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 מך א'סמ

תי  למתן שירו ת מחיר ( מזמינה בזאת הצעו"המכללה")ע"ר( )כרמיאל אקדמית להנדסה בראודה ההמכללה   .1

ככל   , רכש מדיהכן שירותי , ניהול מדיה פרוגרמטית ושיווקית  אסטרטגיהשירותי    טיב","קריא ,וג, מית פרסום

   , בהתאם למפורט במכרז זה ובמסמכי המכרז.שיידרש

 . והצורך בקבלת השירותים הנדרשים במכרז זה נספח מידע אודות המכללה בצ"מ .2

   הצגת פרזנטציהשלב  )ב( ןראיו שלב  )א(ויכלול שלהלן, הוראות ל  אם, בהתשלבי  –תלת  מכרזכמכרז יערך  ה .3

 .ושקלול הניקוד בדיקת ההצעה הכספית )ג( –ו 

 שירותיםה

המצ"ב   "נספח השירותים הנדרשים"יהיו לפי לספק למכללה  שירותים אשר על המציע שיזכה במכרז יהיהה .4

  .(ירותים"ש ה"-ן הל)ל  המפורטים בואת השירותים  יכללוולמכרז זה כנספח  

טיב, הפקה וסטודיו, קופירייטינג, עיצוב  כניות פרסום ומדיה, מתן שירותי קריא: הכנה של תשירותים יכללוה .5

, קונספט, ניהול קמפיינים שיווקיים, ניהול חשבון "גוגל" על שם המכללה, ניהול  תכנון אסטרטגיועריכה, 

על פי  והכל כללה מעת לעת,  שות המפי דריה ל מדירכש  קמפיינים ברשתות חברתיות, ניהול וקידום תכנים, 

 . כנספח ד' כמפורט בנספח השירותים הנדרשים המצורף למכרז זה דרישות המכללה ו

ובהר כבר עתה כי ביחס לרכש המדיה, המכללה אינה מתחייבת לרכוש את מלוא המדיה או כמות מינימלית  י .6

 עצמאי. באופן  המדיה מן לק וש חכלשהי של מדיה באמצעות הספק הזוכה והיא רשאית לרכ

 להשתתפות במכרז  נאי סףת

 שאים להגיש הצעה מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים: ר

 מציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה, המפעיל משרד פרסום.  ה .7

 מציע מחזיק בכל הרישיונות להפעלת עסקיו על פי כל דין.  ה .8

וק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  ראות ח פי הו  על מותורשומציע מנהל פנקסי חשבונות ה .9

 . 1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

תכנון  ( 2, )מתן שירותי פרסום בכל סוגי המדיה( 1כל אחד מאלה: )ב שנים לפחות  6סיון של ימציע הינו בעל נה .10

  (אונליין ואופלייןניהול מדיה )( 7) נחיתה(,פי ת )דתכנו(  6)עריכת וידאו, (  5)עיצוב, (  4)טיב, קריא( 3), אסטרטגי

 .קידום רשתות חברתיותהקמה, תחזוקה ו( 7) –ו 

גופים או  לשלושה , סיפק המציע את השירותים נשוא המכרז )פרסום ורכש מדיה(, 2021  -2017מהלך השנים ב .11

להם  הוא  פרסום שתקציב המהם לפחות הוא גוף ציבורי או מוסד להשכלה גבוהה, וש אחדיותר, כאשר 

 מיליון ₪ )לפני מע"מ(.   2.5כספי של לפחות  בהיקף

,  ואינסטגרם שנים לפחות במתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ורשתות חברתיות: פייסבוק 5 מציע ניסיון שלל .12

ם  מהם, הועמד לרשותו תקציב פרסו 2 –גופים לפחות כאשר לפחות ביחס ל  5  – גוגל, לינקדאין, טיקטוק ל

 ליון ₪ לפחות )לא כולל מע"מ(.ימ . 1.5ל י ששנת מטי פרוגר
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את כל השירותים    ( ולא במיקור חוץ,In Houseמציע מנהל ומספק במסגרת עסקיו, באופן אינטגרלי )ה .13

טיב, עיצוב, תכנות  תכנון אסטרטגי )פלנינג(, תקציבאות, ניהול מדיה דיגיטלית פרוגרמטית, קריאהבאים: 

 ועריכת וידאו. 

ארט  טיב )ייפלנינג, קריא ,אסטרטגיה – הנדרשים הפרסוםמקצועות  כל ב עובדים  21לפחות   יע מעסיקמצה .14

מנהלי  ו תכנתים, מקדמי תוכן (, סופרוויזר ותקציבאי, מחלקת דיגיטל )מעצב גראפיקופירייטר,  דירקטור, 

  בכל סוםלקוחות( מנוסים בפר(. נדרש שלרשות החברה יעמדו אנשי קשר )תקציבאי וסופרוייזר/מנהל רשתות

  ו/או העובדים  המציע מתחייב כי במידה והעסקתם של אנשי המקצוע)לפחות שנתיים ניסיון(.  וציםגי הערסו

   יעמיד במקומם אנשים מנוסים, אשר יידרשו לעמוד באותם קריטריונים. -תסתיים 

ים  העובד ל ש ף את קורות החייםולצר השאלון המצ"ב*להוכחת הניסיון יידרש המציע לצרף פירוט על גבי * .15

המקצוע לרבות אישורים ולרבות פרטי איש קשר ותיאור העבודה שנעשתה עם הלקוחות. מובהר  ואנשי  

מראש, כי המכללה רשאית תהיה לפנות למי מהממליצים ו/או למי מלקוחותיו של המציע ו/או לכל גורם אחר  

 ותיו.   ו/או שיר  ת המציעם ו/או המלצות אודולפי שיקול דעתה המוחלט, בבקשה לקבלת מידע ו/או פרטי

  המציע לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע העבודות על פי הוראות מכרז זהמען הסר ספק,  ל .16

, ולא יהיה רשאי לבצע השירותים על פי הסכם זה באמצעות פרילאנסרים, אלא  הפקת תשדירים()למעט 

 ש.   בכפוף להסכמתה של המזמינה בכתב ומרא

 :יםבהרות ושינויה

 שאלות הבהרה בשני מועדים:  שר להגישעים יתאפיצמל .17

 .בבוקר 09:00עד השעה   24.10.22  עד ליום  –פני המועד שנקבע להגשת הצעות ל •

עד   24.11.22פרזנטציה( ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ליום  )ה אל שלב ב' ( ן ) הריאיו  שלב א'מ ם  עובריל •

 . בבוקר  09:00שעה ל

את התשובות ניתן יהא לראות באתר  .  ortal108@braude.ac.il למייל,  אלות תוגשנה בכתב בלבדש

  תחת הלשונית "פרסומים והודעות" בסעיף "מכרזים" /https://w3.braude.ac.ilהאינטרנט של המכללה 

 .( /https://w3.braude.ac.il/about/tenders)לגלישה ישירה   

על המציע לצרף העתק מתשובת הועדה לשאלות   -יחס לשאלות הבהרה שתוגשנה עד למועד להגשת הצעות ב

 ההבהרה, כשהוא חתום על ידו, למסמכי ההצעה.    

ז ובדרישות  מכי המכרל עת, להודיע על שינויים ותוספות במסעדה, בכ ד למועד הגשת ההצעות רשאית הוע

ייה במועדי ההגשה מכל סיבה שהיא, עד למועד  דיע על דח הועדה להו וסף, רשאיתלהשתתפות במכרז. בנ 

 . פתיחת תיבת המכרזים

 :שלבי ואופן הגשת הצעה -תלת כרז מ

למציעים שהצעתם  ) שלב ראיונות)א( ול שלבי, בהתאם להוראות שלהלן, ויכל   –המכרז יערך כמרכז תלת  .18

ושקלול ההצעות )מחיר  +   ספיתהצעה הכבדיקת השלב )ג(  –ו שלב הצגת פרזנטציה ב( ) (נמצאה תקינה

 . איכות(

המחיר המוצע וכל השלמה נדרשת ע"ג מסמכי ההצעה המצ"ב  הצעת המציע ימלא את פרטי הצעתו, לרבות   .19

mailto:ortal108@braude.ac.il
https://w3.braude.ac.il/
https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
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בות  , תשואת יתר מסמכי המכרז צעתו יצרף לההמציע   המציע.  והצהרת  המצ"ב התשובות לשאלון ,'הכמסמך 

עניין והצורך. כל המסמכים כולם ייחתמו  א לפי המסמך ואסמכתים, וכן כל לשאלות הבהרה שנשלחו למציע

 )בכל עמוד( ע"י המציע, ובמידת הצורך יאומתו על ידי עורך דין מטעמו.  

   .שאים להתחייב בשם המציעזהות הרהמציע ימציא אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר  .20

באתר האינטרנט של המכללה    22.9.22ללא תשלום החל מיום ולהורידם מסמכי המכרז ניתן לעיין ב .21

https://w3.braude.ac.il/ "לגלישה ישירה     תחת הלשונית "פרסומים והודעות" בסעיף "מכרזים(

https://w3.braude.ac.il/about/tenders/ ) . 

עד    23.10.22ישום מוקדם עד לתאריך  להירשם בר  חייבכל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז ,   .22

 ps://w3.braude.ac.il/tender/htt    המצורף רוהקישבאמצעות   14:00השעה 

לתיבת  רשום(  דוארר רגיל או ביח )לא בדואבמסירה ידנית או באמצעות של יש יש להגמסמכים  ת הא .23

  13:00    השעה  עד 8.11.22 לא יאוחר מתאריך, LG103בחדר  Lבמשרדי הרכש, בקרוון , הממוקמת המכרזים

והתקבל אישור על  למועד זה, הרכש עד ועל למשרד גיעו בפהמציע לוודא כי המסמכים ה  באחריות.  בצהריים 

 ונה כלל.   ף ולא תיד פסלנה על הסים לעיל, תיבתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובהצעות שלא תימצאנה  כך.

 :   את המסמכים הבאיםלהגיש במעטפת המכרז  המציע יידרש  -גשת הצעות ה

  ,(ראה בהמשך –למעטפה נפרדת  כנסות המחירהצעת   – למעט טופס הצעת המחיר)לוא מסמכי המכרז מ .24

יע, ומאומתים כדין  על ידי המצ כשהם חתומים -נשי הקשר א ו סיוןיהנ טבלתהכולל את  שאלון, הצהרת מציע,

 )במידת הצורך(.  

 .  ועמידה בתנאי הסף סמכתאות בדבר הניסיון הנדרש במסמכי המכרזא .25

ים כלכליים, לרבות נתונלכך, נדרשות  כתאות ה כל האסמ צירוף ילוי השאלון המצ"ב למסמכי המכרז + מ .26

סף.  ם לדרישות ההשירות בהתאהניסיון, רשימת הארגונים שלהם ניתן בדרישות  רשימת ממליצים, עמידה

המכללה תהא רשאית לדרוש מהמציעים אסמכתאות    ק אסמכתאות לכלל התשובות לשאלון.חובה לספ

 נוספות ומסמכים נוספים. 

 .מלצהומכתבי ה  שימת ממליציםר .27

יחס למציעים  . מעטפה זו לא תפתח אלא ב הצעת המחיר והמחירוניםאת  רק! שתכלול  נוספת  עטפה סגורהמ .28

 . !!מעטפה זו תוכנס כשהיא סגורה לתוך מעטפת המכרז  .רזבמכ שלב ב' שיעברו את 

מצגת אשר תשקף את אופיו של המציע, את יכולתו לבצע את  ל המציע  לצרף להצעתו דיסק און קי עם ע .29

כלליים וכן    טיב והפלנינג, את שביעות רצון של לקוחותיו בקוויםנשוא המכרז, את יכולות הקריאירותים הש

על  . )ככל שהצעתו תימצא תקינה( )הראיון( 'אבמסגרת שלב  ע להציג יצונו של המציפי אחר שברכל נושא ספצ

 איון. יהמציע יהיה להציג את המצגת שהגיש במסגרת הצעתו במהלך שלב הר

בות  רים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חואת כל האישו יא ימצ  מציעה .30

 . 1976–מס(, התשל"ו 

בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, להבטחת ערך התחייבות המציע   כתב ערבות הצעה יצורףל .31

,  ינה חייבת להיות צמודה למדד(ות זו א או בנוסח דומה השומר על עקרונות הנוסח המצורף )ערב על פי הצעתו 

https://w3.braude.ac.il/
https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
https://w3.braude.ac.il/tender/
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המועד   חהנד .   6.2.22עד ליום א מע"מ(  )לל (אלף שקלים חדשים חמישים )במילים:   50,000בסכום של 

ת ההצעות למכרז, ידחו בהתאם כל המועדים הקשורים במועד האמור, לרבות תקופת תוקף  חרון להגשהא

 הערבות. 

או לבסס  חלקו, מבלי שתהא צריכה לנמק החלטתה ו/ולו או תהא רשאית לחלט סכום הערבות כ  כללהמה .32

,  קההצעתו או חלבו המציע מ  שר הוציא הערבות, באם חזרדרישתה, על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק א

 ל לפי המוקדם.ו לו על זכייתו במכרז, הכ עדשהו אחר ללעיל, או   29  תוך המועד הנקוב בסעיף

 חודשים נוספים ללא תשלום.  3 -ף הערבות לאת תוק להאריך מציעתהיה רשאית להורות ל  כללהמה .33

תהיה  במסמך אחר, ר או ליקוי תיפסל מיד. במקרה של חוס  צעה ללא ערבות, או עם ערבות שאינה תקינה,ה .34

, לבקש את השלמתם  אך לא חייבתעדת המכרזים, רשאית וועדת הרכש העליונה של המזמינה, בשבתה כו 

 על פסילת ההצעה.   דיע וופין לה תקבע, או לחילאותם במועדים 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    90צעת המציע תעמוד בתוקפה במשך ה .35

י ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז  ום הטעון מילי השלמת מקוי הגשת הצעת מחיר ו/או א א .36

וואי או בכל דרך  במכתב לאו כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

 אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.  

   הריאיוןשלב  –' אלב ש

  אשר יבוצע על ידי ועדה מקצועית המכללה במשרדי ראיון מנו לזיו רכז נמצאה תקינהשהצעתם במציעים מ .37

 . מציעיםבמסגרתו תיערך התרשמות כללית מה

 . 15:00-10:00 בין השעות  13.11.22ריאיון את התאריך  ש לשריין עבור הי .38

 :אודות הנתונים הבאים , בין היתר,מסגרת הריאיון, יציגו וישאלו המציעיםב .39

 .קירה כללית על המציע )"מי אנחנו"(ס •

, שירותים  שירות למכללהי, הרכב הצוות שעתיד לתת : מבנה הבעלות, מבנה ארגונ החברהמבנה צגת ה •

קוחות, תחומי מומחיות ספציפיים  רשימת להאוס" ושירותים המבוצעים במיקור חוץ,  –בוצעים "אינ המ

 ומחזור כספי. 

  .חומי העיסוק של המציע )פרסום, מדיה, דיגיטל, ניהול רשתות, קידום בגוגל ....(ת •

 . מתחומי ההתמחות יקף תקציבים בטיפולו לפי כל אחדה •

 .ועל המציע )ציבורי, השכלה גבוהה, מגזר חרדי...( בהם פ זרים ק או מגלחי שופ •

   .עילויות השונות במגוון סוגי המדיהשקף את תוצרי הפת אשר ייק עבודות •

   .בחר לקוחות של החברה בשלוש השנים האחרונות, תוך ציון סוג/י הפעילותמ •

ועד  ם של הקמפיין  עדיוהי רת המטרה  על כל שלביו, החל מהגד (םקמפיין פרסו)  CASE STUDYצגת מקרה ה •

ם האחרונות שבו נדרש  אור של מקרה משלוש השני הכין תי: המציע יידרש לסיכום ותוצאותלשלב התוצרים, 

להתמודד עם אתגר או בעיה שיווקית באמצעות הכלים שברשותו. המציע יידרש להציג את תהליך החשיבה,  



 - 8 - 

 רתה את מטרות הלקוח. יוט כיצד זו שצר והצגת פירטיב וכן את תכנית המדיה שיפתרון הבעיה והקריא

תהליך גיבוש תמהיל המדיה. המציע יידרש להציג  ש להציג את ידריע יהמצ : כולת ניהול ורכש של מדיהי •

תמהיל מדיה מפורט. המציע יידרש לפרט באם המדיה מטופלת על ידי מי מעובדי הארגון או באמצעות  

רשאי  והבקרה עליהם )המציע יהיה המדיה  כנון ערוצי צד מבוצעים תונית. המציע יידרש להציג כיחברה חיצ

אלף ₪. כמו    400-600מפיין עבור לקוח אחר בעלות של ה לתמהיל מדיה שביצע לקות דוגמ להציג זאת באמצע

מדיה עבור  ואת היתרון של הבחירה בו כמי שירכוש המדיה  כן, המציע יידרש להציג את כוח הקניה של 

 המכללה. 

 . שאותה צרף להצעתוצגת  ת המלהציג א ל המציעע •

על  רת הצעתו. אלון שנדרש המציע למלא ולהגיש במסגודות השבמסגרת הריאיון יערך דיון א  – נוסף למצגתב •

 המציע למלא את שאלון ניסיון מקצועי ולצרף קורות חיים של ראש הצוות )מנכ"ל/שותף(.

 : לפי הטבלה הבאהזה  א' בשלבל המציע את הציון שיקבמסמכים ותנקד  את הוועדה המקצועית תבחן ה .40

 משקל  (  1-100פרמטר לבחינה )ציון  

דל, ותק, יציבות, מבנה ארגוני,  )גו  –חברה ת מהשמוהתר 1

 יכולת ניהולית( 

10% 

התרשמות מהמקצועיות של המציע בפרסום )קריאטיב,   2

 גרפיקה, ניצול מדיות לטובת הקמפיין( 

12% 

 13% (ין ופליין אונליורכש מדיה )אהתרשמות מהמקצועיות בניהול   3

,  )רשתות  התרשמות ממקצועיות בניהול מדיה פרוגרמטית  4

 גוגל וכד'( 

15% 

התרשמות מהגישה האסטרטגית, הקונספט, פיצוח האתגר   5

 ועמידה במטרה השיווקית  CASE STUDY ב

20% 

 18% התרשמות מחדשנות, יצירתיות, מקוריות  6

 12%   קוחות אחרים(התרשמות כללית )המלצות ול  7

 100% סה"כ  

 

 הכולל.  האיכות מציון 35%יהווה איון ( ישל שלב א )הרציון ה .41

 פרזנטציה ההצגת   - לב ב'ש

יקבלו  אלו מציעים במכרז.  תמודד להלהמשיך , רשאים יהיו  שלב א'לפחות את  80שעברו בציון ציעים מ .42

יידרשו המציעים לערוך  יו  , על פ ("חלקו בריףלהלן: ")ומטרות הפרסום צרכי המכללה על כתובה סקירה 

במסגרת פרזנטציה שתוצג   רסומייםיאטיבי ותוצרים פתרון קרולהציג פ הצעת אסטרטגיה פרסומית מיתוגית

 .  על ידם בפני הוועדה המקצועית

 מועד הצגת הפרזנטציה.  מציעים יעודכנו בדברה .43

 עדה.נה לשאלות הוודקות להצגת הפרזנטציה כולל מתן מע 60רשות כל מציע יועמדו ל .44
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 :משני שלבים המורכב מסגרת הפרזנטציה, יידרש המציע להציע למכללה קמפיין שיווקי,ב .45

  קמפיין השקה )תכנון אסטרטגי, מסר, פריסת מדיה, תקציב( של השקת המותג, לאחר שנבחר שם. א

להשתמש בתוצר  המציע אינו מתבקש להציע תהליך מיתוג או את שם המותג, אלא  –. יובהר המותג והלוגו

למשימה כאילו  תייחס יש לה  –סתיים תהליך המיתוג וג. אם עד למועד הפרזנטציה לא ישל תהליך המית

ושהלוגו יהיה  שלא יכלול את הביטוי "אורט בראודה"(  X ( התקבל שם למותג :המכללה האקדמית להנדסה 

 לצורך הדוגמא הלוגו צורה הנדסית מופשטת, כפי שיוצג בבריף של המכללה. 

הפרש של  לעלות בשהוא קמפיין המשכי לקמפיין ההשקה ואשר צפוי  יום הפתוח )המרכזי(, הקמפיין .  ב

 חודש מיום עליית קמפיין ההשקה. 

ל המשימה  פריסת מדיה מיטבית שתענה עהצעת תקציב ו  יידרש המציע להציע ,ב'  –א' ו  יחס לשני השלביםב .46

 ועל דרישות המכללה על פי בריף הלקוח. 

  גהציול  הכין על המציע ל לכן, פעמי(. -להיתוסף לתקציב השוטף )באופן חדיין צפוי  השקת הקמפ ציב  : תקערהה .47

 הצעה תקציבית מיטבית שעשויה לשרת את המטרה, באופן פרופורציונלית לתקציב האמור. מראש 

פי  כלנמק מדוע נקבע גובה התקציב  דרשיוהמציע יין יום פתוח מרכזי יילקח מהתקציב השוטף תקציב קמפי

 .  שנקבע

 : בלה הבאההט  לפי ב'  בשלבאת הציון שיקבל המציע את המסמכים ותנקד  וועדה המקצועית תבחן ה .48

 ריטריון ק
 

 משקל 
קמפיין  
 השקה 

 משקל 
 קמפייו 

 יום פתוח 

החשיבה שהוביל לפיצוח הבריף ומידת  תהליך 
 התאמתו לדרישות המכללה. 

10% 8% 

 7% 12% המוצג  חדשנות, מקוריות ויצירתיות בפתרון 

 13% 10% המטרה  לכל אחד משוקיריאטיב  התאמת הק 

ניצלו  ת, האם המוצעלמדיה   בהתאמת הקריאטי
 מיטבי. את כוחה של אותה מדיה באופן 

10% 10% 

כלל   בין ו חלוקתהקצאת התקציב והתרשמות מ
 המדיות 

10% 

 10% התרשמות כללית מהצגת המצגת ומאנשי החברה 

 100% סה"כ 

 

 הניקוד  ושקלול המחיר  פתיחת הצעות -לב ג'ש

 אומדן ההצעה. ויפתח  ו המציעים הרלוונטייםשלב זה, תיפתחנה הצעות המחיר שהגישב .49

 קלול וניקוד הציון הכללי ש

 :יון איכותצ •

 מהציון הכולל:   60% יון האיכות ינוקד לפי הפרמטרים הבאים ויהווהצ

את החלק היחסי   םמהווי 39%   ( ו100%מתוך   35%מהם מהווים את החלק היחסי בניקוד שלב א' )   21%)

 . 100%מתוך   65% בניקוד שלב ב' )פרזנטציה( שהם

 : ירמח צעתה •

 :מהציון הכולל 40%ותהווה  צעת המחיר תנוקד לפי הפרמטרים הבאיםה
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 מחיר מוצע לחודש משקל  הסבר  מהות השירות  עיף ס
ריטיינר  

 חודשי 
תשלום מלא בעד כל הפעילות 

לעיל,  ד' -המפורטת בסעיפים א' 
ו בהמשך, אם יעל  נוספים וצרכים

ללא הגבלה במשך כל תקופת 
 ההתקשרות. 

דשי  ינר החוהמציע שהריטי 
הנמוך ביותר   המוצע שלו יהיה

  יזכה למירב הניקוד לקריטריון
זה ויתר המציעים ינוקדו  

 ביחס אליו 

 
 

25% 

 

החזר  
עמלה  

 אופליין 

זר העמלה שהמציע ישלם % הח
 OFFלמכללה בגין רכישת מדיה  

LINE  צעותוהמתבצעת באמ 

המוצע   אחוז ההנחה האחיד
  שהוא ,ישקף חלק מהעמלה

  בלקממחיר שההפרש בין ה
 אמצעי המדיה בפועל 

 לבין המחיר שיוצע למכללה.  
המציע שאחוז ההנחה המוצע 

על ידו יהיה הגבוה ביותר יזכה 
זה  לקריטריוןלמירב הניקוד 

ויתר המציעים ינוקדו ביחס  
. אליו  

 
 

 
15% 

 
 
 

______ % _ 

החזר  
ה  עמל

 ן אונליי 

% החזר העמלה שהמציע ישלם 
למכללה בגין רכישת  

צעת  המתב   ONLINEמדיה
אמצעותו )דיספליי, דיוור,  ב

מתחמי תוכן וכל הצעה מצד  
אתרי מאסמדיה/אתרי תוכן  

 וכו'(. 

 אחוז ההנחה האחיד 
ק מהעמלה  המוצע ישקף חל

ההפרש בין המחיר   שהוא
אמצעי המדיה בפועל מקבלש  

כללה.  יוצע לממחיר שלבין ה  
המציע שאחוז ההנחה המוצע 

על ידו יהיה הגבוה ביותר יזכה 
קוד לקריטריון ירב הנילמ  

זה ויתר המציעים ינוקדו  
 ביחס אליו 

 

 

 

15% 

 

 

 

________ % 

דמי  
ניהול  

 גוגל 

דמי ניהול תקציב חודשי  % 
עבור קמפיינים משתנים  +  שוטף

 מעבר לתקציב השוטף 

 יעלה  לא שיוצע  העמלה אחוז
 15% על
ציע שאחוז העמלה המוצע מה

הנמוך ביותר יזכה   על ידו יהיה
זה  טריוןוד לקרילמירב הניק 

ויתר המציעים ינוקדו ביחס  
 . אליו

 
30% 

 
 

דמי  
ניהול  

 רשתות 

דמי ניהול עבור אחזקה שוטפת  
העמודים )בניה/עדכון של כל 

במידת הצורך(, העלאת פוסטים  
אורגניים וניהול קמפיינים  

 ינסטגרם,: פייסבוק, א תברשתו
טיקטוק ואחרות אם לינקדאין, 

, ורדיו רשתות תוכן, וכן ב. יהיו
אתרי קידום תוכן   יוב,יוט

 ( וכד'. טאבולה, אאוטבריין)

 יעלה  לא שיוצע  העמלה אחוז
 15% על

שאחוז העמלה המוצע המציע 
הנמוך ביותר יזכה   על ידו יהיה

זה  למירב הניקוד לקריטריון
קדו ביחס  ויתר המציעים ינו

 . אליו

 

15% 

 
 
 

 %______ 
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 . לזוכה על זכייתו במכרז הוועדהתודיע ולאחר שקלול וניקוד ההצעות,  כפוףב .50

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  ובהר כי המכללה מ .51

 דבעי.  כמונע הערכת ההצעה    המכללההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

 .  ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה בת לקבוע את ההצעה הזולהיחימתה מכללה אינ ה .52

תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינות וכושרו של המשתתף לבצע את  לה  מכלה .53

 משתתף בעבר. עם ה הניסיונ תהא רשאית לפסול את הצעה נוכח מוצע וכהחוזה 

ואת כל המסמכים  יצוע ערבות ב, כאמור, ימציא הזוכה הזוכה במכרזל ע  מים ממועד ההודעהי  7וך ת .54

 חתום על החוזה ועל נספחיו.  א בהתאם לתנאי המכרז והודעת המכללה ויו להמצי והאישורים שעלי

  לאחר המצאת ערבות הביצוע על ידי המציע שיזכה במכרז, ובהר כי עד למועד חתימת המכללה על החוזה,י .55

ע, ואף אם החל המציע בביצוע חלקי  ה למצי י סרה הודעת זכיאף אם נמ הצדדים. זאת, לא ישתכלל החוזה בין  

 ל המכרז מבלי שתהיה חייבת בכל פיצוי למציע.         במקרה כאמור, רשאית המכללה להודיע על ביטו החוזה. של

ללה  מובהר במפורש כי המכ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  מכללהה .56

 דין. וראות המכרז ו/או על ביטול המכרז, בכפוף להע על שינויים במסמכי הה להודי רשאית תהי

 מכללה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה. ה .57

רשאית המכללה לפסול את הזוכה ולבחור זוכה   ,ימים  7ם לא סיפק הזוכה את כל המסמכים הדרושים תוך א .58

 חדש.

את הערבות  חזרה  שאים לקבלרז והם יהיו רהמשתתפים במכ  המכללה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר  .59

 במכרז.  שתתפות שהומצאה על ידם בקשר עם ה

ד למועד הגשת ההצעות רשאית המכללה, בכל עת, להודיע על שינויים ותוספות במסמכי המכרז ובדרישות  ע .60

יא, עד למועד  להשתתפות במכרז. בנוסף, רשאית הועדה להודיע על דחייה במועדי ההגשה מכל סיבה שה

 כרזים. פתיחת תיבת המ

ה ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.  נת ההצעמכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכות, ל ההוצאכ .61

או החזר הוצאות אלו ולו במקרה של העדר זכייה ו/או ביטול  מכללה לא תחויב בכל מקרה בתשלום ו/ה

 ההליך מכל סיבה.  

ל  שקול דעתה הבלעדי על פי שישתיקבע על פי חלוקה   ין מספר זוכיםמכללה תהיה זכאית לפצל את המכרז בה .62

   .זוכים( לא יהיה זכאי לכל פיצוי הקבלנים ה  )או וכה הז  ספקהמכללה. ה

 : תמורהה

את התמורה, בהתאם להצעתו   ספקהמכללה ל תשלם ביצוע השירותים לשביעות רצונה של המכללה מורתת .63

 . הסופית במכרז

ל סיום אספקת והתקנת הציוד  לאחר אישור המכללה ע ת תונפק . חשבוני 45ף + תשלום ייעשה בשיטת שוט ה .64

 ת התוכנות אינה כלולה במכרז זה ותתבצע על ידי המכללה. תקנ. הצונהלשביעות ר
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 שך ההתקשרות מ

 מיום מתן צו התחלת עבודה. חודשים 12 שך ההתקשרות לביצוע השירותים הינומ .65

נוספת   הלתקופ  ינוי בתמורה,נאיה וללא כל שהתקשרות על פי תתהיה רשאית להאריך את תקופת ה   כללהמה .66

  כללההמ. נוספיםחודשים  48חודשים כל אחת, עד לסה"כ של   12תקופות נוספות של  4עד -ההסכם בשל 

על הארכת ההסכם    כללהימים לפני פקיעתו. לא הודיעה המ  60תודיע למציע על הארכת תקופת ההסכם, 

  , ובלי שיהיהכל הודעה נוספתליתן בגין כך  הכלליפקע ההסכם במועדו המקורי, בלא שתידרש המ –כאמור 

לממש    כללהובהר בזאת, כי אין כל התחייבות מצד המר ספק מעליה לדרש נסיבות אי ההארכה. למען הס

רשאית תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לממש את תקופת   כללהבפועל את תקופת האופציה, כי המ

מתן   הסתמכות על  הבסיסית, ללא כל תקופת ההתקשרות האופציה, וכי על המציע לערוך הצעתו בהינתן  

 תקופות אופציה כלשהן.  
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 ך ב'מסמ

 צהרת המציע ה

 

______________  , מורשה חתימה מטעם __ני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________א

 (, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: ציע""המ)

   או עוסק מורשה, המפעיל משרד פרסום. מציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראלה

ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  ות גופימציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאה

 . 1976-של"וותשלום חובות מס(, הת

( תכנון  2, )מתן שירותי פרסום בכל סוגי המדיה( 1כל אחד מאלה: )ב ים לפחותשנ  6של  בעל ניסיוןמציע הינו ה

אונליין  יה )יהול מד ( נ7( תכנות )דפי נחיתה(, ) 6( עריכת וידאו, )5( עיצוב, )4טיב, )( קריא 3אסטרטגי )פלנינג(, )

 . ( קידום ברשתות חברתיות7)  –( ו ואופליין

השירותים נשוא המכרז )פרסום ורכש מדיה(, לשני גופים או  , סיפק המציע את  2021  -2017מהלך השנים ב

מהם לפחות הוא גוף ציבורי או מוסד להשכלה גבוהה, ושתקציב הפרסום שלהם  הוא   אחדיותר, כאשר 

 ליון ₪ )לפני מע"מ(. מי  2.5 בהיקף כספי של לפחות

רתיות: פייסבוק, גוגל,  תות חבגיטלית ורשן שירותי ניהול מדיה דישנים לפחות במת  5מציע ניסיון של ל

מהם, הועמד לרשותו תקציב פרסום   2 –גופים לפחות כאשר לפחות ביחס ל  5 –לינקדאין, טיקטוק ל 

 (.. מיליון ₪ לפחות )לא כולל מע"מ 1.5שנתי של פרוגרמטי 

השירותים   ולא במיקור חוץ, את כל (In Houseנהל ומספק במסגרת עסקיו, באופן אינטגרלי )ע מ מציה

תכנון אסטרטגי )פלנינג(, תקציבאות, ניהול מדיה דיגיטלית פרוגרמטית, קריאייטיב, עיצוב, תכנות   הבאים:

 ועריכת וידאו. 

ארט  טיב )ייפלנינג, קריא  ,גיהאסטרט – הנדרשים  הפרסום בכל מקצועות  עובדים  12לפחות   מציע מעסיקה

תכנתים,   תקציבאי דיגיטל, יטל )ציבאי, מחלקת דיג (, סופרוויזר ותקפיגרא  מעצבקופירייטר,  דירקטור, 

מקדמי תוכן ופרסום(. נדרש שלרשות החברה יעמדו אנשי קשר )תקציבאי וסופרוייזר/מנהל לקוחות( מנוסים  

המציע מתחייב כי במידה והעסקתם של אנשי  ניסיון(. שנתיים דיגיטל )לפחות  אופליין ובפרסום בפרסום

   נשים מנוסים, אשר יידרשו לעמוד באותם קריטריונים.יעמיד במקומם א   -ע ו/או העובדים תסתיים המקצו

 שובות לשאלון ומסמכים נוספים מצ"ב** ת

 עסקיו על פי כל דין.  שיונות להפעלת ימציע מחזיק בכל הרה

  )למעט כרז זהנה כלשהם לביצוע העבודות על פי הוראות מהעסיק קבלני משרשאי ל לא יהיהמצהיר שמציע ה

אלא בכפוף   שאי לבצע השירותים על פי הסכם זה באמצעות פרילאנסרים,ולא יהיה ר ,(ריםהפקת תשדי

 להסכמתה של המזמינה בכתב ומראש.   

ם דומים  פין, שירותיאו בעקיכי נכון למועד חתימתה על הסכם זה אינה נותנת, במישרין מציע מצהיר ה

למוסד אקדמי אחר   וצ"ב י יחסי ציבור וכי ירותי פרסום ו/או שירותלשירותים המפורטים בהסכם זה ו/או ש

החברה מתחייבת שלא ליתן   בתחום ההנדסה, ו/או לכל גוף אחר המתחרה במכללה במישרין ו/או בעקיפין

רה במכללה, אלא בהסכמת המכללה  גוף מתחשירותים כאמור למוסד אקדמי בתחום ההנדסה ו/או לכל 
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 מראש ובכתב. 

הבסיסית כהגדרתה במסמכי המכרז. ידוע  ותים פת מתן השיר התייחס לתקו ציע מוגשת ב צעתו של המה

לא חלה כל חובה לממש את תקופות האופציה הקבועות   מכללהלמציע ומוסכם עליו במפורש, כי על ה

כי הצעתו חושבה ונערכה בהתייחס לתקופת    ר המציעבמסמכי המכרז, ובחתימתו על הצהרה זו, מאש

 לא כל הנחה כי תינתן אופציה.  תקופת אופציה, וב ית, בלא כל הסתמכות על  השירותים הבסיס

מציע עיין בקפדנות במלוא מסמכי המכרז, הבין את תוכנם ואת משמעותם, והתייעץ ביועצים מקצועיים  ה

 כי המכרז.  על מסמ מטעמו בטרם הגשת ההצעה למכרז ובטרם חתימתו

ותו בהסכם  תו ו/או על התקשרכדי להשפיע על הגשת הצעמציע ביצע את כל הבדיקות הנחוצות שיש בהן ה

 למתן השירותים נשוא המכרז, ובכלל זאת התייעץ עם יועצים מקצועיים מטעמו, ככל הנדרש.  

 

_ ______________ 

 ישור א

___________ הופיע בפני בכתובת    כי ביוםני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה  א

שזיהיתיו ע"פ תעודת זהות   / המוכר לי אישית   ר ____________________מ___________________  

מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים  

ה בפני. כן אני מאשר כי החותם הינו מורשה  חתם עליהקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה דלעיל ו 

 מציע.  חתימה מטעם ה

 

 

 : ________________________ תימהח   ________ אריך: ______ת
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 סמך ג'מ

 

 וסח ערבויות נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04/2022פ' כרז מ
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 ערבות המכרז )ערבות ההצעה( 
 תאריך:___________ 

 לכבוד  

 )ע"ר( כרמיאל  דה בראו סה  המכללה האקדמית להנד 
 51הסנונית רח' 

 כרמיאל

 

 אית בנק רבות ענדון: ה

 לסילוק כל סכום עד)ע"ר(,  כרמיאל  בראודה  המכללה האקדמית להנדסה  ____________ אנו ערבים בזה כלפי  ________לבקשת ___________
 

  04/    2022  פ'    שר עם השתתפות במכרז בק    __אלף שקלים חדשים( שתדרשו מאת _____________  חמישים)במילים:    ₪    לסך של   
 . ש מדיהרכו  פרסוםלמתן שירותי 

 

ב מתחייבים  בא אנו  תוך  זאת  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי  ממנו  חלק  כל  או  הנ"ל  הסכום  את  לשלם  חוזר,  ובלתי  מוחלט  ממועד    15ופן  ימים 
 קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.

 

 יתרת הסכום שלא חולט.   לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגביטה של חלק מהערבות כי חילו מוצהר בזאת  

 

 ינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ות זו ה ברע

 

 .  ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 כבוד רב,  ב         

           

                ________________ 

 בנק  ה            

 

 

 .ם פוגעים במהותה: הנוסח הינו דוגמה בלבד, יתכנו שינויים קלים אשר אינרעה* 
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 יצועערבות הב
 __________ תאריך:__

 לכבוד  

 בראודה )ע"ר(המכללה האקדמית להנדסה  
 51הסנונית רח' 

 כרמיאל
 

 נ., ג.א.
 

 ____________ערבות מס' הנדון:

  ₪      לסך שלל סכום עד , לסילוק כבראודה )ע"ר(המכללה האקדמית להנדסה אנו ערבים בזה כלפי   לבקשת ____________________
חדשים(עשרי  ם:יילבמ) שקלים  אלף  מיום  ם  ביניכם  הסכם  עפ"י  ההתחייבויות  למילוי  בקשר  מאת__________________  שתדרשו   ,

 ._____________ 

. לסכום הערבות  , ששיעורו _______ נקודות2022וד למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס לערבות זו, הינו מדד חודש ____  סכום הערבות יהיה צמ
 צמדה לפי שעור השינוי בין מדד החוזה כאמור לעיל לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.ה י שיוספו הפר

הסכום   את  לשלם  חוזר,  ובלתי  מוחלט  באופן  בזאת  מתחייבים  תוך  אנו  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  לפי  ממנו  חלק  כל  או  ממועד    15הנ"ל  ימים 
 ת.ס ו/או לנמק את דרישתכם זא קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבס

 מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. 

 נת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא נית

 ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום _______________.
 
 
 

 כבוד רב,  ב         

           

          ________________   

 בנק  ה            

 

 

 .ערה: הנוסח הינו דוגמה בלבד, יתכנו שינויים קלים אשר אינם פוגעים במהותה* 
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 סמך ד' מ

 

 

 

 

 וסח הסכםנ

 ורכש מדיה  פרסוםמתן שירותי ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04/ 2022פ' כרז מ
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 התקשרות למתן שירותי פרסום ורכש מדיה הסכם

 ביום ___________שנערך ונחתם 

 

 )ע"ר( קדמית להנדסה בראודה כרמיאלהא בין:

 580264877עמותה מס' 

  21982, כרמיאל 51מרח' הסנונית 

 "המכללה" להלן גם: 

 מצד אחד             

 

 ___________ לבין:          

  _________מ    

 ו/או "הספק"  "החברה"להלן גם: 

 מצד שני 

 

 

מוסד    הואיל: הינה  מוכרוהמכללה  מתוקצב    אקדמי  תשמ"ה    עלוגוף  התקציב,  יסודות  חוק  , 1985  -פי 

 העוסק בהוראה ובמחקר אקדמיים בתחומי ההנדסה ומדעי הטבע; 

וש אסטרטגיה פרסומית, דרך קונספט, קריאטיב  המכללה מבקשת לקבל שרותי פרסום החל מגיב  והואיל:

-הן; כמותידיות השונות על פי הוראוועבודת סטודיו והפקה וכלה בהגשת התוצרים הפרסומיים למ 

כן מבקשת המכללה לקבל שירותי ניהול ורכש מדיה בהתאם למסגרת התקציב שהוצעה ולתוכנית 

ול וקידום תוכן בדיגיטל וברשתות המכללה. וכן מבקשת לקבל שירותי ניה  העבודה שתאושר ע"י

 החברתיות ובכל מדיה פרוגרמטית שתיבחר ע"י המכללה 

 ה המכללה גם לשירותי רכש מדיה מעת לעת על פי דרישתה.וקרת השירותים הנדרשים, זקובמסג  והואיל:

והחברהוהמכללה    והואיל: האמורים  השירותים  למתן  מכרז  א  פרסמה  כנספח  המצ"ב  הצעתה   ' הגישה 

 ם זה; להסכ

 ; במכרזוהחברה נבחרה כזוכה    והואיל:

   תן שירותי פרסום ומיתוג;והחברה הינה חברה פרטית העוסקת בין השאר במ  והואיל: 

 ;לביצוע כל השירותים נשוא המכרזסיון והכלים יוהחברה מצהירה כי הינה בעלת הידע, הנ   והואיל:

 כמפורט בהסכם זה להלן;הם את היחסים יוהצדדים מעוניינים להסדיר בינ   והואיל:

 

 אשר על כן הוסכם בין הצדדים, הותנה והוצהר כדלקמן: 

 

 .  ים חלק בלתי נפרד מההסכםהוומ חיו וההזמנה להציע הצעותהמבוא להסכם זה, נספ  .1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו להקלה על ההתמצאות, ולנוחיות הקורא בלבד.   .2
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 : והשירותים מהות ההתקשרות

 

הפרס .3 זה    וםשירותי  הסכם  פי  על  המדינה  כמפורטורכש  הנדרשים"  -ב  יהיו  השירותים    " נספח 

 . השירותים( –ן )להל לק בלתי נפרד הימנוהמצורף להסכם זה ומהווה ח

 

 

 התמורה: 

את התמורה, בהתאם  ספקהמכללה ל תשלם  ביצוע השירותים לשביעות רצונה של המכללה תמורת .4

 . הסופית במכרזלהצעתו 

. חשבונית תונפק לאחר אישור המכללה על סיום אספקת 45טת שוטף + התשלום ייעשה בשי

 ז זה ותתבצע על ידי המכללה.כרת התוכנות אינה כלולה במ. התקנ והתקנת הציוד לשביעות רצונה

מצהיר ומאשר בזאת כי ערך את מלוא הבדיקות הכלכליות בגין ובקשר עם תשלום התמורה   ספקה .5

למכללה   התמורה  את  מצא  כי  כדי כאמור,  המחיר  בהצעת  יש  כי  העניין,  בנסיבות  והוגנת  סבירה 

הקשר זה כלפי המכללה, ב  ה ו/או דרישה ו/או תביעהלהותיר בידו רווח סביר, וכי לא יעלה כל טענ 

 לרבות כל טענה בנוגע לכדאיות כלכלית.  

 

 שקיפות במתן השירותים למכללה 

  

 :רט להלןכמפו במכללהלהתנהל בשקיפות מלאה מול חברת הפרסום על  .6

 הסכמים מול המדיה הקשורים למכללה יחתמו לאחר מו"מ בהשתתפות נציג מוסמך מטעם המכללה. •

 העתק חשבונית הספק. לולשבונית שתוגש למכללה תכהח •

 עסקאות והצעות של "פילרים" שמעניקים הנחות מעבר להסכם. •

)מוסדות אקדמיים בתחומי   שינויים במבנה הבעלות, מיזוגים ורכישות של משרדים אחרים ולקוחות שלהם •

 ההנדסה(. 

 החלפה של בעלי תפקידים עיקריים נותני שירות למכללה.  •

 

 סכם:תקופת הה

 

שתינתן לחברה   מיום מתן צו התחלת עבודה  חודשים  12  השירותים הינו  צועמשך ההתקשרות לבי .7

 . בכתב מידי נציג מוסמך של המכללה
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על   כללההמ .8 ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  רשאית  בתמורה,    תהיה  שינוי  כל  וללא  תנאיה  פי 

 48חודשים כל אחת, עד לסה"כ של    12תקופות נוספות של    4עד  -לתקופה נוספת של ההסכם ב

המנוספיםחודשים   ההסכם,  למ  תודיע  כללה.  תקופת  הארכת  על  לא   60ציע  פקיעתו.  לפני  ימים 

המ כאמור    כללההודיעה  ההסכם  הארכת  בל  –על  המקורי,  במועדו  ההסכם  שתידרש יפקע  א 

ליתן בגין כך כל הודעה נוספת, ובלי שיהיה עליה לדרש נסיבות אי ההארכה. למען הסר   כללההמ

אין   כי  בזאת,  מובהר  המספק  מצד  התחייבות  כי למ  כללהכל  האופציה,  תקופת  את  בפועל  מש 

רשאית תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לממש את תקופת האופציה, וכי על המציע   כללההמ

אופציה   לערוך תקופות  מתן  על  הסתמכות  כל  ללא  הבסיסית,  ההתקשרות  תקופת  בהינתן  הצעתו 

 כלשהן.  

רז זה הכוללים יחסי אמון  מכ  ד של מתן השירותים נשואעל אף האמור לעיל, מפאת האופי המיוח  .9

וללא  סיבה שהיא  מכל  לסיומה  זו  להביא התקשרות  המכללה רשאית  הצדדים, תהא  בין  מיוחדים 

 ימים.  60)עקב הפרה ושלא עקב הפרה( בהודעה מוקדמת בת  צורך בנימוק

 

 החברה:והתחייבויות הצהרות 

 

 :החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כדלקמן

ק, הידע, הכישורים, הקשרים, כוח האדם והאיתנות הפיננסית לביצוע ותוהי הינה בעלת הניסיון,  כ .10

 ה המלאה של המכללה.  השירותים כהגדרתם בהסכם זה במלואם ובמועדם, לשביעות רצונ 

 של המכללה.  לשביעות רצונה המלאהטוב ביותר כי תבצע את השירותים על הצד  .11

קצרה ובגמישות מרבית, תוך מתן   תראהבוד בתנאים משתנים, בהכי יש לה את היכולת והכלים לע .12

פתרונות ושרות מהיר. לשם כך מתחייבת החברה להעמיד לטובת המכללה צוות הכולל ראש צוות 

 ל לקוח( בעל וותק, נסיון, יכולת תקשורת גבוהה, אמינות ויציבות בעבודה וסופרוויזר. )מנה

 כי היא מעסיקה את אנשי המקצוע הבאים :  .13

וביצועיסטים,  מעצבים  ,  תקציבאי,  סופרוויזר  ,  ארט דירקטור  ,  טרירי קופי,  טיבקריאמנהל  ,  פלנר  

 . ואנשי קידום ומדיה חברתית יםתכנת

להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע העבודות על פי הוראות מכרז  תה רשאיהיתלא י ידוע לה כי כ .14

זה    זה, הסכם  פי  על  לבצע השירותים  רשאית  תהיה  המכרז  ומסמולא  פרילאנסרבא כי    ים, מצעות 

 אלא בכפוף להסכמתה של המזמינה בכתב ומראש. 

תש .15 וצילום  הקלטה  שירותי  לבצע  רשאית  תהא  החברה  כי  מובהר  לעיל  האמור  אף  דירי  על 

 פרסומת/סרטים באמצעות קבלנים חיצוניים. 
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פן עצמאי כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג בפניה עובר לחתימתה על הסכם זה, ערכה באו .16

התקשרותה עם המכללה על פי הסכם זה, נועצה ביועצים מטעמה, ובכלל זאת בדיקה נחוצה ל  כל

זה ערכה בדיקה מקיפה וכוללת של הכדאיות הכלכלית של מתן   . החברה  השירותים על פי הסכם 

חת מצהירה   לא   מהכי  וכי  רצונה,  לשביעות  היו  כאמור  הבדיקות  שתוצאות  לאחר  זה  הסכם  על 

 עה בגין ובקשר עם כך. דרישה ו/או תביטענה ו/או  תעלה כל

ם דומים לשירותים  כי נכון למועד חתימתה על הסכם זה אינה נותנת, במישרין או בעקיפין, שירותי  .17

וכיוצ"ב  המפורט יחסי ציבור  ו/או שירותי פרסום ו/או שירותי  למוסד אקדמי אחר    ים בהסכם זה 

בתחום אקדמיים  תארים  ו/א  המעניק  אההנדסה,  גוף  לכל  במכלו  המתחרה  ו/או  חר  במישרין  לה 

החברה מתחייבת שלא ליתן שירותים כאמור למוסד אקדמי בתחום ההנדסה ו/או לכל גוף    בעקיפין

 א בהסכמת המכללה מראש ובכתב. מתחרה במכללה, אל

ע כי לא ניתן בעניינה צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או כל צו אחר המונ  .18

 ע השירותים על פיו.   בהסכם זה וביצוהתקשרותה 

 כי אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרותה בהסכם זה עם המכללה.  .19

ים  היא מקפידה על ביצוע כל התשלומ  –תן השירותים  כי ככל שהחברה תעסיק עובדים מטעמה במ .20

 .המחוייבים לעובדיה מכח כל דין

 בכל עת. שות המיסים כי היא מנהלת ספרי מס ומקיימת את הוראות ר .21

 

 

 ות הספק: אחרי

 

יישא באחריות המלאה בגין נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר ייגרם לו   ספקה .22

לכל אדם ו/או גוף כשלהו )לרבות למכללה, עובדיה וכל הבאים מטעמה ו/או  ו/או למי למטעמו ו/או  

מו ו/או  ו של הבאים מטעו/א  ספקשל המעשה או מחדל  מכתוצאה  שינבעו  מכוחה וכל צד ג' שהוא(  

 . ועל פי כל דין מכוחו ו/או קבלני המשנה שלו בקשר עם מתן השירותים

ו/או .23 מחדל  בשל  המכללה  כנגד  הליכים  ינוהלו  ה  באם  של  מתחייב    ספקרשלנות  מטעמו,  מי  ו/או 

הליכים   ספקה בשל  לשלם  עליה  שיהיה  תשלום,  וכל  הוצאה  סכום,  כל  בגין  המכללה  את   לפצות 

)לרב בוררוכאמור  ישפה הות הליכי  כן  ופשרה(.  וגישור  בגין ההוצאות אשר   ספקת  את המכללה 

עו"ד ובתנאי והכל בכפוף   המכללה נשאה בהן לשם ההתגוננות מפני התביעה כאמור לרבות שכ"ט 

ה לידיעת  העבירה  שהמכללה  ל  ספקלכך  שנתנו  ובתנאי  כאמור,  תביעה  ו/או  דרישה   ספק כל 

ידי בית המשפט המוסמך ו/או כל רשות מוסמכת כי , ושנקבע על נהבניהול ההג קחת חלקהזדמנות ל

 . ו/או מי מטעמו ספקהנזק שנגרם היה באחריותו ו/או עקב מחדל ו/או רשלנות של ה
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 קבלני  של  מחדלאו  /ו  מעשה  בשל  שנגרמו  לנזקים  גם  תחול  לעיל  כאמור  ספקה  אחריותכי    מובהר .24

, ספקה  מטעם   שירות  נותניאו  /ו  חלקםאו  /ו  יםהשירות  מתן  לצורך  ספקה  ידי  על  נשכרו  אשר  משנה

לא יאוחר   כאמור שירות נותניאו /ו משנה ספק אצל מתאימים  ביטוחים  לקיום לדאוג מתחייב ספקוה

להפקיד בידי המכללה את אישור עריכת    ספק, מתחייב הספקיום לפני תום תוקף ביטוחי ה  14  -מ

ור ולהפקיד את אישור עריכת מתחייב לחז   ספקוח נוספת. ההביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביט

כאמור  ביטוחים  עריכת  חובת  עליה  חלה  עוד  וכל  ביטוח  תקופת  מדי  הנקובים,  במועדים  הביטוח 

 ה. בהסכם ז

לכל נזק רכוש ו/או נזק גוף, על פי כל דין  אחראי    ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה ה .25

כתוצאה מתאונה או מפגיעה גופנית    שנמצא בשירותו  לכל אדם אחרשייגרם לעובדיו, לשלוחיו או  

י  כלשהי או כל נזק אחר, שייגרם תוך כדי ביצוע שירותי הסכם זה והוא ישפה את המכללה ו/או מ 

מטעמה אם תוטל עליה אחריות כלשהי או תיגרם לה הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק האמור בסעיף 

 משנה זה.

יגרום  היה ובמהלך מתן שירותי הסכ .26 זה  ו/או בשל רשלנו  ספקהם  ו/או מעשה מצדו  ו/או מחדל  ת 

ישי מצד מי מעובדיו ו/או מי מטעמו נזק לציוד ו/או רכוש של המכללה ו/או מי מטעמה ו/או צד של

 הוא מתחייב לשאת בעלות הנזקים כאמור. 

 

 

 ביטוח 

 

ים,  ולקי  על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייבת החברה לערוך  ספקמאחריותו של המבלי לגרוע   .27

למפורט   בהתאם  מקצועית  אחריות  ביטוח  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  בחברת  חשבונה,  על 

ה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן בהתאמה להסכם ז ו'באישור עריכת הביטוח המצורף כנספח 

תקופה   - למשך  וכן  ההסכם  תקופת  כל  למשך  וזאת  הביטוח"(  עריכת  ו"אישור  החברה"  "ביטוח 

 חודשים לאחר תום תקופת ההסכם. 36של נוספת 

ולדעת החברה   .28 ביטוח היה  צורך בעריכת  ת , מתחייבהחברהלביטוחי    מיםו/או משלי  פיםנוס  יםיש 

כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או   מיםו/או המשלי  פיםהנוס  יםולקיים את הביטוחלערוך  החברה  

המכללה והבאים    ף כלפיהתחלועל זכות  המבטח    יכלל סעיף בדבר ויתור החברה י   משלים לביטוחי

  כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. רובלבד שהוויתו ;מטעמה

, ובכל מקרה זה  ימים מיום חתימת הסכם  7תוך    ,רהת החב , מתחייבהמכללה  ללא כל דרישה מצד  .29

  ביטוח האת אישור עריכת  המכללה  , להמציא לידי  פי הסכם זה-תחילת פעילותה עלכתנאי מקדמי ל

מבטח כשהו בידי  כדין  חתום  החברה.א  האישור  ה של  בהמצאת  אין  כי  במפורש  בזה  ו/או   מוסכם 

התא בדבר  אישור  להוות  כדי  בדיקתו,  אי  ו/או  ביטוח  ומת בבדיקתו  טיב החברה    של  ,  ולמוסכם, 

 או כדי להטיל אחריות כלשהי על  ה של החברהו/או כדי לגרוע מאחריות  ואו העדר  ו, היקפותוקפ

 . הבאים מטעמהו על המכללה ו/א
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את    המכללה  להפקיד בידי  ת החברהמתחייב  החברה,  יום לפני תום תוקף ביטוחי  14  -לא יאוחר מ .30

לחזור ולהפקיד ת  מתחייב  החברה  נוספת.  תקופת ביטוחכת תוקפו לביטוח בגין הארהאישור עריכת  

רוך ביטוח  שת לעהיא נדרביטוח וכל עוד    תקופתביטוח במועדים הנקובים, מדי  האת אישור עריכת  

 לעיל.  29כאמור בסעיף 

או עומד לחול   עומד להיות מבוטל  החברה  , כי ביטוחלמכללה  יודיע  ה של החברה בכל פעם שמבטח .31

לערוך את אותו הביטוח    ת החברהביטוח, מתחייבה, כאמור בסיפא לאישור עריכת  לרעהבו שינוי  

  של הביטוח   או השינוי לרעה  לביטוהיום לפני מועד    30מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 . כאמור

ביטוח  הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת   .32

החברה מצהירה כי היא תהא מנועה מלהעלות    .החברה  חינת דרישה מזערית המוטלת עלהינם בב

מטעמ מי  ו/או  המכללה  כלפי  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  בקשכל  האחריות  ה  גבולות  עם  ר 

 כאמור. 

פוטרת   .33 ואת    אתהחברה  מטעמההמכללה  לאמ  הבאים  שהוא, ואחריות  וסוג  מין  מכל  נזק  או  בדן 

 , משמש אותה לצורך ביצוע הסכם זהר  ש ו/או ציוד מכל מין וסוג שהוא אשהעלול להיגרם לרכו

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

 

 סודיות

 

לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע למכללה אשר הגיע לידיעתה   החברה מתחייבת .34

זה, כמפורט בהתחייבות לשמירת סודיות  בגין ובקשר עם ביצוע השירותים על פי הוראות הסכ ם 

 המצ"ב.  

בשליחותה .35 ו/או  מטעמה  הפועלים  ו/או  עובדיה  את  החברה  תחתים  המכללה,  דרישת  על   לפי 

 ת בנוסח שייקבע על ידי המכללה. ות לשמירת סודיוהתחייב

לא   .36 למעט תהחברה  ביצוע השירותים,  עם  ובקשר  בגין  לידיה  הגיע  מידע אשר  בכל  עשה שימוש 

 גלוי ופומבי, אלא לביצוע ההסכם ולמטרה לשמה נועד.  מידע

 

 איסור תחרות

 

עקיפין,  במישרין ו/או ב ו/או יבצע,החברה מתחייבת כי בכל תקופת ביצועו של הסכם זה, לא תספק  .37

שירותי ו/או באמצעות שלוחיה,  וכיוצ"ב   בעצמה  פרסום  ו/או  ציבור  יחסי  ו/או  שיווק  ו/או    מיתוג 

על   .שכלה גבוהה בישראל, המעניקים תארים אקדמאיים בתחומי ההנדסהעבור מוסדות אחרים לה

של   ביוזמה  ההתקשרות  סיום  של  במקרה  כי  מוסכם  לעיל  האמור  מסאף  שאינן המכללה,  יבות 

ות בחברה ואינן נובעות מהפרת הסכם זה על ידה, לא תחול המגבלה דלעיל בתקופה שלאחר תלוי

 תום תוקפו של ההסכם.
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ישיר של  ק  םקייתלא    החברה .38 כדי לסייע לתחרות  המכללה, באושר עסקי עם מתחרה  בו  פן שיש 

 ללה. המכשל  הבכל עניין ונושא הקשור בתחומי פעילותמול המכללה 

מכלליות    מבלי .39 להימנע  לגרוע  החברה  מתחייבת  לעיל,  ההתקשרות  האמור  פעולה מבתקופת  כל 

ניגוד וייו  . בכל מקרה בהמכללהבניגוד עניינים עם  אותה  שעלולה להעמיד   וצר סיכוי לקיומו של 

כאמור כך  ת  ,עניינים  על  למכללה  ודיע  לידיעתהחברה  הדבר  הגיע  כאשר  ויפעל  המיד  פי ,  על 

 יה.  הנחיות

מצעות חברות בנות, בכל היבט שהוא הקשור במתן השירותים, מתחייבת שהחברה פועלת באככל   .40

ר לעיל ולהחתימה על התחייבות  החברה להודיע לחברת הבת על התחייבותה לאיסור תחרות כאמו

 זהה כלפי המכללה.

 

 זכויות קניין רוחני

 

כל מין וסוג  ן רוחני אחרות מכויות קניימובהר בזאת כי המכללה תהא בעלת זכויות היוצרים ו/או ז .41

, לרבות הזכויות מכל ו/או עבודות הסטודיו )און ליין ואופליין(  בגין ובקשר עם ביצוע השירותים

שהוא   וסוג  הרעיונות,  מין  הפרסומות,  היצירות,  חומרי  העיצוב,  בכל  התהליכים,  השיווק,  שיטות 

ע ובקשר  בגין  נרכשו  או  נוצרו  אשר  ודומיהם  השהפרסום  ביצוע  אם  ם  בין  בהם  ירותים,  נעשה 

 שימוש בפועל, אם לאו.  

  , קסט בכלל זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה בעלת מלוא הזכויות בפריטי ט .42

גרפיקה עיצוב,  אמנותי,  סטקסט  אמנות,  מאמרים,  ,  ג'ינגלים,  הקלטות,  לחנים,  רטונים, תשדירים, 

בגין ובקשר עם ביצוע או יוצרו    ותצלומים שנעשו  וצרי תדמיתסיסמאות, תצוגות, חמרי פרסום, מ

 השירותים, בין אם נעשה בהם שימוש בין אם לאו.

לייצר,   .43 מוחלטת  זכות  שלמכללה  במפורש  לתקן,  מוסכם  לשנות,  לתרגם,  להפיץ,  להקרין,  לשדר, 

  ופקו על פי בוצעו ו/או סנולדו ו/או  לצמצם או להרחיב כל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי ש

 הסכם זה.   

ימתו על הסכם זה, מאשר הספק כי הוראות סעיף זה נקראו על ידו, והובהרו לו במפורש, הוא בחת .44

לי לגרוע מן האמור בכל דין, מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר  נותן להן הסכמתו הבלתי חוזרת, ומב

  כל שייקבע על פי חילופין וכעל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג בגין ובקשר עם השירותים. ל

דין כי אין הספק רשאי לוותר על זכויות הקניין הרוחני כאמור, מוותר הספק מראש ובאופן בלתי  

המכל את  לתבוע  הזכות  על  כאמור, חוזר  הרוחני  הקניין  בזכויות  שימוש  כל  עם  ובקשר  בגין  לה 

יקול דעתה ימוש לפי שונותן בזאת הסכמתו המפורשת והבלתי חוזרת כי המכללה תעשה בהן כל ש

יפצה וישפה את המכללה בגין כל סכום שתחוייב בו, כולל הוצאותיה הספק    י, ללא תמורה.הבלעד

 .ל ידום הוראות סעיפים אלה עהמשפטיות, אם תחוייב, כתוצאה מאי קיו

הספק יביא הוראותיו של סעיף זה בפני כל גורם אשר יבצע את השירותים מטעמו ו/או בהזמנתו,  .45

 ר עם השירותים בהסכמה מפורשת ובלתי חוזרת לסעיף זה. עבודה בגין ובקשכל ביצוע  ויתנה
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לת .46 להפיץ,  להקרין,  לשדר,  לייצר,  מוחלטת  זכות  שלמכללה  במפורש  לתקן,  רגם,  מוסכם  לשנות, 

 שבוצעו ו/או סופקו על פי הסכם זה.  כל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי לצמצם או להרחיב 

מתחייב   .47 לעשות  הספק  ושלא  בתמונות  בהם  /שימוש  שיש  במידע  ו/או  ביצירות  ו/או  במוצרים  או 

להודי מבלי  ו/או  כדין  בהם  השימוש  זכות  את  לרכוש  מבלי  ג  לצד  יוצרים  על  זכויות  למכללה  ע 

 ג' ביצירה, תמונה, מסמך, מידע וכו. דדיצ עובדת זכויותיהם של אותם 

 

 

 העדר יחסי עובד מעביד  

 

ן החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי עובד ומעביד בי  מו כל יחסי מוסכם כי לא יתקיי .48

 מטעמה לבין המכללה. 

בדיה לכל דבר ועניין הנובע מעבודתם  החברה מצהירה ומתחייבת כי היא האחראית הבלעדית לעו .49

ין  וכי היא מתחייבת לשפות ו/או לפצות את המכללה, לפי העניין, על פי דרישה ראשונה בכתב, בג

מעובדי החברה ו/או חליפיהם ו/או יורשיהם בגין כל עילה הנובעות   שתאלץ לשלם למי  כל סכום

 שכר טרחת עורך דין.במישרין או בעקיפין מיחסי העבודה, ולרבות הוצאות משפט ו 

 

 ערבות ביצוע

 

ה  .50 התחייבויות  כל  פי    ספקלהבטחת  המכרז,  על  מסמכי  ויתר  זה  ההסכם   המכללהבידי  ספק  יפקיד 

בנקאית  ערב בלתיות  לטובת    אוטונומית,  עהמכללהמותנית,  "ערבות )להלן:     ₪   50,000"ס  , 

"ביצוע או  ההערבות"  תקופת  כל  במשך  תקפה  תהא  הערבות  )לרבות "(.  ו/או    הסכם  הארכה  כל 

. נוסח הערבות יהא על פי הנוסח  הסכםחודשים לאחר סיום ה   4ובמשך    תקופת אופציה לפי העניין( 

ג'כהמצורף   המכרזלמסמכ  מסמך  השו,  י  דומה  נוסח  שהנוסח או  ובלבד  הערבות  עקרונות  על  מר 

 מראש.  המכללהאושר על ידי 

כתנאי לחתימת    תו של הספק במכרז,  המכללה לאחר ההודעה על זכיי  ערבות הביצוע תימסר לידי .51

ה  המכללה ה  הסכםעל  של  לתוקף  לכניסתו  ההסכםוכתנאי  יעמיד  לא  בו  במקרה  זו    ספק.  ערבות 

יקיים  במועד, או   חודשים אחריו, יהווה הדבר הפרה   4ובמשך    הסכםל האת תוקפה במהלך כלא 

לכל סעד השמור לה בנוסף  המכללה רשאית,  והמכרז. במקרה כזה תהיה    הסכםיסודית של תנאי ה

ה המכרז,  תנאי  פי  ה  הסכםעל  העמיד  אשר  המכרז  ערבות  את  לחלט  הדין,  מציע   ספקאו  בהיותו 

הביצו במכרז ערבות  את  או  שה ע,  ,  תוככל  תוקנה  לא  על    7ך  הפרה  ההודעה  מתן  ממועד  ימים 

  .ההפרה

ל  תרשאי  כללההמ .52 להורות  עת  או    ספקבכל  יחידה  ערבות  במקום  ערבויות  מספר  לפצל להוציא 

המ לטובת  יוצאו  הערבויות  ערבויות.  למספר  קיימת  ש  כללהערבות  כפי  אחרים  לטובת  ורה תאו 

 .ספקיחולו על ה או פיצול הערבות ות נוספותהעלויות הנובעות מהוצאת ערבוי .כללההמ
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המ .53 את  תזכה  הארכתה,  אי  ו/או  כאמור  ערבות  המצאת  פ  כללהאי  חשבונות יבעיכוב  של  רעונם 

 מעוכבים למטרות עבורן נועדה הערבות.ובשימוש בכספים ה

המ .54 בזכויות  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  מאי  כללהאין  הנובעות  ו/או  ההסכם  הפרת  מעצם  -הנובעות 

כ  מסירת האהערבות  מאי  ו/או  בזכויות  אמור  לפגוע  כדי  לעיל  הנזכרת  העיכוב  בזכות  אין  רכתה. 

 ותיו האחרות של ההסכם. לעכב ו/או לקזז ו/או להפחית סכומים אחרים על פי הורא כללההמ

רשאית  כללההמ .55 ה  תהא  ידי  על  הופרה  בה  עת  בכל  כאמור  הערבות  את  ו/או   ספקלחלט  הוראה 

זה הסכם  פי  על  שההפרה  ככ  הצהרה  תוך  ל  תוקנה  ההפרהי   7לא  על  ההודעה  מתן  ממועד  . מים 

רשאית  כללההמ ל  תהא  המגיע  כל  לכיסוי  המחולטים  בכספים  הפרת    ספקמה   הלהשתמש  עקב 

 .ההסכם

על מנת להסיר ספקות מוצהר בזאת כי כל הערבויות הבנקאיות, לרבות שינויין והארכתן הנעשות   .56

 שבונו. ידו ועל חלצורך הסכם זה, תעשינה על  ספקעבור ה

 

 

 סעדיםפרות וה

 

את  .57 ויזכו  החוזה  של  יסודית  כהפרה  יחשבו  להלן  המפורטים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

 פות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: המכללה בכל הסעדים והתרו

 

,  ספקהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה •

יום    30הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  לקם, והעיקול או  כולם או ח

 ממועד ביצועם.  

 ו מפרק זמני או קבוע. , כולם או חלקם, כונס נכסים אספקמונה לנכסי ה •

קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו   ספקה •

 לם או  דור עם נושיו, כורה או לסיהגיע לפש ספקפירוק או שה

לקם, או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר אתם על פי סעיף ח •

 .1999 –לחוק החברות התשנ"ט  350

אינם נכונים או כי לא גילה למכללה   ספקאם יתברר כי הצהרה או דיווח כלשהם של ה •

בה כד היה  או במהלכו עובדה אשר  על החלטת המכללה  י להשפיע  לפני חתימת החוזה 

 לחתום על החוזה או להמשיך את ההתקשרות עימו.

 הסתלק מביצוע החוזה. ספקהוכח להנחת דעתה של המכללה כי ה •

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,   ספקתה של המכללה כי ההוכח להנחת דע •

או תאם  יצועו, ו/או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז  בקשר לחוזה זה או ב 

 למכרז, במישרין או בעקיפין, עם אחרים.  את הצעתו 
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  7וההתנהלות לא תוקנה תוך    לא מבצע את העבודות בהתאם לדרישות המכללה  ספקה •

 . ים מהמועד שבו ניתנה עליה הודעהימ

מבצע את העבודות או חלקן ללא רישיונות ו/או היתרים כנדרש ו/או בניגוד לכל   ספקה •

 חוק או דין. 

ה • החהחליטה  את  לבטל  למכללה  המכללה  תיתן  )להלן:    ספקוזה  בכתב  כך  על  הודעה 

 "הודעת ביטול"(.  

יסודית כ • בכל מקרה של הפרה  כי  יובהר,  ספק  זכאית המכללה, למען הסר  אמור תהיה 

ק לאחר  ספמבלי לפגוע בכל סעד אחר השמור לה בדין או בהסכם, לחלט את ערבות ה 

 .ימים 7וך א תוקנה תשניתנה לספק התראה וההפרה ל

 

 ת:שונו

 

החברה לא תהיה רשאית להמחות זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, אלא   .58

 ת המכללה לכך בכתב ומראש. לאחר ובכפוף לקבלת הסכמ

שום ויתור, הנחה, דחייה, אורכה או הימנעות מפעולה במועד של מי מהצדדים לגבי אי קיומה או  .59

ות כלשהי מהתחייבויות הצד השני על פי הסכם זה או על י נכון של התחייבי או הבלתקיומה החלק

או בהסכמה להפרה או לדחייה או  פי דין, לא יחשבו ולא יפורשו כויתור כלשהו מצידו על זכויותיו,  

 לשינוי ההסכם.

ידי שני    כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על .60

 הצדדים. 

יפוט הייחודית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, מוקנית בזה לבתי המשפט המוסמכים  סמכות הש .61

 שבמחוז חיפה בלבד.   

 ורך ביצועו של הסכם זה הינו _________________.נציג המכללה לצ .62

 נציג החברה לצורך ביצועו של הסכם זה הינו _________________. .63

זה הןכתובות הצדדים לה .64 כל הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו   כקבוע במבוא לו.  סכם 

בתוך   השני  לצד  למשלו  72נמסרה  ההודעה  קבלת  על  הדואר  בית  אישור  מתאריך  ואם  שעות  ח, 

 באותו היום, בכפוף לקבלת אישור טלפוני.   –נשלחה בפקס 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 ________________    ________________ 

 החברה        המכללה      



 - 29 - 

 

 

 

 
 

 הצעה   -' המסמך 
 לכבוד 

 )ע"ר( כרמיאל האקדמית להנדסה בראודה
 

 נ., ג.א.
 04 /  2022פ'   הצעה במכרז מס'הנדון: 

 ורכש מדיה  למתן שירותי פרסום
 

 , כדלקמן : ומדיה מתן שירותי פרסום, ל04/  2220פ'  מס' יצוע מכרזמוגשת בזאת הצעתנו לב .1

  

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ     

 

נספחיהם, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמנו. אנו נותנים למלוא  -המכרז, על נספחיהם ותתי  להצעה זו מצורפים מלוא מסמכי  .2

כמתנו המפורשת והבלתי חוזרת, וזאת לאחר  את הס על נספחיהם,  תקשרות,  והסכם הה  לרבות ההזמנה להציע הצעות  –מסמכי המכרז  

וער  מטעמנו,  יועצים  עם  התייעצנו  היטב,  המכרז  במסמכי  על שעיינו  ו/או  זו  הצעתנו  הגשת  על  להשפיע  כדי  בה  שיש  בדיקה  כל  כנו 

 נכונותנו להתקשר במכרז.  

 ל הצעתנו זו.  רט, תהווה קיבול שרות המפוו/או מי מטעמה ע"ג הסכם ההתקש  מכללה ידוע לנו כי רק חתימת ה .3

 .    תאריךלהצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד  .4

 פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט. לוי יאנו מתחייבים למנוע את ג .5

ובמלוא דרישו .6 אנו עומדים במלוא תנאי הסף  כי הצהר  ת המכרז.אנו מצהירים כי  לנו  וכי אם  ידוע  ויסודית,  זו הינה הצהרה מהותית  תנו 

 לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין להודיע על פסילת ההצעה.   מכללהתהיה ה יקת, רשאית הרה זו אינה נכונה ו/או אינה מדויימצא כי הצ

 
 בכבוד רב, 

 
 

                                    _______________                  __________________________ 
 חתימה וחותמת המציע     תאריך             

 
 
 

 אישור 
 

מאשר  עו"ד,   ,____________ הח"מ  וכן    אני   ,_________________ ת.ז.   ,________________ ידי  על  נחתמה  זו  הצעה  כי 
 ר ועניין. ת את המציע לכל דבע, מחייב_________________, ת.ז._____________, וכי חתימתם בצירוף חותמת המצי

 
 ________________  היום:____________ 

 , עו"ד                



 - 30 - 

 

    נספח ו'– אישור עריכת ביטו ח
 הנפקת האישור תאריך    -אישור קיום ביטוחים

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

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

המכללה האקדמית  שם 
בראודה  להנדסה 

 כרמיאל 
 

  שם 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

 יה פרסום ומד אחר☐ 
 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☐ 

 אחר: ______ ☐ 
 

 ת.ז./ח.פ.  580264877 ת.ז./ח.פ.

 78, ת.ד  51סנונית  מען
 

 מען 

 

 סויים כי

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   ם יך סיותאר תאריך תחילה 
 ביטוח 

  בתוקף  נוספים  כיסויים
   חריגים וביטול

  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

 328 ₪   2,000,000       אחריות מקצועית
 חודש  12 332
301 
325 
326 
303 

 
 

 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת   השירותש לציין את קוד שור, י )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האי פירוט השירותים 

 ה( שירותי ניהול )פרסום ומדי 082
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר    האישור למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום_ 30_ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  של ביטול  או  האישור מבקש   לרעת שינוי 

 השינוי או הביטול. 
 

 ר האישו חתימת
 המבטח: 

 * 
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