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 18/2022מס'  מסגרת מכרז

 דימונהלמתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית 

 
ועיצוב גרפי  עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית .1

 "(.השירותים" ו/או " העבודותעבור עיריית דימונה ) להלן: "
 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב'  .2
 14.6.2022 -ה שלישימיום  כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו,) ₪  1,000בסך וזאת תמורת תשלום 

 .0021:בשעה  28.6.2022 -ועד ליום רביעי ה 12:00בשעה:
 

בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, מנהל מחלקת הרכש  ו/או שאלות הבהרה פרטים נוספים .3
החל מיום  davidl@dimona.muni.il  בעיריית דימונה באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת הדוא"ל 

 .14:00בשעה  23.6.2022 -ועד ליום רביעי ה 14.6.2022
 

לפי ₪( חמשת אלפים )  ₪ 5,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  .4
מובהר בזאת כי הערבות  29.9.2022הנוסח המופיע במסמכי המכרז, אשר תהיה בתוקף עד לתאריך 

תוארך במידת הצורך ולפי דרישת העירייה עד סיום הליכי המכרז . הצעה בה לא יצורף כתב הערבות 
 לא תובא לדיון כלל על ידי ועדת המכרזים.

 
יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, העירייה תהא מובהר כי אין העירייה מתחי .5

רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות וליתן השירותים נשוא 
 .המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע

 
ות /ל גוף מאוגד אחר, שהינו מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ .6

אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוחד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 
 ו/או מנהל ו/או נואש משרה ו/או שותף של המציע.

 
העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז בעצמה, כמו כן,  .7

העירייה לפצל  ו/או לחלק את הזכייה בין זוכים שונים ו/או להוציא לפועל רק חלק מההצעה רשאית 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה תוגש בשני עותקים בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מס'  .8
המציע בתחתית כל  המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על ידי

 עמוד.
 

בבניין   303ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה מנהלת המכרזים, קומה ג', חדר  .9
 .12:00בשעה  28.6.2022 -העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום רביעי ה

 

 בלשכת היועץ המשפטי לעירייה. 12:15בשעה  28.6.2022 -פתיחת המכרז תתקיים ביום ה .10
 

לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ים מההצעה )חלק .11
 ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי העירייה.

 

 בכבוד רב,

 בני ביטון

 ראש העיר

 דימונה

 

mailto:davidl@dimona.muni.il
mailto:davidl@dimona.muni.il


 
 

3 
 חתימה וחותמת המציע____________________

 

 18/2022פומבי מס'  מסגרת מכרז

 ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית דימונהלמתן שירותי 

 
 

 תוכן עניינים
 

 :המהווים יחדיו את מסמכי המכרז להלן רשימת המסמכים הכלולים והמצורפים בזאת לחוברת המכרז
 

            
      תנאי המכרז והוראות כלליות  :מסמך א'

      אישור הוכחת תנאי סף  -נספח א'   

 אישור רו"ח למחזור כספי. -נספח ב'   

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ג'   

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז -נספח ד'   

 עניינים ניגוד או/ו עסקי קשר או/ו קירבה קיום אי בדבר תצהיר -נספח ה'   

 

 הצעת המציע  מסמך ב':

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.  מסמך ג':

 הסכם התקשרות  מסמך ד':

 מפרט השירותים  ':המסמך 

 .נוסח ערבות לביצוע העבודות  מסמך ו':

 טופס אישור קיום ביטוחים.  מסמך ז':

 

 

 לוחות הזמנים למכרז:

 

 מועד פעילות

 12:00עד השעה  14.6.2022 רכישת חוברת המכרז

 14:00עד השעה  23.6.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00עד השעה  28.6.2022 להגשת הצעותמועד אחרון 

 29.9.2022 תוקף ערבות מכרז
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 מסמך א'          

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 

 :כללי .1

"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם למתן שירותי ניהול העירייה) להלן: "עיריית דימונה  .1.1

"( הכל כמפורט העבודות" ו/או "השירותים) להלן: "מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור העירייה 

 .כמסמך ה'בכלל ובמפרט השירותים ו/ או העבודות המצ"ב ומסומן במסמכי המכרז 

 

ו/או מתן  עבודותעירייה את הבצע עבור הבמכרז יהיה ל העל הזוכמדובר במכרז מסגרת,  .1.2

ותוך עמידה בלוחות יה יריע"י הע ,מעת לעת ,בהתאם לדרישות שיועברו אליוהשירותים 

 אשר יאושרו ע"י מורשי החתימה של העירייה. , יפורטו בהזמנות עבודה ובהסכם זההזמנים ש

 

בהיקף כלשהו מהזוכה במכרז ולזוכה במכרז לא  עבודותהעירייה אינה מתחייבת להזמנת  .1.3

 תהיינה בגין כך כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, כלפי העירייה.

 

להצעת  תיקבע בהתאם זה לביצוע העבודות הנדרשות ו/או השירותים מכרזהתמורה מכח  .1.4

קבע על ידי העירייה כמפורט שנ אומדן -המציע למחיר המקסימלישתוצע על ידי  ולהנחה המחיר

 כמסמך ה'.ומסומן בנספח הטכני המצ"ב לחוברת המכרז 

 

, ובהתאם נותני שירותים לכל היותר שלושהמול מובהר בזאת, כי העירייה מעוניינת לעבוד  .1.5

, לכל היותר, ובהתאם מציעים כשרים שלושהלכך היא רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 מסמכי המכרז: .2

המפורטים מטה אשר יקראו ביחד ולחוד "מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד המסמכים  .2.1

 ממסמכי המכרז ותנאיו:

 

 מסמך א'.    תנאי המכרז והוראות כלליות  .2.1.1

 אישור הוכחת עמידה בתנאי סף. -נספח א' -

 אישור רו"ח למחזור כספי. -נספח ב' -

 עסקאות גופים ציבוריים.תצהיר המציע בהתאם לחוק  -נספח ג' -

 תצהיר אי תיאום מכרז. -נספח ד' -

 עניינים ניגוד או/ו עסקי קשר או/ו קירבה קיום אי בדבר תצהיר -נספח ה' -

 מסמך ב'.      הצעת המציע .2.1.2

 מסמך ג'.   נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .2.1.3

 מסמך ד'.      הסכם התקשרות .2.1.4

 מסמך ה'.     ו/או עבודות מפרט שירותים .2.1.5
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 מסמך ו'.      נוסח ערבות ביצוע. .2.1.6

 מסמך ז'.     טופס אישור קיום ביטוחים .2.1.7

 

 :עדיפות בין מסמכים .3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות ההסכם הנלווה 

 לחוברת המכרז , תכרענה הוראות ההסכם על נספחיו.

 

 מהות ההתקשרות: .4

 זה כוללים בין היתר: נשוא מכרזהעבודות ו/או השירותים 

 

יות , הכוללים פעילויות במגוון המדשירותי ניהול מדיה דיגיטלית עבור אגף הדוברות .4.1

 הדיגיטליות והרשתות החברתיות וכיו"ב.

 

הכנה של קמפיינים עירוניים כולל "קריאייטיב", כתיבת תוכן  שירותי תוכן וקופי הכוללים: .4.2

 לכלל המדיות העירוניות וכיו"ב.

 

 ,שירותי סטודיו וביצוע עבודות עיצוב לקמפיינים עירוניים :שירותי עיצוב גרפי הכוללים .4.3

 ,הזמנות ,חוברות ,מנשרים/עלונים ,לסרטונים שקופיות ,גדלים במספר חוצות שילוט :לרבות

 צורך לפי נוספים וגדלים החברתיות ולרשתות העירוני האינטרנט לאתר ,לעיתונות התאמות

 יו"ב.וכ

 

 ומסומן ב"המצ ההתקשרות הסכם לרבות, ומסמכיו נספחיו על המרכז במסמכי כמפורט והכל

 .'ה כמסמך המסומן המבוקשים השירותים ומפרט, 'ד כמסמך

 

 :תנאי הסף להשתתפות במכרז .5

 בישראל כדין המאוגדים תאגידים או( מורשה עוסק)  ישראל אזרחי יחידים במכרז להשתתף רשאים

 :הבאות המצטברות הדרישות בכל העומדים

 

שנים לפחות במתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב  3על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  .5.1

לפחות,  בהיקף  שני לקוחות, רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ו/או תאגידים,גרפי עבור 

 .2021-2019השנים מ כל אחת ב, כולל מע"מ₪  לכל שנה 050,00כספי של 

 

להוכחת עמידות המציע בתנאי סף זה,  יצרף המציע תצהיר מאומת כדין על ידי רו"ח / עו"ד 

 .כנספח א'מטעמו, בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז ומסומן 

 

 .את מסמכי המכרז רכשהמציע  .5.2

 על המציע לצרף להצעתו את הקבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידו. 
 

המצ"ב לחוברת המכרז  בהתאם לנוסח ₪ 5,000בסך  )ערבות מכרז( ערבות בנקאיתמציע שצירף  .5.3
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 . כמסמך ג'ומסומן 
 

 הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף דלעיל תידחה על הסף ולא תידון כלל בפני ועדת המכרזים

 

 :אישורים ומסמכים נוספים .6

על המציע לצרף אישור פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי בנוסף לאמור לעיל  .6.1

, של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ, ורישומו 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לעניין מע"מ על שם המציע. עוסק מורשהאישור  לרבות

 

, התאגדות תעודת, התאגיד של הרישום תעודת של צילום יצורפו, תאגיד הנו והמציע במידה .6.2

 ככל) החברות מרשם החברה רישום של למכרז ההצעות הגשת למועד נכון מעודכן תדפיס

 התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים בדבר ח"רו או ד"מעו ואישור( מ"בע בחברה שמדובר

 . המכרז מסמכי על בחתימתם התאגיד את ולחייב

 

 .המכרז עם בקשר, הוצאו אם, שהוצאו ההבהרות י/מסמך .6.3
 

 .במקור מס ניכוי על ההצעה הגשת ליום תקף אישור, להצעתו לצרף המציע על .6.4
 

בתחומי  של המציע סיונוינו דוגמאות לעבודותיו המכיל  תיק עבודות לדוגמאעל המציע לצרף  .6.5

 .(דיסק און קיל גבי דיסק או החסן נייד )ע קבציםניתן לצרף  -המכרז השונים

 
לתקנות העירייה מכרזים )  1)ה'( 22בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ככל שהמציע הינו עסק  .6.6

 ( יצרף המציע את האישורים הנדרשים בעניין.1987 -תשמ"ח

 
 

 יהיו, לעיל כמפורט, הנדרשים המסמכים וכל, בלבד אחת משפטית ישות ידי על תוגש ההצעה .6.7

 .בלבד משפטית ישות אותה שם על

 

 או זה בסעיף המפורטים המסמכים אליה יצורפו שלא בהצעה כלל לדון שלא רשאית היהעירי .6.8

 . ומסמכים פרטים השלמת לדרוש

 

 אפשרות ואין בלבד אחד מציע ידי על מוגשת להיות הצעה כל על כי מובהר, ספק הסר למען .6.9

 .במשותף מציעים' מס י"ע להגשתה

 

 באמצעות, המציע ידי על חתומים כשהם יצורפו המכרז למסמכי המצורפים התצהירים כל .6.10

 כנדרש.  ח"רו או ד"עו י"ע ומאומתים חתומים וכן, מטעמו חתימה מורשי

 

 תוקף בעלי הינם דלעיל המפורטים התעודות/  האישורים בו מקרה בכל כי, במפורש מובהר כן .6.11

, הארכה/  ההסכם תקופת כל במשך והן ההצעה הגשת במועד תקפים יהיו אלו כי נדרש, מוגבל

 .העניין לפי
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 :בנקאית להשתתפות במכרזערבות  .7

שתעמוד ₪(  חמשת אלפים )  ₪ 5,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך  .7.1

ומסומן  למסמכי המכרז נוסח הערבות יהיה בנוסח המצ"ב)כולל(  29.9.2022בתוקפה עד ליום 

 המכרז וההסכם הנלווה לו. מסמכי תנאי קיום להבטחת וזאת כמסמך ג'

 

 הבנקאית הערבות של תוקפה את להאריך מהמשתתפים לדרוש רשאית תהיה העירייה  .7.2

 ות/לתקופה הערבות תוקף את להאריך העירייה דרישת לפי, חייבים יהיו במכרז והמשתתפים

 .הצעתו את לפסול רשאית העירייה תהיה הערבות תוקף את יאריך שלא מציע. ידה על שייקבעו

 

  יעמוד לא שהמשתתף אימת כל לגבייה הערבות את להגיש רשאית תהיה העירייה  .7.3

  הערבות סכום את ולגבות ההתקשרות וחוזה המכרז מסמכי תנאי פי על בהתחייבויותיו

 לה העומדים אחרים ותרופה סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים

 .דין כל פי על

 

 .כלל תדון לא -המכרז למסמכי ב"המצ בנוסח בנקאית ערבות אליה תצורף שלא הצעה  .7.4

 

 שאלות הבהרה: .8

יהיה רשאי כל אחד מן המציעים להפנות למר דוד לוי  מנהל  14:00בשעה  23.6.2022עד ליום  .8.1

, לאחר מועד  davidl@dimona.muni.ilבאמצעות דוא"ל:  בכתב בלבדהרכש שאלות הבהרה 

 .08-6563205הינו: זה לא תתקבל כל פניה, טלפון לבירורים נוספים ולאישור קבלת התכתובת 

 

מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי  .8.2

 התאמות וכיוצ"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל לא תשמענה.

 

 , מבנה השאלות יהיה בפורמט הבא:wordשאלות ההבהרה יועברו בדוא"ל כקובץ  .8.3

 הערות השאלה פירוט עמוד סעיף מס"ד

     

 
  לעירייה קיים שיקול דעת מוחלט במתן התשובות. העירייה אינה מתחייבת להשיב  .8.4

 לשאלות כל שהן, או לכל השאלות.  

 

פה ואשר לא   ו/או הסברים שיינתנו בעלמובהר בזאת, כי העירייה לא תהיה אחראית לתשובות  .8.5

המכרז, וכי אך ורק   הופצו בכתב על ידי העירייה למשתתפים ואינם מהווים חלק ממסמכי 

 .תחייבנה את העירייה על ידי העירייה בכתב ו/או הבהרות שיישלחו תשובות

 

ויצורף על  מסמך ההבהרות שישלח על ידי העירייה למשתתפים במכרז, ייחתם על ידי המציע  .8.6
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 יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.ידו לחוברת המכרז ו

 
 ביטוח ואחריות בנזיקין: .9

המציע, בעצם הגגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תוכרז כזוכה במכרז, ימציא  .9.1

לעירייה את הפוליסות ואישור קיום הביטוחים כנדרש במכרז זה על נספחיו ללא כל שינוי 

 לעירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.בתוכנם אלא אם יאושר שינוי לאחר פנייה 

מובהר בזאת כי לפני הגשת ההצעה למכרז זה , על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .9.2

חשבונו אצל חברת ביטוח מורשית האם תסכים לבטחו בפוליסות המבוקשות במכרז דנן ואת 

טוח במכרז המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הבי

 זה.

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות  -לתשומת לב המציע .9.3

"אישור קיום ביטוחים" יהיה על המציע הזוכה למסור לעירייה העתקי פוליסות או תמציאת 

פוליסות חתומות על ידי חברת ביטוח מורשית ובהן יירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים 

 .מהמציע הזוכה

 למען הסר ספק מובהר בזאת : .9.4

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה  במכרז לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או כי חברת  .9.4.1

הביטוח מסרבת להתאים את הכיסוי הביטוחי שלו לנדרש במכרז זה וכי עלויות 

 התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטול במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

לא יתאים את הכיסוי הביטוחי שלו לדרישות העירייה במועד מציע שהצעתו תתקבל ו .9.4.2

הרשום בהסכם ו/או בכל מקום אחר במכרז, תהא רשאית העירייה בהתאם לשיקול 

דעתה הבלעדי לפעול לחילוט הערבות הבנקאית שהגיש , לבצע את העבודות נשוא מכרז 

דרך חוקית זה בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר, וכן לנקוט נגדו בכל אמצעי ו/או 

העומדת לרשותה ו/או לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו מעצם אי עמידת המציע 

 בהתחייבות זו כלפיה.

מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .9.4.3

, מובהר כי לעירייה שיקול  כמסמך ז'בנוסח המצ"ב ומסומן אישור קיום הביטוחים 

די שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח אישור הביטוחים הנ"ל, במקרה כזה דעת בלע

על הזוכה יהא להמציא נוסח אישור קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב, יובהר כאמור לעיל, 

כי אי המצאת אישור קיום ביטוחים עשוי להוביל לחיוט הערבות הבנקאית ו/או נקיטת 

  אמצעים בהתאם לשיקול דעת העירייה.

 
 שינויים ותיקונים במכרז:עריכת  .10

 להכניס, המכרז במסגרת הצעות להגשת האחרון למועד קודם, עת בכל, רשאית העירייה .10.1

 להגשת האחרון המועד את לדחות לרבות, מתנאיו תנאי ובכל המכרז במסמכי ותיקונים שינויים

. המשתתפים לשאלות בתשובה או/ו ביוזמתה"(, האחרון המועד: "להלן) למכרז ההצעות

 לידיעת בכתב ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים

 .ידם-על שנמסרו הפרטים לפי, בפקסימיליה או/ו רשום בדואר, המציעים
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 תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומנוע מושתק יהיה המציע כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .10.2

 או/ו הכרוך בכל או/ו המכרז בגין ידיעה אי או/ו הבנה אי לרבות שהוא סוג מכל דרישה או/ו

, ביצועו ואופן דרך, אופיו, דרישותיו, תנאיו, הוראותיו לרבות ממנו הנובע או/ו בו הקשור

 .כאמור שהוא סוג מכל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל על בזאת מוותר והמציע

 
 הצהרות המציע: .11

וכהצהרה שכל פרטי המכרז הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור  .11.1

ומסמכי ההסכם הנלווה לו ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, כח האדם,ציוד,   

הכישורים והסגולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות ו/או 

 השירותים נשוא מכרז דנן.

 

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר כלשהו לפרט מפרטי המכרז ו/או אי הכרת התנאים  .11.2

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

בהיקף כלשהו מהזוכה במכרז ולזוכה במכרז למציע ידוע כי העירייה אינה מתחייבת להזמנה  .11.3

 .שהיא, כלפי העירייהות, מכל עילה לא תהיינה בגין כך כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחר

 הצעת המחיר: .12

 " המצ"ב לחוברת המכרז ומסומןהצעת המציעעל המציע למלא להגיש הצעתו על גבי טופס " .12.1

 כמסמך ב'.

 

לכל שירות ושירות. על  אומדן -בכתב ההצעה נקבעו ע"י העירייה מחירים מקסימאליים .12.2

ההנחה המוצע באחוזים לכל השירותים  ולציין את שיעורהנחה אחידה המציע ליתן 

 .במסמךהמבוקשים והמפורטים 

 

הצעת המחיר תירשם בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. משתתף שלא ירשום דבר  .12.3

 בשדה זה, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז.

 ".0משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה ירשום בשדה המתאים את הספרה "

 

 הצעה שתכלול מחיר העולה על המחיר המירבי תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. .12.4

 

 הצעת המציע למתן השירותים תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות, כמפורט  .12.5

 במסמכי המכרז והחוזה.   

 



 
 

10 
 חתימה וחותמת המציע____________________

לביצוע מלוא  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה  .12.6

העבודה או חלקה, וכי ההחלטה לגבי כך,  בהתאם לצורך, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות בעירייה.

 

העירייה תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות הנדרש במכרז, בשל  .12.7

 ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה  .12.8

 ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 הצעות במכרז.יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעת המציע תהיה בתוקף לתקופה של  .12.9

 

 הגשת הצעת המחיר: .13

את ההצעה יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה וחתומה וללא כל זיהוי חיצוני לא יאוחר  .13.1

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדה של רכזת ועדות ב ולהניחה ,12:00עד השעה  28.6.2022מיום 

 המכרזים, הגב' יפה עזריה הנמצאת בקומה ג' בבניין העירייה.

 

למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב   18/2022מכרז פומבי מס' המעטפה יצוין "על  .13.2

  גרפי עבור עיריית דימונה".

 

 ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע התפרקותה. .13.3

 

להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים, ההצעה תוגש על ידי הנחתה בתיבת   .13.4

המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן  האמור 

 תיפסלנה.

 

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר  .13.5

 למגישה.

 

ההצעה, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, ייחתמו בחותמת המציע  כל עמוד בחוברת  .13.6

 ובחתימת מקור של מורשה / מורשי חתימה מטעמו.

 

החוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע ובחתימתו, וביתר  .13.7

, בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום בו נדרשת חתימת המציע -העמודים

 יחתום אך ורק מורשה / מורשי חתימה מטעם המציע.

 

הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור  .13.8

 בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
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למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את  אחד  .13.9

במכרז זה או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן המסמכים המפורטים לעיל 

הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויקים ו/או שאינו אמיתי/ים 

רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שתחול עליה חובת הנמקה, שלא 

 ביותר. לקבל את הצעתו, גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך

 

אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה בכל אחת משתי חוברות המכרז  .13.10

ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל 

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה.בכל דרך 

 

ים ללא הצעת רחסוי יצרף הוא עותק לעיון המתחבמידה והמציע אינו מעוניין לחשוף מידע  .13.11

מחיר ובהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם, יש לסמן עותק זה כעותק לעיון 

 המתחרים.  

 

 דירוג ההצעות: .14

 איכות ומחיר כמפורט להלן:ההצעות תיבחנה ותדורגנה על בסיס חישוב משוקלל של  .14.1

אשר יוענקו על בסיס שיעור ההנחה הגבוה ביותר  נקודות(  60) -מהציון הסופי 60%מחיר:  -

נקודות,  100 -שיוצע ע"י המשתתפים , ההנחה הגבוהה ביותר תזכה את המציע ברכיב זה ב

 כאשר המציע הבא אחריו ינוקד באופן יחסי לשיעור ההנחה שנתן המציע הראשון.

צ"ב שיקלול המחיר יתבצע בהתאם לאמות המידה המפורטים במסמך הצעת המחיר המ

 ב'.כמסמך  ומסומן 

 

אשר יוענקו בהתאם לקריטריונים המובאים להלן  נקודות(  40)  -מהציון הסופי 40%איכות:  -

 ובהתאם למסמכים שיצורפו.

 

חלק ממפרט העבודות והשירותים( כפי שמפורט הר כי ההצעות תיבחנה על כל פרק )מוב

מפרט העבודות והשירותים, דהיינו על המציע לנקוב באחוזי הנחה מהמחיר  -במסמך ה'

 ב'כמסמך המקסימלי הרלוונטי לכל פרק בנפרד כאמור בטופס הצעת המחיר המצ"ב ומסומן 

 נקודות(: 40)  פירוט שיקלול מדד האיכות

 

 קריטריון משקל 

10 

 נקודות

נוספת מעל  נקודות לכל שנת ניסיון 2יינתנו  –שנים  3ניסיון מינימלי 

 נקודות לכל היותר( 10)סה"כ  הניסיון המינימלי

 

10 

 נקודות

 גופים ציבוריים( 2עבודה מול רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ) מינ' 

 נוספת. נקודות לכל שנת ניסיון 2יינתנו 

ו אישורים ו/או המלצות מרשויות אסמכתאות ו/אעל המציע לצרף 



 
 

12 
 חתימה וחותמת המציע____________________

מקומיות ו/או גופים ציבוריים להם נתן שירות כאמור בתנאי הסף 

 לעיל. 5שנקבעו למכרז זה וכמפורט בס' 

20 

 נקודות

ניסיון המציע, המלצות קודמות ודוג'  התרשמות הועדה מעבודות קודמות

 קמפיין שנערך על ידי המציע.

 נק'. 10עבור התרשמות מעבודות קודמות : 

 נק' . 10התרשמות מהמלצות קודמות קודמות : 

זמן את הספקים לצורך התרשמות כללית בהתאם רשאית ל העיריה

 לשיקול דעתה ובמידת הצורך.

 נקודות 40סה"כ 

   

 

 בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של העירייה, אשר תבחן את כל  .14.2

מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז תוך התחשבות באחוז ההנחה שינתן   

  בעל הניקוד הגבוה ביותר יזכה במכרז. המציע –ומדדי האיכות שנקבעו  והסכום המוצע

 

בחן את הנתונים של המציע לטובת גורם מקצועי מטעמה אשר יתמנה  בעירייה ועדת המכרזים .14.3

 קביעת הציון האיכותי.

 

תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכים במכרז לשם שיפור הצעתם וזאת בהתאם לקבוע  העירייה .14.4

 .בדין

 

בעת דיון במכרז, רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה  .14.5

ובטיבה. כן רשאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי 

 .ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף שהדבר נבחן מעבודות קודמות

 

על עבודות או  נוספיםהעירייה רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  .14.6

הזמנות והמלצות מלקוחות עבורם ביצעו המציעים הזמנות עבודה. כן תהא העירייה רשאית 

במהלך העיון בהצעתו, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים  לדרוש מהמציע

 למי מטעמה.הללו לועדת המכרזים או 
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העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל  .14.7

הוכחה שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר 

מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות  דרישות

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים 

בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב 

וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך,  לספק לעירייה את הפרטים

אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

 לפסול את ההצעה.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה  .14.8

ם את ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, שהיא, והעירייה רשאית לבחון ג

 לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  .14.9

 לבצעו. 

טענה מכל סוג  במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או

שהוא. העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים 

במכרז, ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז 

 וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו -יהגשת הצעת מחיר ו/או א-אי .14.10

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 .ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

לעומת מהות  העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה .14.11

ההצעה תנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

ככל שתוגשנה הצעות זהות, אשר תהיינה ההצעות בעלות הציון הגבוה ביותר, ייבחר המציע  .14.12

ייה מניסיונה אשר יש לו ניסיון רב  יותר בביצוע העבודות נשוא המכרז ובהתרשמות העיר

בעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה תהא רשאית להביא בכלל 

שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים 

 בהצעה, לרבות מקום עסקיו המרכזי ופנייה לממליצים.

לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש  .14.13

 החוזה ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  .14.14

מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

 המציע. 
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אית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע העירייה רש .14.15

בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להעביר חלק מהעבודות לנותני שירותים אחרים בתחום 

ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף 

המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח 

העירייה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העירייה. העירייה שומרת על זכותה לפרסם 

 מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

מכל סיבה בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו,  .14.16

שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו 

נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה 

שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים 

 .חייבים בנסיבות הענייןהמת

, ובהתאם נותני שירותים לכל היותר שלושהמול מובהר בזאת, כי העירייה מעוניינת לעבוד  .14.17

יותר, ובהתאם , לכל המציעים כשרים שלושהלכך היא רשאית לפצל את הזכייה במכרז בין 

 .לשיקול דעתה הבלעדי

 

 : והתקשרות הזכייה על הודעה .15

 במכרז כזוכה שייקבע המציע. הודעה כך על להם/לו תימסר, במכרז ים/הזוכה קביעת עם .15.1

 לא שהצעתו משתתף. להלן כמסמך ד' ומסומן המצב למכרז הנלווה ההסכם על לחתום תחייבי

 בקשר ידו על שהוגשה הערבות תצורף אליה, רשום בדואר, בכתב הודעה כך על יקבל, תתקבל

 .במכרז השתתפותו עם

 

, במכרז זכייתו את לבטל רשאית העירייה תהא, בהתחייבויותיו יעמוד לא שזכה ומציע היה .15.2

 שניתנה לאחר, וזאת בהודעה העירייה ידי-על שייקבע בתאריך החל, למציע בכתב בהודעה

 ותוך להודעה בהתאם המעוות את תיקן לא והמציע, המעוות את לתקן נדרש בה הודעה למציע

 בחוזה האמור ולפי דין כל לפי הצדדים מזכויות לגרוע בכדי זה בסעיף אין. בה שנקבע הזמן

 .תנאיו של יסודית הפרה בדבר

 

 וכן, שבידה הבנקאית הערבות את לממש העירייה רשאית, במכרז הזכייה כאמור בוטלה .15.3

 כל על העירייה את יפצה והמציע, ידה על שייקבע למי המכרז נשוא העבודות ביצוע את למסור

 .כך בגין לה שנגרם הפסד

 

 
 חתימה על החוזה: .16

כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה יידרש הזוכה להמציא לעירייה בתוך המועד שייקבע  .16.1

ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את כל המסמכים,  7 -בהודעת הדרישה ולא פחות מ

 ההתחייבויות והאישורים המפורטים במסמכי המכרז.
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הסכם הההתקשרות בתוך המועד שהוקצב לכך אי המצאת מלוא המסמכים ו/או חתימה על  .16.2

מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהא רשאית ועדת המכרזים להכריז על ביטול 

זכייתו של המציע במכרז, כל זאת מבלי לגרוע בסמכותה של העירייה להיפרע מהמציע בגין כל 

 נזק נוסף שיגרם לה כתוצאה מההפרה.

 

מציע שהצעתו נתקבלה והוכרז כזוכה במכרז אשר לא המציא לעיל,  במידה ו 7כאמור בסעיף  .16.3

את מלוא המסמכים המבוקשים ולא עמד בהתחייבויותיו, תהא רשאית העירייה לחלט את 

ערבות המכרז ללא כל התראה מוקדמת, מבלי לפגוע בזכאותה לכל סעד נוסף בהתאם להוראות 

הבלעדי, מובהר בזאת כי סכום כל דין,  לרבות התקשרות עם מציע אחר על פי שיקול דעתה 

הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות המציע. למציע לא תהיה 

כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו 

 ו/או יציאתה למכרז חדש.

 

 :תקופת ההתקשרות .17

ממועד  חודשים 12תקופת ההתקשרות הבסיסית של העירייה עם המציע הינה לתקופה של   .17.1

 "(.תקופת ההתקשרותחתימת העירייה על ההסכם )להלן :"

 

העירייה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לשביעות רצונה ובתיאום מראש   .17.2

חודשים  12פות בנות תקופות התקשרות נוס שתיובכתב בין הצדדים להאריך ההתקשרות ל

 שלוש שנים.על  לא תעלהכל אחת מהן, ובלבד שתקופת ההתקשרות 

 

בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו הוראות ותנאי מכרז  זה על  .17.3

 כמסמך ד'.נספחיו ובפרט הוראות ההסכם הנלווה למכרז זה המצ"ב ומסומן 

 

 עיון במסמכי המכרז: .18

 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז, לעיין בפרוטוקול   .18.1

לתקנות    )ה( 21ועדת  המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

להלכה  ובהתאם  1998-בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

 הפסוקה.

 

  ולא כסודיים מסמכיו סימן לא, המתחרים לעיון עותק להצעתו צרף שלא מציע .18.2

 אם, אחרים מציעים לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו המתחרים לעיון עותק צירף

 .במכרז כזוכה יוכרז

 

  סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .18.3

 בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם גם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה

 

  ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת שיקול כי יודגש .18.4
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 המידה ולאמות עיון לדיני, המכרזים לדיני בהתאם זה בנושא תפעל אשר בלבד המכרזים

 .מנהלית רשות המחייבות

 

  שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .18.5

 בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן, כסודיים הגדירם

 .העניין נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך

 

  בטרם הזוכה למציע הועדה תודיע, ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .18.6

 .המבקש לעיון החומר מסירת

 כללי: .19

 מילים וביטויים, ככל שלא הוגדרו במסמכי המכרז תהא להם המשמעות שיש  .19.1

, בפקודת 1993 –תשנ״ג , בתקנות חובת המכרזים,1993 -״ב להם בחוק חובת המכרזים, תשנ       

, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 1981 -הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ״א 

 מובן אחר.

 

  ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע  .19.2

 .בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו   

 

 לראות יש המכרז  ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, זה למכרז המצורף ההסכם .19.3

 .זה את זה המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואת המכרז את

 

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .19.4

 נוסח יגבר ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .הנוסחים

 .ההסכם

 

  –לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר  -כל האמור בלשון יחיד  .19.5

 לשון נקבה במשמע, ולהיפך. 

 

 .פרשנות לצרכי בהן להשתמש ואין נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות .19.6

 

 :תכסיסנית הצעה .20

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר, תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות המחיר בהצעת
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 :ודחיה ביטול .21

 את לדרוש זכות תהיה לא ולמציעים, שלב בכל המכרז את לדחות או לבטל רשאית המכרזים ועדת

 .אחר פיצוי כל  או/ו המכרז עריכת עם שהוצאו הכספים השבת לדרוש או אכיפתו

 

 :שיפוט סמכות .22

 בדימונה המוסמך המשפט לבית נתונה לו המצורף וההסכם זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות

 .העניין לפי בלבד  שבע בבאר או

 

 

 בני ביטון       

 ראש עיריית דימונה        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
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  נספח א'                                          

 לכבוד:

 עיריית דימונה ) להלן: "העירייה"( 

 

למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית  18/2022מס'  מסגרתמכרז הנדון: 

 דימונה

 

 תצהיר לאישור עמידה בתנאי סף

אני הח"מ,___________ נושא ת.ז שמספרה _____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי 

אעשה כן, מצהיר/ה בזאת לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 כדלקמן:

 

הנני משמש/ת כ ___________ של המציע ___________ ח.פ/ ע.מ /  .1

ת.ז___________________ להלן )"המציע"( והנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/כת מטעמו 

 לתצהיר זה, כחלק מהצעתו במסגרת המכרז שבנדון.

 

שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי הריני להצהיר כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן  .2

 כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו, כאמור להלן:

תיאור השירות שניתן  שם מזמין השירות מס"ד

 ללקוח

תקופת מתן 

השירות ) מועד 

התחלה ומועד 

 סיום( 

היקף כספי לכל 

תקופת מתן 

השירות )כולל 

 מע"מ

שם הגורם הממליץ, 

ופרטיו )מס' נייד, 

 כתובת דוא"ל( טלפון  ו

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     



 
 

19 
 חתימה וחותמת המציע____________________

 הריני להצהיר, כי זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

_______________       _______________ 

 חתימת המצהיר         תאריך

 

 אישור

במשרדי  מאשר/ת בזאת כי ביום _____________ הופיע/ה בפניי  , ,____________ עו"ד / רו"חאני הח"מ

ברח' _______________ מר /גב' שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז _____________ המוכר/ת לי באופן 

אישי, ואחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי תהיה /יהיה צפוי/ה לעונים הקבועים בחוק אם לא 

 ני על התצהיר דלעיל.ת/יעשה כן, חתם/מה בפ

 כן אני מאשר/ת כי __________ הינו מורשה חתימה מטעם המציע כהגדרתו בנספח זה דלעיל.

 

__________    _________________  ________________ 

 חתימת עוה"ד/ רו"ח   חותמת      תאריך
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 נספח ב'                                          

 לכבוד:

 עיריית דימונה

למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית  18/2022מס'  מסגרתמכרז הנדון: 

 דימונה

 

 הצהרת המציע ואישור רו"ח

 : מטה החתומים אנו

  _________________ :זהות תעודת________________: ומשפחה שם

   _________________ :זהות תעודת________________: ומשפחה שם

   :מציע/תאגיד/בחברה חתימה מורשי, מנהלים או בעלים

 "(המציע: "להלן) :______________________/ע.מ פ.ח

  נשוא המכרז שבנדון  עבודות מביצוע 2019-2021:  בשנים המציע הכנסות היקף כי להצהיר הרינו

 .במצטבר(, מ"מע כולל לא) לכל שנה ₪   50,000 של בהיקף

 _____________ :חתימה_______________ : חתימה מורשה של ומשפחה שם

  

 _____________ :חתימה_______________ : חתימה מורשה של ומשפחה שם

  

 ח"רו אישור

 (ח"רו פירמת של מכתבים ניר גבי על להגיש ניתן ח"רו אישור את)

 

 הצהרת את ביקרנו שלו החשבון וכרואי"( המציע: "להלן_____________________ ) לבקשת

שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב  עבודות מביצוע  2019-2021 בשנים הכנסותיו בדבר המציע

 ההצהרה. לעיל כמדווח, במצטבר, לשנה  (מ"מע כולל לא__________ ) מ נמוך שאינו בסך גרפי 

 . ביקורתנו על בהתבסס זו הצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע הנהלת באחריות הינה

 התומכות ראיות של בדיקה כללה הביקורת. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 ל"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה וזאת שבהצהרה ובמידע בסכומים

 . דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. מהותית מטעה הצגה

 את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת זו הצהרה ביקורתנו על בהתבסס לדעתנו

,  שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבודות מביצוע  2019-2021 בשנים המציע הכנסות

 כמדווח, במצטבר(, מ"מע כולל לא) ₪__________________________  -מ נמוך שאינו בסך

 .לעיל כאמור לעיל

 

_______________       _________________           _________________ 

 חתימה             חותמת    תאריך     
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 נספח ג'                                          

 

 למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית דימונה 18/2022מס'  מסגרתמכרז 

 לכבוד:

 עיריית דימונה

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי המציע תצהיר

 

 מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק

 "(החוק: "להלן) 1976 - ו"תשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום ושכר

 

 להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני

, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי, האמת את

  :כדלקמן

 

 בשמו ולהצהיר לחתום מוסמך שאני______________  המציע בשם/בשמי זה תצהירי עושה אני

  "(. המציע: "להלן)

 (:  המיותר את מחק) זה בסעיף להלן המפורטות האפשרויות מן אחת מתקיימת במציע

 ;זרים עובדים חוק לפי או מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו זיקה ובעל המציע .א

 עובדים חוק לפי או מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .ב

 ;ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד אולם, זרים

 חוק לפי או/ו מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו זיקה בעל או המציע .ג

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו אך, זרים עובדים

 

 - ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק המפורט פי על הינן זה תצהיר לעניין המונחים הגדרות

 :להלן מובאות מהן שחלק, 1976

 - א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם -" שליטה"ו" החזקה", "שליטה אמצעי" .1

1981; 

  :מאלה אחד כל -" זיקה בעל" .2

  ;המציע ידי על שנשלט אדם בני חבר

  ;בו השליטה בעל: מאלה אחד, אדם בני חבר הוא המציע אם

, המציע של כאמור להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר

 שאחראי מי;    המציע של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו ותחומי

 ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם

 מהותית שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר - מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם

 ;במציע ששולט  מי בידי

 ג"התשס בחשוון ה"כ יום אחרי שנעברה בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע -" בעבירה הורשע" .3

 (; 2002 באוקטובר 31)

(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק –" זרים עובדים חוק" .4

 ;1991-א"התשנ
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 ; 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק -" מינימום שכר חוק" .5

 להגשת האחרון המועד – מכרז בעקבות בעסקה התקשרות לעניין –" התקשרות מועד" .6

 ; במכרז ההצעות

 ;מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירה –" עבירה" .7

 בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה -" מהותית שליטה" .8

 ; האדם בני

 

 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני

 

 

____________      ______________ 

 המצהיר/ה              תאריך                

 

 אישור

 

. ר.מ) ד"עו, ___________ בפני ה/הופיע__________  ביום כי בזה מאשר הנני

' גב /מר_________________________  שברחוב במשרדי___________(, 

, אישי באופן לי ת/המוכר_______________/  שמספרה. ז.ת ת/נושא________________ 

 לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי בלבד האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר

 עליו ה/וחתם דלעיל ה/תצהירו נכונות את אישרה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים

 .בפני

 

 

  _____________              _______________ 

 חתימה             חותמת     
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  נספח ד                                       

 למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית דימונה 18/2022מס'  מסגרת מכרז 

 לכבוד:

 עיריית דימונה

 הנדון: תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני, הח"מ, מר/ גב' _____________ נושא/ת ת.ז שמספרה ____________ נושא/ת משרה אצל 

 כדלקמן:"( מצהיר/ה בזאת המציע ("_____________ להלן

 זה בשם המציע ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצהיר  .1

שפרסמה  18/2022אני נושא/ת משרה אשר אחראי/ת מטעם המציע להצעה המוגשת במכרז מס'  .2

 "(.המכרזעיריית דימונה ) להלן: "

המחירים אשר מופיעים בהצעתנו זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  .3

 .קשר עם כל גורם אחר, או כל מציע פוטנציאלי אחרהתייעצות, הסדר או 

המחירים המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד המציע הצעות נוספות  .4

 ו/או אחרות למכרז זה, או תאגיד בעל פוטנציאל להגיש הצעות למכרז זה.

אין בכוונתי לעשות לא ההיתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז זה ו .5

 כן.

לא ההיתי מעורב/ת לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה ו/או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין  .6

 בכוונתי לעשות כן.

 לא ההיתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

ן ודברים כלשהו עם ולא נעשית בעקבות הסדר או די הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

שנות מאסר בפועל בהתאם להוראות  5אני מודע/ת כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד  .9

 .1988 -חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

_________________      ____________________ 
 חתימת המצהיר                    תאריך       

 
 אישור עו"ד

. ר.מ) ד"עו, ___________ בפני ה/הופיע__________  ביום כי בזה מאשר הנני

' גב /מר_________________________  שברחוב במשרדי___________(, 

, אישי באופן לי ת/המוכר_______________/  שמספרה. ז.ת ת/נושא________________ 

 לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי בלבד האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר

 עליו ה/וחתם דלעיל ה/תצהירו נכונות את אישרה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים

 .בפני

 

  _____________              _______________ 
 חתימה             חותמת     
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 נספח ה'                             

 ב גרפי עבור עיריית דימונהית ועיצולמתן שירותי ניהול מדיה דיגיטל 18/2022מס'  מסגרת  מכרז

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר ניגוד עניינים והעדר קרבה בדבר  הצהרה

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:ת דימונה הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

העיריות בדבר איסור התקשרות בחוזה בו יש לחבר המועצה  סעיף)א( לפקודת  1.1
 בטובת הנאה.

 

"חבר מועצה,  א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.2
קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

ו, לא יהיה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי ב
בן זוג, הורה, בן או בת,  -ן זה, "קרוב" יצד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעני

 אח או אחות."
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור 12כלל  1.3
ברשויות  המקומיות הקובע:  "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד  -זה, "חבר מועצה" ין יהרשות המקומית; לענ
שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1
 

)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של  174סעיף  1.4
די עצמו או על ידי עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על י

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -בן
 המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

2  
יש/אין )מחק את המיותר( למי מחברי מועצת העיר כל טובת הנאה  2.1

 א בעקיפין.מהתקשרות זו לא בעצמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא במישרין ול

בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או  2.2
 בת, ואף לא סוכן או שותף.

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד  2.3
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו 

 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.הגשתי את הצעתי 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.4

 אין ניגוד עניינים בין השירותים שאספר לעירייה לבין עניין אחר שלי. 2.5
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
 

דת ( לפקו3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 

 
 

 _____________    שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף:
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 מסמך ב'          
 והצעת המציעהצהרת 

 
 לכבוד:

 עיריית דימונה
 

 ה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבורתי ניהול מדילמתן שירו 18/2022מס'  מסגרתמכרז הנדון: 
 עיריית דימונה 

 
למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית  18/2022מס'  מכרז"מ, קראתי בעיון רב את מסמכי אני, הח .1

על נספחיו, ולראיה הנני מצרף בזאת את  "(המכרזועיצוב גרפי עבור עיריית דימונה ) להלן: "
 חתימתי על מסמכי המכרז.

 
הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי כל פרטיו נהירים, ברורים ומוסכמים עלי ובהתאם לכך קבעתי את  .2

 הצעתי.
 

 :הנני מצהיר בזאת כדלקמן .3
 
הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וההסכם הנלווה  בעל הידעהנני  .א

 .לו
 

או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, התוכנות, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת ברשותי,  .ב
, לבצע את העבודה נשוא המכרז ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי ההסכם

 .כמסמך ד'למכרז זה המסומן ה מועדים המפורטים בהסכם הנלוו
 
הנני מסוגל/ת מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז  .ג

 ההסכם. /
 
בין המיוחדות ובין  –הינם סופיים והם כוללים את כל ההוצאות המחירים הכלולים בהצעתי  .ד

העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז ו/או ההסכם  כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע
 הנלווה לו.

 
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע ו/או לספק את על העבודות ו/או השירותים ו/או  .4

התוצרים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ומסמכי ההסכם, לשביעות רצונה של העירייה, 
 עים על ידי.ובמחירים המוצתוך פרק הזמן הקבוע בהסכם 

 
כמו כן, הנני מתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות בתנאי המכרז ו/או ההסכם הנלווה במסגרת  .5

לוחות הזמנים שנקבעו, ובין היתר, חתימה על ההסכם,  המצאת ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( 
 וכל אשר תדרוש העירייה. להבטחת קיום תנאי ההסכם וההתקשרות

 
לעיל ו/או כל פעולה  5הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

, אאבד נוספת המפורטת במסמכי המכרז על נספחיו וא/ו כל פעולה שאדרש לבצע בהנחיית העירייה
את זכותי לבצע השירותים נשוא מכרז זה, זכייתי תבוטל והעירייה תהיה רשאית בהתאם לשיקול 

ולא תהיה לי כל טענה ו/או זכות  הבלעדי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו דעתה
 תביעה בעניין.

 
ביצוע השירותים ו/או העבודות יחל עם קבלת הזמנת עבודה מסודרת וחתומה על ידי מורשי  .7

 החתימה בעירייה.
 
 

 או/ו בלבד העבודות מן חלק ביצוע על להחליט או/ו המכרז את לבטל רשאית העירייהידוע לי כי  .8
 בתחום אחרים שירותים לנותני מהעבודות חלק להעביר או/ו חלקן או העבודות את בעצמה לבצע

 העבודות היקף את להגדיל או/ו יותר מאוחר למועד העבודות מן חלק ביצוע דחיית על להחליט או/ו
 או/ו העירייה של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, להקטינן או/ו המכרז מכוח לבצע הזוכה שיידרש

 ים/חדש ים/מכרז לפרסם זכותה על שומרת העירייה. העירייה לרשות שיעמוד בתקציב בהתחשב
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 , וכי למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.דלעיל כאמור המכרז ביטול על החליטה בו במקרה
 

 לדיון.ידוע לי כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז לא תובא  .9
 

מסמך ה' מפרט העבודות והשירותים יתווסף  -ידוע לי כי על המחירים המפורטים במסמך הטעני .10
 מע"מ כחוק.

 
ידוע לי כי העדר הצעה בכלל, או  תוספת על המחירים הגלויים ) לרבות בדרך של מתן הנחה שלילית(  .11

 יגרום לפסילת הצעתי.
 

הנחה אחידה על כל המחירים על פי הפרקים ו/או הסעיפים המנויים במסמך  ידוע לי כי עלי ליתן .12
 מפרט העבודות והשירותים. -ה'
 

 הנני מצהיר כי התמורה המוצעת לא תשתנה בהתאם לכל היקף שירותים אשר יוזמן מאיתנו. .13
 

 חודשים ) 3ידוע לי כי הצעתי תעמוד בתוקפה מעת הגשתה לתיבת המכרזים  של העירייה ולמשך  .14
ימים( מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כמו כן ידוע לי כי אם אחזור בי מהצעתי תהא העירייה 90

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה לה.
 

לאור האמור לעיל ובמסמכי המכרז על נספחיו, הנני מציע ליתן לעירייה את כל השירותים על פי  .15
 מסמך ה'( בניכוי שיעור הנחה אחיד כדלהלן:מכרז זה בתמורה למחירים הנקובים במחירון ) 

 
שם הפרק במפרט השירותים ו/או העבודות     ) מסמך  ניקוד

 ה'(
שיעור ההנחה האחיד המוצע על 

ידי למחירי אומדן השירותים 
המבוקשים כמפורט במסמך ה' 

 מפרט  העבודות ו/או השירותים 
  מתן שירותי אסטרטגיה שיווקית נק' 7

 לא כולל מע"מ(₪  6000)אומדן העירייה 
 .2סעיף  –מסמך ה' 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
פייסבוק ואינסטגרם ריטיינר  -מתן שירותי דיגיטל נק' 10

 חודשי
 מע"מ.לא כולל ₪  3050אומדן העירייה 

 .3סעיף  –מסמך ה' 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
 טיק טוק ) ריטיינר חודשי( –מתן שירותי דיגיטל  נק' 7

 לא כולל מע"מ.₪  2600אומדן העירייה 
 .4מסמך ה' סעיף 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
מתן שירותי ניהול פעילות מדיה באינסטגרם  נק' 10

 ובפייסבוק, לטובת מיתוג ומיצוב האירועים 
 לא כולל מע"מ.₪  4250אומדן עירייה 

 .5סעיף  –מסמך ה' 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
מתן שירותי גרפיקה בהיקף ובזמינות מלאה           )  נק' 3

 פרויקטים מזדמנים מעת לעת, בהתאם לדרישה(
 כולל מע"מ.לא ₪  6500אומדן העירייה 

 . 6סעיף  -מסמך ה'

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
מתן שירותי עיצוב, עריכה, כתיבה ושליחת ניוזלטור  נק' 4

 אחד בחודש.
 לא כולל מע"מ.₪  1100אומדן העירייה 

 .7סעיף  –מסמך ה' 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.
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ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
בניית דף נחיתה עצמאי כולל עיצוב וכתיבת תוכן בהתאם  4

 לדרישת העירייה
 לא כולל מע"מ.₪  1500אומדן העירייה 

 .8סעיף  –מסמך ה' 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
דקות( כולל טקסט וקריינות  3-4צילום ועריכת סרטון ) 10

 לפרוייקטים שונים
 סרטוןלא כולל מע"מ ל₪  6500 -אומדן העירייה
 .9מסמך ה' סעיף 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
ביצוע שידור חי לערוצי המדיה השונים של עיריית  5

 דימונה בטקסים ואירועים שונים
 דורלא כולל מע"מ לשי₪  2000אומדן העירייה 
  .10מסמך ה' סעיף 

הנני מציע הנחה בסך של 
%_______ למחירים 
 המקסימלים בפרק זה.

ובמילים, הנני מציע הנחה בסך 
_____ אחוזים למחירים 

 המקסימלים בפרק זה.
 נקודות 60סה"כ 
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 מסמך ג'           

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 לכבוד

 עיריית דימונה

 ערבות בנקאית הנדון:
 כתובת:  ______________________ ת.ז.  אוח.פ.   ___________________ על פי בקשת 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של , "המבקש"(להלן:  ______________ 
 בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן( ( "סכום הערבות)להלן: "₪  חמשת אלפים במילים: ₪  5,000

למתן שירותי 18/2022 מספר  מסגרת ) וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז  להלן: "הפרשי הצמדה"
 ניהול מדיה דיגיטלי ועיצוב גרפי עבור העירייה(.

ימים מיום  9אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 
או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי 

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:
 לי.משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכ -"מדד"

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי 

יהיו  ("המדד היסודי" להלן:) 15.5.2022שפורסם ביום  מאי  המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש 
 הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 אלא אם כן נקבל מכם הודעה על הארכתה. כולל 29.9.2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

  _______ כתובת   _________ ה להתקבל על ידנו בכתב בסניף כל דרישה על פי ערבות זו צריכ
 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב בנק                                                                                                                             

________________ 
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 מסמך ד'          

 הסכם

 שנערך ונחתם ביום ____ לחודש_____ שנת______

 

 עיריית דימונה        בין:

 באמצעות מורשי החתימה                

 דימונה ,1 אריאל שרוןשדרות  רח'               

 ("העירייהו/או " "המזמינה)להלן: "               

 מצד אחד             

 ___________________ח.פ______________   לבין:

 רח'_________________________________   

 טל':_______________, פקס':____________   

 דוא"ל:______________________________   

 (."הספק")להלן:   

 מצד שני               

 

נדרשת לפרסם מעת לעת מידע ו/או תכנים עירונים מסוג זה ו/או אחר באמצעי והמזמינה  :הואיל
המדיה השונים לרבות שירותי ניהול מדיה דיגיטלית עבור אגף הדוברות, שירותי תוכן וקופי, 

 "(השירותים ו/או העבודותקריאייטיב, כתיבת תוכן, עיצוב גרפי וכיו"ב ) להלן: "
 
 

למתן שירותי  18/2022שמספרו מסגרת ם פרסמה המזמינה מכרז ולצורך קבלת השירותי  :והואיל
והספק הגיש  המכרז"( ") להלן : ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית דימונה"

 הצעתו במסגרת המכרז דנן.
 

 והואיל:
 
 

 והואיל:
 
 

 והואיל:
 
 
 
 
 

ועל בסיס הצעת המחיר שהגיש   ספקוועדת המכרזים של העירייה, על בסיס הצהרותיו של ה
 .המלצתה המליצה על הצעתו כהצעה הזוכה במכרז וראש העירייה אישר את

 
והספק התחייב לפעול בכל הנוגע למתן השירותים על פי תנאי המכרז וההסכם הנלווה לו , 

 בתמורה ובמועדים הקבועים במכרז על נספחיו ובהסכם דנן.
 

 וזכויותיהם ההדדיות בהסכם וברצון הצדדים לעגן את מחויבותיהם
 

 
 לפיכך הוצהר,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 
 :מבוא, כותרת ופרשנות .1

 
 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו . .1.1

 
 להלן הנספחים להסכם: .1.2

 ; מסמך ב'                -הצעת המציע                                           .1.2.1
 מסמך ה' ;               -מפרט השירותים                                     .1.2.2
 ; מסמך ו'                -נוסח ערבות הביצוע                                 .1.2.3
 מסמך ז' ;               -ניינים      שאלון לאיתור החשש לניגוד ע .1.2.4
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בהן שימוש  כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות .1.3

 לצורכי פרשנות ההסכם.
 

 הספק: והצהרות התחייבויותההתקשרות ,מהות  .2
 

עיריית דימונה מוסרת לספק והספק מקבל על עצמו, תמורת הסכומים  .2.1
את כל השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז להלן, לבצע  3המפורטים בסעיף 

"השירותים"  –)להלן    העירייה ו/או גופי הסמך של העירייה עבור והסכם זה
 המפורטים להלן:  ו/או "העבודות"(

 
שירותי ניהול מדיה דיגיטלית עבור אגף הדוברות, הכוללים בין היתר:  .2.1.1

 פעילות במגוון המדיות הדיגיטליות והרשתות החברתיות.
 

: הכנה של קמפיינים עירוניים כולל שירותי תוכן וקופי הכוללים .2.1.2
 "קריאייטיב", כתיבת תוכן, לכלל המדיות העירוניות וכיו"ב.

 
: שירותי סטודיו וביצוע עבודות שירותי עיצוב גרפי הכוללים בין היתר  .2.1.3

עיצוב לקמפיינים עירוניים, לרבות: שילוט חוצות במספר גדלים, 
עלונים/מנשרים, חוברות, הזמנות, התאמות שקופיות לסרטונים, 

לעיתונות, לאתר האינטרנט העירוני ולרשתות החברתיות וגדלים 
 נוספים לפי צורך וכו'

 
ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות הסכם זה על נספחיו, הנחיות והביאורים  .2.2

, בין בתחילת העבודה ו/או מתן מזמינה ו/או מי מטעמהשיינתנו על ידי ה
 , במידת הצורך  ומעת לעת .השירותים

 
 
 את השירותים ו/או העבודות המבוקשים במקצועיות,ויבצע הספק יספק  .2.3

 המזמינה.רצון לשביעות ו ובאיכות מעולים תוך יחסי אמון בטיב  במיומנות
 

הספק מצהיר כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל  .2.4
ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי 

 יפעל במלוא כושרו ומרצו במתן השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה. 
 
כמפורט בהסכם ידוע לספק ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים  .2.5

 בהתאם המזמינה רשאית לפצל את מתן השירותים ו/או העבודותזה וכי 
וכאמור במסמכי המכרז על נספחיו בין זוכים שונים ו/או ליתן העבודה לספק 
אחר או לבצעה בעצמה וכי לספק לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות 

 בעניין.
 
וההיתרים  האישורים יש בידיו ויהיו בידיו כל הרישיונות, הספק מצהיר כי   .2.6

ו/ו כל שירות נלווה אחר לביצוע  השירותים לביצועכל דין  על פי הדרושים 
מבלי לגרוע מתוקף  התחייבויותיו והצהרתו האמורה, הוא מצהיר השירותים. 

ומתחייב, כי יוודא, כי לאורך כל תקופת ההסכם, יחזיק בכל הרישיונות 
יתרים, ויעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למתן השירותים על פי הסכם והה

 לפי המקרה ובכפוף להוראות הסכם זה. -זה, לרבות בכל הקשור לבטיחות, הכל
 

 
כי קרא את ההסכם על נספחיו וקיבל את כל ההסברים הספק מצהיר ומתחייב  .2.7

את הדרישות  הנחוצים ביחס לשירותים  שעליו להעניק לעירייה. כי הוא מכיר
ובמיוחד ביחס לגורמים השותפים לפעילות, להיקפיה, חשיבות העמידה  -

בלוחות הזמנים והתקציבים, כי נהירים לו פרטי השירותים הנדרשים בהסכם 



 
 

31 
 חתימה וחותמת המציע____________________

זה וכי הוא מסוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו בקפדנות, 
 יעילות, מיומנות ולשביעות רצון העירייה.

לצורך ביצוע ההתקשרות נשוא הסכם זה יהיה דובר העירייה ו/או  ייהנציג העיר .2.8
 ."(נציג העירייהמנהל המדיה בעירייה ו/או מי מטעמם ) להלן: "

 
הספק מתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג העירייה באופן קפדני ומדויק, לא  .2.9

 לשנות ולא להוסיף על ההנחיות. הספק יפנה לנציג העירייה בכל מקום שלדעתו
קיימת אי בהירות, ליקוי מקצועי, או עשויים להיווצר, לדעתו, סתירה בין 
ההנחיות ובין התוצאה הרצויה . באם יהיו שינויים בכתב בהנחיות, מתחייב 

 הספק לפעול בהתאם.
 

כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול הספק מתחייב בזאת  .2.10
מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול  להיווצר בינו לבין העירייה ו/או על כל

 להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

 :התמורה .3
 

תמורת ביצוע השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ולשביעות רצונה המלא של  .3.1
העירייה, תשלם העירייה לקבלן את התמורה ביחס לכל עבודה בנפרד )לאחר 

התחייבויות הספק בפועל( בהתאם להצעת המחיר קבלת העבודה וביצוע 
 כמסמך ב'.המסומנת   המצ"ב שהגיש

 
חשבון בגין כל עבודה תימסר לעירייה בסיום העבודה ו/או הגשתה לעירייה ו/או  .3.2

 פרסומה באמצעי המדיה השונים בהתאם לבקשת העירייה.
 
 ממועד אישור החשבון על ידי העירייה  45התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .3.3

וכנגד מסירת חשבונית מס כדין וכן כנגד הצגת אישור ניהול ספרים וניכוי מס 
במקור תקפים על שם הספק ו/או כל מסמך נוסף שיידרש הספק להמציא 

 לבקשת העירייה.
 
ולא תישא הפרשי ריבית  סופית ומוחלטתהתמורה על פי חוזה זה הינה  .3.4

וסוג שהוא הכרוכים והצמדות, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות מכל מין 
במתן שירותים על פי חוזה זה וכי הספק לא יהא זכאי להחזר הוצאות משום 
סוג, לרבות בגין נסיעות, ו/או לא יוכל לחייב בשעות עבודה בגין שעות שאינן 

 שעות עבודה בפועל .
 
כי העירייה אינה מתחייבת להזמנת עבודות בהיקף  למען הסר ספק, יובהר .3.5

על פי צרכי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  כלשהו מהספק, והכל
ויכולותיה התזרימיות והתקציביות. לספק לא תהיינה בגין כך כל טענות ו/או 

 תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, כלפי העירייה.
 
עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים  .3.6

על ביצוע השירות עפ״י חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו  או אשר יחולו בעתיד
על ידו. העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי 
כל דין, ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה 

 תשלום לספק.
 

 תקופת ההתקשרות: .4
 

כאשר לעירייה זכות הברירה הבלעדית  שנה אחתהסכם זה נעשה לתקופה של  .4.1
כל  בנות שנה תקופות נוספות שתילושיקול דעת  להאריך את תקופת ההסכם 

החליטה העירייה לממש את תקופות  .שנים שלוש שניםוסה״כ עד אחת 
האופציה יוצמדו מחירי האירועים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס 



 
 

32 
 חתימה וחותמת המציע____________________

ה והמדד הקובע הוא המדד הידוע הוא המדד הידוע במועד חתימת הסכם ז
 בתום כל שנת הסכם.

 
אין העירייה מחויבת באופן כלשהו להאריך ההסכם והדבר תלוי בשיקול דעתה  .4.2

הבלעדי ובהתאם לשיקוליה ויכולותיה התקציביים והתזרימיים, כמו כן, 
מובהר בזאת  כי לעירייה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום 

תקופת ההסכם ללא שיהא צורך בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף טרם תום 
 להוראות הדין החלות עליה, למסור את ביצוע השירותים לאחר.

 
ות החלות על הסכם זה יחולו בהתאמה גם על תקופת ההסכם אכל ההור .4.3

 המוארכת.
 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן  .4.4

בכל מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי  מיידי
 הספק נהג במירמה ותוך הפרת אמון העירייה בביצוע השירותים.

 
 ערבות ביצוע: .5

 
ימים מקבלת ההודעה בדבר זכייתו במכרז יפקיד הספק בידי העירייה  7תוך  .5.1

כאשר  ו',כמסמך לביצוע בנוסח המצ"ב ומסומן בלתי מותנית ערבות בנקאית 
ערבות זו תעמוד בתוקפה למשך כל . ₪  15,000היא חתומה כדין, בסך של 

 "( .ערבות לביצוע" –תקופת ההתקשרות בינו ובין המזמינה )להלן 
  

, כפי 2022ערבות הביצוע תהיה צמודות למדד המחירים לצרכן לחודש מאי  .5.2
 שפורסמה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .

 
הספק את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא רשאית העירייה  בכל מקרה בו יפר .5.3

 לחלט הערבות באופן חד צדדי.
 
בחרה העירייה לממש את זכות הברירה שלה ולהאריך את ההתקשרות עם  .5.4

הספק לתקופות נוספות יאריך הספק את תוקף הערבות לתקופות הנוספות לפי 
ההתקשרות תקפה  הצורך ובהתאם לדרישת העירייה  כך שבכל רגע נתון בו

 תהא גם ערבות הביצוע בתוקף.
כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או   .5.5

הארכתן ו/או חילוטן יחולו על הספק בלבד. מתן הערבות אינו פוטר את הספק 
ממילוי התחייבויותיו על פי החוזה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע״י 

 וספים.העירייה לא יהוו לגביה מניעה לתבוע מהספק נזקים ו/או הפסדים נ
המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו   .5.6

 תהווה הפרה יסודית של החוזה.
 

 :שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .6
 

הספק או מי מטעמו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה, לא להעביר, לא  .6.1
אליהם בקשר להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע 

עם ההתקשרות עם העירייה, בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההתקשרות זו 
 תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר מכן .

 
הספק לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן  .6.2

השירותים לעירייה ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים לעירייה, לכל 
שאינו העירייה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת העירייה. בכל מקרה של  אדם

 ספק  יפנה הספק לעירייה על מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע.
 
הספק מתחייב כי הוא וכל עובד המועסק על ידו ישמרו על סודיות המידע  .6.3
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 והמסמכים הכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי
מטעמו לפי הסכם זה ומתחייב לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או 
להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או 
למי מטעמו עקב ביצוע השירותים במהלך, בטרם או לאחר תקופת ההסכם. 

ת ההסכם, הקבלן מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופ
 ככל שתהא כזו.

 
הספק מצהיר בזה כי הוא ו/או מי מטעמו מכירים את הכללים והמגבלות בדבר  .6.4

איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים 
 ביחס עם מתן השירותים נשוא הסכם זה של הספק ו/או מי מטעמו.

בדבר איסור ניגוד עניינים. אם הספק מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות   .6.5
ובמידה וייווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך מתן 
השירותים באירועים של העירייה על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס 

 לספק ו/או מי מטעמו, הספק מתחייב להודיע על כך מידית לעירייה.
 

לרבות מועסקים מטעמו, בני  -לעניין סעיף זה, ״הספק ו/או מי מטעמו״   .6.6
משפחה של הספק ותאגיד שהספק, עובדיו ומועסקיו או בני משפחותיהם הינם 

 בעלי עניין בהם. ״בני משפחה״
 .1968 -ו ״בעל עניין״ יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ״ח 

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  .6.7
 

 התוצרים:זכויות יוצרים ובעלות על  .7
 

ידי הספק במסגרת -כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על .7.1
מתן השירות לפי הסכם זה, יהיו שייכות לעירייה בלבד. העירייה תהא רשאית 
לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שתימצא לנכון, תוך כדי תקופת 

ת, השלמות או עריכה ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים, הגנת תוספו
מחדש, פרסומו או העברתו לאחר מבלי לקבל הסכמת הספק ומבלי שתהא לו 

 כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך . 
 

הספק ימסור לידי העירייה את כל החומר ב"פורמט פתוח" )באופן המאפשר  .7.2
ידי הנציג מטעמו ו/או מי מטעמו -ידו או על-שימוש ושינוי בחומרים( שיוכן על

הסכם זה . הספר לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בחומר כאמור ללא במסגרת 
 קבלת אישור העירייה מראש ובכתב .

 
יובהר כי החומר האמור הינו רכושה הבלעדי של העירייה והספק לא יהיה רשאי  .7.3

לעכבו תחת ידו משום סיבה שהיא, גם אם יהיה סבור כי מגיעים לו תשלומים 
 מאת העירייה . 

 
ע או כל חומר אחר אשר יימסר או יגיע לידי הספק ו/או מי כל מסמך, מיד .7.4

מטעמו במהלך ביצוע העבודות והנוגע לעבודות נשוא הסכם זה, הינו רכושה 
הבלעדי של העירייה וימסרו לידיה מיד עם דרישתה הראשונה והעירייה תהיה 

 רשאית לעשות בהם כל שימוש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .
 

 
ור לעיל בהסכם זה, לא תהיה לספק בשום מקרה ונסיבות מבלי לגרוע מכל האמ .7.5

כל זכות עכבון על כל חומר, מידע, ציוד ו/או כל דבר אחר אשר יימסר לו ו/או 
יגיע לרשותו בקשר עם ביצועו של הסכם זה, ויהיה עליו להחזירם בשלמותם 

לפי  -מיד עם דרישה ראשונה של העירייה ו/או עם מסירת העבודה לידיה 
 .  המוקדם
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 העדר יחסי עובד מעביד: .8
 

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או  .8.1
מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או ספקי המשנה ו/או מי מהגופים ו/או האנשים 
עמם יתקשר בקשר לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לבין העירייה ו/או 

 בכל הנוגע למתן השירותים בהסכם זה. מעביד-העיריה יחסי עובד
 

הספק ימלא אחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או מי   .8.2
שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, לפי כל דין ו/או על פי כל 
הסכם מחייב, בין אם הסכם קיבוצי או הסכם אחר, לרבות ביצוע כל 

ביד התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמע
חייב בניכויים על פי חוק. כמו כן, ישלם הספק לעובדיו שכר הוגן, שאינו נופל 

 משכר המינימום.
 

הספק יודיע לכל עובדיו בהווה ובעתיד, וכן לכל ספקי המשנה מטעמו, כי הינם   .8.3
עובדים ומועסקים במסגרת הארגונים של הספק ו/או של ספקי המשנה, ואינם 

 עובדי העירייה ו/או העיריה.
 

לא תהיינה לספק ו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה זכויות של עובדים   .8.4
אצל העירייה ו/או העיריה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן 
בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו 

 מכל סיבה שהיא.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשות כפי   .8.5
שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, תידרש העירייה במועד כלשהו לשלם תשלום 
שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הספק ו/או למי 

רש מטעמו, ישפה הספק את העירייה מיד עם דרישה בגין כל שסכום שתיד
 העירייה לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ״ט עו״ד.

 
 אחריות, פיצוי ושיפוי: .9

 
הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי כלפי העירייה וכל מי מטעמה, וכן כלפי צד  .9.1

ג' שהוא, לכל נזק לגוף, לרכוש, ולכל נזק אחר, מכל מין וסוג שהם, שייגרם 
מי מטעמו על פי מסמכי בקשר עם מתן השירות או עם ביצוע התחייבויותיו של 

 המכרז.
  

מבלי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מההתחייבות ו/או חבות כלשהי על פי  .9.2
מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, הספק יפצה את העירייה, מיד עם דרישתה 
הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, 

ו/או הפסד שייגרמו לעירייה, ובנוסף הספק מתחייב לשאת באחריות לכל נזק 
ו/או אבדן העלולים להיגרם לרכוש ו/או ציוד ו/או נכסים של העירייה ו/או צד 
ג' כלשהו )לצורך סעיף זה להלן: ""נזק"(, אשר יגרמו כתוצאה מביצוע 
התחייבויותיו על פי חוזה זה ואשר הספק ו/או מי מטעמו אחראי להם, וכן 

ל סכום שהעירייה תשלם ישפה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כ
או תחויב לשלם ואשר הספק אחראי לתשלומו, ובכלל זה ישפה את העירייה 
בגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או 

 תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים . 
 

 
ה כולו או חלקו בין היתר באמצעות העירייה תהא רשאית להיפרע בגין כל נזק ז .9.3

קיזוז משכר חוזה/תמורה להם יהיה זכאי הספק על פי החוזה, ו/או עפ"י דין 
 שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. הכול עפ"י
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 :ביטוח  .10
 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ומאחריותו לנזקים להם יהיה אחראי על פי  .10.1
ביטוח בחברת ביטוח מורשית כמפורט כל דין, מתחייב הספק לרכוש פוליסות 

במכרז דנן ובהסכם זה. עלות קיום הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו 
על הספק בלבד . כל דרישות הביטוח הרשומות בחוזה זה יישומו בפוליסות 

 הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים.
 

התחייבויותיו על פי וציוד שישמשו אותו לביצוע ביטוח לרכוש הספק יסדיר  .10.2
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה  ספקחוזה זה. ה

כלפי העירייה  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי 
 תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

רשומים בפוליסות הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח ה .10.3
' )להלן: "אישור קיום ביטוחים"( אשר זובאישור קיום ביטוחים המצ"ב כנספח 

מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של 
יהיה  ספקהעירייה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על ה

כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר ו
 לו, לעירייה ולצד שלישי. 

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה  לא נועד לצמצם את  .10.4
התחייבויות על פי ההסכם, ומהתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו 
אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח 

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך  ספקשור קיום ביטוחים. על האי
להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו 

 ללא הסתייגויות.

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את  ספקהפר ה .10.5
לעירייה באופן מלא אחראי לנזקים שייגרמו  ספקזכויות העירייה, יהא ה

ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא 
 יהיה מנוע מלהעלות כלפי העירייה כל טענה כאמור.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  ספקה .10.6
 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

דה לפני החתימה על חוזה זה וכתנאי לחתימת העירייה  על חוזה זה, ימי עבו 14 .10.7
לעירייה את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים  ספקימציא ה

ידי חברת ביטוח בעלת -הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על
 .רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים

דה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או ימי עבו 14 .10.8
לעירייה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח  ספקבפוליסות, ימציא ה

 .נוספת

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל,  .10.9
מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין  ספקאין משום מתן פטור כלשהו ל

אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם 
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לידי העירייה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על העירייה  אחריות כלשהי לגבי 
 היקפו וטיבו של הביטוח. 

ק את אישור קיום מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדו .10.10
הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, 

 ספקבדיקתם או אי בדיקתם על ידי העירייה או מי מטעמה אינה פוטרת את ה
 מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה. 

שות יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרי ספקה .10.11
העירייה, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע 

 עסקי סודי וכיו"ב.

לשנות או  ספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאי לבקש מה .10.12
לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם 

וי לא תהווה אישור לתקינות להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינ
אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על העירייה אחריות 

 כל שהיא.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות  .10.13
על פי  ספקעל פי החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

 נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. דין בכל הוצאה או 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא  ספקה .10.14
מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה 

 או ההשתתפות העצמית .

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה  ספקה .10.15
ו/או הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן 
הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת 

לא יחול  אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות
 .ספקכלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

. שלישי צד כלפי אחריותהפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח  .10.16
 .מקצועית. ביטוח אחריות מעבידים אחריותביטוח 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  .10.17
זכותו לתחלוף כלפי העירייה . סעיף לפיו מוותר המבטח על ספקיחולו על ה

. ספקוהבאים מטעמה. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה
סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי העירייה  והביטוח 

 ביטול חריגהינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה.  ספקשל ה
יטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או רשלנות רבתי אולם אין בב

צפוי. סעיף -בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי
לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

יום  60תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה  לכל הפחות 
בתום לב לא תפגע בזכויות  ספקמעשה או מחדל של המראש. סעיף לפיו 

 העירייה  לקבלת שיפוי.

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות  .10.18
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי 

יטוח על פי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ב
הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות העירייה. 

 שימוש במכשירי הרמה.
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בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום  .10.19
דיבה,  פגיעה בפרטיות. צפוי. אי יושר של עובדים.-פתאומי תאונתי ובלתי
חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב . הרעהשמצה והוצאת לשון 

 עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה אובדן מידע ומסמכים.

 בפוליסה לביטוח אחריות המקצועית ירשמו: .10.20

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי  .10.20.1
לבין  עירייההרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין ה

 הקבלן.

חודשים  12"תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  סעיף .10.20.2
לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי 

 ספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספקתשלום ע"י ה
 באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט ' או  )מלבד אחריות מקצועית( הפוליסות .10.21
 נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

 הרחבי שיפוי: .10.22

, תכלולנה הרחבת שיפוי מקצועיתהפוליסות צד שלישי ואחריות  .10.22.1
לטובת העירייה  בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של 

כאילו  ספקותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב ה ספקה
 אה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. הוצ

אחריות מעבידים יורחב לשפות את העירייה באם תחשב כמעביד  ספק .10.22.2
 .ספקשל עובדי ה

גבול האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  .10.23
 6,000,000 –ביטוח סיכוני צד שלישי ₪.  1,000,000 -המוצרוכדלקמן: אחריות 

 .הזוכה ספק של הפוליסה כפי –מעבידים ביטוח חבות ₪. 

ו/או לערוך  ספקקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה ספקככל שלדעת ה .10.24
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  ספקביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך ה

 כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

 .אחריות על פי כל דין ספקיהיה בתוקף, כל עוד יש ל מקצועיתביטוח אחריות  .10.25

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת  .10.26
למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו  ספקההסכם, מתחייב ה

חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני  ספקותקנותיו. על ה
שנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על המ

 כל צוויו ותקנותיו.

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  .10.27
לפי הסכם זה, או כדי להטיל על העירייה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר  ספקה

ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות 
תביעה כלשהן כלפי העירייה שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן 

ן נזק שנגרם אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט העירייה( מאחריות בגי
 על ידו.

 .ההסכם של תנאי ייסודית  הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה .10.28
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 איסור הסבת ההסכם: .11
 

הספק מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים  .11.1
להם זכאי( ו/או את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא 

גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע לא לשתף איש אחר או 
השירותים לפי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של העירייה 

 מראש ובכתב ובכפוף לחתימת נספח בין העירייה ובין הנמחה מצד שלישי.
 

נתנה העירייה את הסכמתה להסבת ההסכם, כאמור לעיל, אין ההסכמה  .11.2
פי ההסכם, והספק -ריותו והתחייבויותיו עלהאמורה פוטרת את הספק מאח

 יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות.
 

 ניהול ספרים: .12
 

הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יהא ברשותו תעודת "עוסק  .12.1
 .  1976-מורשה" תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 
ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל הספק מצהיר כי הוא מנהל וינהל  .12.2

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל .-תקופת הסכם זה כנדרש על
 

( לחודש ינואר בכל שנה 1במעמד החתימה על הסכם זה ובסמוך לראשון ) .12.3
קלנדארית, ימציא הספק לעירייה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, 

 פי הסכם זה .-על וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה
 

 הפרות וסעדים: .13
 

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן  .13.1
לאחר שקיבל דרישה לכך מאת העירייה תהא העירייה  שעות 72ההפרה תוך 

זכאית לבטל הסכם זה לאלתר, זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי 
 הסכם זה ועל פי כל דין.

 
גביית פיצויים בכל דרך אחרת לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי   .13.2

הסכם זה ולא יגרעו מזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות עם הספק 
 ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה.

בשל הפרה יסודית של הספק, ישא הספק  13.1בוטל ההסכם כאמור בסעיף   .13.3
בכל נזקיו כתוצאה מביטול ההסכם, לרבות הוצאותיו הנובעות  לבדו

 מהתחייבויותיו החתומות כלפי צדדים שלישיים.
 

לצרכי הסכם זה ״הפרה יסודית״ תוגדר כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל  .13.4
 וכן בכל אחד מן המקרים הבאים: 1970-הפרת חוזה(, התשל״א

 אי גילוי מידע מהותי על ידי הספק.  .13.4.1
 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-של איגילוי  .13.4.2
הספק נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה   .13.4.3

כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק 
 זמני או קבוע לספק;

אם יתברר לעירייה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ותוך מתן הודעה   .13.4.4
הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של ההסכם  מוקדמת לספק, כי עקב

 לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.
אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או מי מטעמו האירוע   .13.4.5

 לא יכול להתקיים באופן סביר ובטוח.
 אם הספק הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  .13.4.6

 
 ויתור על זכויות:  .14
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השתמשה המזמינה או הספק בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי  .14.1

מהזכויות שהוקנו להם בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או 
הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה לספק או למזמין עילת תביעה 

ק כלשהי נגד משנהו בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת והספ
או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה 
במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה 

 האחרת. 
 

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד  .14.2
משך השירותים מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע ה

לאחר ולהשתמש וללא הגבלה בשירותים שנעשן על ידי הספק, ועצם חתימתו 
 של הספק על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. 

 
 כללי: .15
 

כל שינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על   .15.1
 ידי מורשי חתימה של שני הצדדים.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו, יראו   .15.2
 את הדרישות החלות על הספק כמצטברות.

הספק מצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לעירייה לפקח,  .15.3
להדריך, או ליתן הוראה לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מהמועסקים על ידו אלא 

ביצוע הוראות הסכם זה במלואן וכי אין לספק ו/או לעובדיו כאמצעי להבטיח 
ו/או לספקי המשנה מטעמו כל זכות לתשלומים, פיצויים או הטבות אחרות 
בקשר לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם בכל נסיבות שהן, אלא 

 על פי הסכם זה.

ם להסכם העירייה תהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה מהספק בהתא  .15.4
זה ו/או מכל מקור אחר, מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לספק ו/או לנכות 
הסכום, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. העירייה תמסור לספק 

 הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור .

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר  .15.5
 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.לוויתורו על זכויותיו 

 כתובות והודעות: .16
 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה . .16.1
 

כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה  לתעודתה,  .16.2
שעות  72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –אם נמסרה ביד 

תוך יום עסקים אחד  –או בדוא"ל מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה 
 מקבלת אישור על העברתה התקינה.

 
 סמכות שיפוט: .17

 
סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך 

 בדימונה ו/או באר שבע בלבד לפי העניין.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום

 ____________________                                                                       __________________ 
 הספק              העירייה  

 
 אישור עו״ד הספק

 
 

 ת.ז _____מאשר בזאת כי ה״ה ____________ מ.ר עו״ד , ____________ אני הח״מ
    __________________________________________ מוסמך לחתום להתחייב בשם 

 זיהוי _______________________________________________________ מספר
 ולאחר שהסברתי לו את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם, חתם על 

 הסכם זה בפני.
 
 

       
                                                                                                                         

 _________________           
 חתימה וחותמת       
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 מסמך ה'
 

למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית  18/2022מס' מסגרת  מכרז 
 דימונה

 
  מפרט השירותים ו/או העבודות

 
 
 כללי: .1
 

התחבורה, עיריית דימונה יוצאת מידי שנה במגוון מערכי פרסום לאירועים בתחום החינוך, 

 וכיו"ב. , תרבותקיימות, ספורט

 תמהיל הפרסום לכל מערך יכלול, בין היתר את המרכיבים הבאים: 

מדיה דיגיטלית הכוללת רשתות חברתיות, אתר אינטרנט, קידום במנועי חיפוש  1.1

 כדוגמת גוגל, אפליקציות סלולר וכו' .

 שילוט חוצות . 1.2

 מודעות . 1.3

 

 :אסטרטגיה שיווקיתשירותי  .2

שיינתנו כאמור על ידי הזוכים במכרז, יספקו  אסטרטגיה שיווקיתשירותי הבמסגרת 

 הזוכים בין היתר את השינויים הבאים:

 הפעילויות לקידום ושיווק האירועים , – ובניית תכנית אסטרטגיתיעוץ מחקר . 2.1

 .השוניםוהקמפיינים 

 . פגישה חודשית.2.2

 . יצירת קיט עיצובים ושפה עיצובית כוללת למיתוג המחלקות והאגפים השונים   2.3

 בעירייה לתרגום האסטרטגיה הפרסומית.                    

 לכל עבודה לא כולל מע"מ ₪ 6,000אומדן  העירייה  

 

 שירותי דיגיטל: .3

)עדיפות לגיוון בבחירת  בריטיינר חודשיניהול עמודי הפייסבוק, האינסטגרם העירוניים 

 הספקים, כלומר לערוצי הפייסבוק והאינסטגרם ספק מסוים, 

 ניהול עמודי פייסבוק ואינסטגרם עירוני הכולל:

עיצובים וביצועים גרפיים של פריטי הקמפיינים והפרויקטים ומרכיבי פרסום אחרים, לכל 

המרות, סגירת אימיילים,  סוגי הדפוס והמדיה כולל , סריקות, פרינטים, אייריס, פילמים,

צריבות, התאמה לגדלים שונים, גרפיקה לסרטונים : סגירים, שקופיות, תמונות 

 אקטיביות

 וכד.'

 בניית גאנט תכנים חודשים. -

 ייזום כתיבה ועיצוב רציף של תכנים ופוסטים לעמוד בהתאם לנדרש. -
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תמונות  עיבוד החומרים שיתקבלו מהעירייה לכדי פוסטים מעוצבים, כולל רכישת -

 מאושרות מקצועיות ובנק תמונות עשיר )ללא עלות נוספת.(

כתיבה, עיצוב ועריכת מצגות וחומרים מקצועיים, דוחות אנליטיקס,  -
 אינפוגרפיקות וכו.' 

 
 העירייה: אומדן 

 
 לא כולל מע"מ  ₪  3050עד 

 

 שירותי דיגיטל  .4

 הכולל: -בריטיינר חודשיניהול עמוד טיק טוק 

 תכנים חודשים. בניית גאנט  -

 ייזום כתיבה ועיצוב רציף של תכנים ופוסטים לעמוד בהתאם לנדרש. -

עיבוד החומרים שיתקבלו מהעירייה לכדי פוסטים מעוצבים, כולל רכישת תמונות  -

 מאושרות מקצועיות ובנק תמונות עשיר )ללא עלות נוספת.(

 לא כולל מע"מ ₪  2600 -אומדן העיריה

 

 

 באינסטגרם ובפייסבוק, לטובת מיתוג ומיצוב האירועיםניהול פעילות מדיה  .5

הפעילויות/הקמפיינים בעיר: )פרויקטים מזדמנים מעת לעת, בהתאם לדרישה. לבחור /

 יותר מספק אחד בבקשה(

 השונים      קופירייטינג, עיצוב וגרפיקה לטובת קידום ופרסום הקמפיינים  –קראייטיב          

עיצובים וביצועים גרפיים של כלל פריטי הקמפיינים ומרכיבי פרסום אחרים כולל 

 .גרפיקות שונות לקמפיין 25התאמות למידות שונות, סוגי דפוס ומדיה.  עד 

 בניית פילוח קהל יעד וסגמנטים לפילוח, על בסיס מאפיינים דמוגרפיים. -

יעלו במסגרת ניהול הקמת קמפיין קידום ממומן בפייסבוק לתכנים האורגניים ש -

 העמוד.

 ביצוע מחקר קהלים / מתחרים והצגת הממצאים בפני אגף הדוברות של העירייה. -

 בניית קמפיין רימרקטינג. -

 Like A .Lookבניית קמפיין     -

 הגשת דוח מסכם הכולל ניתוח והמלצות להמשך -

 לא כולל מע"מ ₪ 4250העירייה:  אומדן 

 

מלאה )פרויקטים מזדמנים מעת לעת, בהתאם שירותי גרפיקה בהיקף ובזמינות  .6
 לדרישה, לבחור יותר מספק אחד(

 
 עיצוב   שוטף   לקמפיינים   השונים,   לפעילות   "אוף   ליין"   ו"און   ליין"   הכוללים: -

שילוט: מכוונים, שלטים סיניים, שלטי חוצות ועוד.. פוסטים במספר גדלים, 
הכוונה, מנשרים, הזמנות, חוברות, עלונים  פוסטרים לעיתונות, באנרים, מודעות,

וכל פרסום גרפי אותו נצטרך במסגרת הפעילות העירונית, כולל התאמות גרפיקה 
 למידות שונות.
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גרפיקות ועיצובים עבור סרטונים ו/או אירועים מצולמים המשודרים בשידור  -
 ישיר/מוקלטים כדוגמא: "סופרים," שקופיות וכו.'

-  
ק למנהל המדיה מצגת הכוללת ביצועים שהתקיימו במהלך בכל חודש יעביר הספ -

 החודש החולף וכן, סיכום חודשי
 גרפיקות 40עד  -

 
 לא כולל מע"מ ₪ 6500 העירייה אומדן

 
 עיצוב, עריכה, כתיבה ושליחת ניוזלטר אחד בחודש.  )לבחור ספק אחד( .7

 
 לניוזלא כולל מע"מ  ₪  1100אומדן  עד 

 
עיצוב וכתיבת תוכן, ע"פ הנחיות ומידע שיתקבל בניית דף נחיתה עצמאי כולל  .8

מהעירייה. )פרויקטים מזדמנים מעת לעת, בהתאם לדרישה, לבחור יותר מספק 
 אחד(

 
 לדף נחיתה לא כולל מע"מ  ₪ 1500אומדן עד 

 
דקות הכולל טקסט, וקריינות לפרויקטים שונים  3-4צילום ועריכת סרטון עד  .9

 בעיר
 בהתאם לדרישה, לבחור יותר מספק אחד( )פרויקטים מזדמנים מעת לעת,

 
 .לסרטון לא כולל מע"מ ₪ 6,500עד  –אומדן 

 
 

ביצוע שידור חי לערוצי המדיה השונים של עיריית דימונה בטקסים ואירועים  .10
 .שונים של עיריית דימונה. )בחירת ספק אחד, הזול ביותר..( 

 
 לשידור  לא כולל מע"מ ₪ 2,000אומדן:                                       
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 מסמך ו'

 ערבות ביצוע -נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד
 עיריית דימונה

 "(העירייה)להלן:  "
 

 ___________________ערבות בנקאית מספר
לפי בקשת _______________________________ מס' 

 ת.ז./ח.פ./ח.צ._________________ 
_______________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: מרחוב 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב"
"( שתדרשו מאת הנערב סכום הערבות)להלן: "  ₪אלף  חמישה עשרבמילים ₪  15,000

יהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור " למתן שירותי נ18/2022בקשר למכרז פומבי מס' 
 עיריית דימונה"

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ____________ שפורסם בתאריך 
_. _________ 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י 
 ערבות זו. 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 

 בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה ולא יאוחר מארבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי 

קוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנ
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי 

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ערבות זו היא מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה 

 בכל דרך שהיא.
כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון הבנק של העירייה התשלום 

עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם 
 עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה 
 . ומבוטלת

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להמחאה.

 בכבוד רב,

  
  

 חתימה וחתמת הבנק תאריך
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 נספח ז'

 

 

 

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
000,0001,   ביט  צד ג' אחריות  – 302 ₪ 

 צולבת
ויתור על  - 309 

תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

כיסוי  - 315
 לתביעות מל"ל

מבוטח  - 321
נוסף בגין מעשי 

או מחדלי 
 –המבוטח 

 מבקש האישור
ראשוניות - 328  
רכוש  - 329

מבקש האישור 
 ייחשב כצד ג'

 
ויתור על  - 309 ₪    ביט  אחריות מעבידים

תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח  -319
נוסף היה וייחשב 
כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

ראשוניות - 328  

 תאריך הנפקת האישור______ אישור קיום ביטוחים

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

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

עיריית דימונה ו/או קרן לפיתוח דימונה ו/או שדם: 
תאגידים עירוניים של העירייה ו/או יחידות סמך של 

העירייה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 
 לעירייה

 

   שם: 
 
 

  מתן שירותי מדיה

שירותיםמזמין ☒  
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

  מען :
 

  : מען
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000,0001,     אחריות מקצועית אובדן  – 301 ₪ 
 מסמכים

דיבה,  - 303
השמצה והוצאת 

.לשון הרע  
ויתור על  - 309

תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח  – 321
מעשי נוסף בגין 
או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 
 האישור

מרמה ואי  – 325
 יושר עובדים

פגיעה  - 326
.בפרטיות  

327 – 
שיהוי עקב \עיכוב

 מקרה הביטוח
ראשוניות – 328  
תקופת  – 332

חודשים 6גילוי   
 
 

 

 

השירות המתאים כפי המצוין פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
 בנספח ג'(:

מידע - 044  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 .השינוי או הביטול

 חתימת האישור
 המבטח:


