלוונטי הן לגבי שירותי פרסום עבור הציבור הדתי -לאומי
(אשכול  )1והן לגבי פרסום עבור הציבור החרדי (אשכול .)2
ב .המרכז יהיה רשאי לפנות לנותני שרות נוספים מהמציע הזוכה במכרז
ג.

לא תהיה בלעדיות למציע הזוכה ברכישת המדיה

ד .העבודות ע"י נותן השירותים יבוצעו רק בהתאם/לאחר אישור של המרכז
.2

השירותים שיעניק נותן השירותים למזמין הינם:
ה .השתתפות בישיבות בנושאי אסטרטגיה בתחום הפרסום והדיגיטל.
ו.

לבקשת המזמין בהתאם לצרכיו ורצונו ,המזמין יעביר לספק כספים בהיקף של עד  120אש"ח סה"כ
(לשני האשכולות יחד) ,על מנת שהספק ירכוש בסכומים האלו עבור המזמין פרסום באינטרנט
וברשתות החברתיות ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין מתן השירותים כנ"ל.
פרסום בעיתונות הפקת מודעות ופרסומן במדיות הבאות:
.1

עיתוני סוף השבוע במגזר הדתי לאומי ו/או החרדי

.2

עיתונים הדתי לאומי ו/או החרדי

.1

מקומונים המופצים הדתי לאומי ו/או החרדי

.1

עלוני פרשת השבוע

.5

פרסומים במדיה רלוונטית וזמינה

.6

הכנת כתבות תדמית וידיעות חדשותיות על המכונים ותוכניות הלימודים השונות
וטיפול בפרסומן במערכות העיתונים .השירות יכלול את כל הפעילויות הרלוונטיות
לביצוע הפרסום ובכלל זה קרייאיטיב ,עיצוב ,התאמות גודל ותוכן.

ז.

המציע נדרש להתחייב לפרסום בכל אמצעי התקשורת כפי שמפורט על גב הצעת המחיר המצ"ב
כנספח ד' לחוזה .המזמין הוא שיקבע באלו אמצעי פרסום יבוצע הפרסום של כל מודעה/כתבה.
יודגש כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש פרסום במדיות נוספות.
במקרה זה ייקבע מחיר הפרסום כמחיר הממוצע בהצעת הספק הזוכה לסוג הפרסום המבוקש (גודל,
מיקום וכו').

ח .הפקת חומרי שיווק בפרינט (דפוס) ,בדיגיטל וברדיו:
.1

הפקת קמפיינים ותוכניות ברדיו.

.2

הפקה ופרסום ג'ינגלים ברדיו.
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ט .השירות יכלול את כל הפעילויות הרלוונטיות לביצוע הפרסום ובכלל זה קריאייטיב ,הקלטה וכד'.
י.

ד'.
בנספח
המפורטות
הרשתות
בכל
לפרסום
להתחייב
נדרש
המציע
יודגש כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש פרסום ברשתות נוספות.
במקרה זה ייקבע מחיר הפרסום כמחיר הממוצע בהצעת הספק הזוכה לסוג הפרסום המבוקש.

יא .פרסום באינטרנט:
.1

פרסום באינטרנט הפקת ופרסום קמפיינים (באנרים) באינטרנט

.2

לשלוח הצעה ככתובה באפיון של באנר  +דף נחיתה  +שינוי גודל .

השירות יכלול את כל הפעילויות הרלוונטיות לביצוע הפרסום ובכלל זה קריאייטיב ,עיצוב ,התאמות גודל
ותוכן.
המציע
יודגש

להתחייב
נדרש
כי המזמין שומר

האתרים
בכל
לפרסום
לעצמו את הזכות לבקש

ה'.
בנספח
המפורטים
פרסום באתרים נוספים.

במקרה זה ייקבע מחיר הפרסום כמחיר הממוצע בהצעת הספק הזוכה לסוג הפרסום המבוקש (גודל,
מיקום וכו').
הובלת התוצרים למשרד המרכז או לקמפוסים השונים.
מתן שירותי ייעוץ ,אסטרטגיה ,גרפיקה ועיצוב נוספים.

.3

דיווח ובקרה

בסיום כ ל חודש ,יעביר נותן השירותים דיווח חתום על ידו המפרט את פירוט הפרסומים שהוכנו ו/או
חודש.
באותו
שבוצעו
נוספות
פעילויות
וכן
חודש
באותו
פורסמו
הדו"ח יוגש בפורמט המצ"ב כנספח ב' למסמך א'.

.4

תהליך עבודה מול המזמין

עם תחילת ההתקשרות ,נותן השירותים ימנה איש קשר מטעמו .איש הקשר יהיה אחראי לקבלת הפניות
והבקשות השונות מהמזמין ,תיעודם ובקרת הטיפול בהם עד להשלמת המשימה .המציע מתחייב כי איש
הקשר שיוגדר מטעמו יהיה זמין בכל שעות היום (ימים א'-ה' עד השעה  ,22:00יום ו' עד השעה )11:00
נותן השירותים יעביר למזמין פירוט הנתונים הנדרשים לצורך פרסום בכל מדיה הרלוונטית כמוגדר
במכרז זה.
המזמין יעביר את בקשתו לפרסום במייל ,בטלפון או בפקס ישירות לאיש הקשר שהוגדר ע"י נותן
השירותים .בהתאם לניסיונו המקצועי ,איש הקשר ימליץ על תוצר ותוכנית פרסום מתאימים לבקשה
והמזמין רשאי לאשר אותם בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי .נותן השירותים יפעל להכנת התוצר וביצוע
הפרסום בהתאם לתוכנית שאושרה .במידת הצורך ,יעביר נותן השירותים למזמין בקשה להשלמת פרטים.
המזמין רשאי להעביר הערות במייל ,בטלפון או בפקס.
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במידת הצורך נותן השירותים יתאם פגישה (אחת או יותר) מול המזמין לצורך הצגת תוצרים ותוכנית
הפרסום (כמות ,מיקום וכו') ,קבלת הערות וכל הפעילויות הנדרשות עד לקבלת אישור המזמין לתוצר
שהתבקש ופרסומו במדיה הרלוונטית.
המציע מתחייב כי כל שינוי בתוצר ובתוכנית שאושרה ,יעשה בתיאום ובאישור מוקדם של מחלקת שיווק
ופרסום בבג"ט.
.5

לוח זמנים ותוצרי העבודה

להלן טווחי זמן תגובה להשלמת טיפול בפעילויות השונות:

תיאור הפעילות

יעד סיום הטיפול
בפעילות

תוצר

(ימי עבודה)
הכנת פרסום לעיתונות

1

פרסום ההודעה ,לאחר אישורה
מול המזמין

הכנת פרסום לאינטרנט

2

פרסום באנר ,לאחר אישורו מול
המזמין

הכנת ופרסום ג'ינגל

2

פרסום ג'ינגל ,לאחר אישורו מול
המזמין

הכנת ופרסום כתבת תדמית /
ידיעה חדשותית

1

פרסום ההודעה ,לאחר אישורה
מול המזמין

שירותי יעוץ ,גרפיקה ועיצוב
לפי שעות

תחילת עבודה בתוך 1
שעות

נותן השירותים מתחייב להתחיל בעבודה על כל פעילות שהתבקשה בתוך  1שעות עבודה ממועד הבקשה.
נותן השירותים מתחייב להשלים הפעילות בהתאם למפורט בטבלה הנ"ל.
מועדי הפרסום יכולים להיות מאוחרים יותר ממשך הזמן הנדרש להשלמת הטיפול והאישור של החומרים
הפרסומיים.

.6

פרסומים במדיה

להלן פירוט המודעות שפורסמו בעיתונות במהלך שנה אחת -ספטמבר  -2015אוגוסט  .2016יודגש כי היקפי
הפרסום המפורטים להלן הינם לצורך אינדיקציה והקטנת חוסר הוודאות של המציעים .המזמין אינו
מתחייב לרכישות בהיקף כלשהו.
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להלן פירוט המודעות שפורסמו בעיתונות במהלך שנה אחת -ספטמבר  -2015אוגוסט  .2016יודגש כי היקפי
הפרסום המפורטים להל ן הינם לצורך אינדיקציה והקטנת חוסר הוודאות של המציעים .המזמין אינו מתחייב
לרכישות בהיקף כלשהו.
להלן פרוט הפרסומים שפורסמו לקהל הדתי לאומי (אשכול )1
מדיה

עמוד

באהבה ואמונה

עמוד

עמוד

1/2

1/4

ראשון

אחרון

עמוד

עמוד

-

-

בקהילה

2

-

בשבע

10

-

בשבע מתחלף

20

-

-

-

גילוי דעת
שביעי

סטריפ

3
12

8

יש"ע שלנו
ישראל היום

-

לה פתית

4

-

מצב הרוח

20

8

מקור ראשון (דיוקן או יומן) /מוצ"ש

8

-

מקור ראשון חדשות

-

-

14

-

עולם קטן
ראש יהודי
שבת בשבתו
שבתון

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8
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שיחת השבוע
תורה טיביט

6

פנימה

10

להלן פרוט הפרסומים שפורסמו לקהל החרדי (אשכול )2

מדיה

עמוד

Jerusalem post

2

במשפחה מגזין /חדשות

8

המבשר

2

עמוד

עמוד

1/2

1/4

ראשון

אחרון

עמוד

עמוד

סטריפ

28

המודיע
השבוע בירושלים

12

-

ידיעון הקריה

-

כל העיר ב"ב

-

כל העיר פ"ת

-

15

-

8

מידע אשדוד
מידע בית שמש

12

-

מידע ביתר

14

-

מידע השכונות

6

-

מידע קרית ספר

8

מרכז העניינים

2

קו עיתונות דתית -ארצי

6

-
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קוראים אלעד

10

-

תכלס

16

4

-

6

בנוסף ,פורסמו בתקופה האמורה לעיל כ 200-תשדירי רדיו כולל חסויות למזג האוויר
וכ  50 -קמפיינים של באנרים באינטרנט.
המזמין שומר לעצמו אופציה להרחיב או לצמצם את ההתקשרות לפי שיקול דעתו ,והכל בכפוף להוראות
חוק חובת המכרזים התשנ"ב ,1992-התקנות הרלוונטיות למכרז זה וקיומו של אישור תקציבי.

.7

פירוט מדיות לפרסום

להלן רשימת המדיות בהם מעוניין המרכז לפרסם במסגרת מכרז זה:
סוג מדיה

סוג מדיה

מדיה

מדיה
בשבע

באהבה ואמונה
שביעי
בשבע מתחלף /ארצי

גילוי דעת

במשפחה מגזין /חדשות
המבשר
פנימה
עיתונות

המודיע
עיתונות

בקהילה

השבוע בירושלים

Jerusalem Post

ידיעון הקריה

שיחת השבוע

יש"ע שלנו

תורה טיביט

ישראל היום

תכלס

כל העיר ב"ב

קול חיי
רשתות רדיו
גלי ישראל

כל העיר פ"ת
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מורשת
לה פתית
סרוגים
מידע אשדוד

אינטרנט

רוט רנט

מידע בית שמש

כיפה

מידע ביתר

ערוץ 7

מידע השכונות
מידע קרית ספר
מעט מן האור
מעייני הישועה
מצב הרוח
מקור ראשון (דיוקן או יומן)
מקור ראשון חדשות
מרכז העניינים
עולם קטן
קו עיתונות דתית -ארצי
קוראים אלעד
ראש יהודי
שבת בשבתו
שבתון

המציע מתחייב לפרסום בכל המדיות המפורטות בטבלה לעיל.
יודגש כי המזמין אינו מתחייב לאשר בפועל פרסום בכל המדיות המפורטות לעיל או בחלקן.
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חתימת המציע

_______________ ______________ _______________ _________________
שם המציע

תאריך

חתימה/חותמת
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נספח ב'  -פורמט דיווח חודשי
חודש)mm/yyyy( ______________ :
א.

פירוט פרסומים שאושרו במהלך החודש (לתשלום):

סוג מדיה

מדיה

עיתונות  /רדיו /
אינטרנט

שם העיתון  /רשת /
אתר

סוג וגודל
 /משך
הפרסום

פורסם
כן /
לא

תאריך
הפרסום

סה"כ

______________________ _____________________ ______________________
תאריך

שם
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נספח ג' – תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני ,החתום מטה ________________________ ,ת.ז / .ח.פ ___________________
(להלן" :המציע") ,באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה
________ ,ו ,_________ -נושא/ת ת.ז .שמספרה ________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
א .המציע הינו גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים האחרונות

לפחות[ .עבור אשר מגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 1המיועד לציבור הדתי-
לאומי] – המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי פרסום המיועדים לציבור הדתי-לאומי
בתחומים :הפקה ,קריאייטיב ,אסטרטגיה ,רכש מדיה ,ל 2-לקוחות לכל הפחות במהלך
השנה הקודמת למועד פרסום מכרז זה ,בהיקף של  ₪ 200,000לפחות עבור כל לקוח.
ובנוסף או לחילופין-
ב[ .עבור מציע אשר מגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 2המיועד לציבור החרדי] –
המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי פרסום המיועדים לציבור החרדי בתחומים :הפקה,
קריאייטיב ,אסטרטגיה ,רכש מדיה ,ל 2-לקוחות לכל הפחות במהלך השנה הקודמת
למועד פרסום מכרז זה ,בהיקף של  ₪ 200,000לפחות עבור כל לקוח.

על המציע לפרט בטבלה שלהלן את ניסיונו:
שם הלקוח

שנות מתן שם איש קשר
הדתי השכלה
פרטים בדבר מגזר
גבוהה  /השירות (יש
השירותים או לאומי  /חרדי
מהות השירות
(נא לציין מול
ע"י
שניתן
קהל
איזה
המציע
יעד -דת"ל /
חרדי)

לימודים
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שם הלקוח

פרטים בדבר
השירותים או
מהות השירות
ע"י
שניתן
המציע

שנות מתן שם איש קשר
הדתי השכלה
מגזר
גבוהה  /השירות (יש
לאומי  /חרדי
לציין משנה
לימודים
(נא לציין מול
ועד שנה)
קהל
איזה
יעד -דת"ל /
חרדי)

טלפון איש קשר

אישור
אני הח"מ____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר כי ביום _____________ ,הופיע
בפני ת.ז ,________________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ד'  -פרטי הצוות המוצע

אני ,החתום מטה ________________________ ,ת.ז / .ח.פ ___________________
(להלן" :המציע") ,באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה
________ ,ו ,_________ -נושא/ת ת.ז .שמספרה ________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
[עבור אשר מגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 1המיועד לציבור הדתי-לאומי] –
על המציע למלא להלן פרטים בקשר עם הצוות המוצע על ידו הכולל לפחות  2גרפיקאים (אנשי
קריאטיב):
פרוט ניסיון מעצב /איש
קריאייטיב ראשון:

פרוט ניסיון מעצב /איש
קריאייטיב שני:

תפקיד

שם

נייד

מייל

פרוט השכלה רלוונטית

שם המוסד האקדמי
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ניסיון:

עובדי המציע המצויינים לעיל יהיו בעלי ניסיון במהלך  1השנים האחרונות לפחות ,במתן
שירותי פרסום המיועדים לציבור הדתי-לאומי בתחומי הפרסום המדיה והדיגיטל ,כמפורט
להלן:

שם הלקוח

תחום הפעילות
המרכזי של
הלקוח (נא
לאשר שמדובר

פרטים בדבר
הפרוייקט או
מהות השירות
שניתן ע"י המציע

בקהל יעד -דתי
לאומי)

שם איש קשר

שנות מתן
השירות
(יש לציין משנה
ועד שנה)

ניסיון
ולקוחות
מעצב/
איש
קריאייטיב
1
ניסיון
ולקוחות
מעצב/
איש
קריאייטיב
2

ובנוסף או לחילופין-

[עבור מציע אשר מגיש הצעתו למתן שירותים עבור אשכול ( 2המיועד לציבור החרדי] –
על המציע למלא להלן פרטים בקשר עם הצוות המוצע על ידו הכולל לפחות  2גרפיקאים (אנשי
קריאטיב):
פרוט ניסיון מעצב /איש
קריאייטיב ראשון:
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קריאייטיב שני:
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טלפון איש

תפקיד

שם

נייד

מייל

פרוט השכלה רלוונטית

שם המוסד האקדמי

ניסיון:

עובדי המציע המצויינים לעיל יהיו בעלי ניסיון במהלך  1השנים האחרונות לפחות ,במתן
שירותי פרסום המיועדים לציבור החרדי בתחומי הפרסום המדיה והדיגיטל ,כמפורט להלן:

שם הלקוח

תחום הפעילות
המרכזי של

פרטים בדבר
הפרוייקט או

הלקוח (נא
לאשר שמדובר

מהות השירות
שניתן ע"י המציע

בקהל יעד-חרדי)

שם איש קשר

שנות מתן
השירות
(יש לציין משנה
ועד שנה)

ניסיון
ולקוחות
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טלפון איש

שם הלקוח

תחום הפעילות
המרכזי של
הלקוח (נא
לאשר שמדובר
בקהל יעד-חרדי)

פרטים בדבר
הפרוייקט או
מהות השירות
שניתן ע"י המציע

שם איש קשר

שנות מתן
השירות
(יש לציין משנה
ועד שנה)

מעצב/
איש
קריאייטיב
1
ניסיון
ולקוחות
מעצב/
איש
קריאייטיב
2
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טלפון איש

נספח ה'  -אישור רו"ח על היקף מחזור כספי

אני

הח"מ

רו"ח

_______________

__________________ שמספרו ע.מ/.ח.פ.

ת.ז.

_______________המשמש

כרו"ח

של

____________ (להלן" :המציע") מאשר בזאת ,כי

מחזור ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מן השנים  2011 ,2011ו 2015-לא פחת מ  2מיליון  ₪בכל
שנה.

_____________________ ____________________ ______________________
שם רו"ח

חתימה וחותמת
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נספח ו'  -תצהיר המציע

אני ,החתום מטה ________________________ ,ת.ז / .ח.פ ___________________
(להלן" :המציע") ,באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה
________ ,ו ,_________ -נושא/ת ת.ז .שמספרה ________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
.1

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע ,והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו,
מסמכי המכרז ונספחיהם.

.2

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
עם נושיו.

.1

עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שהייה
בתוקף.

.1

הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה ,יועסקו על-ידי המציע אך ורק
עובדים בעלי אזרחות ישראלית ו/או בעלי היתר עבודה כדין.

.5

המציע ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – ,1926
(להלן" :בעל זיקה") (להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,מקיימים את הוראות חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע
להוראות החיקוקים ה מנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב ,2011-והמציע ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על
חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות -במועד
ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.6

כמו כן ,הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת
ישראל ביחס להעסקת עובדים ,לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,צווי הרחבה
וחוקי המס ,ולרבות החוקים הבאים:


חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט;1959-



חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;1951-



חוק דמי מחלה ,התשל"ו;1926-



חוק חופשה שנתית ,התשי"א;1950-



חוק עבודת נשים ,התשי"ד;1951-



חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו;1965-



חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;1951-



חוק החניכות ,התשי"ג;1951-



חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התשי"א;1951-



חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1952-
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.2



חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג;1961-



חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה;1995-



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1922-



חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002-



חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו;1996-



החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב.2011-

המציע מצהיר כי מתקיים בו אחד מאלה:
( )1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1992-להלן – חוק
שוויון זכויות) לא חלות עליו;
או לחילופין –
(( )2א)

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;

אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מצהיר על התחייבותו לפנות למנהל
(ב)
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם
לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (2ה) לחוק
שוויון זכויות;
התחייב הספק בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
(ג)
החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור
באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו
(ד)
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  10ימים ממועד
ההתקשרות.
________________________
_______________
תאריך

חתימה וחותמת מציע

אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע
ת.ז ,________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו
בפני
לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ז'  -התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות
מחשב חוקיות

אני ,החתום מטה ________________________ ,ת.ז / .ח.פ ___________________
(להלן" :המציע") ,באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה
________ ,ו ,_________ -נושא/ת ת.ז .שמספרה ________ ,מתחייב בזאת כי ככל שהצעתנו
במכרז זה תבחר לאחד מאשכולות מתן השירותים כקבוע במכרז ,אזי נעשה שימוש אך ורק
בתוכנות מחשב חוקיות ,מורשות ,מקוריות ומאושרות ומבלי שהשימוש בהן יהווה הפרה של
זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

_________________ ________________ _________________________ _________
חתימת המציע

שם המציע

מס' זהות/עוסק מורשה
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נספח ח'  -ע רבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ("ערבות
הצעה")
לכבוד
המרכז האקדמי לב
רחוב הועד הלאומי 21
ירושלים
(להלן" :המזמין")
הנדון :ערבות מס' ________________________
א .עפ"י בקשת_____________________ (להלן" :המבקש") הננו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של  10,000ש"ח (להלן" :סכום הערבות"),
בקשר למכרז למתן שירותי פרסום למרכז האקדמי לב ע"ר.
ב .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן כאמור לעיל ,תוך  2ימים מעת קבלת
דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה על ידיכם ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל
חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את
סכום הערבות מאת המבקש.
ג.

למרות האמור בכל מקום אחר ,הנכם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם
על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום
הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

ד .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זו במלואה מפעם אחת ,תישאר ערבות זו מפעם לפעם במלוא
תוקפה לגבי יתרת הקרן הבלתי ממומשת בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על כל
תנאיה.
ה .אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,ואנו לא נהיה רשאים להימנע
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש
על כל טענה בקשר לכך.
ו.

הערבות תהיה בתוקף עד ליום  15.01.2016וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו בכתב עד
מועד זה .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

ז.

המזמין לא יהא רשאי להסב את הערבות לצד שלישי.

בכבוד רב,
בנק........................
סניף......................
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מכרז פומבי מס' 05-16
למתן שירותי פרסום

מסמך ב'
הצעת המציע

רח' הוועד הלאומי  ,21ת.ד ,16031 .ירושלים  ,9116001טל' ,02-6751096 :פקס02-6751043 :
21 Ha'vaad Haleumi Street, POB 16031, Jerusalem 9116001, ISRAEL, Tel: 972-2-6751096, Fax: 972-2-6751043

מסמך ב' הצעת המציע
 .1פרטי המציע
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש .המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב
קריא וברור:
שם המציע
מס' עוסק מורשה
מלכ"ר  /תעודת זהות

/

כתובת מלאה כולל מיקוד
ת.ד.
מס'
החברה

טלפון

במשרדי

טלפון נוסף  /נייד

מס' פקס במשרדי החברה

כתובת דוא"ל Email -

שם איש קשר ותפקידו

טלפון איש קשר

פירוט שעות הפעילות של
המשרד
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 .2הצהרת המציע
אנו ,הח"מ ,________________________ ,מתכבדים להגיש
בזה למרכז האקדמי לב (להלן – "המזמין") את הצעתנו המצ"ב
במכרז פומבי למתן שירותי פרסום עבור  2אשכולות פרסום -
המיועדים לציבור הדתי-לאומי (אשכול  )1ולציבור החרדי (אשכול
( )2להלן" :המכרז").
אנו מצהירים בזה:
 .1כי קראנו בעיון את נוסח המכרז ,לרבות כל נספחיו ,הבנו את כל האמור בהם ואנו מסכימים לאמור
בהם ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פי המסמכים האמורים.
 .2קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המיון ,שלביו השונים ומסמכיו.
 .1אנו עונים על כל הדרישות המוקדמות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז.
 .1בחנו את תנאי החוזה לפיהם אמורים להינתן השירותים ,את הדרישות השונות ,תנאי התשלום וכיוב'
וכל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע ומתן השירותים ,נבדקו על ידינו ומוכרים לנו ,ולא תהיינה
לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המזמין בקשר לכך.
 .5אנו מיומנים ,מומחים ,ומסוגלים ליתן השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידי המזמין
ו/או מי מטעמו של המזמין.
 .6אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי המכרז או החוזה על ידינו ,לא תקנה לנו זכות לשינוי כלשהו במחיר ו/או
בלוחות הזמנים ,ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפי המזמין עקב כך.
 .2מוסכם עלינו שהמזמין רשאי להכניס בכל עת ,שינויים במסמכי ההזמנה וכי רק המסמכים הסופיים,
כפי שיחתמו על ידי המזמין ועל ידי נותן השירותים שייבחר ,יחייבו את המזמין.
 .2מוסכם עלינו כי כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמכי ההצעה ,ניתן על פי מיטב ידיעתו של המזמין,
אולם בכל מקרה החובה לבחינת המידע האמור לצורך מתן השירותים מוטלים על המציע באופן
בלעדי .אין במסירת המידע כאמור על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או לגרוע ו/או
לפגוע בהתחייבות כשלהי מהתחייבויותינו במסגרת מסמכי ההצעה.
 .9ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי המכרז הם רכוש המזמינה וקניינה הבלעדי והם נמסרו לנו
בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו ,ולא לשום מטרה אחרת כלשהי ,ואנו מתחייבים להשתמש בהם
למטרה זו בלבד.
 .10אנו מסכימים לכך שהסמכות המקומית הבלעדית ,לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי מהצדדים ,בכל
עניין הקשור בהזמנה זו ,תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.
 .11אנו מבקשים כי מסמכים  ,_________________ , __________________:לא יועברו לעיון
המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן (ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס
לסעיף זה):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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 .12על אף האמור לעיל ,ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון במסמכי המכרז
לרבות במסמכי ההצעה הזוכה ,נתון לוועדת המכרזים של המזמין .בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו
כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה
לוועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון למציעים אחרים בהצעתנו הכספית ,ככל שהיא תהא
ההצעה הזוכה.
 .11מוסכם עלינו שהמזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לנהל מו״מ עם המציעים (או מי מהם) ו/או לקיים
התמחרות בין כל המציעים (או בין חלק מן המציעים) לרבות  -בדרך של פנייה לקבלת הצעות סופיות
שעל פיהן יקבע (אם בכלל) הזוכה ,והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .11לקחנו בחשבון שזכותו של המציע שלא לנהל מו"מ כאמור ו/או שלא לקיים התמחרות ו/או שלא
לקבל הצעות סופיות כאמור ,ובמקרה כזה לא תינתן למציעים הזדמנות נוספת להציע הצעה טובה
יותר.
 .15ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה
שהיא ,ואנו מוותרים בזאת על כל טענה בקשר לכך.
 .16ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא
בחשבון כל גורם ושיקול שיראה בעיניו ,ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו,
לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.
 .12אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה ,דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד המזמין
או נגד מי מנציגיו ו/או שליחיו בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה ,בין אם
תתקבל ובין אם לא ,בין אם המזמין ימסור לביצוע רק חלק מהשירותים ובין אם המזמין יחליט לא
למסור כלל את השירותים לביצוע ,וזאת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .12ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ,לפי שיקול דעתו ,ואנו
מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה ,בכפוף לתנאי ההסכם.
 .19מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן שירותי פרסום כמפורט במסמכי המכרז
וכי המזמין יהיה רשאי לקבל שירותי פרסום כנ"ל מעת לעת כולו ו/או חלקו מספקים אחרים.
 .20אנו מתחייבים בזה כי נמלא אחר כל תנאי ההסכם על נספחיו ,לרבות הפקדת הערבות הבנקאית
לביצוע והמצאת אישור עריכת ביטוח כמתחייב על פי ההסכם ובמועדים הקבועים שם.
 .21אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים.
 .22אנו מתחייבים בזאת לשמור על סודיות ולהימנע מניגוד עניינים ביחס למזמין ,כמפורט בהסכם
ובמסמכי המכרז.
 .21הננו מתכבדים להגיש הצעתנו למתן שירותי פרסום כהגדרתם בחוזה בהתאם לתנאי ההזמנה
והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן וזאת על גבי הצעת המחיר המצ"ב כנספח א'
להצעתנו זו.
 .21אנו מתחייבים כי המחירים הנקובים בהצעתנו זו כוללים את כל ההוצאות ,כל התשומות ,כל
העלויות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים במלואם ,לרבות הוצאות תקורה והנהלה.
כלל המחירים הנקובים בכתב הכמויות או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו ,והינם
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מחירים סופיים ,וממלאים את כל דרישותינו ואת כל הדרוש למתן כל השירותים ולמילוי כל אחת
מהתחייבויותינו לפי כל אחד ממסמכי ההצעה.
 .25אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת ,בכל ענין הקשור לעבודות
ולכמויות שלהם וכי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת למחירי כל מודעה ו/או תשדיר
מכל סוג שהוא ולא נטען לכל תוספת למחירי מודעות מכל סיבה ,לרבות עקב אי הבנה או אי ידיעה
שלנו או עקב הפסקות במתן השירותים או שינוי מועדים על ידי המזמין ,אלא אם מצוין בחוזה
במפורש אחרת.
 .26אנו מאשרים כי המחירים הנקובים בהצעתנו יהיו נכונים וסופיים וללא כל שינוי .בנוסף ,בכפוף
להוראות החוזה ,לא תהיה לנו כל עילה או תביעה לשינוי מחירים לרבות מחירי מודעה בגין שינויים
כל שהם.
 .22אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמזמין רשאי ,על-פי שיקול-דעתו הבלעדי ,לצמצם את היקף השירותים
ו/או הפרסומים .כפועל יוצא מן האמור לעיל ,מוסכם במפורש כי המזמין רשאי להורות לנו לצמצם
את שירותינו ו/או להקטינם ו/או להפחיתם בהתאמה ,על-פי שיקול-דעתו הבלעדי של המזמין ,ואנו
מאשרים ומצהירים כי אין לנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי
המזמין ,בכל החלטה שיקבל המזמין כאמור.
 .22הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  120ימים לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות.

ולראיה באנו על החתום
תאריך _____________
חתימת המציע וחותמת _____________
ע"י בעל זכות החתימה ______________
שם החותם

_________________

תפקיד החותם אצל המציע

______________
חתימה

אישור חתימה
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי /רואה חשבון של____________ (להלן:
"המציע") ,ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו ,שנעשתה באמצעות מורשה
החתימה שלו____________ נושא/ת תעודת זהות מספר_____________ וכי מורשה החתימה
חתם עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ,לפי החלטת בת-תוקף שקיבל כדין ,וכי
חתימתו מחייבת את המציע.
ולראיה באתי על החתום _________________________
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א .הצעת מחיר
על המציע להשלים פרטי הצעתו בתאים הצהובים בלבד בקובץ האקסל שלהלן.
על המציע לצרף להצעתו את הצעת המחיר הן כקובץ אקסל והן כמסמך פיזי.
לשם כך על המציע למלא את קובץ האקסל ולצרפו להצעתו על גבי דיסק און קי  ,וכן להדפיס קובץ
האקסל למלאו ולחתום עליו בצירוף חותמת המציע ,ולצרף גם את המסמך הפיזי להצעתו ,והכל
בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  2להזמנה למכרז.
במקרה של סתירה בין האמור בקובץ הממוחשב למסמך הפיזי יגברו המחירים בדיסק און קי

הצע ת מחירxlsx.
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מכרז פומבי מס' 05-2016
למתן שירותי פרסום

מסמך ג'
הסכם למתן שירותים

רח' הוועד הלאומי  ,21ת.ד ,16031 .ירושלים  ,9116001טל' ,02-6751096 :פקס02-6751043 :
21 Ha'vaad Haleumi Street, POB 16031, Jerusalem 9116001, ISRAEL, Tel: 972-2-6751096, Fax: 972-2-6751043

מסמך ג' הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם בירושלים ,ביום ______ חודש __________ 2016

בין
המרכז האקדמי לב
מרח' הועד הלאומי  ,21גבעת מרדכי ירושלים
מצד אחד;

(להלן " -המזמין" או "המרכז")
לבין
_______________
מרח' _______________________ ,
טל' ;_______________ :פקס'___________ :

מצד שני;

(להלן " -נותן השירותים")

הואיל

והמרכז פרסם מכרז פומבי מספר  05-2016לקבלת שירותי פרסום עבור  2אשכולות
פרסום  -המיועדים לציבור הדתי-לאומי (אשכול  )1ולציבור החרדי (אשכול ( )2להלן:
"המכרז");

והואיל

ובמסגרת המכרז נבחרה הצעת המציע ליתן למרכז שירותי פרסום בהתאם להצעת
המחיר שלו (המצורפות כנספח ד' להסכם זה) עבור _________________________
וזאת בהתאם למפרט השירותים אשר צורף כנספח א' להזמנה למכרז והמהווה חלק
בלתי נפרד מהסכם התקשרות זה (להלן" :השירותים");

והואיל

והמזמין מעוניין בקבלת השירותים מנותן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה;

והואיל

ונותן השירותים הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים בהתאם להצעה שהגיש
ובכפוף לתנאי הסכם זה ולמסמכי המכרז והוא מצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את
השירותים;

אשר על כך מוסכם ,מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:
א .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב .להלן המסמכים המצורפים להסכם זה:
מסמך א' – מסמכי מכרז  05-2016לרבות מלוא הנספחים ,ובהם מפרט השירותים אשר צורף כנספח
א' להזמנה למכרז וכן התחייבות נותן השירותים לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב חוקיות אשר
צורף כנספח ח' להזמנה למכרז ,המהווים כולם חלק בלתי נפרד מהסכם זה
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מסמך ב'  -ההצעה שהגיש נותן השירותים
נספח א' להסכם – הצהרת אי קיום ניגוד עניינים ושמירת סודיות.
נספח ב' להסכם – ערבות ביצוע בנקאית
נספח ג' להסכם – אישור עריכת ביטוח
נספח ד ' להסכם – הצעת המחיר

הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי הנספחים עדיפים ,אלא
אם נאמר במפורש אחרת.

ג.

הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו:

 .1נותן השירותים יבצע עבור המזמין את השירותים כמפורט במסמכי המכרז .השירותים יינתנו כשהם
כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה ולשביעות רצון המזמין ,אף
אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.
 .2נותן השירותים מצהיר כי בידו הידע המקצועי ,הניסיון והיכולת לביצוע השירותים לפי הסכם
זה.
 .1נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו במלואם
בנאמנות ,במיומנות וברמה מקצועית נאותה.
 .1נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן.
 .5נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים כמפורט בהסכם זה בימים ובשעות שיקבעו על ידי
הצדדים.
 .6למען הסר ספק ,ידוע ומובן לנותן השירותים שהמזמין אינו מתחייב להזמנת השירותים בכמות
מינימלית או כמות כלשהי.
 .2נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחייתו של בא כוח המזמין או
הפועלים מטעמו לעניין הסכם זה.
 .2השירותים שינתנו יכללו ,במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם המזמין ,הכנה הגשת מסמכים
במספר עותקים מספיק ,גיבוש הנתונים לקראת הישיבה ,מסירת נתונים במדיה אלקטרונית על פי
דרישת המזמין ,וכדומה.
 .9כל תוצרי העבודה ,התכניות ,החוזים ,ניירות העבודה ,מאגרי מידע ,רשימות וכל חומר אחר שיוכנו על
ידי נותן השירותים במסגרת מתן השירותים ,הם רכושו של המרכז והמרכז הינו הבעלים הבלעדיים
של כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתוכניות ובמסמכים הנ"ל ,אלא אם ניתן אישור
מפורש ובכתב מהמזמין המורה אחרת .המרכז יוכל לעשות שימוש בכל המסמכים האמורים ,על פי
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שיקול דעתו וצרכיו ,מבלי לקבל לכך את הסכמתו של נותן השירותים .לנותן השירותים ו/או למי
מטעמו לא תהיה זכות עיכבון של המסמכים המנויים לעיל ו/או כל חלק מהם ו/או על כל מידע אחר
בקשר לביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה .האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים
כמשמעותו בחוק זכות יוצרים ,התשס"ח.2002-
הזכות להחליט על פרסום החומר שמורה למזמין בלבד ,ופרסום יעשה לאחר קבלת אישור מפורש
ובכתב מהמזמין.
 .10נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש למזמין בכל עת שיידרש לכך כל נתון ,מידע ו/או מסמך
המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.
 .11לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייב המזמין לשתף פעולה עם נותן השירותים
ולמסור לו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותו הקשור לביצוע השירותים.
 .12תהליך העבודה בין המזמין ונותן השירותים יהיה כמפורט במסמכי המכרז ובפרט במפרט השירותים
המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז .פרסום התוצרים ויישום תוכנית הפרסום יבוצעו לאחר אישור
מפורש ובכתב מהמזמין.
 .11המציע מתחייב לפרסום בכל המדיות המפורטות בטבלה המצורפת בסעיף  6שבמפרט השירותים
המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז.
 .11נותן השירותים וכל עובדיו וכל מי מטעמו אשר יקחו חלק במתן השירותים עבור המזמין יחתמו על
נספח שמירת סודיות המצ"ב כנספח א' להסכם זה.

ד .תקופת ההסכם
 .1תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תחל ביום  01.12.2016ותהיה למשך  16חודשים ,קרי עד ליום
( 11.11.2019להלן" :תקופת ההתקשרות") .למזמין תהיה האופציה להאריך הסכם זה ,לשתי תקופות
נוספות של עד  12חודשים כל אחת ,בתנאים זהים או בתנאים מיטיבים עם המזמין בתיאום עם הזוכה
במכרז ,במידת הצורך ובהתאם לשיקול הדעת של המזמין והכל בכפוף להוראות חוק חובת מכרזים
ולתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע 2010 -ולקיומו של אישור
תקציבי (כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן" :תקופת הארכה") עד לתקופת התקשרות בסך הכל
של חמש שנים.
 .2מוסכם בזאת כי המזמין יהיה רשאי לסיים תוקף הסכם זה ,מבלי שיידרש לנמק את הסיבות לביטול
ההסכם ,בהודעה של  10יום מראש שתינתן לנותן השירותים ,הן במהלך תקופת ההתקשרות והן
במהלך כל אחת מתקופות ההארכה .במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום  10יום ממתן ההודעה
כאמור ,והמזמין ישלם לנותן השירותים ,רק את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע
נותן השירותים עד לתאריך הביטול ,המזמין לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא ,עבור או
בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.
 .1בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום ,יהיה המזמין רשאי להשתמש בכל מסמך ,מידע או חוות דעת
שהוכנו על-ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור המזמין ,במסגרת מתן השירותים
או לעניין ביצוע הסכם זה.
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ה .חובת סודיות
 .1כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם ,הינו ,רכושו
הבלעדי של המזמין ,ונותן השירותים ,עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם רשאים למסור לאדם אחר ,פרט
לעובדי המזמין המוסמכים לכך ,כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים ,וכן אינם רשאים
לשמור לעצמם העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח
המזמין.
 .2האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי נותן השירותים לצורך ביצוע
התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
 .1נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות
אחרות או לצורך אחר כלשהו .נותן השירותים אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו
לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.
 .1נותן השירותים אינו רשאי לפרסם ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,מידע ,מסמך או חומר כלשהם
שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו ,אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח
המזמין.
 .5נותן השירותים מתחייב להחזיר למזמין או למי שיורה לו בא כוח המזמין כל חומר או מסמך שקיבל
לצורך מתן השירותים ,וזאת לא יאוחר משבועיים ימים מיום סיום ההסכם.

ו.

נ יגוד עניינים

 .1נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל מניעה חוקית
שהיא ,שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה ,וכי אין הוא קשור ו/או מעורב  ,באופן
ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .נותן
השירותים מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה
ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 .2נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת המזמין כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המזמין אם
קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על נותן
השירותים להודיע למזמין על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור .נותן
השירותים יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המזמין יאשר ,מראש ובכתב ,כי אין לו התנגדות
לכך.
 .1מובהר בזאת כי המידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותים ,ישמש למתן שירותים למזמין ולא יותר בו
כל שימוש אחר אלא באישור מפורש ובכתב מהמזמין ומגורם שלישי אם יידרש.
 .1נותן השירותים מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המזמין בכל פעולותיו בקשר עם
הסכם זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המזמין ולא מתוך שיקולי רווח או
שיקולים אחרים.
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 .5בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת
המזמין.

ז .תמורה
 .1תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,ישלם המזמין לנותן השירותים כמפורט בהצעת נותן
השירותים המסומנת כנספח ד' להסכם ,בהתאם להסכם זה וליתר מסמכי המכרז ובשים לב למפרט
השירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז.
 .2התשלום יבוצע לאחר אישורו של בא כוח המזמין את התוצרים ,החשבונות והחשבוניות .סכום
התמורה הנקוב בסעיף זה הוא סופי ואינו כולל מע"מ כחוק ,אשר ייווסף לכל תשלום.
 .1למען הסר ספק ,שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל ,לא ישולם על ידי המזמין לנותן
השירותים לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה.
 .1תנאי תשלום יהיו שוטף  60 +מיום קבלת חשבונית מס שתאושר ע"י המזמין.
 .5אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר הספק הזוכה למזמין דיווח מלא בנוסח המצ"ב כנספח ב'
למסמך א' ,כולל אסמכתאות ,אודות השירותים שנתנו במהלך החודש ,פירוט שעות עבור שירותים
הניתנים לפי שעות ,חשבונית מס או חשבון (המפרטים את כל הפרסומים/פעילויות) ,בהתאם לדין
החל על נותן השירותים (להלן :דרישת תשלום).
 .6על המזמין להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדו"ח ,איזה חלק מן הדו"ח
ומדרישת התשלום מקובל עליו ,ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.
 .2מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין ,ויתווסף אליה מס ערך מוסף
כשיעורו ביום הוצאת החשבונית ,ככל שהתשלום מחויב במע"מ.
 .2עבודה על מודעות שהוחלט שלא לפרסמם משיקולי המרכז (בלבד) ,תשולם בהתאם למחיר המוצע
עבור "הכנת מודעה ללא פרסום".
 .9המציע מתחייב לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים ועסקים להם שיתוף פעולה עם המרכז .במסגרת
זו ,מתחייב המציע לספק את השירותים נשואי מכרז זה למוסדות ולעסקים הנ"ל בהתאם להצעת
המחיר שהוגשה על ידו במענה למכרז זה.

ח .נותן השירותים  -נותן השירותים עצמאי
 .1מוסכם בזאת בין הצדדים כי המזמין אינו אחראי לגבי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו -
באחריות כלשהי בגין מחלה ,תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן
השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו .למען הסר נותן השירותים יובהר בזה כי המזמין לא
יהיה חייב לשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין מתן השירותים לפי הסכם זה.
 .2מוסכם בזה כי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים ,כשליחים או כנציגי
המזמין אלא רק כמתחייב ממתן השירותים ,או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי בא כוח המזמין לעניין
מסוים.
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 .1מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין נותן השירותים ובין
עובדיו או הפועלים מטעמו.
 .1אם יקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילת תקפו של הסכם זה ,כי למרות כוונת הצדדים
שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה ,רואים את העסקתו של נותן השירותים או עובדיו או הפועלים
מטעמו כהעסקת עובד ,וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים של עובד  -הרי מוסכם ומותנה
בזה בין הצדדים כי התשלומים ששולמו לנותן השירותים על פי הסכם זה כוללים את כל התשלומים
שיגיעו לנותן השירותים במידה ויקבע כי רואים בהעסקתו על פי הסכם זה כהעסקת עובד.
 .5בנוסף ולמען הסר ספק ,מוצהר בזה כי אם יגיעו לנותן השירותים פיצויי פיטורין מכל עילה שהיא ,הרי
הסכומים ששולמו על ידי המזמין בהתאם להסכם זה כוללים גם פיצויים כאלה והצדדים מסכימים
להגשת חוזה זה לאישורו של שר העבודה מבלי צורך בכל חתימה או מסמך נוסף.
 .6נותן השירותים לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמין ,מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי
המזמין ,המציע הזוכה לא ישתלב בהיררכיה של המזמין ,לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות
לעובדי המזמין ולא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמין ,לא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד
המזמין אלא כפועל מטעם המזמין ,המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים של המזמין ויבצע את
השירותים באופן עצמאי ממשרדו.

ט .קניין רוחני
 .1מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים ,לרבות כל סקר ,מדידה ,מפה,
שירטוט ,מוצר ,יצירה ,תוכנית ,מפרט או כל מסמך אחר ,שיטות בדיקה ,מתודולוגיה ,מודל ,ידע,
פטנט ,המצאה ,סימני מסחר ,סודות מקצועיים ,מסחריים ואחרים וכל קניין רוחני הקשור עם
השירותים ,בין אם רשומים ובין אם לאו ,לרבות שינויים בהם ,שיבוצעו על ידי נותן השירותים,
כתוצאה מביצוע השירותים ,יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של המזמין ואין בהסכם זה
כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא ,ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או
בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם .המזמין יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן
שיעלה על דעתו לרבות פרסום באתר האינטרנט של המזמין.
 .2נותן השירותים מצהיר כי הוא רשאי להקנות למזמין את כל הזכויות המוקנות למזמין כאמור בסעיף
קודם וכי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת זכות יוצרים או פטנט.

י.

הפרות ותרופות

 .1הפר נותן השירותים ,בעצמו או על-ידי פעולת מי מעובדיו או הפועלים מטעמו ,אחת או יותר
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהיה המזמין רשאי להביא לידי גמר הסכם זה ולמסור את ביצוע
השירותים לאחר.
 .2מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של השירותים כאמור בהסכם
זה ,על ידי נותן השירותים ,לשביעות רצונו המלאה של בא כוח המזמין ,רשאי המזמין להפסיק את
ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב לנותן השירותים .עם משלוח ההודעה כאמור לעיל ,יסתיים
ההסכם.
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 .1הוראות חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973-וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם),
תשל"א 1970-יחולו על הצדדים בכפוף לאמור בסעיף י' זה.

יא .פיצויים מוסכמים
.1

בגין הפרות יסודיות או הפרות שאינן יסודיות אך שלא תוקנו בתוך הזמן שהתבקש תיקונן ע"י
המזמין ,.ישלם נותן השירותים למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש סכום השווה ל₪ 1000-
(אלף ש"ח) עבור כל הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה ו/או הוראות המכרז.

.2

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף יא( )1לעיל מכל סכום שיגיע לנותן
השירותים בכל עת או לגבותו מנותן השירותים בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבויות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי תשלום הפיצויים המוסכמים ,ניכויים או גבייתם ע"י המזמין,
אינם פוטרים את נותן השירותים מהתחייבותו להשלים את מתן השירותים כפי שנדרש או לבצע
התחייבות אחרת לפי החוזה ו/או לפי המכרז.

יב .אחריות
 .1נותן השירותים יהיה אחראי ליתן השרותים באיכות גבוהה ובמקצועיות ,ויהיה אחראי עפ"י דין ,לכל
נזק אשר ייגרם עקב מעשה או מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
רשלנות או עוולה אחרת.
יג .בטחונות
 .1להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר נותן השירותים למזמין תוך שבעה ימים מחתימת
ההסכם ,ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק ישראלי על סך  10,000שקלים חדשים כולל מע"מ (להלן
"ערבות ביצוע") .הערבות תהיה בתוקף עד  60יום לאחר גמר תוקף הסכם זה .במידה ויוארך תוקף
ההסכם ימציא נותן השירותים ערבות כאמור לעיל גם לתקופה ההארכה .במידה ויורחב היקף
ההתקשרות ימציא נותן השירותים ערבותבסכום דומה עבור תקופת ההתקשרות המוארכת.
 .2בכל מקרה בו לא עמד הנותן השירותים בהתחייבויותיו ,או לצורך קיזוז בגין אי מתן השירותים
בשלמותן או בחלקן ,או לצורך פיצוי על נזקים בהתאם לחוזה זה ,יהא המזמין זכאי לממש את
הערבות כולה או מקצתה.
 .1אין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הנותן השירותים.
 .1מימש המזמין את הערבות מכל סיבה שהיא ,על הנותן השירותים להעביר למזמין ערבות נוספת העונה
על הדרישות לגבי הערבות המפורטות לעיל.
יד .ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין  ,הוא יבצע על חשבונו במהלך כל
תקופת ההסכם וכל הארכה שלו ,ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי  ,אחריות מקצועית ואחריות מעבידים –
כל זאת עפ"י המפורט באישור עריכת הביטוח המצ"ב כנספח ג' להסכם ,ועליו להמציאו למזמין במעמד
חתימת ההסכם כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח שלו.
 .1ביטוח אחריות מקצועית יחודש על ידו ועל חשבונו באופן רציף כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין .
עמוד  53מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

 .2נותן השירותים יישא לבדו בהשתתפות העצמית בביטוחים כמפורט בנספח ג' הסכם.
 .1נותן השירותים ימציא למזמין אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל אישור ,כל עוד
הוא מחויב לכך עפ"י הסכם זה.
 .1הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ונותן השירותים רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
 .5נותן השירותים מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות .כמו כן נותן
השירותים יודיע למזמין ,מיד לכשיוודע לו על נסיבות היכולות לשמש עילה לתביעה ,וכן יפעל
למימושן של הפוליסות.
טו .הסבת זכויות וחובות
 .1נותן השירותים אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,לכל
גורם אחר .בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם
זה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
 .2כמו כן ,אין נותן השירותים רשאי למסור לאחר ,את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן ,אלא
בהסכמת המזמין מראש ובכתב .המזמין יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא
ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא לנכון.
 .1נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות גורם אחר ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן
השירותים מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.
טז .כללי
 .1נציג המזמין לצורך הסכם זה הוא מר אורי פז.
נציג נותן השירותים לצורך הסכם זה הוא _____________
 .2שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של המזמין במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו
כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .1נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו
על ידי המזמין לצורך ביצוע השירותים.
 .1נותן השירותים מתחייב למסור למזמין ו/או לחתום עבור המזמין על כל מסמך שיידרש לו ו/או על ידו
לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה ,לרבות כתבי ויתור ,כתבי העברה ,ייפויי כח ,הצהרה על העדר
ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב' ,בכל עת שהמזמין ידרוש ממנו .כמו כן מתחייב נותן
השירותים לגרום לכך ,והוא מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו,
המטפלים בעניינים הקשורים להסכם זה ,יימסרו למזמין ו/או יחתמו עבורו על כל מסמך כאמור ,בכל
עת שהמזמין ידרוש זאת.
 .5מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום
בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים להסכם זה ,ומשנמסרה כך – תחשב שנתקבלה לאחר ארבעה
ימים מיום המסירה לבית הדואר ,קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה ,או

עמוד  54מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

באמצעות מכשיר הפקסימיליה ,ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר
הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.

ולראייה באו על החתום:
_____________________
המזמין

_______________________
נותן השירותים
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נספחי מסמך ג'
נספח א'  -נספח הצהרת אי קיום ניגוד עניינים ושמירת סודיות
לכבוד
המרכז האקדמי לב
אני הח"מ _________________ ________________________ ____________________
תפקיד
ת.ז.
שם
הואיל ובתוקף תפקידי כנותן השירותים ,ו/או עובד שלו ו/או מי מטעמו ,על פי הסכם נשוא מכרז מס'
 05-2016להתקשרות למתן שירותי פרסום (להלן" :המכרז") ,הגיעו ו/או יגיעו לרשותי ,מידע,
מסמכים וחומר אחר מכל סוג שהוא הקשורים בכל אופן שהוא למכרז הנ"ל ,שפורסם על ידי המזמין
(להלן" :המידע");
לפיכך הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם וכלפי כל אחד מכם כדלקמן:
 .1לאחר שבדקתי את העניין למיטב יכולתי ,אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני
משפחתי הקרובה ,כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם
המכרז והשירותים נשוא המכרז הנ"ל ,או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.
 .2אני מתחייב/ת עוד ,כי אם במהלך עבודתי כאמור ,יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור ,או ליצור
חשש לניגוד עניינים כזה ,אודיע עליו לכם ללא דיחוי.
 .1לא אעשה שימוש ,מלבד השימוש במסגרת התפקיד שאני ממלא/ת ,בכל הקשור למתן השירותים
נשוא המכרז וכל הקשור עימם ,בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל
מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים .התחייבותי
זאת מתייחסת גם לתקופה שלאחר סיום כל הליכי המכרז ללא הגבלת זמן.
 .1אני מתחייב/ת לשמור על סודיות מוחלטת בקשר למידע ולא אעביר לאחרים ,כל מידע שהועבר
אלי ,למעט מידע המפורסם ברבים ,ו/או מידע הפתוח על פי הדין לעיון הציבור (כל הללו יקראו להלן
'מידע גלוי') ,או מידע אחר שחויבנו לגלותו על פי כל דין ובלבד שאמסור לכם הודעה על מצב שבו הננו
נדרשים ,על פי כל דין ,לגלות מידע כאמור ,אולם ,אעשה ככל שביכולתי בכדי להותיר בידיכם שהות
סבירה להתגונן מפני דרישה כזאת ,אם לדעתכם היא עלולה לפגוע בזכות מזכויותיכם.
 .5אני מצהיר/ה כי ידוע לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים  112ו/או  119לחוק
העונשין תשל"ז .-1922
 .6עם השלמת ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז הנ"ל ,הנני מתחייב/ת כי ,למעט המידע הגלוי,
אעביר לכם את כל המסמכים ו/או חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם המכרז הנ"ל וכן כל עיבוד
שנעשה מן המסמכים והחומר האמור .לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא מן החומר
ו/או המסמכים ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית) הקשורים למכרז הנ"ל.
ולראייה באתי על החתום
___________________
תאריך

_____________________
שם המצהיר/ה
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נספח ב'  -ערבות בנקאית לעמידה בהתחייבויות חוזיות ("ערבות
ביצוע")
תאריך___________
לכבוד
המרכז האקדמי לבע"ר 520012221
א.ג.נ,.
הנדון:

כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _____________

א .עפ"י בקשת ______________ (להלן – "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ______( ₪ 30,000שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום
הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר עם ביצוע החוזה שנחתם ביניכם לבין המבקש
בקשר להתקשרות למתן שירותי פרסום על ידי המבקש.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן – הלשכה) ,באופן הבא:
יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה המרכזית
"המדד החדש" -
לסטטיסטיקה לפני ביצוע תשלום הערבות בפועל.
מדד יום _______ .
"המדד הבסיסי" -
ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.
"תנודות במדד" -
ב .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הערבות כאמור לעיל ,בתוספת הפרשי התנודות
במדד ,תוך  2ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה על ידיכם ,וזאת ללא כל
תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או להוכיח את זכאותכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
ג.

למרות האמור בכל מקום אחר ,הנכם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם
על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום
הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

ד .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זו במלואה מפעם אחת ,תישאר ערבות זו מפעם לפעם במלוא
תוקפה לגבי יתרת הקרן הבלתי ממומשת בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על כל
תנאיה.
ה .אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,ואנו לא נהיה רשאים להימנע
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש
על כל טענה בקשר לכך.
ו.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ותישאר בתוקפה ממועד חתימת החוזה בין הצדדים ועד  60יום
מתום תקופת ההתקשרות לפי החוזה ,קרי עד ליום ______ ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת.
בכבוד רב,
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נספח ג'  -אישור עריכת ביטוח
תאריך…………………… :

לכבוד
המרכז האקדמי לב (להלן " :המרכז")
רח' הוועד הלאומי 21
ת.ד ,16011 .ירושלים 9116001
הנדון  :אישור על עריכת ביטוח
הננו מאשרים בזאת כי בוצעו על ידנו הביטוחים עפ"י המפורט בהמשך -:

.1

שם המבוטח ( ................................................................................ :להלן ":נותן
השירותים").
כתובת משרדי המבוטח ...................................................................... :

.2

נשוא אישור זה  :מתן שירותי פרסום ל"מרכז האקדמי לב" .

.1

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………….

.1

פירוט הביטוחים :
1.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של :

……………… $ ..לארוע ו …………… $ .סה"כ לתקופה.

(לפחות  $ 250,000 :לארוע ו $ 250,000 -לתקופה).

השתתפות עצמית  $ ………… :לארוע.

1.2

ביטוח אחריות מעבידים ,בגבול אחריות של :

………………  $לעובד ,ו $ .……………… -למקרה ולתקופה.
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[לפחות  $ 1,500,000 :לעובד ו  $ 5,000,000למקרה ולתקופה].

השתתפות עצמית  $ ..………… :לארוע.

הביטוחים הנזכרים בסעיפים  1.1ו 1.2 -לעיל מבוצעים בנוסח ובתנאים שאינם פחותים
מתנאי הפוליסות הידועות בשם "ביט" ,העדכניות ליום תחילת הביטוח.
 4.3ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ ………………… -לתקופה

[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 250,000 -למקרה ו  $ 250,000 -לתקופה].
השתתפות עצמית  $ ............. :לאירוע.
בכפוף למפורט להלן :
בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :

-

הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות.
אובדן מסמכים.
אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח.

חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.
הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  6חודשים.

.5

לכל הפוליסות מתווסף ל"שם המבוטח" " :ו/או המרכז האקדמי לב".

.6

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המרכז האקדמי לב ,אשר לא
ידרש להפעיל את ביטוחיו.

.2

הננו מאשרים בזאת שהגענו להסדר תשלום הפרמיות עם המבוטח הנ"ל וכן שבכל מקרה של
צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  60יום
ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מרכז האקדמי לב".

בכבוד רב,
…………… ..חברה לביטוח בע"מ

עמוד  59מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

נספח ד' – הצעת נותן השירותים ,לרבות הצעת המחיר שלו ,אשר
צורפו להצעתו במכרז

עמוד  60מתוך 60

________________________
חתימה וחותמת המציע

מכרז פרסום 05-16

