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 רקע כללי 

שירותי פרסום ורכש מדיה  "( מזמינה בזאת הצעות למתן  הרשותהרשות לפיתוח הגליל )להלן: "
של  גרפית  הלרבות, ייעוץ אסטרטגיה שיווקית, קריאייטיב, קופירייטינג, עיצוב גרפי תואם השפה  

 נכסי הדיגיטל ופרויקטים עתידיים. , אתרי הרשות

תפקידיה העיקריים  ,  1993הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת  
טכנולוגי של הגליל, תיאום בין  -עולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי של הרשות הינם: קידום פ

משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והגופים העושים לפיתוחו של הגליל וייזום פעולות ליישובו  
 של הגליל. 

התיישבות, תעסוקה,   -פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים 
חינו מהלכים  תשתיות,  לקדם  היכולת  את  לרשות  יש  לפיכך  ועוד.  תרבות  תיירות,  ואקדמיה,  ך 

 לפיתוחו של הגליל מתוך ראיה מערכתית וכוללת. 

 מתוך כך, הרשות מבקשת לאתר חברת פרסום שתתן מענה כולל לפעילותיה כפי שמצוין לעיל.  

 : הוראות ותנאי המכרז

 כללי  .1

" )להלן:  הגליל  לפיתוח  הרשות  בחוק  שהוקם  סטטוטורי  תאגיד  הינה  "(, החוקהרשות 
הגליל   של  תיירותי  התיישבותי,  הכלכלי,  לפיתוחו  פעולות  קידום  היתר,  בין  ותפקידיה, 

 ק. נגשתו לציבור, הכל כקבוע בחווה

 מסמכי המכרז  .2

 המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה מהווים את "המכרז" ויהוו את "החוזה". 

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות  (א)

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות (ב)

 טופס הצעת המציע  (ג)

 הסכם התקשרות  (ד)

 נוסח ערבויות  (ה)

 עובדים זרים כדין ותשלום שכר הצהרה/התחייבות בדבר העסקת  (ו)

 אישורים/התחייבויות  (ז)

 ניסיון המציע  (ח)

 אישור עריכת ביטוחים  (ט)

 פירוט ניסיון ביצוע קמפיינים בשפה זרה  (י)

 , הצעת המחיר  התמורה (יא)

 טופס פתיחת ספק.  (יב)
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 נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

 

 מועדים .3

 

 מועד פעולה

   15.7.2020 פרסום המכרז 

מועד אחרון הגשת שאלות  
 הבהרה  

    12:00בשעה  23.7.2020

לפרסום תשובות מועד אחרון 
 שאלות הבהרה  ל

   12:00בשעה  11.8.2020

   12:00בשעה  26.8.2020 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

 הגדרת השירות:   .4

 "( הינם כדלקמן: השירותים השירותים אשר יכללו בהצעה )להלן: " .4.1

הובלת   .4.1.1 ולדיגיטל,  לפרינט  גרפי  עיצוב  קריאייטיב,  שיווקי,  ייעוץ  שירותי 
 קמפיינים בכל תחום בהם הרשות עוסקת. 

 הפקה ועריכת סרטונים לצרכי שיווק ופרסום.  .4.1.2

טלו .4.1.3 מקוונת,  מודפסת,  לסוגיה:  מדיה  ובכפוף  ו רכישת  ורדיופונית  יזיונית 
 לבקשת הרשות. 

וע  .4.1.4 פסטיבלים,  לרבות:  הרשות  מוצרי  שוטפת  מיתוג  פעילות  תערוכות,  ידות, 
 ואירועים יזומים. 

מתן מענה לצורכי הפרסום והשיווק של הרשות לפיתוח הגליל בהיקף העבודה   .4.1.5
 השוטף ולספק שירות גם בהתראה מיידית. 

 תקופת ההתקשרות: .5

 חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.    12ההתקשרות תהא למשך  .5.1

חודשים (, ובלבד   12)  האופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם בשנ 4לרשות תהיינה  .5.2
ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת   60  -שההודעה ניתנה לא יאוחר מ

 אופציה, בהתאם לנסיבות.  

ההצעה שהציע הזוכה במכרז  ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי   .5.3

 זה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הקובע. 
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 לעניין זה:   

מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז   -"מדד בסיס"  
 זה.

מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההודעה על מימוש האופציה   -"מדד קובע"  
ידי הרשות או במועד האחרון למימוש כל אופציה, בהתאם לנסיבות, המאוחר מבין  על  

 השניים. 

לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא   .5.4
יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים שבו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי  

 עמידה בדרישות, וכיו"ב. 

באמור לעיל, תהא לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול   מבלי לפגוע .5.5
ימים    60דעתה הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה  

 מראש.

 : תנאי סף -תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .6

 
)  ניסיון מוכח למציע   .6.1 לפחות  5של חמש  והפרסום הכוללים בעולמות  ( שנים  השיווק 

אסטרטגי בניית  ייעוץ  לתוצרים  ו מיתוג    כיתהלי,  שיווקיים  מסרים  תרגום 

 מכל תחום(.  4במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי )לפחות , קריאטיביים

( שנים לפחות בהפעלת קמפיינים במדיה הדיגיטלית  5למציע ניסיון מוכח של חמש ) .6.2

 הציבורי ובמגזר הפרטי.   )שנתיים לפחות  בפלטפורמות חדשות( במגזר 

)שבע    700,000עבודות קודמת בהיקף כספי של מעל     3המציע ביצע לפחות   .6.3 ₪ כ"א 

 מאות אלף ₪( בגופים ציבוריים או פרטיים.  

 ה. הברמה גבוזרות לרבות אנגלית וספרדית    שפותלמציע יכולת מוכחת לנהל קמפיין ב  .6.4

 למציע זמינות מיידית לתחילת עבודה.  .6.5

 מצא בבעלותו הישירה של המציע.  ם נפרסוהמשרד  .6.6

 ( מועסקים ישירים במשרד.   7למציע מינימום של שבעה ) .6.7

מיליון ש"ח( בכל שנה,    ני)ש  2,000,000  -לא יפחת מאשר  מציע מחזור כספי שנתי  ל .6.8

 השנים האחרונות. ) יש לצרף אסמכתא מרו"ח מבוקר (. בשלוש

₪ )חמשת אלפים ₪(, בנוסח המצ"ב    5,000המציע צרף להצעתו ערבות משתתף ע"ס   .6.9

 למסמכי המכרז. 

 הסכם התקשרות חתום לרבות חתימה על ראשי תיבות בכל עמוד יש הגהמציע  .6.10

 

 ערבות משתתף וערבות ביצוע: .7

צמודת   אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעה  לצרף  יש  במכרז,  להשתתפות  כתנאי 
"(. הערבות תהיה  משתתף  ערבותהיא ערבות המשתתף )להלן: "₪,    0005,מדד בסך  

. הערבות תהיה בלתי מותנית ובת תוקף עד  בנספח ה' למכרז זה  בנוסח המפורט 
3.11.2020 . 
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הערבות תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז ובכלל  

הזוכה, במועד  זה חתימה על הסכם ההתקשרות, במידה והצעתו תוכרז כהצעה  
 כפי שיקבע על ידי הרשות. 

אם תודיע הרשות למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את   .7.1
המציע עד לחתימתו על הסכם ההתקשרות, והרשות תהיה רשאית לדרוש מהמציע   
ערבות   והמצאת  החוזה  על  לחתימה  עד  המשתתף  ערבות  תוקף  את  להאריך 

אשר, תשמש להבטחת קיום התחייבויותיו של    ₪,  000,02בנקאית אוטונומית בסך  
"(. הרשות תהא  ערבות ביצועהזוכה עפ"י החוזה בנוסח המפורט בנספח ה')להלן: "

רשאית, בכפוף להנמקתה, לאפשר למציע הזוכה להמציא את ערבות הביצוע לא  
לאחר חתימת המציע הזוכה והרשות על הסכם ההתקשרות,    חודשים  2יאוחר מ  

 למועד הנ"ל תיוותר בתוקפה ערבות המשתתף.ובלבד שעד  

מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה, אשר לא יאריך את תוקף הערבות   .7.2

תוך   החוזה  והוראות  תנאי  מלוא  על  יחתום  לא  ו/או  לעיל  מיום    7כאמור  ימים 
שיידרש לכך בכתב על ידי הרשות, תהא הרשות רשאית לחלט את סכום הערבות,  

וסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  אשר יחשב כפיצוי מ
 הרשות לתבוע נזקים ו/או סעדים נוספים.  

ימים    30ערבות המשתתף, תוחזר לידי המציע, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך   .7.3
 מיום שניתנה הודעה על הזוכה במכרז. 

 צוות המציע:  .8

מקצועי, בעל כישורים ונתונים  הזוכה יעמיד לצורך מתן השירותים צוות מנהלים   .8.1

הזוכה   בנוסף,  ביותר.  הגבוהה  באיכות  השירותים  אספקת  לשם  כנדרש  אישיים 
, אשר  )עפ"י נספח ג'(  ימנה עובד אחד אשר יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט מטעמו

 "(. נציג המציע" -יאושר ע"י הרשות, ואשר יעמוד בקשר עם נציג הרשות )להלן  

בעל הסמכות להחליט, בשם הזוכה, בכל הנוגע למתן השירותים  נציג המציע יהיה  .8.2
להוראות   בכפוף  הכול  וכדומה,  חריגות  עבודות  ביצוע  דחופות,  בתקלות  טיפול 

 החוזה והמכרז ובתאום מראש עם נציג הרשות לפיתוח הגליל. 

את התהליך ואת העמידה בתנאי המכרז והחוזה ובמימוש    ידאג ללוותנציג הזוכה   .8.3
 מטרתו.  

ג המציע יהיה בקשר עם נציג הרשות וכל גורם רלוונטי אחר ברשות ויהיה זמין  נצי .8.4

 ע"י אמצעי קשר ותחבורה מתאימים באופן מידי ורציף, כל אימת שיידרש. 

נציג הזוכה יוקצה על ידי הזוכה לצורך מתן השירותים לרשות בעדיפות ראשונה   .8.5
 וככל שיידרש.  

על נציג המציע כל משימה אשר    במהלך כל תקופת ההתקשרות, הזוכה לא יטיל .8.6
 עלולה לפגוע ביכולתו לספק את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה.  

במהלך כל תקופת ההתקשרות ובתקופות האופציות   .8.7 יפעל ברציפות  נציג המציע 

 ככל שימומשו ולא יוחלף עד תום ביצוע כל השירותים של הזוכה בהתאם למכרז  

ייאלץ הזוכה להחליף את נציגו במהלך מתן  זה ולהסכם שייחתם עמו. אם וככל ש
של   דעתה  להנחת  ההחלפה  סיבת  את  שינמק  לאחר  זאת  יעשה  הוא  השירותים 
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הרשות, ולאחר קבלת אישור נציג הרשות בכתב ומראש. במקרה מעין זה יהיה על  

 הזוכה להעמיד נציג חלופי אשר יאושר על ידי נציג הרשות.

יהא רשאי לדרוש מהזוכה להחליף את נציג    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציג הרשות .8.8
המציע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. במקרה זה יהיה על הזוכה  

 להעמיד נציג מציע חלופי אשר יאושר על ידי נציג הרשות.

 הצעת התמורה: .9

הצעת    נספחעל המציע למלא את טופס הצעת המחיר בהתאם לטבלה המפורטת ב .9.1
הרצ"ב(יא)נספח    -   תמורה  ה במעטפה    .'  ותוגש  נפרדת  תהיה  התמורה  הצעת 

 סגורה.  

השוואה .9.2 לשם  המחיר  להצעות  מתייחסת  הרשות  כי  בזאת    והתמכרזות   יובהר 
 ואינה מתחייבת לרכוש את מלוא השירות המוצע. 

 מע"מ.   כוללתלא הצעת המחיר תוצג  .9.3

אם למפרט  התשלום למציע שיזכה במכרז יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של השירות בהת
השירותים ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו בפועל. התשלום יבוצע כנגד הגשת חשבונית  

לכל המאוחר    60ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים ברשות )שוטף +  
 מיום הגשת החשבונית( בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג הרשות. 

 :הגשת ההצעות .10

לצורך כך יש להיכנס לקישור הנ"ל ולפעול על פי    .  בלבדהמכרז יוגש באופן מקוון   .10.1

 ההנחיות מטה:  

zgalil.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonhttps://bi

Project=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=KiVQBsiaTW9j7laxBEim2A%3
d%3d 

 

 

 

 

 

 

 

גישה   ✓ ותקבלו  ידי פרטי ההתחברות  על  יש להתחבר  במערכת,  אם הינכם ספקים רשומים 

 למכרז. 
", משתמש חדש? להרשמה לחץ כאןעליכם לבחור ב"  -רשומים למערכת הרכש  אינכםאם  

 למלא את הפרטים ובתום המילוי, ללחוץ על כפתור 

 לאחר מכן, תקבלו מייל מהמערכת עם פרטי ההתחברות ותקבלו גישה להתחברות למערכת.  

https://bizgalil.sourcingvision.com/User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=KiVQBsiaTW9j7laxBEim2A%3d%3d
https://bizgalil.sourcingvision.com/User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=KiVQBsiaTW9j7laxBEim2A%3d%3d
https://bizgalil.sourcingvision.com/User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=KiVQBsiaTW9j7laxBEim2A%3d%3d
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 ". למתן שירותי פרסום ורכש מדיה  04/20מכרז פומבי לאחר מכן לחצו על " ✓

 . אשרו את תנאי התקנון ✓
 

 

 

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר  שהוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות   .10.2

השירותים, הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל  
את מלוא המידע האפשרי ובדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות. המציע יהא  
מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז  

 על כל פרטיו וחלקיו.

באמצעות הצ'ט במערכת הרכש    הרה בהקשר למכרזיש להפנות את כל שאלות ההב .10.3
". עליכם לוודא כי הודעתכם נקלטה ומופיעה תחת  כתוב הודעה"ביז בגליל" תחת "

 ".  הודעות"

 בצ'ט.  12:00עד השעה  23.7.2020הבהרה עד ליום   יהיה לפנות בשאלותניתן   .10.4

באתר  במערכת הרכש ותשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה   .10.5

 . 12:00בשעה  11.8.2020רשות עד ליום מרשתת של הה

כל מסמכי המקור אותם נדרש    ויחתום על  נספחי המכרז במלואםהמציע ימלא את   .10.6
זה לחתום בחלצרף למכרז  ניתן  לחתום  אלקטרונית  תימה.  להדפיס,  יש  , אחרת 

 כת. ולסרוק למער

, כאשר המערכת פועלת באופן זהה להליך  דרך מערכת הרכשהצעת המחיר תוגש   .10.7
 מכרזי בו ההצעות מוגשות במעטפה סגורה )תיבה נעולה(. 

 

  מסמכי המכרז

כולל נספחים  

למילוי וחתימה 

 אלקטרונית 

צירוף מסמכי  

כולל   המכרז

הנספחים  

 אותם מילאתם. 

שאלות  

 הבהרה 

מקום הופעת  

שאלות /  

הבהרות של  

 המציע
יש להקפיד כי ההגשה  

 .  נקלטה ונרשמה

  2שימו לב כי ישנם  

סלים. יש לגלול מעלה  

   ולמלא כל סל בנפרד. 
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 - יש לוודא כי מילאתם את כל הסלים. ראו תרשים מטה    -לתשומת לב המגישים

 לחצו על הסל.  -1
 הזינו את הצעות המחיר עבור כל הפריטים בסל.   -2
 לחצו על "שלח הצעה".   -3
 גללו את העמוד מעלה למילוי הסל הנוסף.   -4

 לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד.   .10.8

 כל מציע  יציע הצעה אחת בלבד. .10.9

אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת או השמטה, אשר יעשו   .10.10
כרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף  ע"י המציע במסמכי המ

"(, יקנו לרשות  השינויהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת )להלן: "
עפ"י   וזאת  מהשינוי,  להתעלם   לחילופין,  או  הסף,  על  ההצעה  את  לפסול  זכות 

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. 

מ  .10.11 זה  למכרז  כמענה  ההצעה  הסכם  הגשת  לתנאי  המציע  של  הסכמה  הווה 

 ולצרף למערכת הרכש. , ללא שינוייםלחתום עליו עליו ו  )נספח ד'(ההתקשרות  

יש להגיש את   .10.12 יום     הצעת המציע  באמצעות     12:00בשעה    26.8.2020  רביעיעד 
" תחת  נקלטה  ההצעה  כי  לוודא  יש  לעיל.  כמפורט  הרכש  היסטוריית  מערכת 

 . תידון כללאחרת הצעתכם לא ". הצעות

1 

2 

3 
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בתיבת .10.13 תמצא  שלא  בגליל,    הצעה  ביז  הרכש  במערכת  האחרון  ההצעות  במועד 

 להגשת הצעות לא תידון כלל.

הרשות  שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי   .10.14
שיקולה הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם כפי שפורסמה  

 הודעה אודות מכרז זה. 

 הרשות  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.   .10.15

  9:00ה בין השעות  -בימים א  .054-4222421  -לאלי דייןלתמיכה טכנית יש לפנות   .10.16
– 16:00  . 

 : אמות מידה לבחירת הזוכה .11

הרשות רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות   .11.1

עם   למתן  שיחות  מטעמו  האחראי  או  המציע  עם  ראיונות  וקיום  ממליצים 
השירותים. אם תחליט הרשות לערוך ראיונות כאמור, יתחייב המציע כי העובדים  

 המוצעים מטעמו יתייצבו לראיון בהתראה של יומיים מראש לפחות.

והרשות    -אומדן   .11.2 יחרגו  בדקה  אשר  הצעות  לדחות  רשאית  והיא  אומדן  קבעה 
 .  20% - עור העולה ו/או היורד מ מהאומדן, בשי

 ההצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף, תבחנה ע"י ועדת המכרזים, כמפורט להלן:  .11.3

 . 50%לאיכות ההצעה יינתן משקל של עד  .11.3.1

 . 50%להצעת המחיר יינתן משקל של עד    .11.3.2

 :בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן .12

הצעה אשר  לא תעמוד בתנאי הסף המפורטים לעיל     –  בדיקת התנאים המוקדמים .12.1

 תיפסל על הסף.

ראשון .12.2 להלן,    בשלב  הפרמטרים  פי  על   , ההצעות  של  האיכות  מרכיבי  וזאת  ייבדקו 
 .50%. למרכיב האיכות יינתן משקל של  בטרם פתיחת מעטפת הצעת המחיר

 איכות ההצעה תיבדק על פי הקריטריונים הבאים: .12.3

 נקודות  25 העבודות המוגש איכות תיק 

 נקודות  10   טיב המלצות 

 נקודות  15 התרשמות אישית בפרזנטציה 

בשלב בדיקת    נק'  30צבר לפחות  הזמנה להצגת פרזנטציה תתקיים בתנאי שהמציע   .12.4
 איכות תיק העבודות וטיב ההמלצות. 

 (. 50%)לאחר שכלול ניקוד הפרזנטציה, יקבע הניקוד הכללי לאיכות ההצעה  .12.5

שני .12.6 בדיקת   בשלב  שלב  את  עברו  אשר  מציעים  של  המחיר  הצעת  מעטפת  תפתח 
 . האיכות

 . 50%להצעת המחיר יינתן משקל של  .12.7
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תדורגנה   .12.8 ההצעות  שאר  זה,  בסעיף  הניקוד  מלוא  את  תקבל  ביותר  הזולה  ההצעה 

 יחסית  אליה עפ"י חישוב יחס בסיסי.  

השלישי .12.9 הניקוד    בשלב  חיבור  ידי  על  ואיכותה  ההצעה  מחיר  של  שקלול  יבוצע 
" )להלן:  הצעה  כל  של  והאיכות  המחיר  עבור  הכולל שהתקבל  ההצעה  הניקוד   .)"

 כהצעה הזוכה.הגבוה ביותר תיבחר   שתקבל את הניקוד הכולל

 . 2כמו כן, יבחר למכרז גם כשיר  .12.10

 :מעביד -העדר יחסי עובד  .13

ללא   בסיס קבלני,  על  יוגשו  כמפורט במסמכי המכרז  ידי הרשות  על  השירותים הנדרשים 
 מעביד בין הרשות לבין הזוכה.  -תחולת יחסי עובד 

 העסקת עובדי הזוכה: .14

נוספות,   שעות  עבור  תשלום  עבודתם,  שכר  הזוכה,  עובדי  להעסקת  הקשורה  הוצאה  כל 
מדי  כלכלתם,  עבור  תשלום  נוספות,  שעות  עבור  תשלום  ביטוחים,  סוציאליים,  תשלומים 

עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, הוצאות חניה, הוצאות לינה, הוצאות ניהול, הטבות ווכיו"ב   
 ו אותן כגלומות בהצעת המחיר שתוגש על ידו.  יהיו על חשבון המציע, וירא

 אחריות: .15

 הזוכה ישא באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש.   .15.1

הזוכה אחראי מבחינת הרשות לכל נזק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה מעבודת  .15.2
קת העסקתו עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו. הרשות רשאית להורות לזוכה על הפס

של עובד ו/או קבלן משנה מטעמו אם לדעת הרשות העובד/ קבלן המשנה אינו עומד  
להנחיות   בהתאם  יפעל  הזוכה  הלאה.  וכן  מקצועיות/מנהליות/ביטחוניות  בדרישות 

 הרשות ללא עוררין.  

ח לפיו היא נכונה וכחלק ממסמכי המכרז על כל מציע להגיש אישור מאת חברת ביט  .15.3
 .טנספח ביטוחי בהתאם לדרישות המפורטות ב לתת למציע כיסוי

 פיקוח הרשות: .16

המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח   .16.1
כספי   פיקוח  לרבות  בעקבותיו,  שייחתם  ההסכם  הוראות  ועל  זה  מכרז  ביצוע  על 

 ומקצועי על השירותים שהרשות מממנת. 

להישמע   .16.2 יתחייב  באספקת  המציע  הקשורים  העניינים  בכל  הרשות  להוראות 
 השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

שביצע עבור הרשות ולא יבצע כל    עבודותהמציע הזוכה במכרז מתחייב לא להעביר   .16.3

 שארו בבעלות הרשות לפיתוח הגליל. י, לרבות קריאייטיב. זכויות השימוש י העתקה

 :החתימה על ההסכם .17

  המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם המצורף         .17.1
 למכרז זה. כנספח ד' 

 אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך.   .17.2
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במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על הסכם ההתקשרות או במקרה של הפרה   .17.3

ח לאחר  בסמוך  החוזה  של  ולבחור  אחרת  להתכנס  המכרזים  ועדת  רשאית  תימתו, 
" )להלן:  כזוכה במכרז  חלופי הזוכה החלופיבמציע אחר  זוכה  נבחר  ולא  "(, במידה 

קודם לכן. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על  
 הזוכה החלופי. 

ההסכם   .17.4 על  מלחתום  נמנע  החלופי  הזוכה  שגם  ועדת  במקרה  רשאית  ההתקשרות 
 המכרזים לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 

 :היררכיה בין המכרז להסכם  .18

ההסכם המצורף  למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש   .18.1
לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד משלים זה את  

 זה.

של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני    בכל מקרה .18.2
הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח  
הכתוב   וכנוסח  המציעים  את  המחייב  כנוסח  זה  נוסח  ויראו  נספחיו,  על  ההסכם 

 במכרז.

 : רזהתחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכ .19

מובהר בזאת, כי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על הסכם ההתקשרות,  .19.1
 ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה.

זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל, רשאית  ועדת   .19.2
עם הזוכה תוך    המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות

מתן הודעה לזוכה, וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י דין, לרבות  
 תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה וחילוט הערבות שבידיה. 

מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון   .19.3

ה כנגדה ולנקוט בכל צעד לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביע
 אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין. 

על הזוכה להיות בעל זמינות מירבית לדרישות הרשות ולהגיע לפגישת עבודה אחת   .19.4
וככל שיידרש, במשרדי הרשות עם נציג הרשות במכרז זה ועם בעלי תפקידים   לחודש

 נוספים.

שייכ  -בלעדיות .19.5 חומר  ואין  כל  בלבד  לנחלתה  יהא  הרשות,  לדרישות  בהתאם  תב 
 להעתיקו או להעבירו לכל גוף אחר, אלא אם הזוכה יידרש לכך. 

 

 :שונות .20

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע   .20.1
 ולו בלבד.  עכועם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר 

שחלקים  .20.2 הסבור  מציע  הדין.  להוראות  בהתאם  לעיון  פתוחה  תהיה  הזוכה  ההצעה 

למכר בהצעתו  זאת  יציין  מקצועי  או  מסחרי  סוד  מהווים  בהצעתו  ז.              מסוימים 
מציעים   של  בהצעות  מקבילים  שסעיפים  לכך  שהסכים  כמי  ייחשב  כאמור  מציע 
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לוועדת   מסורה  בעניין  הסופית  ההחלטה  האמור,  אף  על  חסויים.  הינם  אחרים 

המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות  
 כל דין. 

רפותיהם הינם רכוש הרשות וכל הזכויות בהם מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צו .20.3
שמורות לרשות. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין  

 אם יגיש הצעה ובין אם לאו. 

במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג תעודה המעידה על רישום התאגיד כדין   .20.4

 ד.ולצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר בעלי זכות חתימה בתאגי 

כל  .20.5 ואת  העזר  וחומרי  החומרים  העבודה,  כל  את  ייכללו  המציע  של  ההצעה  מחירי 
הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל התחייבויותיו של  

 המציע לפי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )פרט אם צוין אחרת במסמכי המכרז(. 

ע" .20.6 הזוכה  של  התחייבויותיו  מכל  לגרוע,  באחריות  מבלי  כי  בזאת  מובהר  החוזה,  פ 
הזוכה לדאוג, על חשבונו, לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור למתן השירות,  

 אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם. 

הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא רשאית לבצע   .20.7

לא   או  מהפרויקט,  חלק  היתר רק  ובין  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  כלל  לבצעו 
 משיקולים תקציביים. 

הרשות שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל   .20.8
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט המועצה כאמור שלא  

א תהיה למשתתפים  לבצע את העבודה ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו ל
במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין ערבות  

 בנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד. 

הרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה אשר   .20.9
 לטעמה לא היה מוצלח. 

ם תהא חייבת לזוכה ע"פ מכרזה זה, את  הרשות תהא רשאית לקזז מהסכומים אות .20.10

 מלוא הסכומים אשר הזוכה חייב לרשות. 

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה,   .20.11
 כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו. 


