הרשות לפיתוח הגליל
מכרז מס' 04/17

שירותי פרסום
אסטרטגיה ,קריאייטיב,
תקשורת שיווקית,
רכישת מדיה
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קבלת שירותי פרסום  -אסטרטגיה ,קריאייטיב ,תקשורת שיווקית ,רכישת מדיה
דיגיטלית
הרשות לפיתוח הגליל( ,להלן" :הרשות") ,מזמינה בזאת הצעות להעסקת חברת פרסום  /ייעוץ
שיווקי ורכישת מדיה שיהיה אמון על מתן שירותי יעוץ אסטרטגי ,שיווקי  /פרסומי לצורך הפצת
פעילות הרשות  -תוך תיאום מלא עם מנכ"ל הרשות ,וראש אגף הסברה במשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן" :המשרד") ועל פי הנחיותיו.

 .1רקע כללי
הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת  1993ופועלת כזרוע
ביצועית של המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל בראשותו של השר ,הרב אריה מכלוף דרעי.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם:
 oלפעול על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל.
 oלהוות זרוע ביצועית לפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים  -התיישבות,
תעסוקה ,תשתיות ,חינוך ,תיירות ,כלכלה ועוד.
לרשות ,מועצה הכוללת קשת רחבה ומייצגת של אנשי הגליל ובכללם  -נציגי הממשלה ,ראשי כל
הרשויות בגליל ,נציגי מוסדות להשכלה גבוהה ,התאחדות התעשיינים ,התאחדות המלאכה
והתעשייה ,נציגי ההסתדרות החדשה ,הסתדרות הפועלים החקלאיים ,ארגוני העצמאים,
הסוכנות היהודית ,הקרן הקיימת לישראל ,חברי כנסת ,תושבי הגליל ונציגי ציבור.
משרדי הרשות ממוקמים בפארק תעשיה בר לב ,טלפון ,049552426 :פקס.049552440 :

 .2תקופת ההתקשרות והיקפה
א .תחילת מתן השירות על ידי הזוכה הינה מיד עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת הרשות.
ב .תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה לשנה ( 12חודשים) ,עם
אופציה להארכה לארבע ( )4תקופות נוספות בנות שנה ( 12חודשים) כל אחת ובכפוף לאישור
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,ועדת המכרזים וזמינות תקציבית.
ג .התשלום המרבי לחודש לפעילות ריטיינר לא יעלה על ( ₪ 15,000חמישה עשר אלף ( )₪לא
כולל מע"מ).
 .1על המציע לרשום על גבי נספח  3את הצעת המחיר מטעמו כאחוז הנחה מהתשלום
המרבי.
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מועדים
מועד

פעולה

 12.02.2017שעה 11:00

מפגש מציעים
מועד תום שאלות הבהרה

15.02.2017

המועד האחרון להגשת הצעות

28.02.2017

תוקף ערבות משתתף ע"ס ₪ 7,500

30.05.2017

 .3מהות ומטרת השרות המוזמן:
נותן השירות יתבקש ללוות את כלל הפעילות של הרשות במהלך תקופת ההתקשרות.
הפעילות כוללת:
א .בניית אסטרטגיה להתנהלות הרשות יחד עם הגופים השותפים :המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל ,והגופים הפועלים בשיתוף פעולה עם המשרד והרשות.
ב .הגדרת צרכים וליווי לכל נותני השירותים הנגזרים מהתכנית האסטרטגית :קריאייטיב,
קד"מ ,תוכן שיווקי ,מדיה ,אינטרנט ועוד.
ג .קריאייטיב  -בניית קונספט לכל פעילות הרשות והפרויקטים הנדרשים מעת לעת ע"י
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
ד.

ה.
ו.

ז.
ח.

הכנת העיצוב הגרפי למגוון מוצרים משתנה הכולל :מודעות ,מפות ,דפי מידע ,חוברות,
חומרים לירידים ,ביתנים ,כרטיסי ברכה וכד' ,המגוון ישתנה בהתאם לצרכים בכפוף
לאסטרטגיה שנבנתה.
פעילות נותן השירות תכלול כתיבה ועיצוב בשפות שונות  /קופי רייטינג והתאמת מסרים
במגוון שפות.
נותן השירות יתבקש ללוות את מקימי  /מתחזקי אתרי האינטרנט השונים של הרשות
בגיבוש קונספט העיצוב על מנת לשמר חזות אחידה למגוון המוצרים .ללוות את מפעיל
הפייסבוק  /הטוויטר ושאר פעילויות המדיה הדיגיטלית כולל תוכן שיווקי ,פרסום -
רכישת מדיה דיגיטלית.
יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים במגוון פעילויות לטובת :חסויות ,תוכן שיווקי ועוד.
רכישת מדיה על פי צורך ובכפוף לתקציב.
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 .4פיקוח הרשות
א .המציע יתחייב לאפשר לבא כוח הרשות או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו ,לפקח על
ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו ,לרבות פיקוח על השירותים
שהרשות תממן.
ב .המציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ הרשות וראש אגף הסברה במשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט במפרט המכרז
ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

 .5תנאי סף

א .ותק של ארבע שנים ( )4לפחות בנושאים הבאים:
א .1.ייעוץ אסטרטגי וניהול תהליך מיתוג במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי (לפחות אחד

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מכל תחום).
א .2.תרגום מסרים שיווקיים לתוצרים קריאטיביים.
ותק של שנתיים ( )2לפחות בהפעלת קמפיינים במדיה הדיגיטלית במגזר הציבורי ובמגזר
הפרטי (לפחות אחד מכל תחום).
ותק של ארבע שנים ( )4לפחות בניהול תקציב פרסום משמעותי של גוף ציבורי.
המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי של ( ₪ 1,000,000מיליון  )₪או שלוש
עבודות בסך ( ₪ 300,000שלוש אלף  )₪כל אחת .יש לצרף פרטים בדבר העבודות.
נגישות מידית לביצוע העבודה.
מינימום מועסקים במשרד שלושה עובדים (יש לפרט שמות ובעלי תפקידים אשר יהיו
בקשר ישיר  /נותני השירותים למכרז זה).
המציע צרף להצעתו ערבות משתתף ע"ס ( ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות  ,)₪בנוסח

המצ"ב למסמכי המכרז.
ח .המציע השתתף במפגש המציעים.
ט .הגשת המסמכים הבאים:
 .1אישור ניכוי מס במקור.
 .2המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
י .רק מי שרכש את מסמכי המכרז יהיה רשאי להשתתף במכרז .לפיכך יש לצרף קבלה בדבר
רכישת מסמכי המכרז בסך של ( ₪ 1,000אלף .)₪
יא .יש לפרט את הניסיון ולהוסיף שמות ממליצים.
יב .דרישות נוספות
 שפות
ידיעת השפה העברית על בוריה .כושר הבעה בכתב ובע"פ (בעברית)  -ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.

 .6התהליך לבחירת הזוכה
4
פארק תעשיות בר  -לב ,ד.נ .משגב  20156טל 04 -9552426 .פקס 04 -9552440
 www.galil.gov.ilדוא"ל judith@galil.gov.il

התהליך לפיו ייבחר הזוכה הינם:
 הרשות תבחן רק חברות העומדות בתנאי הסף.


בשלב הראשון תיבחן איכות ההצעות .מתוך ההצעות תבחרנה שלוש ( )3הצעות אשר
תקבלנה את הניקוד הגבוה ביותר לנושא האיכות והקריאייטיב.

 דירוג האיכות של ההצעות (משקל חלק זה  ( 60%ציון מקסימאלי לעניין אמת מידה זו
הוא  60נקודות (מתוך  ) 100באופן המפורט להלן  .ועדת המכרזים תיתן לכל הצעה ציון
איכות אשר יקבע על ידה בהתאם לקריטריונים הבאים:
א .התרשמות כללית מהמשרד וצוותו המקצועי (משקל הפרק  20נקודות (
נקודות להתייחסות ועדת המכרזים בדירוג פרק זה הן:
 .1ותק וניסיון מקצועי של המציע ועובדיו ,המרכיבים את
הצוות המקצועי שבו ,וכן רמת מקצועיותם ( 5נק)
 .2כמות העובדים במשרד ( 5נק)
.3
.4
.5

.6

תקציב פעילות המשרד ( 5נק)
שירותיות ויחס של המציע וצוותו המקצועי ללקוחות
( 4נק).
רמת מעורבות הצוות הבכיר של המציע בקמפיינים
שהציג לרשות בתיק העבודות לדוגמה ובקמפיינים של
לקוחותיו שצוינו כממליצים מטעמו בהצעה (  3נק)
סוגי השירותים הניתנים על-ידי המציע ללקוחות ואופן
ניהולם ותחומי התמחות מיוחדים של המציע ,במידה

ויש כאלה (  5נק).
 .7רשימת לקוחות של המציע בעבר ובהווה ,וכן היקף
הקמפיינים שבטיפול המשרד או שהיו בעבר בטיפולו
והוצגו לרשות בהצעה ,הן בגודל תקציבם והן
בהתמשכותם ( 3נק)
ב .התרשמות מתיק העבודות (משקל הפרק  40נקודות
נקודות להתייחסות ועדת המכרזים בדירוג פרק זה הן:
 .1התרשמות ממידת החדשנות והיצירתיות בקמפיינים
שהוצגו ( 11נק)
 .2התרשמות מחשיבה אסטרטגית וחיבור בין המסר
לקריאטיב ( 13נק)
 .3התרשמות מרמת הביצוע 9( .נק)
 .4הערכת תוצאת הקמפיין – מידת חשיפתו לציבור
והצלחתו בהעברת המסר ושינוי דעת הקהל בנושא
הקמפיין ( 7נק).
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מציע שהצעתו תקבל את ציון האיכות הגבוה ביותר (להלן" :ההצעה האיכותית") יקבל בגין אמת
מידה זו  60נקודות .שאר ההצעות תיבחנה לעומת ההצעה האיכותית ותקבלנה מספר נקודות
בהתאם ליחס בין ציון האיכות של ההצעה הנבחנת לבין ההצעה האיכותית כפול .60
 בשלב השני ייפתחו כל שלושת הצעות המחיר ויינתן ניקוד להצעות לפי מחירן .ההצעה
הזולה ביותר תקבל ניקוד מלא ויתר ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם ליחס בינן לבין
ההצעה הזולה ביותר.
 ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שתקבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר ,לאחר שקלול של
הניקוד הסופי שניתן לאיכות ההצעה לאחר הצגתה ,עם הניקוד שניתן למחיר ההצעה.
המשקל שיינתן לאיכות ההצעה יהיה  60%מהציון הסופי והמשקל שיינתן למחיר ההצעה
יהיה  40%מהציון הסופי.

ערבות משתתף
א .כתנאי להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה
למדד בסך ( ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות  ,)₪היא ערבות המשתתף (להלן:
"הערבות") .הערבות תהיה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז .הערבות תהיה בלתי מותנית ובת
תוקף עד לתאריך  30/05/17ההצעה תחשב כעומדת ותקפה על פרטיה עד לתאריך .30/05/17
ב.

הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז ובכלל זה חתימה
על החוזה ,במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ,במועד כפי שיקבע על ידי הרשות.

ג.

אם תודיע הרשות למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד
לחתימת החוזה עמו והרשות תהיה רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות עד
לחתימת החוזה ,והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.

ד.

מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה ,אשר לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל
ו/או לא יחתום על החוזה תוך ( 7שבעה) ימים מיום שיידרש לכך על ידי הרשות ,תהא
הרשות רשאית לחלט את סכום הערבות ,אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל .אין
באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע נזקים ו/או סעדים נוספים.

ה.

הערבות תוחזר לידי המציע ,זולת מציע ההצעה הזוכה ,בתוך  30ימים מיום שניתנה הודעה
על הזוכה במכרז.

 .7הנחיות כלליות להגשת ההצעה
ההצעה תכלול ארבע מעטפות כדלקמן:
מעטפה בה יהיו שלוש ( )3מעטפות הכוללות:
א.
מעטפה לתנאי הסף .במעטפה זו יש לכלול את כל המסמכים והפרטים הנכללים בתנאי
ב.
הסף של מכרז זה (ראו נספח .)2
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מעטפה לקריאייטיב .במעטפה זו יש לכלול את החומר הקריאייטיבי (ראו נספח .)6
ג.
מעטפה להצעת המחיר .במעטפה זו יש לכלול את הצעת המחיר.
ד.
המטרה העומדת ביסוד הנחיות אלו היא לנטרל ,ככל שניתן ,חשש לשיקולים זרים ,בעת בחינת
איכות ההצעה ,בשלב הראשון.

 .8תשלום
א .הרשות תשלם לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במפרט מכרז זה על נספחיו
כנדרש במפרט מכרז זה ,בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על-ידי המציע  -הזוכה,
בכפוף לקבלת הזמנת עבודה מהרשות.
ב .מובהר בזאת כי בכל מקרה הרשות לא תשלם מעבר ל( ₪ 15,000 -חמישה עשר אלף ( )₪לא
כולל מע"מ) לחודש עבור עבודת ריטיינר לשירותי הייעוץ ,הליווי והקריאייטיב ,כמפורט
בסעיף .3
ג .נוסף על כך ,תשלם הרשות עד סך של חמישה עשר אחוז ( )15%עבור עלות קניית פרסומים
במדיה הדיגיטלית וזאת לאחר קבלת האישורים המתאימים מהמשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל מראש ובכתב ובהינתן אישור תקציבי.

 .9החתימה על ההסכם
א .המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם המצורף
כמסמך ג' למכרז זה תוך  7ימים .כתנאי לחתימת הרשות על הסכם ההתקשרות מתחייב
המציע לצרף ערבות ביצוע על סך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים ( )₪להלן" :ערבות
הביצוע") .ערבות הביצוע תהא בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז .ערבות הביצוע כאמור
תהא בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או האופציה לפי העניין והיא תעמוד
בתוקפה למשך ( 60ששים) ימים ,לפחות ,לאחר תום תקופת ההתקשרות  /האופציה ,לפי
העניין .מובהר כי הוראות מכרז זה ביחס לערבות המשתתף תחולנה ,בשינויים
המחויבים ,גם ביחס לערבות הביצוע.
ב .אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז ,על כל המשתמע מכך,
לרבות אפשרות הרשות לחילוט ערבות המשתמש של המציע אשר הוכרז כזוכה.
ג .במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של
החוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה
במכרז .במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה
החלופי.
ד .במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור
במציע הבא בתור אחריו ,בתנאים המפורטים לעיל.

 .10היררכיה בין המכרז להסכם
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א.

ב.
ג.

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד
משלים זה את זה.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני
הנוסחים.
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח החוזה יגבר
נוסח החוזה ,ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז.

 .11הוראות כלליות
א .הרשות שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז.
ב .הרשות לא מתחייבת לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת.
ג .הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה ,ולוקה בחוסר התייחסות
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.
ד .לרשות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם
בכדי לקבל הבהרות להצעתם ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת
ההצעות.
ה .הרשות רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לרשות כי אף מציע לא מתאים.
ו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנים לרשות ,ההצעות המפסידות
תעמודנה בתוקפן  30יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ,וזאת למקרה שבו המציע
הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה
עם המציע  -הזוכה .בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים של הרשות רשאית (אך לא
חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.
ז .יצוין כי ,במידה ורכישת מדיה כלשהי לא מופיעה בטבלת הצעות המחיר המצ"ב ,הרשות
רשאית לקבל הצעת מחיר נוספת ולתת לזוכה במכרז אפשרות להשוות אותה.
ח  .אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הרשות על פי כל דין.

שאלות והבהרות
שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד למייל  judith@galil.gov.ilעד לתאריך 15.02.2017
שעה  10:00בלבד .יש לוודא אישור קבלת המייל .תשובות תימסרנה למציעים אשר השתתפו
במפגש המציעים בלבד וזאת עד ליום  19.02.2017בשעה .14:00

העדר יחסי עבודה
השירותים הנדרשים על ידי הרשות כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על בסיס קבלני ,ללא תחולת
יחסי עבודה בין הרשות לבין הזוכה.
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העסקת עובדי הזוכה
כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה ,לרבות הרפרנט מטעם הזוכה לצורך עבודה מול
הרשות ו/או המשרד ,שכר עבודתם ,תשלום עבור שעות נוספות ,תשלומים סוציאליים ,ביטוחים,
תשלום עבור שעות נוספות ,תשלום עבור כלכלתם ,מדי עבודה ,תקורות ,הוצאות נסיעה ,זמני
נסיעה ,הוצאות חניה ,הוצאות לינה ,הוצאות ניהול ,הטבות וכן הלאה  -כל אלה יבואו על חשבון
המציע ,מגולמות בהצעת המחיר שתוגש על ידה.

אחריות
הזוכה יישא באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש .הזוכה
אחראי מבחינת הרשות לכל נזק ,תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו או
של כל אדם הפועל מטעמו.

פיקוח הרשות
.1

המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו ,לפקח על
ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו ,לרבות פיקוח כספי ומקצועי על
השירותים שהרשות מממנת.

.2

המציע יתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים באספקת השירותים
כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

 .12נוסח הגשת ההצעה:
א .על המציע להגיש את הצעתו על פי מבנה שיפורט להלן לצד ציון הפרטים הרלבנטיים
וחתימתו על הנספחים למפרט זה.
ב .אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז .כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י המציע
במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת (להלן" :השינוי") ,יקנו לרשות זכות לפסול את ההצעה על
הסף ,או לחילופין ,להתעלם מהשינוי ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
המועצה.
ג .הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא תוגשנה במתכונת שלהלן.
ד .צירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי תנאי הסף לרבות מילוי וחתימה כנדרש ע"ג הנספחים
לתנאי הסף.

 .13הנחיות להגשת הצעות
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.

את חומר המכרז ניתן לקבל במשרדי הרשות לפיתוח הגליל ,אזור תעשייה בר לב ,בין
השעות  ,15:00 - 09:00טלפון.04-9552426 :
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא  28.02.2017בשעה  .14:00הגשת המכרז
תעשה במסירה אישית.
על המציע להגיש את הצעתו למכרז כשכל מסמכי המכרז חתומים בעט על ידו וכוללים
את כל הפרטים המבוקשים כולל הצעת המחיר במעטפה נפרדת וסגורה.
על המציע להגיש את הצעתו חתומה כנדרש ,למלא הפרטים הנדרשים ולצרף את
המסמכים והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה.
הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי
המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את
הסכמתו הבלתי מסויגת.

 .14החלטות ועדת המכרזים  -עיון במסמכים
א.

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  -עיון
במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג,1993-
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן:
"חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים יפעל כדלקמן.
א .יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
ב .יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
ג.

יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

ב.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה
לעיון מציעים אחרים .סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על
זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ג.

יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל
ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה
המחייבות רשות מנהלית.

ד.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע
הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על כך
בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

ה.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת המכרזים
למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
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ו.

יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה (21ו) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג- 1993-
כי עיון במסמכי המכרז ,החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה ,ההצעה הזוכה וכל
מסמך אחר בהתייחס למכרז זה  -ככל שיותר העיון בו ,בכפוף להחלטת ועדת המכרזים
ברשות ,ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות ,העלות הכרוכה ,לדעת ועדת המכרזים,
בקיום הוראות תקנה (21ה) לתקנות חובת המכרז ,התשנ"ג.1993-

נספחים
נספח 1

למפרט המכרז " -הסכם למתן שירותים"

נספח 2
נספח 3

למפרט המכרז  -המציע תנאי סף.
למפרט המכרז  -טופס הצעת מחיר

נספח 4
נספח 5
נספח 6
נספח 7
נספח 8
נספח 9
נספח  9א'
נספח 10

למפרט המכרז  -התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
למפרט המכרז  -אישור עריכת ביטוחים
למפרט המכרז  -קריאייטיב
למפרט  -מסמכי מס"ב
פעילות ריטיינר
ערבות משתתף (ערבות הגשה)
ערבות ביצוע
תצהיר על תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים והעדר הרשעות

נספח 11
נספח 12
נספח 13

אישור רו"ח מטעם המציע
קריטריונים לבחינת הצעות
הערכת איכות

בכבוד רב ובברכה,
הרשות לפיתוח הגליל
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נספח 1
הסכם למתן שירותי יעוץ שיווקי ופרסום
שנערך ונחתם ביום _____ בשנת _____
בין:
הרשות לפיתוח הגליל
(להלן" :הרשות")
מצד אחד
לבין:
שם _______________________ :
כתובת________________ :
נושא ת.ז__________ .
(להלן" :נותן השירותים")
מצד שני
מבוא
הואיל והרשות פרסם מכרז – מכרז מס' _______ – העסקת יועץ שיווקי ופרסום (להלן:
"המכרז") .העתק של המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
הואיל ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים
של הרשות מיום __________ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם
להוראות המכרז ,הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.
והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור הרשות את השירותים המפורטים
במכרז ,בהצעה בהסכם זה באופן ,במועדים ובתנאים הכול כמפורט בהסכם זה לרבות במכרז
ובהצעה (להלן" :השירותים");
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והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד
בין הרשות לבין נותן השירותים ,וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות
במסגרת יחסי עובד מעביד;

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא והסכם זה
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.1
כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם
זה.
הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עמו.
2.
3.
.4

.5

.6

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.
הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז ,אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע
מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה
כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.
הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל
שהן ישימות על הוראות הסכם זה.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו
הוראות הסכם זה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
הצהרות הצדדים
6.1
6.2

6.3

6.4

7

הרשות מצהירה בזאת כי תקצבה פעילות זו במסגרת פעילות הרשות השנתית.
נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן
השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו,
לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים
לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע
המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור
את ביצוע השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין במלואם ובין בחלקם ,לצד
שלישי כלשהו ,אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על-ידי נציג הרשות המוסמך.

היתרים רישיונות ואישורים
 7.1נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים
בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות
13
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המוסמכות .נותן השירותים מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.
 7.2מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא
תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה
ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.
 7.3נותן השירותים מתחייב להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות
על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם
זה על נספחיו.
 7.4נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים נשוא הסכם זה.
8

תקופת ההסכם
 8.1הסכם זה נחתם לתקופה שמיום __________ ועד ליום __________.
 8.2לרשות קיימת האופציה להארכת ההסכם בשנתיים נוספות ( ,)2שנה בכל פעם ,והכל
בכפוף לאישור המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,ועדת מכרזים ,ואישור התקציב.
 8.3הרשות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לפני תום
תקופת ההתקשרות ,ובלבד שתודיע על כך לנותן השירות ( 30שלושים) יום מראש ובכתב.
הרשות רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,אם נותן השירות יפר את ההסכם הפרה
יסודית אשר לא תתוקנה בחלוף שבעה ( )7ימים ממתן התראה על ידי הרשות.
 8.4בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי הרשות ,לא תהיה על הרשות חובה לפצות את נותן
השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור
השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.
 8.5בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,נותן השירותים מחויב להעביר לרשות
את כל החומר שברשותו והשייך לרשות או את כל העבודה שעשה עבור הרשות עד
להפסקת ההסכם ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי
לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.
 8.6למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר
הפסקת הסכם זה.

9

השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים
 9.1בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים ,מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים
קבלת שירותי יעוץ תקשורתי ,כמפורט במכרז.
 9.2נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ,במכרז ובהצעה,
בהתאם לדרישות המשרד ,להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
 9.3למען הסר כל ספק ,מובהר ומודגש בזאת כי הרשות אינה מתחייבת בשום אופן לפנות
לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא
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הסכם זה .פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה
בהתאם לצרכי הרשות לרבות לשיקול דעתו המקצועי של הרשות.
 9.4מקום מתן השירותים :נותן השירותים יספק את השירותים במשרדיו למעט במקרים
בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על נותן השירותים ליתן את
השירותים במקום אחר .הרשות בידי הרשות לפיתוח הגליל להורות לנותן השירותים
לספק את השירותים במקום אחר ,ובלבד שאין בכך ,לדעת הרשות ,משום הכבדה בלתי
סבירה על נותן השירותים.
 9.5נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
 9.6נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן אישי.
 10פיקוח הרשות
10.1

נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו,
לפקח על ביצוע המכרז ,ההצעה וההסכם ,לרבות פיקוח על השירותים.

 . 10.2נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן
השירותים.
 10.3במידה ויימצאו ליקויים בתפקוד נותן השירותים ,נציגי הרשות יעבירו את הערותיהם
אליו ,והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים ,תוך  21ימים ממשלוח ההערות.
נותן השירותים יידרש להגיש לרשות אחת לחודש סקירה אודות הפעילות שבגינה
10.4
הוא זכאי לקבל את תשלום הריטיינר .בסוף שנת העבודה ,יוגש דוח לסיכום
הפעילות השנתית.
 .10.5מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח ,להדריך
או להורות לנותן השירותים ,הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.
 11העדר זכות ייצוג
11.1

11.2
11.3

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן ,שלוח או נציג
של הרשות ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את הרשות בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה.
נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות
הבלעדית לכל נזק לרשות או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.
ייצוג הרשות לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי הרשות ,מראש
ובכתב.

 12שימוש בכלים ובחומרים
12.1

כל הכלים והחומרים ,הדרושים לשם אספקת השירותים ,יירכשו על ידי נותן
15
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12.2
12.3

השירותים ועל חשבונו ,אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.
כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך אספקת השירותים,
יהיו מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.
מובהר כי עשיית שימוש בכלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'
תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.

 13איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
13.1
13.2
13.3

13.4

נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת הרשות ,ובלבד שלא
יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.
על אף האמור ,נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר ,באופן שיש בו -
לדעת הרשות  -משום פגיעה באספקת השירותים לפי הסכם זה.
נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים
בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או
האישיים ,בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ,לרבות כל עסקה
או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים ,ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר
הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים ,זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך
ביצוע הסכם זה (להלן" :ניגוד עניינים")" .ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד
עניינים כאמור.
לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים  -היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד
עניינים ,ידווח נותן השירותים על כך מיד לנציג הרשות המוסמך בכתב וימלא
אחר כל הנחיות הרשות בנדון.

 14התמורה
 14.1תמורת ביצוע השירותים ומלוי יתר התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה תשלם
הרשות ליועץ  /משרד הפרסום בגין פעילות חודשית תמורה בהתאם לתעריף המרבי
שנכתב במכרז ,עבור פעילות "ריטיינר" חודשי בניכוי הנחה בגובה  ,______%כפי
שאושרה על ידי ועדת המכרזים ,בהתאם להצעה שהוגשה על ידי נותן השירותים –
בכפוף להזמנת עבודה ובתוספת עמלת רכישת מדיה דיגיטלית במידה ואושרה כאמור
בסעיף  8למכרז.
 14.2יצוין כי ,במידה ורכישת מדיה כלשהי לא מופיעה בטבלת הצעות המחיר המצ"ב,
הרשות רשאית לקבל הצעת מחיר נוספת ולתת לזוכה במכרז אפשרות להשוות אותה.

 15דרך תשלום התמורה
15.1

אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים לרשות חשבון (להלן:
16
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15.2
15.3

15.4
15.5

15.6

15.7
15.8

"דרישת תשלום") ,מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו .הדרישה
תכלול את תאריכי העבודה ,תיאור השירות שניתן בכל יום נתון ,חתימת נותן
השירותים וחתימת נציג הרשות.
בידי הרשות לפיתוח הגליל לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או
בחלקן.
על הרשות להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום ( )30מיום קבלת הדין וחשבון,
איזה חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו ,ולנמק מדוע לא קיבל את
החלקים שאינם מקובלים עליו.
על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי
נציג הרשות.
מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .נותן השירותים
מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או
הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים
בגין זכויות סוציאליות.
לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות לרשות בגלל עיכובים בתשלום
התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או
משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.
נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.
למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי הרשות לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו
שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים.

 16קיזוז
נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאי לקזז מהתמורה שעל הרשות
לשלם לנותן השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר  -כל סכום המגיע
לרשות מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.
 17נזיקין
17.1

נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל
סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל
אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

17.2

מוסכם בין הצדדים כי הרשות לא תשא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או לגופו או רכושו של כל
אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו
תחול על נותן השירותים בלבד.
נותן השירותים מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק ,תשלום או הוצאה

17.3
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שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים
כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך
מאת הרשות.
 18חובת ביטוח
החברה מתחייבת לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתה ולהציגם לרשות ,כאשר
הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
ביטוח חבות מעבידים
18.1
החברה תבטח את אחריותה החוקית כלפי עובדיה בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת
ישראל;
הביטוח יורחב לשפות את הרשות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי
הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי החברה.
כללי
18.2
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
א .לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים  :הרשות לפיתוח הגליל.
ב .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם
ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב הרשות לפיתוח הגליל.
ג .המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות כלפי הרשות
ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
ד .החברה תהיה אחראית בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ה .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה.
ו .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הרשות ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא
הזכויות על פי הביטוח.
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אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים יומצאו על ידי החברה לרשות
לפיתוח הגליל עד למועד חתימת החוזה.
החברה מתחייבת בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם הרשות לפיתוח הגליל להחזיק בתוקף את
פוליסות הביטוח ,וכל עוד אחריותו קיימת.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי
החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של הרשות לפיתוח הגליל על כל סעד או זכות המוקנים לה
על פי הדין ועל פי חוזה זה.
אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים ,בנוסח המצ"ב יומצא על ידי נותן
השירותים לרשות עד למועד חתימת החוזה.

 19זכויות יוצרים
 19.1כל השירותים שיסופקו על-ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם ,ללא
יוצא מן הכלל ,ייחשבו כקניינו המוחלט של הרשות.
נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ,או תוצאותיהם,
ללא אישור מראש ובכתב של הרשות .הרשות תהיה זכאית לדרוש ולקבל מנותן
השירותים במהלך מתן השירותים ,או לאחר מכן ,כל תוכנית ,מסמך ,או דבר הקשור
למתן השירותים נשוא הסכם זה.
 19.2זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו לרשות כחלק מהסכם זה ,לרבות חוות-
דעת ,דו"חות ,מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות לרשות ,והתמורה דלעיל תהווה
תמורה גם עבור זכויות אלה.
 19.3הרשות תהיה רשאית לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק
מהסכם זה ,ובלבד שתישמר לנותן השירותים ,או למי שיצר את החומר "הזכות
המוסרית".
 19.4נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על-ידי הרשות
בביצוע מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה ,בכפוף להוראות הדין.
 19.5נותן השירותים מתחייב כי אין ולא יהיה באספקה של השירותים לרשות או השימוש
בהם על ידי הרשות ,הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו וכי
הוא יישא באחריות הבלעדית על הפרת כל זכות הנתונה לצד שלישי כלשהו (היה וזכות
כזו תופר).
 20שמירת סודיות
 20.1נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד
מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם
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נכסי הכלל (להלן" :מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים ,עובדיו או מי
מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם
המשרד ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור הרשות
מראש ובכתב.
 20.2נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי
שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר
עם הרשות.
 20.3הרשות רשאית להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה
מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות הרשות בנדון.
 20.4נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע
הסכם זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך.
 20.5נותן השירותים מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה
את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע ,מסמך או
נכס שנמסר לו על ידי הרשות ,ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו
במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.
 20.6נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על
חוק העונשין ,התשל"ז.1977-
 20.7עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות הרשות
בצורה מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר
לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן" :המידע") .כל המידע יועבר לרשות בכל אופן שבו
הוא קיים (בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל אופן אחר) ,בלוח זמנים שייקבע ע"י
הרשות ,וללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו
הבלעדי של הרשות.
 20.8נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף
למידע כאמור על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים"
המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 21נציג הרשות
 21.1נציגת הרשות לביצוע הסכם זה הוא______________________.
 21.2הזכות בידי הרשות להחליף את נציגו מעת לעת ,ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב.
 22ישוב חילוקי דעות
22.1

אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה ,מסכימים הצדדים לנסות
וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר ,או בסיועו של מגשר ,שזהותו תקבע
20
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22.2

22.3
22.4

22.5

בהסכמת שני הצדדים.
היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר ,רשאי כל צד לזמן ישיבת
היוועדות עם המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים ,בישיבה
משותפת או בישיבה נפרדת ,את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.
לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור ,רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.
פנו הצדדים לגישור ,והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה
הראשונה למגשר ,רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט ,אלא אם כן הסכימו
הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.
אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה ,לרבות
בקשה לסעד זמני ,כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

 23תניית שיפוט
הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט
המוסמכים בחיפה.
 24כתובות והודעות
24.1
24.2
24.3

כתובת נותן השירותים והרשות הינן כמפורט בראש ההסכם.
כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל ,תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים ,ובלבד
שנשלחה בדואר רשום.
נותן השירותים רשאי להודיע לרשות ,מעת לעת ,על שינוי בכתובתו .הודעה לפי
סעיף זה תינתן לנציג הרשות.

 25ביקורת
25.1

25.2

25.3

חשב הרשות ,המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם ,יהיו רשאים
לקיים בכל עת ,בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה ,ביקורת ובדיקה אצל נותן
השירותים בכל הקשור במתן השירות ,או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.
ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן
השירותים ,לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם .בכלל זה תהיה
הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.
נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם
דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל ,וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי
רואה חשבון ,ככל שישנם בידו .נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר
סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי
הרשות.
21
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25.4

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור
לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

 26שינוי בהסכם או בתנאים
26.1

26.2

26.3

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם
נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים .מוסכם כי הימנעות
מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.
נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד
שלישי כלשהו ,אלא באישור מראש ובכתב של הרשות .זכויותיו וחובותיו של נותן
השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו ,אלא באישור
מראש ובכתב של הרשות.
ניתנה הסכמת הרשות כאמור ,לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה ,כדי לשחרר את
נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי
הרשות ,לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.
הן נותן השירותים והן המוסב ,יהיו חייבים ביחד ולחוד ,לקיים ההתחייבויות
הנובעות מן ההסכם .הפרת סעיף זה ,תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 27אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים
27.1

27.2

היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו ,רשאית הרשות מבלי לגרוע מכל
סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע ,את אחת
הפעולות הבאות או כולן ביחד:
 27.1.1לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי
מטעמו ,ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים
לנותן השירותים לפי הסכם זה.
 27.1.2לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות
הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן
השירותים ,ולשפות את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

 .28מיצוי זכויות
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים ,והם
מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
ולראייה באו הצדדים על החתום
______________

_____________

_______________
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מנכ"ל הרשות

מורשה חתימה

נותן השירותים

נספח 2
המציע תנאי סף
תיאור המציע:
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים:
___________________
שם המציע:
___________________
מספר רישום:
___________________
כתובת:
פקס______________ :
___________________
טלפון:
שם איש קשר ותפקידו___________________ :
___________________
טלפון איש הקשר:
על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון המציע במתן שירותי פרסום כמפורט להלן
שם המסגרת/
מזמין
השירות/הפרויקט

שנות
פרטים בדבר המסגרת
ומהות השירות שניתן על -הפעלת
ידי המציע/בדבר השירות המסגרת/מתן
השירות/הפעלת
– הפרויקט
הפרויקט
יש לציין משנה ועד
שנה

פרטים בדבר אנשי
קשר
יש לציין שם ,כתובת
ומס' טלפון
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ניתן להוסיף פרטים ומסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע.
שמות ממליצים:

קמפיינים על סך  1,000,000ש"ח (אחד מיליון  )₪לפחות.
יש לספק אישור זה חתום ע"י רו"ח החברה.

נגישות מיידית לביצוע העבודה____________________________ :
מספר מועסקים בחברה  +שמות ופירוט התפקידים:
_________________________________.
מצורפים המסמכים הבאים :
אישור ניכוי מס במקור.
המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ו-
.1976
ערבות בנקאית.
קבלה המאשרת רכישת המכרז.
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על החתום:
______________
תאריך

_______________
שם וחתימה
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נספח 3
טופס הצעה – הצעת מחיר
(במעטפה נפרדת וסגורה)
לכבוד
ועדת מכרזים
הרשות לפיתוח הגליל
הנדון :הצעה למכרז שירותי ייעוץ שיווקי ופרסום
תיאור המציע:
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים:
שם המציע:
כתובת:
טלפון:

___________________
___________________
___________________

פקס______________ :

אני הח"מ ___________________ ,נושא ת.ז .מס' _______________ (להלן" :המציע")
כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________
לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה,
כדלקמן:
עלות ריטיינר חודשי על סך ______________________ לא כולל מע"מ.
המהווה הנחה בסך של _________________ אחוז מהסכום המרבי בסך ( ₪ 15,000חמישה
עשר אלף  )₪לא כולל מע"מ.
יצוין כי ,במידה ורכישת מדיה כלשהי לא מופיעה בטבלת הצעות המחיר המצ"ב ,הרשות רשאית
לקבל הצעת מחיר נוספת ולתת לזוכה במכרז אפשרות להשוות אותה.
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סוג פרסום

הערות

משקל

ריטיינר חודשי:
כולל עבודות תקציבאות ,עיצוב ,ביצוע
והפקה לדפוס ומדיה ,קופירייטינג
(עברית ואנגלית) ,תכנון אסטרטגיה
שיווקית

עלות לחודש  -הסכום המרבי בסך ₪ 15,000
(חמישה עשר אלף  )₪לא כולל מע"מ

10

ידיעות אחרונות
יום חול
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
מוסף מסלול עמוד פרוצס לפני אמצע
מוסף מסלול עמוד פרוצס אחרי אמצע
 24שעות עמוד פרוצס לפני אמצע

1
0.25
1
1
1

מוסף מסלול חצי עמוד פרוצס לפני
אמצע

0.4

מוסף מסלול חצי עמוד פרוצס אחרי
אמצע

0.4

 24שעות עמוד חצי פרוצס לפני אמצע
יום ו'
חצי עמוד פרוצס כלכלה לפני אמצע
חצי עמוד פרוצס כלכלה אחרי אמצע
חצי עמוד  7ימים לפני אמצע
חצי עמוד  7ימים אחרי אמצע
חדשות עמוד
עמוד פרוצס כלכלה לפני אמצע
עמוד פרוצס כלכלה אחרי אמצע
עמוד  7ימים לפני אמצע
עמוד  7ימים אחרי אמצע
חדשות עמוד
ישראל היום
יום חול
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
יום ו'
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1

0.3
0.3
0.2
0.6
0.6
0.75
0.5
0.5
1
0.9
1

1
0.3
0.6
0.4
1
0.3
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עלות בש"ח
ליחידה (לא כולל
מע"מ)

0.4

חדשות חצי עמוד פרוצס
מעריב
יום חול
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
הארץ
יום חול
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
מקור ראשון
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
סטריפ גלריה
בשבע
חדשות עמוד פרוצס ארצי
חדשות אחרון " 1ארצי
חדשות חצי עמוד פרוצס ארצי
יום ליום
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
המודיע
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
יתד נאמן
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
במשפחה
עמוד פרוצס לפני אמצע
כל אל עראב
עמוד פרוצס לפני אמצע
רבע עמוד
פנורמה
עמוד פרוצס לפני אמצע
רבע עמוד

0.5
0.1
0.3

0.75
0.2
0.3
0.5
0.1
0.1
0.1
0.6
0.1
0.3
0.6
0.1
0.3
0.6
0.1
0.3
0.5
0.1
0.2
0.5
0.5
0.2
0.5
0.2
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אל סינארה
עמוד פרוצס לפני אמצע
רבע עמוד
וסטי
עמוד פרוצס לפני אמצע
רבע עמוד
מקומונים
ידיעות הגליל
ידיעות הגליל
ידיעות הצפון
ידיעות הצפון
צפון  1כרמיאל
צפון  1כרמיאל
צפון  1עכו נהריה
צפון  1עכו נהריה
כוכב יזרעאל
כוכב יזרעאל
ידיעות העמק
ידיעות העמק
ידיעות עכו
ידיעות עכו
עכו נט
עכו נט
קמפיין חודש דיגיטל  -עכבר העיר.
באנרים ברחבי האתר.
קמפיין טיולי  -באנרים ברחבי האתר.
קמפיין רדיו
קמפיין רדיו
קמפיין פייסבוק מפולח לקהל מטרה

כתבות מצולמות קצרות

0.5
0.2
0.5
0.2
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
שלושה שבועות

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1
1

שלושה שבועות
תשדיר  30שניות גל"צ ,גלגל"צ .כ 10 -תשדירים
ביום בכל תחנה חמישה ימים
תשדיר  20שניות רדיו אזורי .רדיו חיפה ,רדיו
צפון ,רדיו קול רגע ,כ 10 -תשדירים ביום בכל
תחנה חמישה ימים

1.5

שלושה שבועות

1.5

עלות הפקת סרטונים  5דקות כולל תסריט קצר
בהתאם לדרישות הלקוח ,יום צילום ,כתוביות
בהתאם לצורך ,קריינות בהתאם לצורך ,הכנת
ברקוד

1.4

1.5
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נספח 4

מבוא

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל ונחתם בין ____________ (להלן" :נותן השירותים") לבין הרשות לפיתוח הגליל
(להלן" :הרשות") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______
(להלן" :ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן" :השירותים") ;
והואיל ואני מועסק על-ידי נותן השירותים ,כעובד או כקבלן ,בין השאר ,לשם אספקת
השירותים לרשות.
והואיל והרשות הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו,
קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות
התחייבות זו ,וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות
המידע כהגדרתו להלן ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי
או יבוא לידיעתי מידע ( ,)Informationאו ידע ) )Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות
דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91
לחוק העונשין ,תשל"ז 1977-מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע
לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל – "קיצור דרך" לשם הגעה למידע
שהכלל יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,בדיסקט או בכל כלי ואמצעי
אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים,
מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל
אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם  ,ללא קבלת אישור נציג
הרשות המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לרשות או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית
לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז; 1977-
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפי הרשות לפיתוח הגליל כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2
.3

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן
השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש
עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך
או אופן שהם ,את המידע.
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.4

.5

.6
.7

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי
נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את
המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל
חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי
התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע ,בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות
הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת .
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות
חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,
אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם
אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

.9

.10

.11

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי
מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל
אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור הרשות .כמו כן ,הנני מתחייב
לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי
כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לרשות או שבעטיו אני עשוי להימצא,
במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן
השירותים לרשות לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובי או
של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף שלי או לקרוב
שלי חלק בו ,בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן
גם ענינו של לקוח ,שאני או מעסיקי או שותפי ,או עובד העובד עימי או בפיקוחי,
מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר) (להלן" :עניין אחר").
בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או
עיסוקי במסגרת מתן השירותים לרשות לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין
של גוף שאני או קרובי חבר בו.
בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או
הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית
כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו
לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997-וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א-
.1981

.12

הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם
 3.99.99נספח  17וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף  27של חוק דיני העונשין (בטחון
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.13
.14
.15

המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים) ,תשי"ז.1957-
התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר התקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל
הוראות כתב התחייבות זה.
מוס כם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום
היום __ :בחודש ___ :שנת____ :
שם פרטי ומשפחה __________________:ת"ז______________:
חתימה_____________________ :
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נספח 5
לכבוד

הרשות לפיתוח הגליל
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________(להלן" :החברה")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי
ייעוץ תקשורתי

ביטוח חבות המעבידים
 .1כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל .
 .2גבולות האחריות לא יפחתו מסך של  5,000,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3הביטוח יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת
מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי החברה.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :הרשות לפיתוח הגליל.
 .1בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם
ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב הרשות לפיתוח
הגליל.
 .2אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי הרשות לפיתוח הגליל
ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .3החברה תהיה אחראית בלעדי כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .4ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה.
 .5כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הרשות לפיתוח הגליל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,

תאריך______________

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח 6
קריאייטיב
חומרים להגשה:
תפיסת עבודה אסטרטגית עבור המרחב הגלילי בעקבות ביצוע תכנית "הצפון החדש" תכנית
אסטרטגית לפיתוח הגליל ,אותה מוביל המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .כולל :פריסת
מדיה אפשרית לשיווק במדיה הדיגיטלית.
מעטפת מיתוגית ל"מרחב הגלילי" אשר תהווה מסגרת בה יוכנסו תכנים שונים לאורך השנה
כולל:
א.
ב.
ג.
ד.

סלוגן אשר ילווה את הקמפיינים  /מודעות  /הפרסומים השונים.
דוגמא לעמוד הבית של אתר "הרשות לפיתוח הגליל".
דוגמא לעמוד הפייסבוק של הרשות לפיתוח הגליל.
דוגמא לעמוד "ניוזלטר" אותו מוציאה הרשות לפיתוח הגליל אחת לחודש ,תוך שילוב
תכני המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ושילוב תכני מרכז המידע.
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נספח 7
הנחיות למילוי טופס מס"ב
הרשות לפיתוח הגליל מעבירה תשלומים באמצעות העברה בנקאית.
לשם כך עליכם לפתוח כרטיס ספק אצלנו הכרוך בביצוע הפעולות הבאות:
 .1מילוי הטופס המצורף.
 .2החתמת מורשיי החתימה (במקומות המתאימים).
 .3החתמת בנק  /עו"ד  /רו"ח בחתימה מקורית (בתחתית העמוד).
 .4צירוף המחאה מקורית מבוטלת.
את הטופס החתום בחתימות מקוריות בצירוף ההמחאה המבוטלת יש לשלוח אך ורק בדואר
בלבד (לא צילום ,לא סריקה ולא בפקס) לכתובת:
הרשות לפיתוח הגליל
פארק תעשייה בר לב
ד.נ .משגב 20156
שימו לב:
טפסים אשר יגיעו למשרדנו כשהם מצולמים ,סרוקים או ללא שיק מקורי מבוטל
לא יכובדו ולא ייפתח כרטיס ספק עבורכם.
ספקים אשר אינם יכולים להחתים את הבנק שלהם על גבי הטופס שלנו יכולים להמציא אישור
מקורי מהבנק שחשבונם אכן מתנהל בבנק שציינתם.
 תנאי התשלום הינם שוטף 90 +
חשוב ביותר:
ללא הטפסים התקינים לא נוכל להוציא הזמנת עבודה עבורכם ,וכל עבודה אשר תבוצע ללא
הזמנת עבודה תהיה על אחריותכם הכספית.
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טופס פרטי חשבון בנק ספק
פרטים אישיים
שם המוטב _____________________________________________________
מספר עוסק מורשה/ישות/ח.פ/ע.ר _____________________________________
מעמד משפטי :חברה/עמותה/עצמאי/גוף ממשלתי/אחר ________________________
תחום עיסוק _____________________________________________________
אישור ניהול ספרים  +ניכוי במקור בתוקף עד( _____/______/___ :יש לצרף אישור).
*לעמותות – יש לצרף אישור ניהול תקין.

כתובת
ת.ד _________________ .רחוב_____________________ מספר ___________
ישוב ________________ מיקוד ________________
מספר טלפון ______________________ מספר פקס ______________________
דואר אלקטרוני ________________________________@_________________
שמות המורשים לחתום
____________________________ .2 __________________________ .1
____________________________ .4 __________________________ .3
פרטי חשבון בנק
שם הבנק ________________ מספר בנק ___________________
סניף ___________________ מספר סניף ___________________
כתובת הסניף ________________________________________
מספר חשבון __ _______________________________________
אנו הח"מ מבקשים בזאת שהכספים המועברים אלינו מהרשות לפיתוח הגליל יועברו ישירות לחשבון המצוין מעלה .אנו מצהירים בזאת ,שכל
סכום שייזקף בחשבון ייחשב כאילו שולם לידינו ממש ביום זיכוי חשבון הבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו .תשלום לחשבון האמור מהווה
תשלום לחשבון הנכון שלנו ולא תהיה לנו כל עילה לתביעה בקשר לזיכוי חשבון זה כאמור .בקשה זו תהיה עד ביטולה בכתב ע"י מורשי החתימה
שלנו .הנני מבקש לקבל את התמורה המגיעה לי בהעברה בנקאית לחשבון הנ"ל .אנו מתחייבים בזאת להחזיר מיידית לרשות לפיתוח הגליל כל
תשלום שהועבר אליי בטעות או בכפילות.
אנו מצהירים בזאת שאנו ,הרשומים מטה ,המורשים לחתום ולהתחייב בשם המוטב מסכימים לתוכן האמור לעיל.
שם החותם __________________________ חתימה ___________________________

חותמת

שם החותם __________________________ חתימה ___________________________

אישור הבנק  /עו"ד  /רו"ח
הרינו מאשרים כי החתומים מעלה הם על פי רישומנו בעלי זכות החתימה בחשבון מספר ____________ בסניפנו .חתימתם נחזית להיות נכונה
עפ"י דוגמאות שבידינו.

_______________ _____________________
תאריך

שם הבנק/עו"ד/רו"ח

________________
שם המאשר

________________
חתימה וחותמת
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נספח 8

פעילות ריטיינר

הפעילויות הבאות תהיינה כלולות במחיר ריטיינר חודשי
.1

מפגשי עבודה ברשות לפיתוח הגליל או לחילופין במשרדי המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל לטובת פעילות ,הצעות קמפיינים ,פעילות תוך קמפיין וסיכומי פעילות ,חשיבה
אסטרטגית ו\או אחר( .לפחות אחת לשבועיים)

.2

עיצוב לוגו על פי הנדרש.

.3

עיצוב מודעות והתאמות גודל (מודעות שיווקיות ,קולות קוראים ,מכרזים ,חוברות,
פלייאירים ועוד).

.4

עיצוב חומרים שוטפים כגון  -עיצוב ברכות ,אגרות ,הזמנות.

.5

עיצוב וכתיבת תסריטים לסרטוני תדמית ,סרטוני פרסומת ,תשדירי רדיו.

.6

עיצוב מיניסייט על פי דרישה לפרויקטים שונים.

.7

עיצוב באנרים.

.8

תכנות וקידוד התאמות גודל של באנרים.

.9

עיצוב חוברות \ קטלוגים \ ברושורים.

 .10עיצוב מפות.
 .11זכויות עבור שימוש בתמונות.

38
פארק תעשיות בר  -לב ,ד.נ .משגב  20156טל 04 -9552426 .פקס 04 -9552440
 www.galil.gov.ilדוא"ל judith@galil.gov.il

נספח  – 9נוסח ערבות משתתף (ערבות הגשה)
לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל
פארק תעשיות בר לב
ד.נ משגב20156 ,
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ( ___________ .להלן" :המציע") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 04/2016
למתן שירותי פרסום אסטרטגיה ,קריאייטיב ,תקשורת שיווקית ,רכישת מדיה דיגיטלית (להלן:
"המכרז") ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את
דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל
חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש נובמבר  2016שפורסם ביום  15דצמבר .2016
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  30לחודש  05לשנת  2017ועד בכלל.
בכבוד רב,
___________________
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נספח  9א' – נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל
פארק תעשיות בר לב
ד.נ משגב20156 ,
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ( ___________ .להלן" :היועץ") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה
למדד וזאת בקשר עם הסכם למתן שירותים (להלן" :ההסכם") אשר נחתם בינכם ובין היועץ
בעקבות השתתפותו במכרז פומבי מס'  4/2016למתן שירותי פרסום אסטרטגיה ,קריאייטיב,
תקשורת שיווקית ,רכישת מדיה דיגיטלית (להלן" :המכרז") ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל
תנאי ההסכם על ידי היועץ.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את
דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל
חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש נובמבר  2016שפורסם ביום  15דצמבר .2016
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום

לשנת

לחודש

ועד בכלל.

בכבוד רב,
___________________
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נספח  – 10תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים והעדר הרשעות
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
 .1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ/.ח.צ
_____________ ,המציע במכרז פומבי מס'  04/2017למתן שירותי פרסום אסטרטגיה,
קריאייטיב ,תקשורת שיווקית ,רכישת מדיה דיגיטלית.
□ המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום
בשנה ( 12חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
□ המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה
האחרונה לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
□ המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה
האחרונה לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני
העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער ,התשי"ג 1953-וכל תקנות מכוחו .ידוע למציע כי
הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח
המכרז.
□ המ ציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת
מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע ( )7השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז .ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,
הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
□ כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית
או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
□ לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או
נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה
ו/או הגשת כתב אישום ,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
*על המציע לסמן  Xבמקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש
 .2זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
אישור

__________________
חתימת המצהיר
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,במשרדי שברחוב
___________ ,מר/גב' ________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
___________________
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_____________ ,עו"ד

נספח  – 11אישור רו"ח מטעם המציע
.1

אישור לעניין תשלום שכר ותנאים סוציאליים
אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את
____________ שמספרו  /נושא ת .ז .מס' ______________ (להלן" :המציע") ,מאשר
בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ,בשנת _________ ,לכל עובדיו כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו,
במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים
כנדרש.
______________
שם

.2

____________
תאריך

___________
חתימה  +חותמת

אישור לעניין שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .מס' ______________ מורשה חתימה מטעם
_______________ שמספרו ______________ (להלן" :המציע") מתחייב בזאת בכתב,
לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
________________
חתימה

______________
תאריך
אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות  /רו"ח המבקר/ת את ____________
שמספרו/נושא ת.ז .מס' __________(להלן" :המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום
בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי ,התחייבות
לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות ,מוסמך לעשות כן בשמו.
______________
שם
.3

____________
תאריך

___________
חתימה  +חותמת

התחייבות לעניין עמידת המציע במפרט השירותים
אני הח"מ _____________ נושא תאגיד מס' _____________ (להלן" :המציע"),
מתחייב בזאת בכתב ,לעמוד בכל הדרישות שבמפרט השירותים נשוא מכרז זה ללא יוצא
מן הכלל.
________________
______________
חתימה
תאריך
אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו
_______ (להלן" :המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה
_______ אשר חתם על התחייבות זו בפניי ,התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט
מכרז זה ללא יוצא מן הכלל ,מוסמך לעשות כן בשמו.
______________
שם

____________
תאריך

___________
חתימה  +חותמת
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נספח  – 12קריטריונים לבחינת הצעות
אמת מידה

החומר הנבחן

תנאי סף

שלב א' מקדים

איכות

שלב ב' פרזנטציה
וניקוד איכות

מחיר

שלב ג' לאחר מעבר
שלב ב'

פירוט
עמידה בתנאי הסף

סה"כ
עבר  /לא
עבר

ניסיון המשרד:
 היקף חברות  /תאגידים איתם עובדים
 ניסיון עם פרסום תאגיד בהיקף תקציב
דומה
20%
איכות וכמות מנהלים ועובדים במשרד הפרסום:
 התרשמות רמת מנהלים וצוות שיטפל
ברשות
 התחייבות לעמידה בלוחות זמנים .משך
הזמן מאישור בריף לתרגום לקראייטיב
במדיות שונות
איכות משרד הפרסום:
 התרשמות ממידת חדשנות וחשיבה
אסטרטגית.
 התרשמות וניתוח הבנת השוק של הרשות
 התרשמות מהבנת צרכי הרשות
 רמת הביצוע של משרד הפרסום
 התרשמות משימוש בפעילות יח"צ תומכת

60%

40%

גובה הצעת המחיר
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40%

נספח  - 13הערכת איכות
הציון

מס"ד

נקודות להתייחסות

1

היקף חברות  /תאגידים וקמפיינים איתם עובדים

ציון3 - 1 :

2

התרשמות מעורבות מנהלים בקמפיינים

ציון3 - 1 :

3

שירותיות על פי סקר ממליצים

ציון4 - 1 :

4

התרשמות משרותים ותחומי התמחות לאור עבודות של
משרד הפרסום

ציון5 - 1 :

10

כמות העובדים במשרד הפרסום

11

היקף תקציב שנתי איתם עבד משרד הפרסום

12

שנות ניסיון משרד הפרסום

ציון:
1= 5
2=7
3 = 10
4 = 15
מעל 5 = 16
ציון:
עד 1 = ₪ 500K
עד מיליון 2 = ₪
עד שני מיליון 3 = ₪
עד שלוש מיליון 4 = ₪
מעל שלוש מיליון 5 = ₪
ציון:
 5שנים =1
 7שנים = 2
 10שנים = 3
 15שנים = 4
מעל  16שנים = 5
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