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 2/2022מכרז פומבי מס' 

 עבור פרסום ודיגיטל מתן שירותי שיווק 

 המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

 

 מסמך א'

 כללי .1

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד  .1.1

מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת 

פרסום הצעות למתן שירותי שיווק    ן"( מזמיןהמזמי)להלן: " 2017-התחמושת, התשע"ז

, המכרזלמסמכי  כנספח א'ים המצ"ב עבור המזמין, בהתאם למפרט השירותודיגיטל 

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

 offlineפרסום ודיגיטל בכלל המדיות והערוצים הן שיווק יספק למרכז שירותי המציע הזוכה  .1.2

גיבוש אסטרטגיה פרסום ושיווק בכלל  בין היתר . השירותים כולליםonlineוהן 

מטרת הפעילות הפרסומית / שיווקית בכללותה, הינה להביא לשיפור כמות . הפלטפורמות

 .ולשיפור המיתוג והתדמית הכללית של האתרהמרכז המבקרים השנתית באתר 

 למסמכי המכרז. בנספח ב'תיאור כללי של המזמין מצורף  .1.3

ט מוצע למתן השירות" בו יפרט את הדרכים בהן כל מציע יצרף להצעתו מסמך "קונספ .1.4

הקונספט בכוונת המציע להעניק את מכלול השירותים הכלולים במכרז זה )להלן: "

למסמכי המכרז מובא פירוט היבטים שיש להתייחס אליהם על גבי מסמך  בנספח ו'"(. המוצע

ספט המוצע הקונספט המוצע. המציע רשאי להוסיף ולהרחיב על המפורט שם. תוכן הקונ

 שלהלן. 6.2.2.3יילקח בחשבון במסגרת ניקוד האיכות כמפורט בסעיף 

 השירותים. אתמציע אחד שיספק של המרכז במסגרת מכרז זה תבחר ועדת המכרזים  .1.5

על המזמין  תממועד חתימחודשים  12למשך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה  .1.6

תקופות נוספות  לארבעהסכם ה את ךלהארי יהא רשאיההסכם המצ"ב כמסמך ג'. המזמין 

 הזוכהככל שהמציע חודשים כל אחת, בתנאים זהים או בתנאים מיטיבים עם המזמין  12של 

 , במידת הצורך ובהתאם לשיקול הדעת של המזמין והכל בכפוף לתקנותיציע תנאים מיטיבים

)כל אחת ולקיומו של אישור תקציבי "( התקנות)להלן: " 1993 – ג"נחובת המכרזים, תש

 "(.תקופת הארכהמהתקופות לעיל תהיינה להלן: "

מסמכי בהתאם למפורט בהסכם המצורף כמסמך ג' לוכל להפסיק את ההתקשרות יהמזמין  .1.7

 המכרז.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן  .1.8

 במלואםמעת לעת ם כהגדרתם במכרז זה לקבל שירותי יהיה רשאיוכי המזמין  השירותים

 מספקים אחרים ו/או לרכוש מדיה במישרין. םחלקבו/או 

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

ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין המזמין. 

אינו עובד המזמין ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת,  נותן השירותיםכי  המבהירהמזמין 

לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמין, מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי  הוא

לא ישתלב בהיררכיה של המזמין, לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות  הואהמזמין, 
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ולות ביצוע של המזמין, לא יציג עצמו מול גורמי חוץ לעובדי המזמין ולא יהיה מעורב בפע

כעובד המזמין אלא כפועל מטעם המזמין, לא ייהנה משירותים מנהליים של המזמין ויבצע 

 את השירותים באופן עצמאי ממשרדו.

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

 ר אלא באישור מפורש ובכתב מהמזמין ומגורם שלישי אם יידרש. יותר בו כל שימוש אח

 תקנות. המכרז זה הינו מכרז פומבי בהתאם ויחולו עליו  .1.11

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעות יהיו בתוקף למשך  .1.12

  

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

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

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

 המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. 

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

הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  מקייםהמציע  .2.2

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

להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל 

 למסמכי המכרז. 'גכנספח ולחתום על תצהיר המצ"ב 

 שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות.  חייב לעשותיתהמציע  .2.3

 למסמכי המכרז. ד' בנספחהמציע יצרף התחייבות חתומה כמפורט 

לקוחות לפחות במהלך  3למציע ניסיון במתן מכלול השירותים המפורטים במכרז זה עבור  .2.4

ש"ח לפחות בהתקשרות שנתית עם כל לקוח.  100,000, בהיקף של 2021עד  2019השנים 

 חודשים לפחות.  24ניסיון כנ"ל לגבי כל אחד מהתחומים יהיה למשך תקופה של 

 למסמכי המכרז.  ה' נספחרוט אודות ניסיונו על להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע פי

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

 במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

לתשומת לב: על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא: מס' ח"פ( בכל המסמכים המוגשים 

עודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד'( יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה מטעמו )לרבות ת

-במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי

 ההתאמה.

 

 מועדי המכרז .3

 לוח הזמנים לעריכת המכרז: להלן .3.1

 

 הערות כתובת מועד נושא מס"ד 

המועד האחרון  .1

להגשת הגשת 

 הבהרהשאלות 

  3.3.22יום  

בשעה  

14:00  

 פניות לגב' מירב ארגמן

 meirav@g_h.org.il: בדוא"ל

יש לוודא קבלת השאלות במייל 

 02-5829393חוזר או בטלפון 

המזמין רשאי שלא 

להתייחס לבקשות 

להבהרה שיגיעו 

 .לאחר המועד הנ"ל

mailto:meirav@g_h.org.il
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המועד האחרון  .2

להגשת 

ההצעות 

 במכרז

יום  

14.3.22   ,

בשעה  

12:00  

רח' זלמן במסירה ידנית במשרד 

 ירושלים. , 5שרגאי 

הצעות שיגיעו לאחר 

המועד האחרון 

להגשת הצעות לא 

 יבחנו כלל.

 

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

 האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. 

 

 הליך הבהרות .4

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

 .( לעיל1)3.1סעיף ב הקבועמועד ל יפנה עד –בקשר לאמור במסמכי המכרז 

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

 

 

 

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עניינית.  .4.3

שיועלה אם תחליט המזמין כי יש מקום לענות על השאלה, היא תעשה כן בפרוטוקול כתוב 

 .באתר המרכז

, כשהוא חתום ע"י מורשי יפורסםעל המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל ש .4.4

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים  –החתימה אצלו 

 המקוריים של המכרז.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .5

ולצרף אליה את המסמכים  מסמך ב' למסמכי ההזמנהלמלא את הצעתו באמצעות המציע על 

 :הבאים כשהם חתומים על ידו בכל עמוד

 אישור המציע בנוסח הרצ"ב למסמכי ההזמנה חתום כדין ע"י המציע ועו"ד.  .5.1

 תעודת רישום: .5.2

אם המציע הינו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי  .5.2.1

 תאגידים מסוגו;

 אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו; .5.2.2

הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת אישורים תקפים למועד  .5.3

אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס  - 1976ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 חשבונות;

 .פרופיל המציע .5.4

 למסמכי המכרז. ב'-נספחים א' .5.5

 .המכרזלמסמכי  'גכנספח תצהיר המציע בנוסח המצ"ב  .5.6

למסמכי  כנספח ד'בנוסח המצ"ב  שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות לעשותהתחייבות המציע  .5.7

 המכרז.

 פירוט שאלה/הבהרה סעיף במכרז עמ' במכרז
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 .המכרזלמסמכי  'הכנספח תצהיר המציע בדבר ניסיון בנוסח המצ"ב  .5.8

 למסמכי המכרז או בפורמט מורחב יותר. נספח ו'מסמך הקונספט המוצע על גבי  .5.9

 .פרוטוקול הבהרות, ככל שיחולק ע״י המזמין .5.10

 למסמכי המכרז. מסמך ג'כההסכם )על נספחיו( המצ"ב  .5.11

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

רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמין תוך פרק זמן קצוב 

אמור, יהיו בעלי תוקף , ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כהשיקבע על יד

 ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

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

 סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 

 אופן בחירת המציע הזוכה ואמות המידה  .6

המכרזים תבחן אילו מציעים הוכיחו עמידה בתנאי הסף ועדת קבלת ההצעות  לאחר .6.1

 הקבועים במכרז זה.

 יקבלו ניקוד לפי אמות המידה הבאות: עמדו בתנאי הסףהצעות אשר  .6.2

קבל את יביותר  המחיר שלו היא הנמוכה תהצעמציע שה - %35 –המחירגובה הצעת  .6.2.1

 ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.רכיב זה מלוא הנקודות ב

הניקוד יינתן על בסיס  -נקודות(  65)אשר ינתנו בגינם  %65 – ותמרכיב איכ .6.2.2

 התרשמות ועדת המכרזים ו/או יועצים מטעמה על סמך החלוקה שלהלן:

על פי ניסיון המציע בהענקת השירותים שבנדון עבור לקוחות  – נקודות 8 .6.2.2.1

, במשך שנתיים לפחות. המזמין יהא רשאי ליתן 2019-2021במהלך השנים 

יסיון קודם של המציע עם לקוחות מסוג אתרי מורשת ו/או יתרון לנ

 מוזיאונים.

, ומים של המציע, לרבות המזמין עצמדהמלצות של לקוחות קו – נקודות 17 .6.2.2.2

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

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

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

על פי התרשמות מהקונספט המוצע שהמציע יצרף להצעתו  –נקודות  20 .6.2.2.3

לעיל, ובכלל זאת התרשמות ממידת ההתאמה  1.4בהתאם למפורט בסעיף 

 .למזמין והיצירתיות הבאה לידי ביטוי בקונספט המוצע

תרשמות המזמין מהניסיון והיכולת המקצועית של על פי ה –נקודות  20 .6.2.2.4

כל המציעים שימלאו את תנאי הסף יוזמנו  .המציע על סמך פרזנטציה

לפרזנטציה כאמור, ובלבד שאם יהיו יותר חמישה מציעים שימלאו אחר 

 6.2.1תנאי הסף, המזמין יעניק ניקוד על סמך אמות המידה שנמנו בסעיפים 

יה את חמשת המציעים שזכו לניקוד המשוקלל ויזמין לפרזנטצ 6.2.2.3עד 

 הגבוה ביותר.

לצורך מתן ניקוד האיכות תוכל ועדת המכרזים להסתייע בגורם מקצועי ו/או ועדה  .6.2.3

 מקצועית מטעמה.
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כמו כן, ועדת המכרזים יהא רשאי להתרשם באופן בלעדי מניסיונה ו/או מהניסיון של  .6.2.4

קודמים שלו )ככל שקיים ניסיון  הגורם המקצועי מטעמה עם המציע ו/או פרויקטים

 שכזה(.

ניקוד )להלן: "במרכיב האיכות  (65)מתוך  נקודות 50-מ פחותמציע אשר יקבל  .6.2.5

מציעים ומטה  3הצעתו תפסל. למרות האמור לעיל, במקרה שרק  –"( האיכות המזערי

להוריד ניקוד  תהא רשאיתיקבלו מעל לניקוד האיכות המזערי, ועדת המכרזים 

 נקודות. 45-ערי להאיכות המז

תערוך שקלול של רכיב ההצעה הכספית עם ניקוד האיכות בהתאם לאמות  מכרזיםהת ועד .6.3

 המפורטות לעיל.המידה 

מזמין יהיה רשאי להכריז על המציע אשר הצעתו המשוקללת )מחיר +איכות( תהיה בעלת ה .6.4

הניקוד הגבוה ביותר כמציע זוכה או לחילופין להחליט לקיים הליך של ניהול מו"מ עם 

להלן. במקרה שיוחלט על ניהול מו"מ כאמור יוכרז הזוכה במכרז  8מציעים כמפורט בסעיף 

התאם לקביעת ההצעה המיטיבה ביותר עפ"י אמות המידה רק לאחר סיום ההליך הנ"ל ב

 המפורטות לעיל. 

 

 הגשת ההצעה .7

על ידי המציע בכל עמוד ועמוד,  במעטפה סגורה  יםחתומ םיש להגיש את מסמכי המכרז כשה .7.1

המרכז עבור  פרסום ודיגיטל למתן שירותי שיווק 2/2022 "מכרזוחתומה שעליה יירשם 

, ללא ציון רור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת"למורשת מלחמת ששת הימים, שח

 סימני זיהוי של המציע. 

( לעיל ולתוך תיבת 2)3.1הקבוע בסעיף  מהמועדאת המעטפה יש להפקיד פיזית, לא יאוחר  .7.2

 ( לעיל.2)3.1המכרזים הנמצאת במיקום המפורט בסעיף 

לעיל, או כל הסתייגות כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הנדרש  .7.3

ייחשבו  -לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת 

 כאילו לא נכתבו והם אף עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

ההצעה במועד המצוין לעיל היא באחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר  הגשת .7.4

 .על הסףותפסל יותר לא תובא לדיון כלל 

ת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי הגש .7.5

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

 מסויגת.

 

 ניהול משא ומתן .8

ועדת המכרזים יהא רשאי, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם קבוצת מציעים סופית  .8.1

שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין ההצעות 

 3-הכשירות אשר עמדו בתנאי הסף. ככל שמספר ההצעות הכשירות כנ"ל יהיה מתחת ל

ועדת המכרזים יהא רשאי לנהל מו"מ עם ההצעות הכשירות. ועדת המכרזים רשאית  ,הצעות

 ותר מבין המציעים בעלי הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.לנהל מו"מ עם מספר מציעים גבוה י

 .םהמו"מ, ככל שיהיה, ינוהל בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזי .8.2
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לאחר ניהול המו"מ, ככל שיהיה, ייערך שלב מתן הצעות המחיר הסופיות, במסגרתו יהיו  .8.3

, במועד המציעים הנ"ל רשאים להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות, ללא זיהוי שמי

שייקבע לכך ע"י המזמין. ככל שלא תוגש הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמין, 

 הצעתו הסופית. -תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע 

ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות  .8.4

יתן החלטתה; ועדת המכרזים של המציעים, ככל שינוהל משא ומתן כספי ולאחר מכן ת

רשאית להחליט על בחירת המציע הזוכה או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל 

 המכרז.

לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם  .8.5

תו המציעים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמין לבוא בדברים עם המציע שהצע

 תזכה במכרז. 

 לאחר הזכייה .9

הודיעה המזמין למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין על  .9.1

 ההסכם עימו.

ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכייה אישור עריכת  7הזוכה ימציא למזמין בתוך  .9.2

 ביטוח חתום על ידי מבטח, בנוסח המצורף כנספח להסכם.

עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או הזוכה לא נחתמו  .9.3

יהא המזמין רשאי לבטל  –לא צירף אישורי עריכת ביטוח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם 

 את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמין על פי כל דין.

 תקופת ניסיון .9.4

אשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו כתקופת ניסיון, במהלכה ארבעת החודשים הר .9.4.1

 תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי ההסכם.

 הלבטל את ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון לפי שיקול דעת יהא רשאיהמזמין  .9.4.2

ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן השירותים על הביטול.  14הבלעדי, בהודעה של 

 א תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.  לנותן השירותים ל

להתקשר  יהא רשאילעיל, המזמין  9.4.2במקרה של ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף  .9.4.3

 עם מציע שיבחר על ידי ועדת המכרזים כ"כשיר שני"/"כשיר שלישי" כמפורט להלן.

או בוטלה זכיית הזוכה בכל שלב שהוא עד תום תקופת הניסיון כאמור לעיל  .9.4.4

רשאי להכריז  יהא המזמיןלפועל מכל סיבה שהיא,  הצאישההתקשרות עם הזוכה לא 

על המציע אשר הצעתו דורגה במקום הבא כ'כשיר שני' ולהכריזו כזוכה. בוטלה גם 

זכיית הכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, 

. הוכרז הכשיר , וכן הלאהרשאי להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה יהא המזמין

, לפי העניין, כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי )וכן הלאה( השני או הכשיר השלישי

 המכרז החלות על הזוכה.

 

 עיון במסמכי המכרז .10

 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי .10.1

 בתקנות. ש"ח, בהתאם לקבוע 200הזוכה, תמורת תשלום בסך של ההצעה 
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חלקים " :מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן .10.2

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

-סודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחדמהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים ה

 משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  .10.3

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

חלקים  בהצעה ייחשבו כסודיים חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם  סימון .10.4

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

אלה של הצעות המציעים האחרים. למען הסר ספק יובהר כי הצעת המחיר הכספית, אינה 

  ולא תהווה בכל מקרה, סוד מסחרי.

עה הסופית בדבר מתן זכות עיון הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכר למען .10.5

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

 הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .11

 המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה .11.1

 במזמין.

פה -מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעלועדת המכרזים רשאית לבקש מכל  .11.2

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

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן -להעניק לו יתרון בלתי

 ההצעה.

להתעלם מהסייג/תנאי או ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או  .11.3

 להתחשב בסייג/תנאי במסגרת חלוקת הניקוד כאמור לעיל.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה  .11.4

להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים   או

 תר על פי כל דין.בהתאם לשיקול דעתה המו

לב או הצעה שמניתוח שלה -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום .11.5

עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אומדנים כלכליים מבוררים, 

 ברורים ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .11.6

 כרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.המ

 הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .11.7

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה

סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא ועדת המכרזים יהא רשאי .11.8

 של הפנימי באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר ימאומדן שוו

 או קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים למזמין על ידי שהוצע מהמחיר המזמין או

 שהוצע. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר למזמין שנראה מהמחיר
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לבטלו על פי כל דין ו/או המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או ועדת  .11.9

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.

י זכות שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעל כל הצעה .11.10

 חתימה בהתאם לנהלים המקובלים במזמין.

  

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .12

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

ו/או  מתן השירותיםהחוזה ו/או לא העביר ערבות בנקאית להבטחת  על חתם לא המציע .12.1

 המזמין.  ידי על שהוקצב הזמן פרק אישור עריכת ביטוח תוך

בהתאם  להם התחייב הזמנים לאספקת השירותים בלוחות בהתחייבויותיו עמד לא המציע .12.2

 לאמור בחוזה המצ"ב. 

 היה , אילווהחלטת על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבל המזמין .12.3

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה לפניובידיה

לוחות הזמנים  פי על שרות, לביצוע במועד ערוך יהיה או יוכלהמציע  סביר אם ספק קיים .12.4

 שנדרשו.

 על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי היהי לא יובהר כי המזמין .12.5

 כאמור. הזכייה, שבוטלה בהקשר להודעת או

בוטלה זכיית הזוכה או שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא, יהא  .12.6

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

שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי להכריז על הכשיר 

השלישי כעל הזוכה. הוכרז הכשיר השני או הכשיר השלישי, לפי העניין, כזוכה, יחולו עליו 

 יה החלות על הזוכה.כל הוראות מסמכי הפנ

 

 ביטול המכרז  .13

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

 הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה ועדת  .13.1

 הזוכה. 

לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  התברר .13.2

פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים )לרבות 

בתנאי סף(, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, או שאלה 

 בוססו על נתונים שגויים, או חלקיים. 

ל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמין, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את ביטול ח .13.3

 המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה  .13.4

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

כרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או ועדת מכרזים תבטל המ .13.5

 כל רשות מרכזית של המדינה.
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

כלשהו בקשר לביטול המכרז,  כי המזמין תהיה פטורה מתשלום כל פיצוי למציע מובהר  .13.6

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

 .הצעתו ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפוייםבמכרז ו/או הכנת והגשת 

 

 שונות .14

 הליך זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו. כל עניין .14.1

של בתי המשפט המוסמכים  הייחודית והבלעדיתהנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט 

 בעיר ירושלים.

ע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותים "מקבלן עצמאי" היחסים המשפטיים בין המזמין למצי .14.2

ואין בהתקשרות על בסיס מכרז זה כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין המזמין 

 לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

 המזמין שומר לעצמו זכות לבוא בדברים עם המציע הזוכה. .14.3

 הימנו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה. המזמין שומר לעצמו זכות לבטל הצעה זו בכל שלב  .14.4

על ההסכם לביצוע העבודה  ומציד םהמזמין יחשב כמי שהתחייב כלפי הזוכה רק לאחר שחת .14.5

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

 באופן כלשהו. אותו לא יחייבו -ו/או אדם כלשהו אצל המזמין 

 

 

 בכבוד רב,       

 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, 

שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת 

 התחמושת
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 אישור המציע 

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

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

 אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

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

 

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

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

 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 בהסכם  

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

___________ -________     ושלה לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ נושא ת.ז.______

נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי 

 ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 מפרט השירותים – נספח א'

 מטרות ויעדים

. onlineוהן  offlineפרסום ודיגיטל בכלל המדיות והערוצים הן שיווק יספק למרכז שירותי הספק 

מטרת הפעילות הפרסומית / . השירותים כוללים גיבוש אסטרטגיה פרסום ושיווק בכלל הפלטפורמות

ולשיפור המיתוג המרכז שיווקית בכללותה, הינה להביא לשיפור כמות המבקרים השנתית באתר 

 והתדמית הכללית של האתר.

 יכללו גיבוש אסטרטגיה פרסומית שנתיי, לצד תכנית עובדה מוצעת וביצועהשירותי הפרסום 

פים. העצמה ופיתוח נכסי הדיגיטל הקיימים באתר, קריאייטיב קופירייטינג, גרפיקה ודוחות ביצוע שוט,

, גיבוש קמפיינים דיגיטליים בכל הערוצים הנדרשים ופיתוח מוצרים דיגיטליים נוספים ככל שיידרש

 .כפי שיפורט להלןו

 

 אפיון השירותים הנדרשים 

 פרסום

ליבה כניות פרסום שנתיות מותאמות לצרכי הארגון באופן כללי, ולנושאי ות סיוע ביצירת .1

 ואירועי דגל בפרט.

עיצובים גרפיים לדפוס ולמדיות השונות כולל פלאיירים, חוברות, מודעות, פוסטרים, הזמנות,  .2

 .מעטפות, כרטיסי ביקור, דפי לוגו וכיו"ב

עם הפרסום הדיגיטלי, כגון; באנרים, עמודי נחיתה, תמונות לפוסטים  יתכתב כלל הפרסום .3

 בפייסבוק ובאינסטגרם וכיו"ב. 

ישת מדיה בכל אמצעי הפרסום, לרבות, אך לא רק: רדיו, עיתונות מודפסת, לרבות עיתונות רכ .4

מקצועית וייעודית, טלוויזיה, ואינטרנט לרבות באמצעי דיגיטל וכל כל מדיה אחרת קיימת או 

 רכישת המדיה תהיה עפ"י תוכנית תקציבית ידועה ומאושרת מראש ע"י המרכז.עתידית. 

 טיביות הפרסומים.מעקב ובקרה אחר אפק .5

 הכנת חומרים שיווקיים בהתאמה לקהלי יעד שונים המגיעים לאתר ולמוצרי התוכן באתר.  .6

 .כל שיידרש על ידי המרכזככל שירות אחר, הנוגע לנושאי שיווק ו/או פרסום,  סקרים, או .7

 שוטפותדרישת פעילות 

  2תגובה מקסימלי של הספק מחוייב לספק סקיצה ראשונה לעבודות פרסום שוטפות בתוך זמן 

 ימי עבודה. עבודות דחופות יועברו בזמן תגובה מקסימלי של חצי יום עבודה.

  הספק מתחייב לתכנן, לפקח ולעשות בקרת איכות על כל פעולות העיצוב והקריאייטיב ולהיות

 ה.מעורב בתהליך ההפק

 

 

 

 אפיון השירותים הנדרשים  -שירותי דיגיטל

 

הכנת תכנית מדיה תקציבית עפ"י הגדרות מחלקת שיווק, אומדן עלויות והוצאות של כל  .1

שירותי הפרסום הדיגיטלי באופן מפורט, לרבות עלות הוצאות הפרסום, כולל הפקות  כל 

 החומרים הגרפיים לפלטפורמות השונות. 
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

צים המשתמשים בערו מיפוי קהלי היעד -ל המרכז הדיגיטלי ש בחינת צרכי השיווק .2

, הכנת בריף על קהלי היעד השונים. הכנת תכנית שיווקית הכוללת בניית קונספט הדיגיטליים

 על בסיס המיפוי. קריאטיבי לפעילות

בניית תוכנית תוכן שנתית הכוללת יעדים מדידים לערוצי הדיגיטל השונים ובניית לוח גאנט  .3

 לפרסום בערוצים השונים.

מודעות ברשתות החברתיות בהתאם לפעילות המרכז  ניהול  שוטף של כתיבת תוכן והעלאת .4

פרסום בפלטפורמות מדיה חדשניות ו/או אמצעים דיגיטליים . )פייסבוק, אינסטגרם וטיקטוק(

 נוספים כגון מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ,  קמפיין גוגל, יוטיוב דפי נחיתה ועוד.

במרכז בכל הערוצים  הדיגיטלייםהערוצים ניהול והגדלת הנראות והפעילות השוטפת של  .5

הקיימים ובערוצים חדשים ככל שיידרש. לטובת הפעילות יעמיד הספק מומחה ניו מדיה 

קבוע/ה המעורה בפעילויות המרכז ומקבל מעובדי המרכז בזמן אמת סיפורים, תכנים תמונות 

 מהשטח ומציג אותן ברשתות.

תרי אינטרנט של יצירת שיתופי פעולה עם א, קידום אורגני המשקף את תכני המרכז .6

 חברות/עמותות אחרות במטרה להגדלת החשיפה.

  .תמיכה בקריאייטיב .7

הכנת קמפיינים פרסומיים בכל הכלים ובכל ערוצי המדיה הקיימים, וכן ערוצים חדשים ככל  .8

 לאחר אישור המרכז. הובלה וביצוע הפרויקט באופן מלאהנדרש. 

הפלטפורמות והאמצעים הקיימים, תוך  פיקוח ומדידה באופן שוטף של הפעילות בכלל הכלים, .9

 ביצוע אופטימיזציה.

 

 דרישות פעילות שוטפות

  ביצוע שוטף של אנליזה ואופטימיזציה לפעילות שוטפת, הדיווח יבוצע באמצעות דוחות

 שוטפים חודשיים .

  במהלך ובתום כל קמפיין יוגשו דו"חות וניתוחים שוטפים בהתאם להגדרת הצורך השיווקי

הקלקות, יחסי המרה, עלויות הקלקה, הורדות, שיתופים וכו'(, מסקנות להמשך, )חשיפות, 

 .סטטוס תקציבי ודו"חות סיכום

  ביקורת חשבונות המוגשים לתשלום על ידי ערוצי הפרסום )לרבות גוגל ופייסבוק(, ספקים

 מרכז.לאחר אישור בכתב מהונותני שירותים לפני הגשתם למרכז ותשלומם 

 כללי: -ודיגיטלדרישות פרסום 

 .הספק יגיש דו"ח חודשי הכולל פירוט רשימת העבודות שבוצעו על ידי הספק בחודש שחלף 

  אספקה, שמירה ואחזקה הולמת של כלל חומרי הפרסום אשר הינם רכוש המרכז והבטחת

החזרתם לאחר השימוש בהם, או שמירתם והעמדתם לרשות המרכז בכל עת לפי דרישה, גם 

 . לאחר סיום ההסכם

 על פי דרישתו כל עבודה שנעשתה על ידו עבורו, כשהיא  מובהר כי הספק מתחייב להעביר למרכז

במלואה  לספק בקובץ גרפי פתוח לעבודה של גרפיקאי עם תום תקופת ההתקשרות בין המרכז

או בחלקה, יעביר משרד הפרסום את כל העבודות שביצע במהלך תקופת ההתקשרות עם 

 .כקובץ גרפי פתוח לעבודה של גרפיקאיהמרכז ע"ג דיסק נישא 
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 .הספק יעמיד לרשות המרכז צוות מקצועי שיכלול בעלי תפקידים מנוסים בתחומים הנדרשים 

 לכל אורך תקופת ההסכם יעמוד לרשות המרכז איש קשר מנוסה.

  בהתאם לצורך. המזמיןהספק יידרש לקיים ישיבות עבודה עם , 
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 תיאור המזמין ופעילותו -נספח ב' 

 

  המרכז למורשת מלחמת ששת הימים הינו תאגיד סטטוטורי ופועל מכח חוק  "המרכז למורשת

 מלחמת ששת הימים שחרור ירושלים ואיחודה". 

  מתוקף כך, על המרכז להיות מרכז מוביל, מעצב, מעורר השראה הפועל להנחלת מורשת

ים והנגשתם לפיתוח תכנ מלחמת ששת הימים שחרור ירושלים ואיחודה, למחקר מעמיק,

 לציבור הרחב. זאת, באמצעות סיורים והדרכות ומגוון אירועים ופעילויות שונות.

  כיום קיים במרכז מוזיאון, מיצג אור קולי, אמפי גדול וקטן, כיתות לימוד, אודיטוריום, גן

 ירושלים, אולם כנסים ועוד. באלו, מתקיימות פעילויות ואירועים שונים, וכן ברחבי ירושלים. 
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 

 תצהיר המציע -' גנספח 

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

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 למורשת מלחמת ששת הימים, עבור פרסום ודיגיטל לקבלת הצעות למתן שירותי שיווק 

שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת 

 .2017-ודה, בגבעת התחמושת, התשע"זהימים, שחרור ירושלים ואיח

 .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 –בות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו תשלום חו

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

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

, והמציע ו/או בעל 2011-ק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בבתוספת השלישית לחו

הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון, 

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 האחרונה. 

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

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-התשל"וחוק דמי מחלה; 

 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-פיטורין, התשכ"גחוק פיצויי; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה; 
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

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

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

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

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

 בחלופקה הרלוונטית[ X]יש לסמן 

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

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

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9ף הוראות סעי –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 

נהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים עובדים לפחות, למ

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 

( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה 2)והשירותים 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 משרד  –לעיל  7במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .7

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

________________________ ______________ 

 חתימה וחותמת מציע   תאריך 

 

 אישור

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

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

 



17 

 

 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 מחשב חוקיות התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות -' דנספח 

  

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

 -"המציע"(, באמצעות מורשי חתימה ה"ה _________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, ו

_________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ________, מתחייב בזאת כי ככל שהצעתנו במכרז זה תבחר 

השירותים כקבוע במכרז, אזי נעשה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב חוקיות, מורשות, מקוריות  למתן

ומאושרות ומבלי שהשימוש בהן יהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צדדים 

 שלישיים. 

 

___________________________________________________________________ 

 תאריך                 שם המציע מס' זהות/עוסק מורשה , מציעחתימת ה
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 ניסיון המציע - 'הנספח 

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

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

 כדלקמן:מצהיר בכתב 

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

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, עבור פרסום ודיגיטל לקבלת הצעות למתן שירותי שיווק 

שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת 

 .2017-ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"זהימים, שחרור 

 .הוסמכתי כדין לחתום על תצהיר זה מטעם המציע .2

לקוחות לפחות במהלך השנים  3למציע ניסיון במתן מכלול השירותים המפורטים במכרז זה עבור  .3

ש"ח לפחות בהתקשרות שנתית עם כל לקוח. ניסיון כנ"ל לגבי  100,000, בהיקף של 2021עד  2019

 חודשים לפחות.  24כל אחד מהתחומים יהיה למשך תקופה של 

בהזמנה  2.4הפירוט על גבי הטבלה יהיה לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

 בהזמנה למכרז. 6.2.2.1-6.2.2.2למכרז ובשים לב לניקוד האיכות כקבוע בסעיפים 

 

השירות כלל עבודה בתחומים  שם הלקוח

במפרט  הבאים הכלולים

 השירותים:

חודש 

תחילת 

 השירות 

חודש 

סיום 

 השירות

איש 

 קשר

טלפון 

ודוא"ל 

איש 

 קשר

      

      

      

 

 פרופיל המציע מצורף להצעתנו. .4

 בהזמנה למכרז, מצורף להצעתנו. 1.4הקונספט המוצע, בהתאם למפורט בסעיף  .5

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

_________________ ___________________ ___________________ 

 ת.ז    שם    תאריך

 אישור

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

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

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

 דלעיל וחתם/מו עליה.

_____________ 

 עו"ד
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 קונספט מתן השירות –נספח ו' 

 

 המציעים מתבקשים לצרף מסמך בו יתייחסו לנושאים הבאים:

 תיאור אופן מתן השירות למזמין במידה והמציע יזכה במכרז. .1

 יכולות מיוחדות וערך מוסף שביכולת המציע להעניק במסגרת מתן השירותים.תיאור  .2

הצגת אנשי המפתח של המצע וניסיונם וכן הצגת קבלני משנה, התחום בו בכוונת המציע  .3

 להעסיקם וניסיונם.

 כל מידע רלוונטי אחר. .4

  

 



20 

 

 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 המציעהצעת  -מסמך ב' 

 

 לכבוד

 ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושתהמרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור 

 א/ג.נ.,

 פרסום ודיגיטל למתן שירותי שיווק 2/2022 הזמנה להציע הצעות מס'הנדון: 

 

מרכז למורשת מלחמת לאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה  .1

ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת 

 –)להלן  2017-מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז

עבור המזמין פרסום ודיגיטל את הצעתנו המצ"ב במכרז פומבי למתן שירותי שיווק  "(המזמין"

 "(.המכרז: ")להלן

 

 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 על 

 פיהמסמכים האמורים.

 ומסמכיו. המיוןכי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך  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. 

כי מוסכם עלינו שאין המזמין מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק ממנה  ד. 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמזמין בגין  לו תהיה או כל הצעה שהיא. לא

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

למזמין הזכות לבטל את המכרז בכל עת ו/או שלא לבצע  –מבלי לגרוע מהאמור לעיל  ה. 

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

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

 ידה, אם ייחתם.-החוזה הסופי שייחתם על

כי מוסכם עלינו שהמזמין רשאי להכניס בכל עת שינויים במסמכי ההזמנה וכי רק  ו. 

שייבחר,  ותיםנותן השירחתמו על ידי המזמין ועל ידי יהמסמכים הסופיים, כפי שי

 יחייבו את המזמין.

אנו מבקשים כי מסמכים:  ז. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

לא יועברו לעיון המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן לצרף 

 ך מנומק ומפורט ביחס לסעיף ז. זה(:להצעה מסמ

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

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

בכל מקרה ועדת המכרזים של המזמין. והצעה הזוכה, נתון להמכרז לרבות במסמכי ה
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי בהתאם להלכה הפסוקה ולדיני המכרזים, כל פרטי הצעתנו 

הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה 

נו הכספית, לוועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון למציעים אחרים בהצעת

 .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 

 המזמין עקב כך. 

 ציעים אחרים.כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מ י.

נשוא ההזמנה  פרסום ודיגיטל למתן שירותי שיווקהננו מתכבדים להגיש הצעתנו  יא.

 בהתאם לתנאי ההזמנה והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

ימים לאחר המועד  90הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  יב.

 האחרון להגשת ההצעות.

 

 להלן הצעתנו: .3

הצעת המחיר שלנו לתמורה חודשית בגין ביצוע השירותים המפורטים במכרז הינה סכום סופי 

 ומוחלט בסך של _______ ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.

 

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

רישיונות ו/או  ההוצאות, כל התשומות, כל העלויות, בגין הוצאות העסקת כוח אדם, ו/או

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

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

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

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 

כמו כן, התמורה לא תכלול תשלומים עבור נויים בהפרשות סוציאליות. חקיקתיים וכן בשל שי

רכש מדיה דיגיטלי, קידום אורגני לאתר המרכז, אתרי לידים, תשלומים לפרסום אופליין, 

 .תמלולים ומתנות לקידום מכירות

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

 פורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.)כמ

 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:
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 : ______________ חתימת המציע וחותמת

 

 : ______________ ____________  ע"י בעלי זכות החתימה

 אצל המציע ותפקידו שם החותם    

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

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

 אתי על החתוםולראיה ב

 

_________________ 

 רו"ח/עו"ד
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 חתימת מורשה חתימה+ חותמת: ______________________                               

 הסכם -מסמך ג' 

 2022אשר נערך ונחתם בירושלים ביום ________ לחודש __________ שנת 

 

 המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת,  בין

ואיחודה, בגבעת תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים 

  2017-התחמושת, התשע"ז

 מצד אחד      ("המרכז" או "ן"המזמי -)להלן 

 ________ לבין 

 כתובת ____________________ ת.ז./ ח.פ __________________

 דוא"ל ___________

 מצד שני;      "( נותן השירותים)להלן: "

 

פרסום  שיווק"( לבחירת ספק שירותי ההזמנההזמנה לקבלת הצעות )להלן " מהוהמזמין פרס הואיל

להסכם זה )אשר צורף  א'כנספח למזמין בהתאם למפורט במפרט השירותים המצ"ב ודיגיטל 

 "(;השירותים( ובהתאם להוראות הסכם זה )להלן: "א' למסמכי המכרזכנספח 

 ב'כנספח רפת והצעתו של נותן השירותים נבחרה כזוכה בהזמנה )הצעת נותן השירותים מצו  והואיל

 להסכם זה והיא חלק בלתי נפרד הימנו(;

 בקבלת שירותיו המקצועיים של נותן השירותים למתן השירותים; נתוהמזמין מעוניי והואיל

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

  השירותים ולביצוע התחייבויותיה עפ"י הסכם זה;

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

 זה, והוא מעוניין לספק למזמין את השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה;

 

 ולכן הוסכם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:

 

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

 

 השירותים .2

נותן השירותים יספק השירותים עבור המזמין בהתאם למפורט במפרט השירותים המצ"ב  2.1

 ובהתאם להוראות הסכם זה.להסכם זה  א' כנספח

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

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

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

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

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

נותן השירותים מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו. ביצוע 

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

 ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.
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 –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

מתחייב לעשות שימוש בפרטי הלידים אך ורק לצורך המטרה והייעוד  נותן השירותים 2.5

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

חוק התקשורת האוסר לשלוח הודעות להוראות וד בנושא משלוח הודעות פרסומיות בניג

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

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

במידה ויתבקש  מזמיןגו לויצייתקבל ויתקיים אצלו /הוא התקבל וקיים אצלו מזין הלידמן 

את פרטי הליד באופן חוקי, ו/או  הלהוכיח כי קיבל מזמיןאולץ הת. בכל מקרה בו העל יד

שא תבכל מקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או הפסד כספי לרבות הוצאות משפטיות, אשר 

ישפה ויגבה את  נותן השירותיםבעניין זה,  נותן השירותיםעקב מעשה או מחדל של המזמין 

 באופן מלא עם דרישתה ראשונה.המזמין 

מתחייב לפעול לקיום הסכם זה בצורה ובאופן שלא תפגע בשום דרך בשמה  נותן השירותים 2.6

ולא להציג בפני כל אדם מצגי שווא או מצגים שאינם מזמין, הטוב ו/או במוניטין של ה

 נכונים על מנת לקבל פרטיהם לצורך יצירת ואיסוף הלידים.

מתחייב ליתן דיווחים שוטפים למזמין, ביחס לביצוע השירותים, באופן נותן השירותים  2.7

 ע"י המזמין.  במהלך תקופת ההתקשרות שייקבעשנקבע במפרט השירותים וכפי 

נותן השירותים מצהיר כי למיטב שיפוטו והבנתו אין כל מניעה, חוקית או אחרת, העלולה  2.8

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

ה גב' צפי חי, מנהלת שיווק ופרסום של המרכז למורשת לעניין הסכם זה הינהמזמין נציג  2.9

השירותים נותן  ."(נציג המזמין)להלן " מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה

יפעל על פי הנחיות נציג המזמין לשביעות רצון המזמין בביצוע ומתן השירותים לפי הסכם 

 זה.

כל  את למזמיןלהחזיר  נותן השירותיםסיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב  עם 2.10

 .בקשר עם ו/או כתוצאה מהסכם וביצועוהמידע שיהיה ברשותו ו החומרים, התוצרים

 

 תקופת ההסכם .3

זה, על הסכם  הצדדיםממועד חתימת למשך שנה תהיה על פי הסכם זה תקופת ההתקשרות  3.1

 . קרי עד ליום ________

חודשים כל אחת,  12תקופות נוספות של  לארבעלהאריך הסכם זה,  יהא רשאיהמזמין  3.2

, במידת הצורך נותן השירותיםבתנאים זהים או בתנאים מיטיבים עם המזמין בתיאום עם 

 .ובהתאם לשיקול הדעת של המזמין

 30המזמין יהא רשאי להפסיק ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בכתב של  3.3

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

 יום מראש.  60מוקדמת בכתב של 

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

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

  ההתקשרות.
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ארבעת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו כתקופת אמור לעיל, על אף ה 3.5

המזמין יהא רשאי  ניסיון, במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי ההסכם.

 14לבטל את ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 

על הביטול. לנותן השירותים לא תהיה כל ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן השירותים 

 .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

 ב' כנספחלקבל תמורה סופית ומוחלטת בהתאם לאמור בהצעת נותן השירותים המצורפת 

 "(.התמורהלהסכם זה )להלן: "

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

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

מובהר כי,  טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות, עמלות או תוספת אחרת, לא כולל מע"מ.

ים עבור רכש מדיה דיגיטלי, קידום אורגני לאתר המרכז, אתרי התמורה לא תכלול תשלומ

 לידים, תשלומים לפרסום אופליין, תמלולים ומתנות לקידום מכירות.

 .30התמורה תועבר בהעברה בנקאית  בתנאי תשלום שוטף+ 4.3

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

 בכפוף לאישור נציג המזמין.השירותים בצירוף ו

מכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים ינכה המזמין כל סכום הנדרש לניכוי על פי כל  4.5

 דין.

נותן השירותים ימציא למזמין אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק גופים ציבוריים, מופק  4.6

ור מחובת על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור חלופי על כך שהוא פט

 ניהול ספרים. 

 

 אחריות  .5

 מהנותן השירותים יהא אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו למזמין ו/או למי מטע 5.1

ו/או לכל צד ג', כתוצאה ממעשה או מחדל הקשורים ו/או הנובעים ממתן השירותים על פי 

על ידי נותן הסכם זה )או עקב אי מתן השירותים נשוא הסכם זה במועדים הקבועים בו(, 

השירותים ו/או מי מטעמו ו/או על ידי מי שנותן השירותים אחראי למעשיו ו/או מחדליו, 

על פי כל דין או על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה אחרת, ויפצה 

 ימים מיום שידרש לעשות כן.  7את המזמין בכל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמור, תוך 

 יתבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי האמור בסעיףתזמין היה והמ 5.2

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

שלם סכום כלשהו אלא אם ניתנה לנותן תמשפטיות ושכ"ט עו"ד, ובלבד שהמזמין לא 

 דרישה או התביעה.השירותים הזדמנות סבירה להתגונן ו/או להסיר את ה

 ביטוח .6

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב נותן  6.1

 דרישות)להלן: " 'ג בנספחביטוחים המפורטים ההשירותים לערוך ולקיים על חשבונו את 

, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת זה מהסכם נפרד בלתי כחלק המצורף"( ביטוח
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 ביצוע תקופת משך לכל, אלו בביטוחים כמבוטח המזמין את להוסיף ומתחייבן, מוניטי

 .העבודות

 המזמיןלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב נותן השירותים להמציא לידי  6.2

להסכם זה, כשהוא חתום  'גלנספח אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם 

 על ידי מבטחיו. 

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ב 6.3

, מתחייב נותן השירותים לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו המזמיןולדרישת 

 להוראות הסכם זה.

היה ולדעת נותן השירותים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  6.4

תן השירותים לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל לביטוחים הנ"ל מתחייב נו

 וו/או הפועלים מטעמ המזמיןביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

ן ילעני וו/או הפועלים מטעמ המזמיןלעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את 

ו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאיל

 מיחידי המבוטח.

ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  6.5

. כמו כן יכלל המזמיןוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  המזמין

רותים לא יצומצמו, ולא יבוטלו, בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי נותן השי

 יום מראש. 30 ,המזמיןולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

ו/או  המזמיןנותן השירותים מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  6.6

לא בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמ ומי מטעמ

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. המזמיןאת 

נותן השירותים מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם  6.7

 את דמי הביטוח.

ת הביטוח המפורטות לעיל. בכל יעביר נותן השירותים עותק של פוליסו המזמיןלבקשת  6.8

מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב נותן 

 השירותים לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי נותן השירותים, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  6.9

 המזמיןקי הפוליסות על ידי נותן השירותים כדי להטיל אחריות כלשהי על בהמצאת העת

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את נותן השירותים מאחריותו 

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

הינם  המזמיןמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  6.10

דיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח תנאים יסו

 .במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

 

 

 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .7
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מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות החלות על נותן השירותים הוא מתחייב לשמור בסודיות  7.1

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 לשירותים 

אמור בסעיף זה יחול על נותן השירותים ו/או מי מטעמו גם לאחר לאחר הניתנים על פיו. ה

 סיום תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

נותן השירותים מצהיר בזה כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עבור המזמין  7.2

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

 השירותים יביא לידיעת המזמין כל חשש או מידע העשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור. 

 קניין רוחני .8

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל העבודות ו/או התוצרים שיגיש למזמין במסגרת מתן  8.1

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

פרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' וכי הוא רשאי להקנות למזמין את כל הזכויות ה

 זה.  8המוקנות למזמין כאמור בסעיף 

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, סימני מסחר, סודות  8.2

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

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

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

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

יהיה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המזמין כל טענה או תביעה 

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

 באתר האינטרנט של המזמין.

 -על נותן השירותים להעביר למזמין בכל עת, ומיד עם דרישתו הראשונה, ואם לא ידרוש  8.3

שירותים על פי הסכם זה או הפסקת של הסכם זה )במידה ויופסק לפני במועד סיום מתן ה

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

 . PDF-ו indesing–פורמטים שונים 

בשום מקרה, גם אם בוטל הסכם זה או הופסק, ועל אף הוראות כל דין, לא יהיה לנותן  8.4

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

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

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

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

המזמין וכל מי שיוסמך לכך על ידו ו/או כל מי שיבוא תחתיו, יוכל להכניס, במהלך ההסכם  8.5

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

 לשרותי ו/או הסכמת נותן השירותים.

יוצרים ולהעברת הזכות המוסרית האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות  8.6

 .2007-כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי במסגרת מתן השירותים על ידו ייעשה שימוש אך ורק  8.7

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

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

 מעסיק-אי תחולת יחסי עובד .9
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נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין  9.1

-בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד

כל תשלום ו/או זכות אשר מעסיק וכי נותן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים ל

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

 ובתשלום מלוא זכויותיהם הסוציאליות. 

לעיל, מכל סיבה שהיא,  9.1מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות האמור בס"ק  9.2

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

בחבות כלשהי המזמין  חוייבתמעסיק 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,

במקרה כאמור בסעיף זה,  המזמין רשאיהיה תמעסיק. בנוסף -סי עובדקיומם של יח

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

הסכם זה, באופן שלמזמין לא תהיה עלות נוספת בגין ההעסקה מעבר לעלות המקורית 

 על פי הסכם זה.

 כללי .10

ההסכם ו/או להעביר חיוביו, כולם או מקצתם, לצד  נותן השירותים אינו רשאי להסב את 10.1

 ג' כלשהו אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

אין באמור בסעיף הקודם כדי למנוע מנותן השירותים להעסיק עובדים או קבלני משנה  10.2

במתן חלק מהשירותים הכלולים בהסכם זה. גם במקרה שנותן השיורתים יעסיק עובדים 

המזמין תהיה עם נותן השירותים וכל החובות והזכויות  או קבלני משנה, התקשרות

 האמורות בהסכם זה חלות עליו בלבד.

אין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לנותן השירותים לשירותים המוגדרים בהסכם זה  10.3

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

ר ירושלים תהא סמכות שיפוט ייחודית מוסכם בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעי 10.4

 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  10.5

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

 ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.אם נעשה בכתב 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

  _______________    _______________ 

  נותן השירותים                      המרכז             

 

 מפרט השירותים – א'נספח 

 

 הצעת נותן השירותים  – ב'נספח 
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 דרישות ביטוח –נספח ג' 

 דרישות ביטוח -'ג נספח
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים

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

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

 המרכז  שם:
למורשת מלחמת 

ששת הימים, שחרור 
, ירושלים ואיחודה
 בגבעת התחמושת

 נדל"ן☐  שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
שיווק פרסום שירותי 
, סטרטגיאליווי ודיגיטל 

ליווי וניתוח ספקי לידים 
קריאייטיב, , ומדיה

עיצוב מיתוג, ופירייטינג, ק
, רכש דיוורים , ותוכן שיווקי

 נכסים ניהולמדיה ו
 יםדיגיטלי

      משכיר                          ☐

 ספק☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

  ת.ז/ח.פ:  ת.ז/ח.פ:

, 5זלמן שרגאי  מען: 
 ירושלים

  מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

לוף לטובת מבקש ויתור על תח -309 ₪    ביט  רכוש 
זקי טבע, נכיסוי בגין  -313האישור, 

 -316פריצה ושוד,  כיסוי גניבה -314
 אשוניותר -328כיסוי רעידת אדמה, 

הרחבת  -304ת, אחריות צולב -302 ₪  1,000,000   ביט  צד ג'
ני קבלנים וקבל -צד ג' -307שיפוי, 
לוף לטובת ויתור על תח -309משנה, 

ות כיסוי לתביע -315מבקש האישור, 
בקש מ -וסף נמבוטח   -318המל"ל, 
גין מעשי במבוטח נוסף  -321 האישור,

, מבקש האישור -או מחדלי המבוטח
ייחשב כצד ג'  מבקש האישור -322

רכוש -329ראשוניות,  -328בפרק זה, 
 מבקש האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור על  -309,  הרחבת שיפוי -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

היה וייחשב כמעבידם של מבוטח נוסף 
 אשוניותר -328מי מעובדי המבוטח, 

 אחריות
 מקצועית

דיבה,  -303, מסמכים אובדן -301 ₪ 1,000,000   ביט 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת 

 רחבתה -304כיסוי אחריות מקצועית, 
 לטובת תחלוף על ויתור -309,  שיפוי

גין במבוטח נוסף  -321, האישור מבקש
מבקש  -מעשי או מחדלי המבוטח

שר מרמה ואי יו -325האישור, , 
ות במסגרת פגיעה בפרטי -326עובדים, 

 -327כיסוי אחריות מקצועית, 
 -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 

 12קופת גילוי  )ת -332,  ראשוניות
 חודשים(

 *:(ג'ם בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותים מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותיםים המפורטי פירוט השירותים
019 

 ביטול/שינוי הפוליסה*

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

 האישורחתימת  

 המבטח:


