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  2021-02מס'  פומבימכרז 

 עיצוב וקידום –קריאטיב ודיגיטל למתן שירותי  הזמנה להגשת הצעות

 המרכז האקדמי לב עבור

 

 מסמך א'

 

 כללי .1

להגיש הצעות למתן בזה  ןמזמי( "ן" ו/או "המזמימרכזה")להלן:  המרכז האקדמי לב .1.1

, המזמיןעבור  (עיצוב וקידום )להלן: קריאטיב ודיגיטל -קריאטיב ודיגיטלשירותי 

ובהתאם , המכרזלמסמכי  2א' -ו 1א' יםכנספחהמצ"ב  י השירותיםלמפרט בהתאם

 ."(השירותים)להלן: " כמסמך ג' להוראות הזמנה זו וההסכם המצ"ב לה

 השירותים כוללים: .1.2

 –פלנינגוקופירייטינג עיצוב פרסומים, התאמות גודל,  קריאטיב, שירותי .1.2.1

 ;המכרזלמסמכי  1בנספח א'כמפורט 

 – וקידום , טרגוטבאנרים, דפי נחיתהעיצוב חומרים, בניית  – דיגיטלשירותי  .1.2.2

 .המכרזלמסמכי  2'בנספח א כמפורט

 למסמכי המכרז. בנספח ב'ף מצור רכזללי של המתיאור כ .1.3

, הן במסגרת מכרז זה תבחר ועדת המכרזים מציע אחד שיספק מכלול השירותים .1.4

 .לאומי והן למגזר החרדי-למגזר הדתי

באמצעות עובדיו או באמצעות  םשירותיהיכול להגיש את הצעתו למתן אינו מציע  .1.5

ני משנה שיישכרו על ידו לצורך מתן חלק מהשירותים. בכל מקרה, ההתקשרות קבל

 תהיה מול המציע הזוכה והוא יהיה אחראי לתפעול עובדיו וקבלני המשנה.

על ההסכם  המזמין תתקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה ממועד חתימ .1.6

הסכם ה את הא רשאי להאריךי המזמין. ודשיםח למשך שנים עשר כמסמך ג'המצ"ב 

תנאים זהים או בתנאים מיטיבים עם , בחודשים כל אחת 12תקופות נוספות של  שתיל

 המזמיןהזוכה, במידת הצורך ובהתאם לשיקול הדעת של המציע בתיאום עם ן המזמי

 –חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  והכל בכפוף לתקנות

תקופת ולקיומו של אישור תקציבי )כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן: " 2010

 "(.הארכה

 כמסמך ג'המצורף להסכם  3.3כאמור בסעיף וכל להפסיק את ההתקשרות י המזמין .1.7

 מסמכי המכרז.ל
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לעדיות בקשר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה ב .1.8

מעת לעת ם אלו היה רשאי לקבל שירותיי המזמיןוכי  השירותים האמורים,למתן 

 מספקים אחרים. םחלקבו/או  במלואם

"( יהיה קבלן נותן השירותים)להלן: " זה שייבחר לספק שירותים על פי מכרז המציע .1.9

על ידו עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים 

ושירותיו נשכרים  המזמיןאינו עובד  נותן השירותיםמבהיר כי  המזמין. המזמיןלבין 

, מקום מושבו המזמיןלא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת  הואלתקופה מוגבלת, 

, לא ישתמש המזמיןלא ישתלב בהיררכיה של  הוא, המזמיןהעיקרי יהיה מחוץ לכותלי 

ולא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של  המזמין בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי

, לא ןהמזמיאלא כפועל מטעם  המזמין, לא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמין

 ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו. המזמיןייהנה משירותים מנהליים של 

מובהר בזאת כי המידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותים ישמש למתן שירותים  .1.10

ולא יותר בו כל שימוש אחר אלא בלבד לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה,  ןילמזמ

 ןיובהר כי כל מידע לענייומגורם שלישי אם יידרש.  באישור מפורש ובכתב מהמזמין

 , הינו רכושו הבלעדי של המזמין.סעיף זה

ויחולו עליו תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  פומבימכרז זה הינו מכרז  .1.11

 . 2010-תש"ע כלה גבוהה(,להש

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 120 ההצעות יהיו בתוקף למשך .1.12

  

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 רק מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום  .2.1

צרף תעודת עוסק מורשה יעוסק מורשה  שהוא מציע. לגביו בפנקס לפי דיןהמתנהלת 

 התקפה למועד הגשת הצעה זו.

בנוסף, המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא 

 בעריכת הסדר עם נושיו.

 רו"ח/ עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, כמפורט ריש לצרף אישו

 הרצ"ב. באישור המציע

"(, ערבות הצעההמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית )להלן: " .2.2

למסמכי המכרז.  'גכנספח בנוסח המצורף  ,להלן 8לסעיף בהתאם ₪  10,000בסך 

 עשויה לגרום לפסילת ההצעה.ערבות שלא בנוסח הנ"ל 

הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  מקייםהמציע  .2.3

  .1976 –חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי 

 למסמכי המכרז. 'דכנספח המצ"ב  החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר

 שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות.  יתחייב לעשותהמציע  .2.4
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 למסמכי המכרז. 'ה בנספחהמציע יצרף התחייבות חתומה כמפורט 

 2 -לקריאטיב וגם שירותי דיגיטל גם שירותי המציע סיפק  2019-2020במהלך השנים  .2.5

במהלך לאומי, אשר היקף ההתקשרות עם כל לקוח -מהמגזר הדתילפחות לקוחות 

 .)לא כולל מע"מ( ₪ 100,000עמד על סך של לפחות התקופה הנ"ל 

'דיגיטל' כמשמעו בתנאי הסף הנ"ל הינו עיצוב והתאמות גודל של באנרים, דפי נחיתה 

)פרסום ממומן(. יודגש כי 'דיגיטל' כאמור בתנאי הסף וקידומים ברשתות החברתיות 

 הנ"ל איננו כולל רכישת מדיה באתרים השונים.

להוכחת האמור בתנאי סף זה, המציע יצרף פירוט אודות ניסיונו על גבי התצהיר 

 למסמכי המכרז. כנספח ו'בנוסח המצ"ב 

 2 -לגם שירותי קריאטיב וגם שירותי דיגיטל המציע סיפק  2019-2020במהלך השנים  .2.6

לקוחות לפחות מהמגזר החרדי, אשר היקף ההתקשרות עם כל לקוח במהלך התקופה 

 )לא כולל מע"מ(.₪  100,000הנ"ל עמד על סך של לפחות 

'דיגיטל' כמשמעו בתנאי הסף הנ"ל הינו עיצוב והתאמות גודל של באנרים, דפי נחיתה 

מים ברשתות החברתיות )פרסום ממומן(. יודגש כי 'דיגיטל' כאמור בתנאי הסף וקידו

 הנ"ל איננו כולל רכישת מדיה באתרים השונים.

להוכחת האמור בתנאי סף זה, המציע יצרף פירוט אודות ניסיונו על גבי התצהיר 

 .למסמכי המכרז כנספח ו'בנוסח המצ"ב 

נציג )להלן: "ונציג דיגיטל "( נציג הקריאטיב)להלן: "נציג קריאטיב המציע יציע  .2.7

 בתחומו.חודשים  24מטעמו, כל אחד מהם בעל ניסיון של "( הדיגיטל

על גבי התצהיר  נציג הקריאטיב ונציג הדיגיטיל מטעמושמות וניסיון המציע יפרט את 

נציג הקריאטיב ונציג  .ויצרף קורות חיים שלהם מכרזה למסמכי 'ונספח כהמופיע 

יכולים להיות אותו אדם, ובלבד שיש לו הניסיון הנדרש כנ"ל הדיגיטל מטעם המציע 

 בשני התחומים.

המציע הזוכה יהא רשאי להחליף את נציגיו הנ"ל בכפוף לאישור המזמין, כמפורט 

 בהסכם.

שני עובדים בצוות קריאטיב ולפחות שני עובדים בצוות בצוות המציע יש לפחות  .2.8

 דיגיטל.

המצ"ב על להצהיר על כך על גבי התצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע 

 .למסמכי המכרז 'וכנספח 

 המציע יתחייב להימנע מניגוד עניינים. .2.9

ה המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר אי קיום ניגוד להוכחת עמידת המציע בתנאי סף ז

 למסמכי המכרז. כנספח ז'עניינים ושמירת סודיות בנוסח המצ"ב 

מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס 

 ד אחר.לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגי

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 
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שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור/ הסבר מטעם הרשויות המוסמכות 

 ההתאמה.-לכך בדבר אי

 

 המכרזמועדי  .3

 לוח הזמנים לעריכת המכרז: להלן .3.1

 הערות כתובת מועד נושא מס"ד 

המועד האחרון  .1

להגשת שאלות 

 הבהרה

 י"ב, רביעייום 

, באב תשפ"א

, 2021ביולי  21

עד השעה 

13:00  

 תהילה טובי גב'עבור ה

: בדוא"ל

michrazim@jct.ac.il  

קבלת השאלות  יש לוודא

-02בטלפון במייל חוזר או 

6751093. 

רשאי שלא  המזמין

להתייחס לבקשות 

להבהרה שיגיעו לאחר 

 .המועד הנ"ל

המועד האחרון  .2

להגשת 

  ההצעות במכרז

 כ"ו יום רביעי

 4, באב תשפ"א

, 2021באוגוסט 

 16:00שעה עד 

יש להגיש את ההצעה עם 

כל הנספחים בתיבת 

המכרזים של המרכז 

קדמי לב בלשכת הא

 .המנכ"ל שבבנין מנהלה

הצעות שיגיעו לאחר 

המועד האחרון להגשת 

 הצעות לא יבחנו כלל.

הצגת תכלית  .3

לצורך 

 התרשמות

בהתאם למועד 

שיקבע המזמין 

עם המציעים 

אשר יאושר 

לגביהם כי 

בתנאי עמדו 

 הסף

זימון  והמציעים יקבל 

להצגת התכלית עפ"י 

לו"ז הועדה המקצועית 

 המזמין.מטעם 

 

 

רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  המזמין .3.2

 המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

 

 הליך הבהרות .4

הרוצה להפנות שאלה או לקבל  ,מציע הסבור כי קיימת סתירה בין סעיפים שונים .4.1

 .( לעיל1)3.1בסעיף  הקבועועד מל יפנה עד , במסמכי המכרזלאמור הבהרה בקשר 

 , במבנה הבא:בלבד EXCELתוגשנה בקובץ או בקשות להבהרה,  שאלות .4.2

 

 

 

 הבהרה פירוט שאלה/ סעיף במכרז עמ' במכרז

   

mailto:michrazim@jct.ac.il
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את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא  ושומר לעצמ המזמין .4.3

עשה כן בפרוטוקול יא ו, הכי יש מקום לענות על השאלה המזמיןחליט יעניינית. אם 

 .כתוב

שהוא חתום ע"י , כיפורסםעל המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל ש .4.4

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל  ,רשי החתימה אצלוומ

 במסמכים המקוריים של המכרז.

ם , קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינוייתבכל ע רשאי, המזמין .4.5

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

פורסמו יככל שיפורסמו, פרד מתנאי המכרז ונוהתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי 

באתר האינטרנט של המרכז, בעמוד הרלוונטי בו פורסמו מסמכי המכרז. באחריות 

, ככל שיפורסמו ע"י ת הבהרההמציע להתעדכן בדבר פרסומים וכן פרוטוקול תשובו

 המרכז בעמ' הרלוונטי כנ"ל.

 

 

 היקף כספי ואופן הגשת הצעת המחיר .5

. שנת המרכזההיקף הכספי של ההתקשרות על פי מכרז זה מוכתב על ידי תקציב  .5.1

 30י שנה ומסתיימת ביום מד אוקטוברב 1מתחילה ביום  המרכזהתקציב של 

יחד עם זאת, לצרכי הערכה בלבד, וללא שתהווה הערכה  בשנה לאחר מכן. בספטמבר

ין כי היקף הפעילות של המזמין להיקף פעילות כלשהו, יצוזו התחייבות של המזמין 

, קריאטיב, לרבות קמפיינים מלאים בחודש 5 בממוצע בשנה האחרונה הינו

כמו כן, יצוין כי  מדיות שונות. 5-10ם כל קמפיין ב, ופרסוקופירייטינג והתאמות גודל

 ₪. 100,000 -היקף הפרסום ברשתות החברתיות בשנה האחרונה עמד על כ

למסמכי  1בנספח א'המרבי שישולם ע"י המזמין עבור השירותים המפורטים  המחיר .5.2

 "(. סכום המקסימוםחודשי )להלן: " מע"מ לריטיינר₪+  15,000המכרז לא יעלה על 

למסמכי  2פח א'בנסהמרבי שישולם ע"י המזמין עבור השירותים המפורטים  המחיר .5.3

גוגל, ובכלל זאת מהיקף הפרסום ברשתות חברתיות ) 15% בשיעור המכרז הינו

ובהר כי לא תשולם עמלה כלשהי עבור רכש מדיה פייסבוק ואינסטגרם(. יודגש וי

, סרוגים, כיפה, כיכר 7שיבצע המזמין בעצמו באתרי האינטרנט השונים, לדוג': ערוץ 

 השבת וכיו"ב.

)ב( )בהתאמה( 3 -ו )א(3לעיל על גבי סעיפים  5.3 -ו 5.2המציע יגיש הצעתו לפי סעיפים  .5.4

למסמכי המכרז. הצעת המחיר לא תעלה על הסכום  כמסמך ב'הצעת הספק המצ"ב ל

עבור ביצוע הצעת המחיר של המציע  או השיעור המירבי שנקבע )לפי העניין(.

תהיה המחיר המלא והסופי למסמכי המכרז  2א'-1א'בנספחים השירותים המפורטים 

 .אלומתן שירותים עבור 
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תשלומים עבור רכש מדיה  אינו כוללאשר ישולם לנותן השירותים המקסימום סכום  .5.5

, אתרי לידים, תשלומים לפרסום אופליין, המרכזדיגיטלי, קידום אורגני לאתר 

 תמלולים ומתנות לקידום מכירות.

 המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל עלויות כח אדם, הצעת .5.6

נסיעה, ביטול זמן, צילומים, טלפונים,  תהעברת התוצרים למשרדי המזמין, הוצאו

 חניה, אמצעי עזר וכיו"ב.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .6

ולצרף אליה את המסמכים  המכרזלמסמכי  מסמך ב'למלא את הצעתו באמצעות המציע על 

  :עמודהבאים כשהם חתומים על ידו בכל 

 בנוסח הרצ"ב למסמכי ההזמנה חתום כדין ע"י המציע ועו"ד.  אישור המציע .6.1

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום  .6.2

 . המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין

 למועד הגשת הצעה זו.צרף תעודת עוסק מורשה התקפה יעוסק מורשה  שהוא מציע .6.3

אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .6.4

אישור ניכוי מס ואישור על  -1976ת ותשלום חובות מס(, התשל"ו )אכיפת ניהול חשבונו

 ניהול פנקס חשבונות;

 .ע"י המציע חתומים למסמכי המכרז 2א'-1א'נספחים  .6.5

 .חתום ע"י המציע למסמכי המכרז ב' נספח .6.6

 כנספח ג', בנוסח המצ"ב לעיל .22על פי הנדרש בסעיף  ערבות בנקאית אוטונומית .6.7

 .למסמכי המכרז

 ע"ש המציע. ים כדין ואישור ניכוי מס במקוראישור ניהול ספרהעתק  .6.8

 .המכרזלמסמכי  'דכנספח בנוסח המצ"ב  תצהיר המציע .6.9

 כנספח ה'בנוסח המצ"ב  שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות לעשותהמציע  התחייבות .6.10

 .המכרזלמסמכי 

 .המכרזלמסמכי  'וכנספח בנוסח המצ"ב  ר המציע בדבר ניסיוןתצהי .6.11

 .2.7קורות חיים של נציג הקריאטיב ונציג הדיגיטל מטעם המציע, כאמור בסעיף  .6.12

למסמכי  'זכנספח בנוסח המצ"ב  הצהרת אי קיום ניגוד עניינים ושמירת סודיות .6.13

 המכרז.

 .   שלהלן 7.1-7.3למפורט בסעיפים , בהתאם תיק דוגמאות לפרסומים שביצע המציע .6.14

 אשר עשויים להשפיע על ניקוד האיכות של המציעמסמכים רלוונטיים ופרטים  .6.15

 .שלהלן 9.4.1בהתאם לאמור בסעיף 

י ה/צורף למסמכי מכרז זה כשהוא חתום על ידי מורשהמ "הסכם למתן שירותים" .6.16

 החתימה מטעמו, לרבות הצהרת אי קיום ניגוד עניינים והתחייבות לשמירת סודיות.

 .המזמיןע״י  פורסםפרוטוקול הבהרות, ככל שי .6.17
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וביחד עם המסמכים שיש לצרף להצעה, חתומים בידי  נספחיוכל על מסמכי המכרז,  .6.18

 בתחתית העמוד.המציע החתימה מטעם  י/מורשה

רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר,  ןהמזמי

תוך פרק  נהרישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמי

, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, הזמן קצוב שיקבע על יד

 וקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.תיו בעלי יה

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים 

אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות לעיל, 

 במכרז.

טיב השירותים שניתנו על ידי המציע לצדדים המזמין רשאי לברר פרטים בנוגע למציע ול

 שלישיים, לרבות הממליצים.

 

 תכלית ההצגת תיק דוגמאות ו .7

 תיק דוגמאות

המציעים יצרפו להצעתם תיק דוגמאות לפרסומים שביצעו, בהתאם לניסיונם כפי  .7.1

 יכלול לכל הפחות: , ואשרלמסמכי המכרז שבנספח ו'שיפורט בתצהיר 

 י דוגמאות לקריאטיב, לרבות התאמות גודל למודעות.תש .7.1.1

 דוגמאות לקמפיינים שונים בדיגיטל, כולל באנרים. שתי .7.1.2

י דוגמאות לדפי נחיתה של קמפיינים שונים )בנוסף לאלו שיוצגו בהתאם שת .7.1.3

 לעיל(. 7.1.2לסעיף 

שלהלן( המזמין  9.3ף )כאמור בסעיומתן ניקוד איכות במסגרת בחינת תיק הדוגמאות  .7.2

  שלהלן. 9.4.1בסעיף לקחת בחשבון את השיקולים המופיעים יהא רשאי 

קי ו/או בתיקייה אשר תצורף -תיק הדוגמאות יצורף להצעת המציע על גבי דיסק און .7.3

 להצעה.

 התכליתהצגת 

המציעים אשר , ומתן ניקוד איכות ציעיםמהליך ההתרשמות המזמין מן המ כחלק .7.4

ואשר יעברו את שלב בחינת תיק בתנאי הסף הקבועים במכרז יאושר כי עמדו 

יכולותיהם וניסיונם בפני ועדה להציג יוזמנו שלהלן  9.3הדוגמאות כאמור בסעיף 

להצגת התכלית יגיעו הבעלים של המציע ו/או שותף בכיר במציע ו/או  מקצועית.

ת תתקיים הצגת התכלי מורשה חתימה )ביחד עם נציג הקריאטיב ונציג הדיגיטל(.

 .במועד שייקבע ע"י המזמין

 ימיםקמפיינים לשלושה ל והצעותיכל מציע יתבקש להציג הצגת התכלית במעמד  .7.5

( 2; )טל -ו לב( 1לקהלי היעד הבאים: )לדוגמא עבור המזמין, בהתייחס  יםפתוח

 .( המכינה לאקדמיה3)-; ותבונהאו  לוסטיג
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על סמך התוצרים שיוצגו מיכולת  יןבמסגרת ניקוד זה ינתן משקל להתרשמות המזמ    .7.6

עבודת המציע בתחומי הדיגיטל, לרבות: עיצוב באנרים, דפי נחיתה, פילוח קהלים 

 .וכתבות שיווקיות

להתרשם מהמציע במסגרת ניקוד האיכות במעמד הצגת התכלית המזמין יהא רשאי  .7.7

  שלהלן. 9.4.1בסעיף המופיע 

כל החומרים  ש אתהמציע יגיעה( עם הגשת ההצקודם לכן במעמד הצגת התכלית )או  .7.8

 .בעותק פיסיקי ו/או -על גבי דיסק אוןשל הצגת התכלית 

 

 ערבות בנקאית .8

הערבות הבנקאית לקיום הצעת המציע תהיה ערבות אוטונומית, בנוסח המצורף  .8.1

 ,₪ 10,000)ע"ר( בסך של למסמכי ההזמנה, ערוכה לפקודת המרכז האקדמי לב 

 למסמכי המכרז. כנספח ג'סח המצורף בהתאם לנוונוסחה יהיה ותוקפה 

הערבות הבנקאית תצורף להצעה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה. אי צירופה למסמכי  .8.2

 ההצעה יגרום לפסילת ההצעה.

וטרם ניתנה הודעת  המזמיןבמידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי  .8.3

 לטובתו.ההצעה לחלט את ערבות  זמין רשאייהא המ ,הזכייה

 המזמין כה יתמשכו מעבר למועד הנ"ל, רשאיככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזו .8.4

לדרוש הארכת הערבות בהתאם והמציע יאריך אותה בהתאם לדרישה. אי מילוי 

והמציע מוותר על כל טענה כנגד  המזמיןדרישה זו יהווה עילה לחילוט הערבות ע"י 

 .המזמין

 

 אופן בחירת המציע הזוכה ואמות המידה .9

)המהווים  עבור מחיר 20%אמות המידה על פיהן ינתן ניקוד למשתתפים במכרז יהיו  .9.1

 נקודות(.  80)המהווים  עבור ניקוד איכות 80% -נקודות( ו 20

ועדת המכרזים תבחן אילו מציעים הוכיחו  במלואן, ההצעותופתיחת לאחר קבלת  .9.2

 ועים במכרז זה.עמידה בתנאי הסף הקב

  התרשמות מתיק דוגמאות – נקודות 15 .9.3

מבין ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף, ינתן למציעים עבור התרשמות מתיק הדוגמאות 

נקודות  15, אשר בגינו ינתנו עד לעיל 7.1-7.3בהתאם לאמור בסעיפים  שיציגו המציעים

נקודות עבור רכיב  12-אשר יקבל מתחת להנקודות של רכיב האיכות(. מציע  80)מתוך 

 הצעתו תפסל. –זה 

כאמור לעיל, עבור תיק הדוגמאות ומעלה ברכיב האיכות נקודות  12מציע אשר יקבל  .9.4

 יעבור לבחינה של יתר אמות המידה לפי הפירוט שלהלן:

 ועדת המכרזים התרשמות - נקודות 15 .9.4.1

בעצמה ו/או באמצעות ועדה מקצועית מטעמה,  מכרזים,עדת הו התרשמות

 :יוצג ע"י המציע ומהחומרים אשר יוגשו על ידוש , כפימטרים הבאיםמהפר
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  היכרות המציע עם המגזרים הדתיים השונים.התרשמות ממידת ה  -

ניסיון המציע בניהול והובלת קמפיינים , ובכלל זאת ניסיון המציע  -

 דיגיטליים.

נציג הקריאטיב ונציג הדיגיטל מטעם ממהמציע, לרבות התרשמות   -

התרשמות כנ"ל תהיה מהמפגש בהצגת התכלית, וכן  .עהמצי

מהמסמכים שיצורפו להצעת המציע ובכלל זאת קורות החיים של נציג 

 הקריאטיב ונציג הדיגיטל מטעם המציע.

התרשמות לגבי מידת הפניות של המציע ליתן השירותים בלוח זמנים   -

 צפוף.

 לה גבוההניסיון המציע בפרסום בתחום מוסדות להשכ - נקודות 5 .9.4.2

סיפק שירותי קריאטיב ו/או דיגיטל לשני  2017-2021השנים מציע שבמהלך 

לקוחות ומעלה שהינם מוסדות להשכלה גבוהה, יקבל ניקוד מלא לפי רכיב 

 2.5יקבל  –זה. מציע שיש לו ניסיון כנ"ל עם מוסד להשכלה גבוהה אחד 

 7בלה שבסעיף נקודות. המציעים ימלאו פרטים בדבר ניסיון כנ"ל על גבי הט

 למסמכי המכרז. בנספח ו'

  הצגת תכלית -נקודות 35 .9.4.3

התרשמות המזמין מהניסיון והיכולת המקצועית של המציע על סמך הצעות  

כפי  הקריאטיב לקמפיינים לימים פתוחים של המזמין בכל הקמפוסים,

 7.4אמור בסעיפים , כבמעמד הצגת התכלית שיציג המציע

 .לעיל 7.8-

 התרשמות של לקוחות קודמים של המציע –נקודות  10 .9.4.4

לפי . , לרבות המזמין עצמושל המציע שביעות רצון של לקוחות קודמים

מדדים של איכות העבודה, עמידה בלו"ז, תקשורת עם המזמין, גמישות, 

נות, בין וכיו"ב. לצורך ניקוד רכיב האיכות ניתן יהיה לפ איכות החומרים

  .למסמכי המכרז ו'נספח היתר, ללקוחות קודמים שהמציע יציין על גבי 

 נקודות( 20)המהווים  מחיררכיב  20% .9.4.5

 בהצעת המציעכפי שימולא  סכום הריטיינר החודשי -נקודות 13 .9.4.5.1

המציע שהצעתו  .(א)3עיף המכרז, בס למסמכי מסמך ב'המצ"ב כ

תהיה הזולה ביותר ברכיב זה תקבל את מירב הנקודות והיתר 

  יקבלו ניקוד יחסי.

אחוז העמלה מתוך פרסומי וקידומי המזמין ברשתות  -נקודות 7 .9.4.5.2

 לעיל( 5.3בסעיף החברתיות )ולא מהפרסום באתרים, כפי שהודגש 

המצ"ב כמסמך ב' למסמכי המכרז,  בהצעת המציעכפי שימולא 

)ב(. המציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר ברכיב זה תקבל 3בסעיף 

 את מירב הנקודות והיתר יקבלו ניקוד יחסי.
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ניקוד האיכות הנ"ל ינתן על סמך התרשמות מהמסמכים שהמציע יצרף  .9.4.6

על סמך כן , ובמעמד הצגת התכליתהמציע להצעתו, הבהרות ודוגמאות שיציג 

 וגורמים מקצועיים מטעמו.של המזמין  יםקודמוניסיון הכרות 

מציע אשר יקבל ניקוד איכות מינימלי הפחות מסכום של  :ניקוד איכות מינימלי .9.4.7

"( הצעתו תפסל על ציון האיכות המינימלינקודות )להלן: " 80מתוך סה"כ  65

מעל לניקוד מציעים ומטה יקבלו  2למרות האמור לעיל, במקרה שרק  הסף.

-האיכות המזערי, ועדת המכרזים תהא רשאית להוריד ניקוד האיכות המזערי ל

 נקודות. 55

תערוך שקלול של רכיב ההצעה הכספית עם ניקוד האיכות  מכרזיםהת ועד .9.4.8

 המפורטות לעיל.בהתאם לאמות המידה 

איכות(  היה רשאי להכריז על המציע אשר הצעתו המשוקללת )מחיר+י המזמין .9.4.9

להחליט שלא הגבוה ביותר כמציע זוכה או המשוקלל עלת הניקוד תהיה ב

לחילופין להחליט לקיים הליך של ניהול לבחור בכל הצעה ולבטל המכרז או 

 להלן. 11מו"מ עם מציעים כמפורט בסעיף 

 

 הגשת ההצעה .10

 כמסמך ב'", המצ"ב ך ורק על גבי מסמך "הצעת המציעיש להגיש את ההצעה א .10.1

למסמכי המכרז, ולצרף אליה את המסמכים כמפורט ב"רשימת מסמכים שיש לצרף 

 .להצעה" שלעיל, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד

הכנסת ע"י  לעיל (2)3.1בסעיף ד לא יאוחר מהמועד הקבוע יש להגיש את ההצעה ע .10.2

", ללא ודיגיטל יאטיבקרלמתן שירותי ההצעה למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז 

מנהלה שבבניין  לשכת מנכ"לבתיבת המכרזים המוצבת בציון סימני זיהוי של המציע, 

הגשה בדרך זו תצריך תיאום  ירושלים. 21בקמפוס המזמין שברחוב הוועד הלאומי 

או בכתובת דוא"ל  02-6751093הגב' תהילה טובי בטלפון מראש מול 

 michrazim@jct.ac.il 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הנדרש לעיל, או כל  .10.3

הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך 

 ייחשבו כאילו לא נכתבו והם אף עלולים לגרום לפסילת ההצעה. -אחרת 

המצוין לעיל היא באחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד  ההצעה במועד הגשת .10.4

 .ותפסל על הסףמאוחר יותר לא תובא לדיון כלל 

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור  .10.5

במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את 

 הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 משא ומתן ניהול .11

mailto:michrazim@jct.ac.il
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ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם קבוצת  .11.1

מציעים סופית שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה 

ביותר מבין ההצעות הכשירות אשר עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון 

הצעות ועדת  3-רות כנ"ל יהיה מתחת להאיכות המזערי. ככל שמספר ההצעות הכשי

המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ עם ההצעות הכשירות. ועדת המכרזים רשאית לנהל 

מו"מ עם מספר מציעים גבוה יותר מבין המציעים בעלי הניקוד המשוקלל הגבוה 

 ביותר.

המו"מ, ככל שיהיה, ינוהל בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של  .11.2

 )להלן: "התקנות"(.  2010-להשכלה גבוהה(, תש"ע מוסד

לאחר ניהול המו"מ, ככל שיהיה, ייערך שלב מתן ההצעות הסופיות, במסגרתו יהיו  .11.3

המציעים הנ"ל רשאים להגיש את ההצעות הסופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי 

 שמי, לתוך תיבת המכרזים במועד שייקבע לכך ע"י המזמין. ככל שלא תוגש הצעה

 -נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמין, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע

 הצעתו הסופית.

ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות  .11.4

והסופיות של המציעים, ככל שינוהל משא ומתן ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת 

זוכה או להחליט שלא לבחור כל הצעה המכרזים רשאית להחליט על בחירת המציע ה

 שהיא ולבטל המכרז.

לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן  .11.5

עם המציעים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבוא בדברים עם המציע 

 שהצעתו תזכה במכרז. 

 

 הילאחר הזכי .12

יתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת למציע על זכי המזמין הודיע .12.1

 על ההסכם עימו. המזמין

אישור  יהיימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכ 7בתוך  ןהזוכה ימציא למזמי .12.2

 להסכם. המצורף כנספחעריכת ביטוח חתום על ידי מבטח, בנוסח 

ערבות ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכייה  7בתוך  הזוכה ימציא למזמין .12.3

שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה ₪  30,000ביצוע בגובה 

יום מתום תקופת  60, ותהא תקפה ממועד חתימת החוזה בין הצדדים ועד על החוזה

בסעיף  שבמסמך ג'אמור בהסכם כ, לרבות תקופות האופציה, ההתקשרות לפי החוזה

 .עילל 3.2

לא נחתמו עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או  .12.4

במועד הנקוב לעיל וכנדרש  וערבות ביצוע הזוכה לא צירף אישורי עריכת ביטוח

לבטל את לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ורשאי  המזמיןהא י –בהסכם

 על פי כל דין. המזמיןסעד אחר שבידי זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל 
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רק בהתקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל, תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית  .12.5

 שהוגשה על ידו יחד עם הצעתו, כאמור לעיל.

 תקופת ניסיון .12.6

החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו כתקופת ניסיון,  ששת .12.6.1

 נאי ההסכם.במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל ת

הא רשאי לבטל את ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון לפי שיקול י המזמין .12.6.2

ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן השירותים  14הבלעדי, בהודעה של  ודעת

על הביטול. לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 בעניין זה.  

הא רשאי י המזמיןלעיל,  12.6.2 של ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף במקרה .12.6.3

"כשיר  להתקשר עם מציע שיבחר על ידי ועדת המכרזים כ"כשיר שני"/

 שלישי" כמפורט להלן.

בוטלה זכיית הזוכה בכל שלב שהוא עד תום תקופת הניסיון כאמור לעיל או  .12.6.4

 המזמיןהא ילפועל מכל סיבה שהיא,  הצאיכה לא קשרות עם הזותשהה

צעתו דורגה במקום הבא כ'כשיר שני' רשאי להכריז על המציע אשר ה

ולהכריזו כזוכה. בוטלה גם זכיית הכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו 

רשאי להכריז על הכשיר  המזמיןהא י לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא,

)וכן  . הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישי, וכן הלאההשלישי כעל הזוכה

ו עליו כל הוראות מסמכי המכרז החלות על , לפי העניין, כזוכה, יחולהלאה(

 הזוכה.

 

 עיון במסמכי המכרז .13

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .13.1

 38ש"ח, בהתאם לקבוע בתקנה  500הזוכה, תמורת תשלום בסך של ובמסמכי ההצעה 

יש  .2010 –(, תש"ע )ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה

ימי עבודה ממועד קבלת הודעת אי הזכייה מועדת  30להגיש בקשה בכתב בתוך 

 המכרזים.

 :מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן .13.2

(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש "חלקים סודיים"

החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה  בטופס ההצעה מהם

משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה -באופן ברור וחד

 פיזית.

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת  .13.3

 ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

בהצעה ייחשבו ים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים עה כסודיחלקים בהצ סימון .13.4

כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 
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העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. למען הסר ספק יובהר כי הצעת 

  בכל מקרה, סוד מסחרי.המחיר הכספית, אינה ולא תהווה 

, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון הסר ספק למען .13.5

למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את 

 לאמור בסעיף זה. הסכמתו

 

 סמכויות ועדת המכרזים .14

 המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה .14.1

 .ןזמימאצל ה המוסמכת

-ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .14.2

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את 

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי -הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 נפרד מן ההצעה.

סול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג/תנאי או ועדת המכרזים רשאית לפ .14.3

 להתחשב בסייג/תנאי במסגרת חלוקת הניקוד כאמור לעיל.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  .14.4

ך כדי לפגוע בשוויון להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכ בהצעה או

 בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין. מציעיםבין ה

לב או הצעה שמניתוח -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום .14.5

דנים כלכליים ומעולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אשלה 

 מבוררים, ברורים ומוצקים.

יחסות מפורטת לסעיף ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התי .14.6

 מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .14.7

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

סוטה בשיעור  הב הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא ועדת המכרזים תהא רשאית .14.8

 באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר ניכר מאומדן שווי

 בהתקשרויות אחרים ספקים למזמינה על ידי שהוצע מהמחיר או המזמין של הפנימי

 מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר למזמינה שנראה מהמחיר או קודמות,

 שהוצע.

את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין  ו לצמצםהמכרזים רשאית להרחיב אועדת  .14.9

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.

חתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי כל עוד לא נ המזמיןלא תחייב את  שתוגש כל הצעה .14.10

 . מזמינהזכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים ב



   

 45מתוך  14עמוד 
________________________ 

 המציעחתימה וחותמת           

  02-2021קריאטיב ודיגיטל מכרז 

 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .15

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל את הזכות ולעצמ שומר המזמין

 מתן השירותיםהחוזה ו/או לא העביר ערבות בנקאית להבטחת  על חתם לא המציע .15.1

 . המזמין ידי על שהוקצב הזמן פרק ביטוח תוך ו/או אישור עריכת

 להם התחייב הזמנים לאספקת השירותים בלוחות בהתחייבויותיו עמד לא המציע .15.2

 בהתאם לאמור בחוזה המצ"ב. 

 אילו ו,החלטת על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע לקיב המזמין .15.3

 ות.בהתקשר המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני ובידי היה

לוחות  פי על שרות, לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים .15.4

 הזמנים שנדרשו.

 שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום יאחרא היהי לא ןהמזמי כייובהר  .15.5

 כאמור. הזכייה, שבוטלה בהקשר להודעת או על בהסתמך

לט את סכום הערבות, כולו ועדת המכרזים תהיה רשאית לבטל הודעת זכיה ו/או לח .15.6

או חלקו, בנסיבות שבהן חזר בו המציע 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 תוך פרק זמן שהוקצב על ידי המזמין, 

שאין ביכולתו למלא כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם ו/או סירב או טען 

. כמסמך ג'לקבוע בהצעתו, במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה בהסכם המצורף 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה 

 החלטה בדבר זהות הזוכה במכרז.

הא יזכיית הזוכה או שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא,  בוטלה .15.7

רשאי להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. בוטלה גם זכיית הכשיר השני  המזמין

רשאי  המזמיןהא יכאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, 

או הכשיר השלישי, לפי  להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה. הוכרז הכשיר השני

 העניין, כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי הפניה החלות על הזוכה.

 

 ביטול המכרז  .16

שומר  המזמיןלבטל את הליך המכרז עפ"י דין,  המזמין בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי

 את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר:  ולעצמ

ז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרועדת  .16.1

 ההצעה הזוכה.

לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  התברר .16.2

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות 

במסמכים )לרבות בתנאי סף(, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי 

 רז, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או חלקיים. הליך המכ
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, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את המזמיןחל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי  .16.3

 ביטול המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  .16.4

 בו כדי לסכל את מטרות המכרז.  המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש

ועדת מכרזים תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי  .16.5

 באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.

כלשהו בקשר לביטול המכרז,  היה פטור מתשלום כל פיצוי למציעי יןהמזמכי  מובהר  .16.6

המציע לצורך  ו/או לרבות, אך לא רק, בגין ההוצאות שהוציא המשתתף במכרז

 .השתתפות במכרז ו/או הכנת והגשת הצעתו ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים

 שונות .17

הליך זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו. כל  .17.1

של בתי המשפט הייחודית והבלעדית הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט  עניין

 .ירושליםם בעיר המוסמכי

למציע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותים "מקבלן  המזמיןהיחסים המשפטיים בין  .17.2

עצמאי" ואין בהתקשרות על בסיס מכרז זה כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד 

 לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. המזמיןבין 

 ה.זכות לבוא בדברים עם המציע הזוכ ושומר לעצמ המזמין .17.3

זכות לבטל הצעה זו בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול  ושומר לעצמ המזמין .17.4

 .ודעת

יעשה מאמץ ליישב בין שני  ההסכםבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח  .17.5

, יגבר ההסכםהנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח 

 .ההסכם נוסח

על ההסכם לביצוע העבודה על  ומציד םחייב כלפי הזוכה רק לאחר שחתיחשב כמי שהתי המזמין

רשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או וידי מ

 באופן כלשהו. ולא יחייבוה - המזמיןאדם כלשהו אצל 

 

        בכבוד רב,

 המרכז האקדמי לב ע"ר
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 אישור המציע

 

___________, נושא ת.ז.  -_____________, נושא ת.ז. _____________, ואנו, הח"מ, __

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור 

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 __.תאריך: ___________

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 במקרה שהמציע הוא עוסק מורשה – אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו 

 ים לחתום בשם המציע./מורשבהזמנה להגשת הצעות, מאשר כי החתום/מים מעלה 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח         

 תאגיד הואבמקרה שהמציע  – אישור רו"ח/ עו"ד

אני הח"מ ___________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו  

כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי בהסכם זה, מאשר 

לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא  וחתימה שלמורשי ה

___________ נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו על -ת.ז.______________     ו

דות של המציע ו/או בהתאם הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאג

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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 1א'נספח 

 התאמות גודלעיצוב ו – שירותי קריאטיב

 השירות: .1

של פרסומיו השונים של  והמותגיתשירותי ייעוץ לגבי התדמית הוויזואלית  מתן .א

 השונות. המזמין במדיות

 קונספט קריאטיבי לקמפיינים בהתאמה למסרים ולקהל היעד שיוגדרו. בניית .ב

  .פלנינגוקופירייטינג עיצוב פרסומים, התאמות גודל,  מתן שירותי קריאטיב, .ג

ות גודל באנרים ודפי נחיתה לכל קמפיין, התאמ שלעיצוב , יצורתוכן,  יכלולהשירות  .ד

לעיצובים ם ג שעות סטודיו ללא הגבלת שעותכן ומעת לעת,  עפ"י דרישות המזמין

יודגש כי השירות יכלול, בין היתר, עיצוב  .נכללות במכרז זה אינןמדיות שעבור 

באנרים ודפי נחיתה גם לקמפיינים שהמזמין יבצע באתרי אינטרנט שונים בעצמו ולא 

 באמצעות המציע הזוכה.

 .עפ"י דרישת המזמין וללא הגבלת כמות אמות גודל של מודעות לפרינטעיצוב והת .ה

 עבודה מול מחלקת השיווק: .2

 םוקונספטואלייכתיבה והכנת חומרים חדשים, כולל קונספט, מתן פתרונות רעיוניים  .א

אחרים הנדרשים לצורך מהלכי השיווק והפרסום הסטודיו הלבריפים ולכל שירותי 

 .ווע"פ דרישת כזהמראשר יוזמנו בהתאם לצרכי 

בתיאום  עבור כל פרסוםחלופות  שתיים לשלוש ביןהספק יפעל באופן שוטף להגשת  .ב

. קונספט עיצובי, מודעה, סלוגנים וכדומה. הבחירה בין עם איש הקשר מטעם המזמין

 .המרכזנציג החלופות תהיה של 

 נדרש ומתחייב לגמישות גבוהה מבחינת היקף השירותים, כמות נותן השירותים .ג

העבודה ושינויי סקיצות במהלך העבודה. במקרים בהם יימסרו למעצב מספר בקשות 

לטובת ביצוע  נותן השירותיםלעיצוב הנדרשות למועדי אספקה חופפים, יעמיד 

מתחייב במסגרת  נותן השירותיםהעבודות מספר מעצבים במקביל, בהתאם לצורך. 

נותן לא יוגבלו על ידי שירותיו לאפשר סבב תיקונים ביחס לכל עבודה, ואלו 

 והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגינם. השירותים

מתחייב ליכולת תגובה מהירה גם בהתראה מידית במידת הצורך  נותן השירותים .ד

 .וולצרכי המרכזובכפוף לדרישות 

לנותן עם מסירת העבודה  המרכזמועדי הביצוע לכל משימת עיצוב ייקבעו ע"י נציג  .ה

לעמוד במועדים אלו, אף אם מדובר לעיתים בזמני  נותן השירותיםעל . השירותים

 עבודה צפופים.

 /פרונטליבזום/  ה ויכללו פגישות אישיות-ימים בשבוע בימים א 5השירותים יינתנו  .ו

ייפגש, על פי הצורך  נותן השירותים. המרכזטלפוני, בהתאם לצרכי ולדרישות 

 .                                                                          רכזנוספים במ, עם גורמים המרכזנציג ובהתאם להנחיות 
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. סיום העבודה המרכזהשירות יהיה רק עבור דרישות שאושרו בכתב ומראש ע"י נציג  .ז

יאשר כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו ובהתאם לאישור  המרכזייחשב כשנציג 

 העבודות בכתב. 

, על פי בקשת רכזמבמתחייב להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות  םנותן השירותי .ח

או מחוצה להם, ולקיים פגישות ייעוץ ומעקב שוטפות לשם  המרכזנציגה, במשרדי 

לצורך אספקת השירותים לפי  הצגת תוצרים עם כל הגורמים הדרושים, ככל שיידרש

 .המרכז דרישת

 ן:לעמוד בלוחות הזמנים להל נותן השירותים מתחייב .ט

 ימי עבודה 6קמפיין/קריאטיב חדש: עד  .1

 ריג'קטים ותיקונים: יום עבודה לכל היותר .2

 התאמות גודל: יום עבודה לכל היותר, מיום אישור המודעה. .3

 

ה יהיו ז 1בנספח א'המחיר שישולם ע"י המזמין עבור השירותים המפורטים  -תמורה .3

 . מציע הזוכהתשלום חודשי כמפורט בהצעת ה
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 2'נספח א

 דיגיטלפרסום וקידום בשירותי 

 :עיצוב חומרים, בניית באנרים, דפי נחיתה, טרגוט וקידום .1

יעדים,  ת, הכוללהמרכזנציג הכנת תכנית מדיה מפורטת ע"פ תקציב שיוגדר ע"י  .א

אומדן עלויות והוצאות של כל שירותי הפרסום הדיגיטלי באופן מפורט ומדויק, 

 הפקות חומרים.ו  ריסההצעת פלרבות 

חשיפות, : מודעות ומעורבות, , לדוגמאוכמותיים קביעת יעדי קמפיין איכותיים .ב

הקלקות, יחסי המרה, עלויות הקלקה, עלויות רכישה, והגדרות נוספות בכפוף 

 בכל פעילות. םלצרכים השיווקיי

במסגרת  תפועל של תכנית הפרסום במדיה הדיגיטלית והלא דיגיטלילהוצאה  .ג

  .ציב שאושרהתק

הגשת החומרים הפרסומיים, הכוללים ביצוע כלל ההוראות הנדרשות ליישום,  .ד

הטמעה, בקרה ומדידה ומעקב על המהלך מול כלל ערוצי המדיה הרלוונטיים, כמו 

 גם תיאום ופיקוח על הביצוע בין כל קבלני המדיה והספקים בתהליך.

ו בכלל הכלים הפרסומיים שוטפת על איכות הביצוע אל מול היעדים שהוגדר הבקר .ה

 שנכללים בקמפיין.

פיקוח ומדידה שוטפים של הפעילות בכלל הכלים, הפלטפורמות והאמצעים  .ו

הקיימים, תוך ביצוע אופטימיזציה של הפעילות, לרבות בחירת מערכות הגשה, 

 הכלים הפרסומיים, הפלטפורמות, העלויות והמסרים.

חשיפות, הקלקות, יחסי המרה,  :קיניתוחים שוטפים בהתאם להגדרת הצורך השיוו .ז

עלויות הקלקה, הורדות, שיתופים וכו', מסקנות להמשך, סטטוס תקציבי ודוחות 

 סיכום נוספים ומפורטים ככל שיידרש.

ניהול קמפיינים בתקציבים קטנים וגדולים כאחד, במדיות דיגיטליות שונות, לטווחי 

 זמן קצרים וארוכים.

 

 ק:עבודה שוטפת מול מחלקת שיוו .2

דיווח ועדכון שוטפים והגעה לישיבות מחלקת השיווק בעת הצורך, כפי שיוגדר ע"י  .א

 המזמין.

הכולל את רשימת הלידים  Driveלרבות קובץ עבור כל קמפיין, הפקת דוח  .ב

 המרכזנציג רבעוניים ושנתיים לפי דרישת בנוסף דוחות  המתעדכנת במהלך הקמפיין.

ותוצאותיהן  המרכזאושרו על ידי והערכות מפורטות של ביצוע התכניות ש

 האיכותיות והכמותיות. 

, לרבות שיתופי פעולה עם משרדים המרכזתמיכה בפעילות התקשורתית הכוללת של  .ג

 .שירותי יח"צ, פרסום ושיווק למרכזנוספים המעניקים 

סיון שצבר הספק בתחומי הפרסום ימלוא הידע והנ של המרכזהעמדה לרשות  .ד

 .וומוצרי המרכזן ייעוץ שוטף לקידום שיווק ומכירות של והמדיה השונים, תוך מת
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 במהלך כל תקופת ההתקשרות באספקטים הפרסומיים והשיווקיים. המרכזליווי  .ה

 נותן השירותים מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים להלן: .ו

 6קמפיין/קריאטיב חדש )כולל דף נחיתה ודוגמאות באנרים(: עד  .1

 ימי עבודה

 עבודה לכל היותרריג'קטים ותיקונים: יום  .2

התאמות גודל של באנרים: יום עבודה לכל היותר, מיום אישור  .3

 הבאנר.

העלאת קמפיין לרשתות חברתיות )גוגל/פייסבוק/אינסטגרם(: תוך  .4

 יום עבודה מקבלת אישור המזמין ובכפוף לנהלי הרשת החברתית.

 

ישלם לנותן השירותים המזמין  זה 2ח א'פבנסעבור השירותים המפורטים  -תמורה  .3

מהיקף הפרסום ברשתות חברתיות  הנקוב בהצעת המציע הזוכהשיעור תמורה בהתאם ל

)ובכלל זאת גוגל, פייסבוק ואינסטגרם(. יודגש ויובהר כי לא תשולם עמלה כלשהי עבור 

ם, , סרוגי7רכש מדיה שיבצע המזמין בעצמו באתרי האינטרנט השונים, לדוג': ערוץ 

 כיפה, כיכר השבת וכיו"ב.
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 וופעילות המרכזתיאור  -נספח ב' 

 

המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם  .1

 לימודי תורה, במתכונת ישיבה גבוהה לגברים ומדרשה לנשים.

 למרכז הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל ולבוגריו מוענקים

 תארים אקדמיים מבוקשים.

במרכז האקדמי לב פועלים שלושה קמפוסים, כאשר הגברים והנשים לומדים בקמפוסים 

 נפרדים.

 התואר ותכנית הלימודים האקדמית זהים בכל אחת ממסגרות הלימודים: .2

בירושלים, לגברים בשילוב לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה  -קמפוס לב .א

 ם בעלי רקע תורני חזק(.)כולל את מכון נווה לגברי

בירושלים, לנשים בשילוב מדרשה תורנית )כולל את מכון תבונה  -קמפוס טל .ב

 .לחרדיות בוגרות סמינר(

 ברמת גן, לבוגרות בית יעקב בשילוב סמינר. -קמפוס לוסטיג .ג

 ./https://www.jct.ac.il: בקישור המרכזתיאור נרחב יותר ניתן לעיין באתר ל .3

 :הם כדלהלן רכזתחומי הלימוד במ

 

 הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

 פיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו אופטיקה

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 הנדסת תעשיה וניהול

 הנדסת תוכנה

 מדעי המחשב

 

 הפקולטה לניהול

 חשבונאות ומערכות מידע

 מנהל עסקים

 

 הפקולטה למדעי החיים והבריאות

 ביואינפורמטיקה

 סיעוד

 רוקחות
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 ללימודי תואר שני מסלולים

 M.Sc פיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרו אופטיקה 

M.Sc כריית מידע 

M.S.N סיעוד 

M.Sc הנדסת תקשורת מחשבים 

 

והסטודנטיות בקמפוסים השונים של המרכז האקדמי אוכלוסיית הסטודנטים יודגש ויובהר כי . 6

 חדשים. ליםעווילידי הארץ  , לרבותגווניהעל כל דתית משקפת את החברה הלב 
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 רבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית )"ערבות הצעה"(ע -' ג נספח

 לכבוד

 המרכז האקדמי לב

  21רחוב הועד הלאומי 

 ירושלים

 )להלן: "המזמין"(

 הנדון: ערבות מס' ________________________

עפ"י בקשת_____________________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת  .א

ש"ח )להלן:  10,000ילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של כלפיכם לס

למרכז האקדמי לב ודיגיטל  אטיביקרלמתן שירותי "(, בקשר למכרז הערבות"סכום 

 ע"ר. 

ימים מעת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן כאמור לעיל, תוך  .ב

כל תנאי ומבלי  קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

למרות האמור בכל מקום אחר, הנכם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם  .ג

ים מתוך לפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומ

 סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות. 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה מפעם אחת, תישאר ערבות זו מפעם לפעם  .ד

במלוא תוקפה לגבי יתרת הקרן הבלתי ממומשת בצירוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על כל תנאיה. 

ת מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבו .ה

מנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה ילה

 .בקשר לכךבמפורש ומראש על כל טענה 

וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו  04.10.2021ם הערבות תהיה בתוקף עד ליו .ו

 ת בטלה ומבוטלת. עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבובכתב 

 המזמין לא יהא רשאי להסב את הערבות לצד שלישי. .ז

                                                                

 בכבוד רב,

 בנק........................ 

סניף.....................
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 תצהיר המציע -' דנספח 

 

ושא ת.ז. שמספרה ___________________, אני, החתום מטה ________________________, נ

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בכתב כדלקמן:

 

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ )"המציע"( המגיש הצעתו במסגרת פניה  .1

 המרכז האקדמי לב. עבור קריאטיב ודיגיטללקבלת הצעות למתן שירותי 

 .הוסמכתי כדין לחתום על תצהיר זה מטעם המציע .2

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם  .3

 נושיו.

המציע ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  .4

בעל , )להלן: "1976 –ום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו תשל

"(, מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים חוק עסקאות גופים ציבוריים"( )להלן: "זיקה

ציבוריים, בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים 

, והמציע 2011-ת לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בהמנויות בתוספת השלישי

וקי העבודה ו/או בעבירות שיש ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על ח

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עמן קלון, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה. 

ר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל כמו כן, הנני מצהי .5

ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, 

 ולרבות החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

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

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

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

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-ן, התשכ"גחוק פיצויי פיטורי; 

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

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 
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  1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים; 

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

רור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד אני מצהיר בזה, לאחר בי .6

 בחלופקה הרלוונטית[ Xלה ]יש לסמן אמ

  '1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א 

 )להלן "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

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

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –]למציע שסימן את חלופה ב' 

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

 ( 2חלופה )–  100עסיק יעובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות אם  100המציע מעסיק 

דה הרווחה והשירותים החברתיים עובדים לפחות, למנהל הכללי של משרד העבו

לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

שלגביה  ( ונעשתה אתו התקשרות2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

כנדרש ממנו, ואם קיבל  המציע מצהיר כי פנה –התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מפנייתו למנכ"ל  –לעיל  6במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .7

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30ים החברתיים, בתוך משרד העבודה והרווחה והשירות

 .1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

 ______________      ________________________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך 

 

 אישור

___, ת.ז. ________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי _____ אני הח"מ, ____________,

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הצהיר על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. -הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

__________________ 

 עו"ד
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 חוקיות התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב -' הנספח 

  

אני, החתום מטה ________________________, ת.ז. / ח.פ ___________________ )להלן: 

_______, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______"המציע"(, באמצעות מורשי חתימה ה"ה __

בזאת כי  ת/______, מתחייב_____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____-___, ו_________

זה תבחר למתן השירותים כקבוע במכרז, אזי נעשה שימוש אך ורק בתוכנות  ככל שהצעתנו במכרז

מחשב חוקיות, מורשות, מקוריות ומאושרות ומבלי שהשימוש בהן יהווה הפרה של זכויות יוצרים 

 ו/או זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. 

 

_____________  _______________     __________________                     _______________ 

ךתארי                 מס' זהות/עוסק מורשה               המציע  חתימת           המציע שם
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 ן המציעוניסי - 'ונספח 

 

אני, החתום מטה ________________________, נושא ת.ז. שמספרה ___________________, 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי

 מצהיר בכתב כדלקמן:

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ )"המציע"( המגיש הצעתו במסגרת פניה  .1

 .המרכז האקדמי לב עבורדיגיטל קריאטיב ולמתן שירותי לקבלת הצעות 

 .מכתי כדין לחתום על תצהיר זה מטעם המציעהוס .2

במהלך השנים לאשר כי  יבהזמנה למכרז, הרינ 2.5מור בתנאי הסף הקבוע בסעיף בהתאם לא .3

לקוחות לפחות מהמגזר  2 -המציע סיפק גם שירותי קריאטיב וגם שירותי דיגיטל ל 2019-2020

לאומי, אשר היקף ההתקשרות עם כל לקוח במהלך התקופה הנ"ל עמד על סך של לפחות -הדתי

 )לא כולל מע"מ(.₪  100,000

'דיגיטל' כמשמעו בתנאי הסף הנ"ל הינו עיצוב והתאמות גודל של באנרים, דפי נחיתה וקידומים 

ברשתות החברתיות )פרסום ממומן(. יודגש כי 'דיגיטל' כאמור בתנאי הסף הנ"ל איננו כולל רכישת 

 מדיה באתרים השונים.

 :בטבלה שלהלן המציע יפרט את ניסיונו בהתאם לאמור לעיל

 

 

 

 

 

לאשר נא  שם הלקוח

שהשירותים 

כללו 

קריאטיב 

 ודיגיטל

מהות 

 הפרויקט

תקופת מתן 

השירותים 

)בין  לפרויקט זה

-2019השנים 

2020) 

היקף 

ההתקשרות עם 

הלקוח בתקופת 

השירותים 

 לפרויקט זה

פרטי איש 

 + קשר )שם

 + טלפון

 דוא"ל(
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במהלך השנים לאשר כי  ימנה למכרז, הרינבהז 2.6בהתאם לאמור בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .4

לקוחות לפחות מהמגזר  2 -לגם שירותי קריאטיב וגם שירותי דיגיטל המציע סיפק  2019-2020

 100,000החרדי, אשר היקף ההתקשרות עם כל לקוח במהלך התקופה הנ"ל עמד על סך של לפחות 

 )לא כולל מע"מ(.₪ 

צוב והתאמות גודל של באנרים, דפי נחיתה וקידומים 'דיגיטל' כמשמעו בתנאי הסף הנ"ל הינו עי

ברשתות החברתיות )פרסום ממומן(. יודגש כי 'דיגיטל' כאמור בתנאי הסף הנ"ל איננו כולל רכישת 

 מדיה באתרים השונים.

 :בטבלה שלהלן המציע יפרט את ניסיונו בהתאם לאמור לעיל

 

 

אלו יהיו נציגי  בהזמנה למכרז, הריני לאשר כי 2.7בהתאם לאמור בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .5

 מציע במסגרת מתן השירותים:ה

 _________________. -חודשים בתחום הקריאטיב  24נציג קריאטיב, בעל/ת ניסיון של  .א

 _________________. -חודשים בתחום הדיגיטל  24נציג דיגיטל, בעל/ת ניסיון של  .ב

ון נציג הקריאטיב ונציג הדיגיטל מטעם המציע יכולים להיות אותו אדם, ובלבד שיש לו הניסי

 הנדרש כנ"ל בשני התחומים.

 קורות החיים של נציג הקריאטיב ונציג הדיגיטל מצורפים להצעת המציע.

ידוע לנו כי המציע הזוכה יהא רשאי להחליף את נציגיו הנ"ל בכפוף לאישור המזמין, כמפורט 

 בהסכם.

ציע יש בצוות המ בהזמנה למכרז, הריני לאשר כי 2.8בהתאם לאמור בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .6

 לפחות שני עובדים בצוות קריאטיב ולפחות שני עובדים בצוות דיגיטל.

נא לאשר  שם הלקוח

שהשירותים 

כללו 

קריאטיב 

 ודיגיטל

ות מה

 הפרויקט

תקופת מתן 

השירותים 

)בין  לפרויקט זה

-2019השנים 

2020) 

היקף 

ההתקשרות עם 

הלקוח בתקופת 

השירותים 

 לפרויקט זה

פרטי איש 

 + קשר )שם

 + טלפון

 דוא"ל(
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את בטבלה שלהלן המציע יפרט בהזמנה למכרז,  9.4.2לניקוד האיכות הקבוע בסעיף  לבבשים  .7

 :בשנה האחרונה למוסדות להשכלה גבוההאשר סיפק  והפרויקטיםרשימת הלקוחות 

 שם הלקוח

שהינו מוסד 

 להשכלה גבוהה

 הפרויקט מהות

)קריאטיב ו/או 

 דיגיטל(

היקף 

 הפרויקט

תקופת מתן 

השירותים 

 לפרויקט זה

)במהלך השנים 

2017-2021) 

פרטי איש קשר 

 טלפון+ )שם+

 (לדוא"

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .8

 

___________________   ___________________   _________________ 

 ת.ז               שם          תאריך

 אישור

מאשר, כי _____________, נושא/י ת.ז.  "מ, עו"ד, מ.ר. ________________הח אני

 _______________, המורשה/ים לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם לומר

נכונות  הצהיר/ו על-ו כן את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/

 הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה.

_____________ 

 עו"ד
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 נספח הצהרת אי קיום ניגוד עניינים ושמירת סודיות -' זנספח 

  לכבוד

 המרכז האקדמי לב

 _____________________     ____________________  _________________ מ"הח אני

 תפקיד         .ז.ת             שם 

פי הסכם נשוא מכרז  עלו/או עובד שלו ו/או מי מטעמו,  ,השירותים כנותןתפקידי  בתוקףו הואיל
"(, הגיעו ו/או יגיעו המכרז": )להלןדיגיטל קריאטיב ולהתקשרות למתן שירותי  02-2021מס' 

, ל"הנ, מידע, מסמכים וחומר אחר מכל סוג שהוא הקשורים בכל אופן שהוא למכרז לרשותי
 (;"המידע" :)להלן מזמיןפורסם על ידי הש

 כדלקמן: מכםמצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם וכלפי כל אחד  ריניה לפיכך

ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני /מצהירשבדקתי את העניין למיטב יכולתי, אני  לאחר .1
וד עניינים לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניג העלולמשפחתי הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר 

 , או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.ל"הנעם המכרז והשירותים נשוא המכרז 

לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או  יובאמתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור,  אני .2
 ללא דיחוי. לכםליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו 

שאני ממלא/ת, בכל הקשור למתן  דהתפקיאעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת  לא .3
על כל חלקיהם נספחיהם  השירותיםהשירותים נשוא המכרז וכל הקשור עימם, בתוצרי 

שיעשה בהם שימוש לצורך  והעזריםומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 
 סיום כל הליכי המכרז ללא שלאחרביצוע השירותים. התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה 

 הגבלת זמן.

למידע ולא אעביר לאחרים, כל מידע שהועבר  בקשרמתחייב/ת לשמור על סודיות מוחלטת  אני .4
הפתוח על פי הדין לעיון הציבור )כל הללו יקראו  מידעאלי, למעט מידע המפורסם ברבים, ו/או 

עה על מצב שחויבנו לגלותו על פי כל דין ובלבד שאמסור לכם הוד אחרלהלן 'מידע גלוי'(, או מידע 
פי כל דין, לגלות מידע כאמור, אולם, אעשה ככל שביכולתי בכדי להותיר  עלשבו הננו נדרשים, 

להתגונן מפני דרישה כזאת, אם לדעתכם היא עלולה לפגוע בזכות  סבירהבידיכם שהות 
 מזכויותיכם.

 119ו/או  118עלולה להיות עבירה לפי סעיפים  זומצהיר/ה כי ידוע לי שהפרת התחייבות  אני .5
 .1977-זלחוק העונשין תשל"

, הנני מתחייב/ת כי, למעט המידע הגלוי, להנ" המכרזהשלמת ביצוע השירותים על פי תנאי  עם .6
וכן כל  לאו חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם המכרז הנ"/ואעביר לכם את כל המסמכים 

צילום מכל סוג שהוא מן  והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או המסמכיםעיבוד שנעשה מן 
ו/או התפוקות )מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית( הקשורים למכרז  המסמכיםהחומר ו/או 

 .ל"הנ

 

 ,על החתום באתי ולראייה

 

___________________ _____________________ ___________________ 

 ה/המצהיר חתימת       המצהיר/ה שם          תאריך             
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 המציעהצעת  -מסמך ב' 
 

 לכבוד

___________  

 א/ג.נ.,

 דיגיטלקריאטיב ו למתן שירותי 2021-02 הזמנה להציע הצעות מס'הנדון: 

 

מרכז האקדמי לב לאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה  .1

עבור  ודיגיטלקריאטיב למתן שירותי  את הצעתנו המצ"ב במכרז"( המזמין" –)להלן  )ע"ר(

 "המכרז"(.)להלן:  המזמין

 

 אנו מצהירים בזה: .2

כי קראנו בעיון את נוסח המכרז, לרבות כל נספחיו, הבנו את כל האמור בהם ואנו  א.

מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו 

 המסמכים האמורים. על פי

 ומסמכיו. שו על ידינו לעניין הליך המיוןכי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבק ב.

כי אנו עונים על כל הדרישות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז וכי קיימים  ג.

 ברשותנו וצורפו להצעתנו כל המסמכים אותם על מציע לצרף להצעתו כמפורט להלן. 

מנה או מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מ המזמיןכי מוסכם עלינו שאין  ד. 

בגין  המזמיןכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מ ונל כל הצעה שהיא. לא תהיה

 החלטה לבטל את המכרז ו/או שלא להזמין כל הזמנה לביצוע עבודה לפי המכרז.

בטל את המכרז בכל עת ו/או שלא לבצע להזכות  ןלמזמי –מבלי לגרוע מהאמור לעיל  ה. 

ידי ועדת המכרזים הצעה זוכה, ולא תהיה הזמנת עבודה כלשהי, גם אם נבחרה על 

תחייב אך ורק הזמנת עבודה שתוצא לפי  המזמין. את וז העליה חובה לנמק החלטת

 ידה, אם ייחתם.-החוזה הסופי שייחתם על

רשאי להכניס בכל עת שינויים במסמכי ההזמנה וכי רק  המזמיןכי מוסכם עלינו ש ו. 

שייבחר,  נותן השירותיםועל ידי  המזמיןחתמו על ידי יהמסמכים הסופיים, כפי שי

 .המזמיןיחייבו את 

אנו מבקשים כי מסמכים:  ז. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

הלן )ניתן לצרף לא יועברו לעיון המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים ל

 להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף ז. זה(:

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון  ח. 

. המזמיןועדת המכרזים של ומכי המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, נתון לבמס

בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי בהתאם להלכה הפסוקה ולדיני המכרזים, כל 

פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה 
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עיון למציעים אחרים בהצעתנו עדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות וו/או טענה לו

 .הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה

כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינוי כלשהו  ט.

במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפי 

 עקב כך.  המזמין

 ל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים.כי הצעה זו מוגשת ללא כ י.

נשוא ההזמנה בהתאם  קריאטיב ודיגיטללמתן שירותי הננו מתכבדים להגיש הצעתנו  יא.

 לתנאי ההזמנה והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

ימים לאחר המועד  120הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  יב.

 עות.האחרון להגשת ההצ

 

 :הצעתנולהלן  .3

האפשרי להגשת הצעת מחיר עבור  להזמנה למכרז "סכום המקסימום" 5.2בסעיף כמוגדר  .א

 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדין. 15,000הינו סכום של  1שבנספח א'השירותים 

הינה  1בנספח א'לתמורה חודשית עבור השירותים המפורטים גובה הצעת המחיר 

 _______ ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.

 

להזמנה למכרז, המחיר המירבי שישולם על ידי המזמין עבור  5.3כמוגדר בסעיף  .ב

מהיקף הפרסום ברשתות החברתיות )גוגל,  15%הינו  2בנספח א'השירותים המוגדרים 

 פייסבוק ואינסטגרם(.

מהיקף הפרסום הינו ____%  2בנספח א'הצעת המחיר שלנו עבור השירותים המפורטים 

  .ברשתות החברתיות

 

אנו מתחייבים כי התמורה הנ"ל הינה קבועה ומוסכמת מראש וכוללת את כל ההוצאות, כל   .4

ת כוח אדם, ו/או רישיונות ו/או היתרים התשומות, כל העלויות, בגין הוצאות העסק

ואישורים ככל שיידרשו, ו/או ביטוחים, ו/או מסים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שהוא 

, פגישות, הכרוכים, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, לרבות תשלום עבור נסיעות

ו/או לצורך מתן  לבצע במסגרת נותן השירותים, וכן כל פעולה אותה יידרש הכנת חומרים

השירותים, ולא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות ומבלי לגרוע, שינויים בשכר, 

הוצאות ביטוח, הוצאות תחבורה, רישוי, רישיונות, היתרים וכן ביצוען של כל יתר ההוראות 

המפורטות בחוזה ובנספחיו, במלואן ובמועדן וזאת למעט שינוי תמורה בשל שינויים 

 תיים וכן בשל שינויים בהפרשות סוציאליות. חקיק

 

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו  .5

 )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.
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 פרטי המציע הינם כדלקמן: .6

 

  שם המציע

  / עוסק מורשה מספר תאגיד

  (כתובת מלאה )כולל מיקוד

  המציעמס' טלפון במשרדי 

  כתובת דוא"ל 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 _____________:  חתימת המציע וחותמת

 : ______________ ____________  ע"י בעלי זכות החתימה

 אצל המציע ותפקידו שם החותם    

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

מאשר כי ביום _________ חתמו  אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ )מ.ר. ________(

על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה __________________________ ת.ז. 

____________________________, ת.ז. ___________________  -__________________ ו 

שהינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ___________________ )המציע(, בהתאם למסמכי 

ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין וכי 

 חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 ולראיה באתי על החתום

 

_________________ 

 רו"ח/עו"ד

 



 

 45מתוך  34עמוד 
________________________ 

 חתימה וחותמת מורשה החתימה   
 

  02-2021מכרז קריאטיב ודיגיטל 

 הסכם -' מסמך ג

 2021ביום ________ לחודש __________ שנת  בירושליםאשר נערך ונחתם 

 

 ___________ בין

 מצד אחד     ("המרכז" או "המזמין" -)להלן  

 ________ לבין 

 כתובת ____________________ ת.ז./ ח.פ __________________

 דוא"ל ___________

 מצד שני;      "( נותן השירותים)להלן: "

 

ב קריאטיהזמנה לקבלת הצעות )להלן "ההזמנה"( לבחירת ספק שירותי  םפרס ןהמזמיו הואיל

בהתאם למפורט במפרט  נהלמזמי עיצוב וקידום )להלן: קריאטיב ודיגיטל( -ודיגיטל

למסמכי  2'א-1א' יםכנספחלהסכם זה )אשר צורף  2א'-1א' יםכנספחהשירותים המצ"ב 

 "(;השירותים( ובהתאם להוראות הסכם זה )להלן: "המכרז

 ב' מסמךכוהצעתו של נותן השירותים נבחרה כזוכה בהזמנה )הצעת נותן השירותים מצורפת   והואיל

 להסכם זה והיא חלק בלתי נפרד הימנו(;

 בקבלת שירותיו המקצועיים של נותן השירותים למתן השירותים; ןמעוניי המזמיןו והואיל

מצהיר כי הוא בעל הידע הכישורים, הניסיון והיכולת המתאימים למתן ונותן השירותים  והואיל

 השירותים ולביצוע התחייבויותיה עפ"י הסכם זה; 

בהסכם  המזמיןלא ידוע על כל מניעה שבדין ו/או בהסכם להתקשרותו עם  ולנותן השירותים והואיל 

 ;את השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה נהזה, והוא מעוניין לספק למזמי

 

 ולכן הוסכם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים פרק בלתי נפרד הימנו. .1

 

 השירותים .2

בהתאם למפורט במפרט השירותים  המזמיןנותן השירותים יספק השירותים עבור  2.1

 ובהתאם להוראות הסכם זה. 2א'-1ים א'כנספחהמצ"ב 

חייב כי הוא בעל הכשרה, יכולת, ניסיון, רשיונות, ביטוחים נותן השירותים מצהיר ומת 2.2

והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה. נותן 

 השירותים מאשר כי יש לו די זמן פנוי על מנת לבצע את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

כים, ההיתרים, הרישיונות נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמ 2.3

והאישורים התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו. ביצוע  נהנותן השירותים מתחייב להודיע למזמי

ההסכם בהיעדר היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה 

 שבו להפרה יסודית של ההסכם.ייח

 –תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות נותן השירותים מתחייב לספק השירותים  2.4

 ."(חוק התקשורת)להלן: " 1982-וחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב 1981-תשמ"א
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מתחייב לעשות שימוש בפרטי הלידים אך ורק לצורך המטרה והייעוד  נותן השירותים 2.5

מודע לרגישות הרבה הקיימת נותן השירותים ובהתאם לכל דין.  הלידמזין "י ע ושאושר

חוק התקשורת האוסר לשלוח הודעות להוראות בנושא משלוח הודעות פרסומיות בניגוד 

מי מטעמו כל מראש, ומצהיר כי הוא ו מזין הלידפרסומיות בניגוד להסכמה מפורשת של 

וכי ככל שנדרש  ,לאיסוף הלידים והפצתם פועלים על פי דין בכלל ובעיקר בכל הקשור

 מזמינהויציגו ליתקבל ויתקיים אצלו  /הוא התקבל וקיים אצלו מזין הלידר מן אישו

את פרטי הליד  הלהוכיח כי קיבל מזמינהאולץ התבכל מקרה בו  .הבמידה ויתבקש על יד

וצאות באופן חוקי, ו/או בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או הפסד כספי לרבות ה

נותן בעניין זה,  נותן השירותיםעקב מעשה או מחדל של המזמינה שא תמשפטיות, אשר 

 באופן מלא עם דרישתה ראשונה.המזמינה ישפה ויגבה את  השירותים

 ומתחייב לפעול לקיום הסכם זה בצורה ובאופן שלא תפגע בשום דרך בשמ נותן השירותים 2.6

בפני כל אדם מצגי שווא או מצגים שאינם  ולא להציג, המזמיןהטוב ו/או במוניטין של 

 נכונים על מנת לקבל פרטיהם לצורך יצירת ואיסוף הלידים.

, ביחס לביצוע השירותים, באופן נהנותן השירותים מתחייב ליתן דיווחים שוטפים למזמי 2.7

 . המזמיןע"י  במהלך תקופת ההתקשרות שייקבעשנקבע במפרט השירותים וכפי 

מצהיר כי למיטב שיפוטו והבנתו אין כל מניעה, חוקית או אחרת, העלולה נותן השירותים       

 להוות מניעה להתקשרות בהסכם זה ו/או לסיכול מתן השירותים על ידה.

מנהל המחלקה לשיווק, פרסום וקבלת , נו מר יהודה קלמןלעניין הסכם זה הי המזמיןנציג  2.8

 המזמיןעל פי הנחיות נציג  יפעלהשירותים נותן  ."(המזמיןנציג )להלן "סטודנטים 

 בביצוע ומתן השירותים לפי הסכם זה. המזמיןלשביעות רצון 

כל  את ןלמזמילהחזיר  נותן השירותיםעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב  2.9

 .וביצועו ו/או כתוצאה מהסכםעם בקשר המידע שיהיה ברשותו ו החומרים, התוצרים

 

 תקופת ההסכם .3

למשך הסכם והעל  הצדדיםתהיה ממועד חתימת פי הסכם זה על תקופת ההתקשרות  3.1

 .שנה

חודשים כל אחת,  12תקופות נוספות של  שתילהא רשאי להאריך הסכם זה, י המזמין 3.2

, במידת נותן השירותיםבתיאום עם  המזמיןבתנאים זהים או בתנאים מיטיבים עם 

 .המזמיןהצורך ובהתאם לשיקול הדעת של 

 30ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בכתב של  הא רשאי להפסיקי המזמין 3.3

יום מראש. נותן השירותים יהא רשאי להפסיק ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה 

 יום מראש.  60מוקדמת בכתב של 

במקרה של הפסקת ההתקשרות כנ"ל נותן השירותים יהא זכאי לקבל תשלום עד למועד  3.4

ל תשלום ו/או תמורה כלשהם בגין הפסקת סיום ההתקשרות, ולא יהיה זכאי לקב

  ההתקשרות.

החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו כתקופת  ששתעל אף האמור לעיל,  3.5

הא י המזמין ניסיון, במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי ההסכם.

בהודעה של רשאי לבטל את ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
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ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן השירותים על הביטול. לנותן השירותים לא תהיה כל  14

 .טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה

 התמורה .4

בתמורה לביצוע בפועל של השירותים המפורטים בהסכם זה, נותן השירותים יהא זכאי  4.1

מסמך כהשירותים המצורפת לקבל תמורה סופית ומוחלטת בהתאם לאמור בהצעת נותן 

 "(.התמורהלהסכם זה )להלן: " ב'

התמורה הנ"ל מהווה תמורה מלאה בגין כל שירותי נותן השירותים על פי הסכם זה  4.2

וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא יוצא מן הכלל, לרבות 

 אחרת, לא כולל מע"מ. בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות, עמלות או תוספת

 .45+ התמורה תועבר בהעברה בנקאית  בתנאי תשלום שוטף 4.3

של נותן או חשבון עסקה כל תשלום לנותן השירותים יועבר בכפוף להמצאת חשבונית  4.4

 .המזמיןהשירותים בצירוף ובכפוף לאישור נציג 

ל פי כל כל סכום הנדרש לניכוי ע המזמיןמכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים ינכה  4.5

 דין.

אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק גופים ציבוריים, מופק  ןנותן השירותים ימציא למזמי 4.6

על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור חלופי על כך שהוא פטור 

 מחובת ניהול ספרים. 

 

 אחריות  .5

ו/או למי  ןנותן השירותים יהא אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו למזמי 5.1

ו/או לכל צד ג', כתוצאה ממעשה או מחדל הקשורים ו/או הנובעים ממתן  מומטע

השירותים על פי הסכם זה )או עקב אי מתן השירותים נשוא הסכם זה במועדים הקבועים 

בו(, על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או על ידי מי שנותן השירותים אחראי 

י כל דין או על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות למעשיו ו/או מחדליו, על פ

ימים  7בכל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמור, תוך  המזמיןאו עוולה אחרת, ויפצה את 

 מיום שידרש לעשות כן. 

 האמור בסעיףיתבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי י ןהמזמיהיה ו 5.2

בכל תשלום כאמור, לרבות הוצאות  המזמין, יהיה על נותן השירותים לשפות את לעיל 5.1

שלם סכום כלשהו אלא אם ניתנה לנותן ילא  המזמיןמשפטיות ושכ"ט עו"ד, ובלבד ש

 השירותים הזדמנות סבירה להתגונן ו/או להסיר את הדרישה או התביעה.

 ביטוח .6

נותן או על פי כל דין, מתחייב /ועל פי הסכם זה נותן השירותים ריות לגרוע מאח מבלי

 עריכת אישור" וב"הביטוח נספחלמלא אחר הוראות הביטוח המופיעות ב" השירותים

 בהתאמה ומצורפים" 1'ג נספח" ו"ג' נספח" המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"הביטוח

 .להסכם זה

 

 ערבות ביצוע .7

 נותן השירותיםכלפי המזמין יפקיד  נותן השירותיםלהבטחת מילוי מלוא התחייבויות  7.1

בנוסח  ₪ 30,000ימים ממועד קבלת הזכייה, ערבות בנקאית בגובה  7בידי המזמין, בתוך 
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יום לאחר מועד סיום  60למשך , אשר תהא תקפה להסכם זה 'דנספח כהמצ"ב 

 .________ליום ההתקשרות, קרי עד 

במקרה שיחליט המזמין על מימוש תקופת/פות האופציה, ימציא הספק לתקופת  7.2

 'דנספח כבות ביצוע תקפה ועדכנית בהתאם לנוסח המצ"ב ההתקשרות המוארכת ער

 . להסכם זה

לעיל, הינה תנאי למסירת ביצוע השירותים  7.1-7.2המצאת הערבות, כאמור בסעיפים  7.3

 לידי נותן השירותים בהתאם לנספח להסכם. 

רבות הבנקאית הנ"ל תשמש כבטוחה לתשלום כל תשלום ו/או כל הנזקים ו/או הוצאות הע 7.4

שיגרמו למזמין ואשר החובה לשלמם חלה על נותן השירותים על פי תנאי הסכם זה ו/או 

 על פי כל דין, והוא לא שילמם.

עם ציון הליקוי ואפשרות לתקנה  לנותן השירותיםלמימוש הערבות תקדם הודעה בכתב  7.5

 יום. 14תוך 

ו/או כל הליך חוקי אחר נגד  המימוש הערבות לא ישמש מניעה למזמין מלהגיש גם תביע 7.6

של ההוצאות המשפטיות במקרה שכזה המזמין יהא רשאי לגבות את נותן השירותים, ו

 .ביצועמתוך סכום ערבות ההנ"ל 

 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .8

ותן השירותים הוא מתחייב לשמור בסודיות מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות החלות על נ 8.1

ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה 

ו/או מסמך ו/או תוכנה ו/או מידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם זה ו/או 

ו מי מטעמו גם לשירותים הניתנים על פיו. האמור בסעיף זה יחול על נותן השירותים ו/א

 לאחר לאחר סיום תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

 המזמיןנותן השירותים מצהיר בזה כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עבור  8.2

לעיסוקים אחרים שיש או יהיו לו וכי ימנע מניגוד עניינים ישיר או עקיף כאמור. נותן 

 ש או מידע העשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור. כל חש המזמיןהשירותים יביא לידיעת 

 קניין רוחני .9

במסגרת  נהנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל העבודות ו/או התוצרים שיגיש למזמי 9.1

מתן השירותים )"התוצרים"( יהיו יצירה עצמאית ומקורית שלו או מי מטעמו ובכל אופן 

את כל  נההוא רשאי להקנות למזמי לא יהוו הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' וכי

 זה.  9כאמור בסעיף  נההזכויות המוקנות למזמי

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, סימני מסחר, סודות  9.2

מקצועיים, מסחריים ואחרים לרבות כל פיתוח, קוד ועיצובים, וכן כל קניין רוחני הקשור 

ן אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי נותן עם השירותים, בין אם רשומים ובי

השירותים, כתוצאה מביצוע השירותים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של 

ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו  המזמין

 המזמיןתים ולתוצריהם. כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירו

להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתו לרבות שימוש מסחרי  יהיה רשאי

 .המזמיןופרסום באתר האינטרנט של 
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 -בכל עת, ומיד עם דרישתו הראשונה, ואם לא ידרוש  ןעל נותן השירותים להעביר למזמי 9.3

כם זה )במידה ויופסק לפני במועד סיום מתן השירותים על פי הסכם זה או הפסקת של הס

בקבצים  כן(, מערכת מלאה של כל התוצרים )בין שהושלמו ובין שנמצאים בתהליך עבודה(

 .PDF-ו Indesing םים שוניפתוחים ובשני פורמט

בשום מקרה, גם אם בוטל הסכם זה או הופסק, ועל אף הוראות כל דין, לא יהיה לנותן  9.4

ו להאט את קצב מתן השירותים על פי הסכם זה השירותים ו/או למי מטעמו זכות לעכב א

כנ"ל, לרבות במקרה שיהיו לנותן השירות טענות כספיות  ולא זכות עיכבון של התוצרים

ולרבות במקרה שיפתחו הליכים משפטיים כלשהם בין הצדדים,  המזמיןו/או אחרות כנגד 

  ו/או כל חלק מהם. ונותן השירותים יהיה מנוע מלעכב תחת ידו תוצרים

וכל מי שיוסמך לכך על ידו ו/או כל מי שיבוא תחתיו, יוכל להכניס, במהלך  המזמין 9.5

ההסכם ו/או לאחר סיום העבודות, שינויים בתוצרים שיתקבלו מנותן השירותים וזאת 

 בלא להיזקק לשרותי ו/או הסכמת נותן השירותים.

וסרית האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים ולהעברת הזכות המ 9.6

 .2007-כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במסגרת מתן השירותים על ידו ייעשה שימוש אך  9.7

ורק בתוכנות מחשב חוקיות, מורשות, מקוריות ומאושרות ומבלי שהשימוש בהן יהווה 

  הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

 מעסיק-אי תחולת יחסי עובד .10

נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי  10.1

יחסי  המזמיןאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין 

מעסיק וכי נותן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכות -עובד

זכאי להם עובד שכיר. נותן השירותים ישא על חשבונו ובאחריותו המלאה בשכר אשר 

 עובדיו ובתשלום מלוא זכויותיהם הסוציאליות. 

לעיל, מכל סיבה שהיא,  10.1 ם במפורש כי אם למרות האמור בס"קמוסכם בין הצדדי 10.2

מטעמו  לבין נותן השירותים ו/או מי המזמיןידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין -ייקבע על

בחבות כלשהי  המזמין חוייבימעסיק ו/או באם -התקיימו או מתקיימים יחסי עובד

הנובעת מן הטענה בדבר קיומם של יחסים כאמור כי אז ישפה נותן השירותים את 

מייד עם דרישה, על כל סכום שיחוייב בתשלומו והנובע כאמור מקביעה בדבר  ,המזמין

רשאי במקרה כאמור בסעיף זה,  המזמיןהיה ימעסיק. בנוסף -קיומם של יחסי עובד

לערוך עם נותן השירותים התחשבנות רטרואקטיבית בדבר התמורה המגיעה לו על פי 

לא תהיה עלות נוספת בגין ההעסקה מעבר לעלות המקורית  נההסכם זה, באופן שלמזמי

 על פי הסכם זה.

 כללי .11

וביו, כולם או מקצתם, לצד נותן השירותים אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חי 11.1

 מראש ובכתב. ןהמזמיג' כלשהו אלא בהסכמת 

קבלני משנה עובדים או  עסיקאין באמור בסעיף הקודם כדי למנוע מנותן השירותים לה 11.2

תים יעסיק עובדים ורגם במקרה שנותן השי במתן חלק מהשירותים הכלולים בהסכם זה.

השירותים וכל החובות והזכויות תהיה עם נותן  המזמיןאו קבלני משנה, התקשרות 

 האמורות בהסכם זה חלות עליו בלבד.
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אין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לנותן השירותים לשירותים המוגדרים בהסכם זה  11.3

 רשאי לקבל את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות כל צד שלישי. המזמיןו

יפוט ייחודית מוסכם בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים תהא סמכות ש 11.4

 ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.

הסכם זה מבטא את מלוא ההסכמות וההבנות שבין הצדדים וכל הסכמה ו/או הבנה  11.5

קודמת הינה בטלה. כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא 

 המוסמכים של הצדדים.אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

  ___________________    _______________ 

  נותן השירותים                                                           המרכז         
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 ביטוח  -ג' נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 __._______________ - "המבוטח"

המרכז האקדמי לב ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות  - "מבקש האישור"
 . ו/או חברות שלובות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 עיצוב וקידום -ודיגיטל שירותי קריאטיב – "השירותים"

 

ין, על פי כל ד-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1
המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 
השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים  7לתקופה נוספת של 
אישור ביטוחי כת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן: "המפורטים באישור ערי

 "(.ביטוחי המבוטח"-ו המבוטח"

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 

ם לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע מכלליות האמור, תשלומי
השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על 

 המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות 
באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על מעבידים כמפורט 

 אי העסקת עובדים.

ימים לפני  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
מועד תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן 

י המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח השירותים, את אישור ביטוח
  2019-1-6על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 
ההתקשרות אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת 

 לעיל. 1על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל 

ציא אישור או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמ
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30עריכת ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח 
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו 

בוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי גם אם תמנע מהמ
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם 

מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור 
 ביטוחי המבוטח כנדרש.

ם את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, על המבוטח לקיי .3
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם 
ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע 

ילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות ע
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  .4
כאמור בנספח ביטוח  לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת 
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת 

מי  ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, 
 על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

 סוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכי .5
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח , הינה בבחינת דרישה ביטוח זה

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על
שור בכל הקשור לגבולות האחריות מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האי

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים 

המשלים  נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או
ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר -כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט 
ב ידי המבוטח יורח-כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .6
האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר 

רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי 
לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש  .7
 סוג פעילותם.כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף ו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס 
לשירותים, בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא 

באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל 
לן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי ידי קב-השירותים שבוצעו על

 המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 

חים, לרבות אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוט
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב 
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 

השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 
 ונה בכתב.הראש

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, 

ח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מוסכם כי נוס
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 

רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח  כאמור, מבקש האישור יהא
אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח 

 זה כאמור.
 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .8
ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

ח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים המבוט
 מטעמו.

 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .8.2
 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או  .8.3
ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או 

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  .8.4

דמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוק
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ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 
 האישור ו/או הבאים מטעמה.

. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5
עיף כאמור כדי לגרוע מזכויות רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הס

 . 1981 -המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש  .8.6

 האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת  .8.7

 העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9
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 אישור עריכת הביטוח -1נספח ג'

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

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

 .למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

המרכז האקדמי לב ו/או שם: 
חברות בנות ו/או חברות אחיות 

ו/או חברות קשורות ו/או 
ו/או מנהליהם  חברות שלובות
 ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

שירותי אחר: ☐
 קריאטיב ודיגיטל

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

ל האחריות/ סכום גבו ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
ל"ל כיסוי לתביעות המ

(315) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

מבקש האישור מוגדר כצד 
 (322ג' )

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור 

 (329ייחשב כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309מבקש האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
דיבה, השמצה והוצאת 

 (301לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

יושר עובדים מרמה ואי 
(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 *327ביטוח )
 (328ראשוניות )

חודשים  12 -תקופת גילוי 
(332) 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
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 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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 בות בנקאית לעמידה בהתחייבויות חוזיות )"ערבות ביצוע"(ער -' ד  נספח

 תאריך___________

 לכבוד

 580018281 ע"ר המרכז האקדמי לב

 ,א.ג.נ.

 כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _____________ הנדון:

( אנו ערבים  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום "המבקש" –________ )להלן ___"י בקשת ___פע .א

חדשים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו  אלף שקלים שלושים)₪  30,000לל של עד לסכום כו

להתקשרות למתן חתם ביניכם לבין המבקש בקשר נמאת המבקש בקשר עם  ביצוע החוזה ש

 המבקש.   שירותי פרסום על ידי

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
 הלשכה(, באופן הבא: –)להלן  לסטטיסטיקה

יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"המדד החדש" 
 לפני ביצוע תשלום הערבות בפועל.

 מדד יום _______ .  -"המדד הבסיסי" 

 ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.  -תנודות במדד" "

כאמור לעיל, בתוספת הפרשי התנודות  הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום  .ב

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

זכאותכם ומבלי שתהיו להוכיח את ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

מור בכל מקום אחר, הנכם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם על כל למרות הא .ג

סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הערבות שנשלם 

 לכם בגין ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות. 

לפעם במלוא לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה מפעם אחת, תישאר ערבות זו מפעם  .ד

 תוקפה לגבי יתרת הקרן הבלתי ממומשת בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על כל תנאיה. 

מנע יאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים לה .ה

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל 

 .בקשר לכךענה ט

יום  60ועד  הצדדים בין החוזה חתימת ממועדערבות זו הינה בלתי חוזרת ותישאר בתוקפה  .ו

, קרי עד ליום ______, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה תום תקופת ההתקשרות לפי החוזהמ

 ומבוטלת.

      בכבוד רב,

 


