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 מסמך א'

 

בראודהה .2 להנדסה  האקדמית  הצע"מכללה"ה)  )ע"ר(   כרמיאל  מכללה  בזאת  מזמינה  מחירו(  שידור    ת  זמן  לרכישת 

 .  ("השירותים") בגלגל"צ/גל"צ

במועדים המפורטים במסמכי  במחירים, ו,  זמני שידור  תשישירותים אשר על המציע שיזכה במכרז יהיה לספק למכללה ורכה .3

 .המכרז

מני השידור, כמויות התשדירים ומועדי עליית הקמפיין יסופקו לפי דרישת המכללה, על פי תמהיל שיתכונן על ידי החברה  ז .4

 ויאושר על ידי המכללה, לפי שיקול דעתה, ובמועדים שתגדיר המכללה.  

 הוא כדלקמן:  2023שנת השירותים המשוער ל יקף ה .5

 יום פתוח פברואר  סוג תשדיר  חנה ת
29.1.23-9.2.23 

  

 יום פתוח מאי 
7-19.5.23 

 יום פתוח יולי 
7-19.5.23 

 קמפיין נוסף*  

 

 

 30 15 18 20 16-20;  6-11שיא    גל"צ 

 8 - - - 11:00-16:00  1רגיל  

 50 30 45 45 16-20;  6-11שיא    גלגל"צ 

 15 15 25 20 11:00-16:00  1רגיל  

 - - - 10 20:00  2רגיל  

 103 60 88 95  סה"כ 

 *יתכן ופריסת תמהיל הקמפיין הנוסף יפוצל ויועמס על הקמפיינים של הימים הפתוחים. 

 ובהר כי מדובר בתמהיל משוער בלבד והמכללה לא מתחייבת לרכוש מהספק את כמות התשדירים שלעיל. מ .6

 . 2023היל התשדירים לשנת מתל הספק להגיש הצעת מחיר המתבססת על ע .7

עם  ל .8 לרבות  מי מטעמם,  או  במכללה,  המקצועיים  הגורמים  עם  רציף  לעמוד בקשר  על המציע  יהיה  ביצוע השירותים,  צורך 

 ופרסום.  , מיתוגשירותי ייעוץ שמעניקה למכללההחברה 

קמפיין, בהתאם להצעתו. מובהר    בכל  בפועלשיירכשו על ידי המכללה    זמני השידורתשלום למציע שיזכה במכרז יהיה בגין  ה .9

בגין השירותים, לרבות כל תשלום קבוע   נוסף  ישולם כל תשלום  לא  ולפיכך  כולל את עמלת המציע  כי סכום ההצעה  מראש 

 )ריטיינר( מכל מין וסוג שהוא. 

נחת לקוח  המ ונהנתה לפיכך מהנחת לקוח גדול וכן  ממשרד הביטחון באופן ישיר  ובהר עד כה רכשה המכללה את התשדירים  י .10

 , וכן נהנתה מפטור ממע"מ בהיותנו מלכ"ר מול מלכ"ר.חוזר

 שאים להגיש הצעה מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים: ר .11

 ו/או חברת מדיה   המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה, המפעיל משרד פרסום  .11.1

 . 1976-ציבוריים, התשל"ו םימציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופה .11.2

 שיונות להפעלת עסקיו על פי כל דין.  ימציע מחזיק בכל הרה .11.3



 - 5 - 

   מציע ימציא אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע.ה .12

ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התה .13 )אכיפת  ציבוריים  גופים  לפי חוק עסקאות  כל האישורים  ימציא את  –"ו  לשמציע 

1976 . 

להסכם    1אליה את טבלת הצעת המחיר )נספח  , ויצרף  כמסמך ב'המציע ימלא את פרטי הצעתו ע"ג מסמכי ההצעה המצ"ב   .14

ו העניין  ההתקשרות(  לפי  ואסמכתא  מסמך  כל  וכן  למציעים,  שנשלחו  הבהרה  לשאלות  תשובות  המכרז,  מסמכי  יתר  את 

 המציע, ובמידת הצורך יאומתו על ידי עורך דין מטעמו.    והצורך. כל המסמכים כולם ייחתמו )בכל עמוד( ע"י

הצעתו   .15 פי  על  המציע  התחייבות  ערך  להבטחת  מותנית,  ובלתי  תלויה  בלתי  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  כתב  יצורף  להצעה 

  ם יפאל   תעשרבמילים:  )  ₪   0,0001של  בסכום  או בנוסח דומה השומר על עקרונות הנוסח המצורף    במסמך ג'  בנוסח המצורף

ליום  יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, קרי:  90לתקופה של    (שקלים חדשים נדחה המועד האחרון    19.4.2023  עד 

 להגשת ההצעות למכרז, ידחו בהתאם כל המועדים הקשורים במועד האמור, לרבות תקופת תוקף הערבות. 

ידי    תהא רשאית לחלט סכום הערבות כולו או חלקו, מבלי שתהא צריכה  כללה מה .16 לנמק החלטתה ו/או לבסס דרישתה, על 

לעיל,   15 הצגת כתב הערבות בפני הבנק אשר הוציא הערבות, באם חזר בו המציע מהצעתו או חלקה, תוך המועד הנקוב בסעיף

 לו על זכייתו במכרז, הכל לפי המוקדם. ע דשהּואחר לאו 

 ודשים נוספים ללא תשלום.ח  3 -להאריך את תוקף הערבות ל עמצי תהיה רשאית להורות ל  כללהמה .17

תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות על פי תנאיה    כללה . המחודשים  12  שך ההתקשרות לביצוע השירותים הינו מ .18

לתקופ בתמורה,  שינוי  כל  המציע  –חודשים    12של    ורביעית  שלישית  ותולתקופ,  חדשים  12של  נוספת    הוללא  .  בהסכמת 

 –על הארכת ההסכם כאמור    כללהיעתו. לא הודיעה המימים לפני פק  60פת ההסכם,  תודיע למציע על הארכת תקו  כללהמה

המ שתידרש  בלא  המקורי,  במועדו  ההסכם  אי    כללה יפקע  נסיבות  לדרש  עליה  שיהיה  ובלי  נוספת,  הודעה  כל  כך  בגין  ליתן 

  כללה ת האופציה, כי המלממש בפועל את תקופ   כללהמצד המ  ההארכה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין כל התחייבות

תקופת   בהינתן  הצעתו  לערוך  המציע  על  וכי  האופציה,  תקופת  את  לממש  שלא  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  תהיה  רשאית 

   ההתקשרות הבסיסית, ללא כל הסתמכות על מתן תקופות אופציה כלשהן. 

 /https://w3.braude.ac.il/about/tenders :  כתובתוכללה ממסמכי המכרז ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של ה .19

המעוניינים להגיש הצעתם במכרז ידפיסו את חוברת המכרז  מציעים   (.מכרזים פעילים  -מכרזים   –אודותינו  -תחת הלשונית)  .20

נאותה   ש הצעתו מתחייב להגישם בצורהינטרנט. מציע אשר החליט להגיא ה שפורסמה וכל הנספחים לה המופיעים באתר

 . 04-9901937/04-9086495טל' לבירורים   .וברת המכרז ונספחיהולכרוך את ח

   9:00עד השעה  1 0.1.23להירשם ברישום מוקדם עד לתאריך  חייבל מציע פוטנציאלי השוקל את השתתפותו במכרז ,  כ .21

 /https://w3.braude.ac.il/tender1    המצורף  רושיהק באמצעות 

עד   .22 להגיש  ניתן  למכרז  בלבד.  09:00בשעה    10.1.23שאלות הבהרה  בכתב  תוגשנה  .  ortal108@braude.ac.ilלמייל:    השאלות 

עתו את כל התשובות לשאלות ההבהרה )בין אם  צרף להצהמציע ל. על  ר המכללהנה באתתפורסמתשובות לשאלות ההבהרה  

    השאלות הוגשו על ידו ובין על ידי מציעים אחרים(, כשהן חתומות על ידו.

 להגשת הצעות.    יום מהמועד האחרון  90צעת המציע תעמוד בתוקפה במשך ה .23

)  במסירה ידניתיש להגיש  מסמכים  ת הא .24 , הממוקמת  המכרזיםלתיבת  ם(  דואר רשולא בדואר רגיל או באו באמצעות שליח 

באחריות המציע לוודא כי המסמכים הגיעו בפועל      10:00השעה    עד    18.1.23  לא יאוחר מתאריך,   L ליד בניין    רכשהבמשרד  

https://w3.braude.ac.il/about/tenders/
https://w3.braude.ac.il/tender1/
mailto:ortal108@braude.ac.il
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עד ובשעה  הרכש העליונה עד למועד זה, וקיבלו חותמת "נתקבל". הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במולמשרדי ועדת  

 כלל.  סלנה על הסף ולא תידונה הנקובים לעיל, תיפ

אחר,  ה .25 במסמך  ליקוי  או  חוסר  של  במקרה  מיד.  תיפסל  תקינה,  שאינה  ערבות  עם  או  ערבות,  ללא  הרכש  צעה  ועדת  תהיה 

כו  בשבתה  המזמינה,  של  רשאית  והעליונה  המכרזים,  חייבתעדת  לא  במועדים  אך  השלמתם  את  לבקש  או  אותם  ,  תקבע, 

 ה.  עצעל פסילת הה דיעילופין להולח

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    90צעת המציע תעמוד בתוקפה במשך ה .26

 ל המציע למלא את כל הסעיפים והפרטים בנספח התמורה. ע .27

 עדת הרכש העליונה תנקד את ההצעות שיעמדו בתנאי הסף כדלקמן:  ו .28

 

 ד ניקו מחיר לתשדיר  * משוערת כמות שנתית סוג תשדיר  חנה ת

 24%  83 16-20;  6-11שיא    גל"צ 

 2%  8 11:00-16:00  1רגיל  

 49%  170 16-20;  6-11שיא    גלגל"צ 

 22%  75 11:00-16:00  1רגיל  

 3%  10 20:00  2רגיל  

 100%  346  סה"כ 

 

 ה. המכללה תהא רשאית לקיים את הליך בחינת ובחירת ההצעה הזוכה באמצעות וועדה, על פי שיקול דעת  .29

כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז    רשאית לא להתחשבמכללה  ה .30

 דבעי.  כמונע הערכת ההצעה  המכללה באופן שלדעת 

 ה מתחיבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  מכללה אינ ה .31

מוצע  כ  שירותיםוכושרו של המשתתף לבצע את ה  תוליה בבחירת ההצעות את אמינ תהא רשאית להביא בחשבון שיקומכללה  ה .32

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

י הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  א .33

 ין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.  בווי או תוספת בגוף המסמכים ביחס אליהם, בין על ידי שינ 

הצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, שתעמוד ביתר תנאי המכרז, תוכרז כהצעה הזוכה. המציע שיוכרז כזוכה, יידרש  ה .34

 ניסת הצעתו לתוקף.    אי לכ, כתנמכרזבין השאר להמציא לידי המכללה ערבות ביצוע כמשמעה במסמכי ה

הע .35 רשאית  ההצעות  הגשת  למועד  להשתתפות  מכללהד  ובדרישות  המכרז  במסמכי  ותוספות  שינויים  על  להודיע  עת,  בכל   ,

 במכרז. בנוסף, רשאית הועדה להודיע על דחייה במועדי ההגשה מכל סיבה שהיא, עד למועד פתיחת תיבת המכרזים.

של .36 הו אחר  בשבתהועדת  העליונה,  המכללהו כו  רכש  של  המכרזים  הוגשו    ,עדת  אשר  ההצעות  את  את  ו/או  במכרז  תשקול 

 על זהות הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע ההסכם.עדה  ו הותודיע  הבהרות המשיבים ויתר המידע הרלוונטי, 

 מכללה תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז. ה .37



 - 7 - 

סמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי  מהואת כל  ערבות ביצוע  הזוכה  מים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא  י   7ך  ות .38

 המכללה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה. המכרז והודעת המכללה ויחתום על החוזה ועל נספחיו.  

המכללה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה על ידם    .39

 קשר עם השתתפות במכרז. ב

בין הבוי .40 החוזה  ישתכלל  לא  הביצוע,  וערבות  הביטוח  אישורי  המצאת  לאחר  החוזה,  על  המכללה  חתימת  למועד  עד  כי  ר 

ואף אם החל המציע בביצוע חלקי של החוזה. במקרה כאמור, רשאית   זכיה למציע,  הצדדים. זאת, אף אם נמסרה הודעת 

 ציע.                                מללי שתהיה חייבת בכל פיצוי המכללה להודיע על ביטול המכרז מב

להשתתפות  ע .41 ובדרישות  המכרז  במסמכי  ותוספות  שינויים  על  להודיע  עת,  בכל  המכללה,  רשאית  ההצעות  הגשת  למועד  ד 

 רזים.במכרז. בנוסף, רשאית הועדה להודיע על דחייה במועדי ההגשה מכל סיבה שהיא, עד למועד פתיחת תיבת המכ

וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף. המכללה לא תחויב בכל    ל ההוצאות, מכל מיןכ .42

 מקרה בתשלום ו/או החזר הוצאות אלו ולו במקרה של העדר זכייה ו/או ביטול ההליך מכל סיבה.  
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 סמך ב'  מ

 

 צעת המציע ה

 

 01/   2023 פ'כרז מ
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 הצעה  -' במסמך 
 לכבוד 

 )ע"ר( כרמיאל  ראודהסה בלהנד המכללה האקדמית 
 

 נ., ג.א.
 _ 01/   3202' פ  הצעה במכרז מסהנדון: 

 לרכישת זמני שידור בגלגל"צ/גל"צ

 . לרכישת זמני שידור בגלגל"צ/גל"צ,  01/2023פ'  מוגשת בזאת הצעתנו לביצוע מכרז מס' .1

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

המכרז   הצעות  –מסמכי  להציע  ההזמנה  נספחיהם,    לרבות  על  ההתקשרות,  לאחר  והסכם  וזאת  חוזרת,  והבלתי  המפורשת  הסכמתנו  את 

נכונותנו    או על/ו זו ולהשפיע על הגשת הצעתנשעיינו במסמכי המכרז היטב, התייעצנו עם יועצים מטעמנו, וערכנו כל בדיקה שיש בה כדי  

 להתקשר במכרז.  

 : להלן הצעת המחיר מטעם הספק .3

 * מחיר לתשדיר כמות תשדירים שנתית משוערת*  סוג תשדיר  תחנה 

  83 16-20;  6-11שיא    גל"צ

  8 11:00-16:00  1רגיל  

  170 16-20;  6-11שיא    גלגל"צ

  75 11:00-16:00  1רגיל  

  10 20:00 2ל רגי 

  346  סה"כ 

 

 .   כמופיע בהסכם ובמסמכי המכרז 2023*הצעת המחיר תתבסס על הכמות התשדירים המבוקשת לשנה"ע הנוכחית 

 ו/או מי מטעמה ע"ג הסכם ההתקשרות המפורט, תהווה קיבול של הצעתנו זו.   מכללה ידוע לנו כי רק חתימת ה .4

 . _______ תאריךלעד הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה,  .5

 לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.ילמנוע את גייבים נו מתחא .6

וכי אם   .7 ויסודית,  זו הינה הצהרה מהותית  כי הצהרתנו  לנו  ידוע  ובמלוא דרישות המכרז.  אנו עומדים במלוא תנאי הסף  אנו מצהירים כי 

 לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין להודיע על פסילת ההצעה.   מכללהמדוייקת, רשאית תהיה ה אינה   ה ו/אוי הצהרה זו אינה נכוניימצא כ

 
 בכבוד רב, 

 
 

                                    _______________                  __________________________ 
 ציע חתימה וחותמת המ    תאריך             

 
 
 

 אישור 
 

הח ___אני  וכן  ______"מ   ,_________________ ת.ז.   ,________________ ידי  על  נחתמה  זו  הצעה  כי  מאשר  עו"ד,   ,___
 _________________, ת.ז._____________, וכי חתימתם בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 
 ________________  היום:____________ 

 ד , עו"               
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 הצהרת המציע       

 

(, מצהיר  "המציע"ני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________, מורשה חתימה מטעם ________________ )א

 ומאשר בזאת כדלקמן: 

 

חובות    מציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלוםה .1

 . 1976-מס(, התשל"ו 

 מציע עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר תנאי המכרז.  ה .2

ומוסכם  ה .3 למציע  ידוע  צעתו של המציע מוגשת בהתייחס לתקופת מתן השירותים הבסיסית כהגדרתה במסמכי המכרז. 

ו כל חובה לממש את תקופות האופציה הקבועות במסמכי המכרז,  לא חלה  על המזמינה  כי  על  עליו במפורש,  בחתימתו 

כי הצעתו חושבה ונערכה בהתייחס לתקופת השירותים הבסיסית, בלא כל הסתמכות על תקופת  המציע  מאשר    הצהרה זו, 

 אופציה, ובלא כל הנחה כי תינתן אופציה.  

מציע עיין בקפדנות במלוא מסמכי המכרז, הבין את תוכנם ואת משמעותם, והתייעץ ביועצים מקצועיים מטעמו בטרם  ה .4

 י המכרז.  ל מסמכימתו עההצעה למכרז ובטרם חתהגשת 

למתן  ה .5 בהסכם  התקשרותו  על  ו/או  הצעתו  הגשת  על  להשפיע  כדי  בהן  שיש  הנחוצות  הבדיקות  כל  את  ביצע  מציע 

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

 

_ ______________ 

 אישור        

_____א .42.1 הח"מ  כ  מאשר/תעו"ד,    ____________,ני  בכתובת  בזה  בפני  הופיע   ___________ ביום  י 

מס'   זהות  תעודת  ע"פ  שזיהיתיו   / אישית  לי  המוכר   ____________________ מר   ___________________

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

 תם עליה בפני. כן אני מאשר כי החותם הינו מורשה חתימה מטעם המציע.  עיל וחהרה דלק, אשר את נכונות ההצ בחו

 

 

 חתימה: ________________________    אריך: ______________ ת
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 סמך ג'מ

 

 

 

 

 וסח ערבויות נ

 

 

 01/  2023 פ'  כרזמ
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 ערבות המכרז )ערבות ההצעה( 

 אריך:___________ ת
 ד  לכבו

 )ע"ר( כרמיאל  הלהנדסה בראודהמכללה האקדמית 
 51הסנונית רח' 

 כרמיאל

 

 רבות בנקאית ענדון: ה

לסילוק כל סכום עד לסך של  )ע"ר(,    כרמיאל   המכללה האקדמית להנדסה בראודהלבקשת _______________________________ אנו ערבים בזה כלפי  
חדשים  עשרים)במילים:    ₪  10,000 שקלים  _________אלף  מאת  שתדרשו  במכרז      ______(  השתתפות  עם  שידור    01/2023פ'  בקשר  זמני  לרכש 

 . בגלגל"צ/גל"צ

ימים ממועד קבלתה, מבלי    15אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את הסכום הנ"ל או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך  
 ישתכם זאת. לבסס או לנמק את דרלהטיל עליכם 

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

 רבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ע

 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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 ערבות הביצוע
 תאריך:____________ 

 לכבוד  

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

 כרמיאל
 

 א.נ.,
 

 ____________ערבות מס' הנדון:

____________________לבקש כלפי     ת  בזה  ערבים  בראודהאנו  להנדסה  האקדמית  של)ע"ר(  כרמיאל  המכללה  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק   ,  10,000  ₪  
 ____. , שתדרשו מאת__________________ בקשר למילוי ההתחייבויות עפ"י הסכם ביניכם מיום _________שקלים חדשים( עשרת אלפים  במילים:)

זו, הינו מדד חודש ____  יהיה צמוד למדד המחירי  סכום הערבות _______ נקודות. לסכום הערבות יוספו    , ששיעורו2022ם לצרכן. מדד הבסיס לערבות 
 הפרשי הצמדה לפי שעור השינוי בין מדד החוזה כאמור לעיל לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.

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

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

 ולא ניתנת לביטול.  חוזרת, בלתי תלויה  ערבות זו הינה בלתי 

 ות זאת תישאר בתוקפה עד ליום _______________.ערב
 
 
 

 כבוד רב,  ב         

           

            ________________ 

 בנק  ה            

 

 

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

 

 הסכם  וסחנ

 שידור בגלגל"צ/גל"צ רכישת זמני ל

 

 01/2023פ' רז כמ
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 הסכם

 
 2023שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ________ 

 
 ב י ן: 

 
 )ע"ר(  כרמיאל המכללה האקדמית להנדסה בראודה 
 580264877עמותה מס'  
 מצד אחד  ( "המכללה" ו/או "המזמין" ו/או "המזמינה")להלן:  

  

 ל ב י ן: 

 

 ______ ____________  ח.פ. ________  
 ______ מ ____________ 
 מצד שני  ("המציע"ו/או  : "הספק")להלן 

 
   

 
   לרכישת זמני שידור בגלגל"צ/גל"צ  01/2023פ' והמכללה פרסמה מכרז  הואיל:

 
 .  במתן השירותים נשוא המכרזתכנון והספק עוסק ומתמחה ב והואיל:

 
צע העבודות במיומנות ובמקצועיות בהתאם  ומתחייב כי ביכולתו לב  רז והסכם זה, מציג הספקובחתימתו ע"ג מסמכי המכ והואיל:

 ובכפוף למלוא תנאי המכרז;  
 

ובכפוף למצגי הספק והתחייבויותיו כמפורט לעיל ולהלן, מסכימה המכללה להתקשר עם הספק בחוזה לביצוע העבודות   :והואיל
 על פי תנאי המכרז ועל פי תנאי חוזה זה; 

 
 

 ן:הוסכם בין הצדדים כדלקמלפיכך הוצהר, הותנה ו
 

 מבוא, כותרות ונספחים, סתירה בין מסמכים: .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.1

 הכותרות המופיעות בחוזה זה הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנותו של החוזה.   .1.2

 מחוזה זה.מהווים חלק בלתי נפרד   פיעים בכל מסמכי המכרז,הנספחים המצורפים לחוזה וכן התנאים המו  .1.3

 הגדרות: .2

 בהסכם זה תיוחדנה להגדרות הבאות המשמעות הנזכרת לצדן:

די המכללה יומלץ על ידי החברה ויאושר על יבהתאם לתמהיל שרכישת זמני שידור בגלגל"צ/גל"צ    –"השירותים"   .2.1
 . הסכם זה ומסמכי המכרז, על פי  בנפרד, ובמועדים שייקבעו על ידי המכללה

 בחוזה למתן השירותים.  ספקבו זכה ה  01/2023פ'  מס'  מכללהמכרז ה –"המכרז"  .2.2

 

 :הצהרות הספק .3

מומחיות,   .3.1 בעל  הינו  כי  ומתחייב  מצהיר  במיומנות הספק  המכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  והניסיון  הידע 
   ומקצועיות.

 . המכללה בהסכם זההספק מצהיר כי אין כל מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם  .3.2

הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הדרושים להפעלת עסקיו ולביצוע השירותים   הספק מצהיר כי בידיו כל  .3.3
 על פי הוראות מסמכי המכרז והסכם זה.  
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 :מהות החוזה .4

ה .4.1 שבין  ההתקשרות  תנאי  את  מסדיר  ה  ספק החוזה  עם    מכללה לבין  ובקשר  הספק בגין  ידי  על  השירותים  , מתן 
    . הגדרתם בהסכם זהכ

ויהשירותים   .4.2 ידי הספק  שיבוצעו  על  ומפורטים במסמכי המכרז.סופקו  זה, מאשר   מתוארים  בחתימתו על הסכם 
 , וכי הוא נותן לו הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת. מסמכי המכרזהספק כי קרא ובחן 

שי .4.3 בגלגל"צ/גל"צ בהתאם לתמהיל  שידור  זמני  של  רכישה  עבור המכללה  יבצע  המכלל הספק  מידי  לו  ה מעת וגש 
 . ות המכללהובהתאם לדריש לעת

 כדלקמן:בזמנים ובמועדים, יהיה    זמני השידור שעל הספק יהיה לרכשו עבור המכללה, היקף 2023ביחס לשנה"ע  .4.4

 
 יום פתוח פברואר  סוג תשדיר  תחנה 

29.1.23-9.2.23 
  

 יום פתוח מאי 
7-19.5.23 

 יום פתוח יולי 
7-19.5.23 

 קמפיין נוסף*  

 

 

 30 15 18 20 16-20;  6-11שיא    גל"צ 

 8 - - - 11:00-16:00  1רגיל  

 50 30 45 45 16-20;  6-11שיא    גלגל"צ 

 15 15 25 20 11:00-16:00  1רגיל  

 - - - 10 20:00  2רגיל  

 103 60 88 95  סה"כ 

 הפתוחים. *יתכן ופריסת תמהיל הקמפיין הנוסף יפוצל ויועמס על הקמפיינים של הימים 

 

ל ההיבטים של חוזה זה על נספחיו, וכי הוא מעוניין לבצע את השירותים על פי  צהיר ומאשר כי בדק את כמ  ספקה .4.5
 הסכם זה.   

בפניו עובר לחתימתו על הסכם זה, ערך באופן עצמאי כל   ספקה .4.6 מצהיר כי ללא כל הסתמכות על כל מצג שהוצג 
ה עם  להתקשרותו  נחוצה  הס  מכללהבדיקה  פי  זאת  על  ובכלל  זה,  וכוללתכם  מקיפה  בדיקה  הכדאיות   ערך  של 

הכלכלית של מתן השירותים על פי הסכם זה, חתם על הסכם זה לאחר שתוצאות הבדיקות כאמור היו לשביעות  
 רצונו, ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך.  

 . דין הסכם זה ועל פי כליספק את השירותים בתמורה ובתנאים המפורטים ב ספקה .4.7

  :תקופת החוזה .5

תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות על    כללה. המחודשים  12  ך ההתקשרות לביצוע השירותים הינומש .5.1
כל שינוי בתמורה, לתקופ וללא  ורביעית של    ולתקופותחדשים,    12של  נוספת    הפי תנאיה   –חודשים    12שלישית 

המציע אופצ  –)להלן    בהסכמת  המיה(תקופות  תקופת    תודיע   כללה.  הארכת  על  לפני    60ההסכם,  למציע  ימים 
  כללה יפקע ההסכם במועדו המקורי, בלא שתידרש המ  –על הארכת ההסכם כאמור    כללהפקיעתו. לא הודיעה המ

ליתן בגין כך כל הודעה נוספת, ובלי שיהיה עליה לדרש נסיבות אי ההארכה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין  
הת המכל  מצד  ה  כללהחייבות  תקופת  את  בפועל  המלממש  כי  דעתה   כללהאופציה,  שיקול  לפי  תהיה  רשאית 

הבלעדי שלא לממש את תקופת האופציה, וכי על המציע לערוך הצעתו בהינתן תקופת ההתקשרות הבסיסית, ללא 
   כל הסתמכות על מתן תקופות אופציה כלשהן. 

לנמק החלטתה, להודיע וחלט ומבלי שיהיה עליה  לפי שיקול דעתה המ על אף האמור לעיל, רשאית תהיה המזמינה,   .5.2
יום מראש. בחתימתו על הסכם זה מאשר הספק כי הוראות סעיף  30על סיומו המוקדם של הסכם זה, בהתרעה בת  

 זה נקראו והובנו על ידו, וכי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך. 

 ת:נוהל ביצוע העבודו .6
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הוראות כל דין, בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז, להוראות המזמינה בהתאם ובכפוף ל  שירותיםיבצע את ה  ספקה .6.1
 מעת לעת. ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו 

  :אחריות הספק .7

הספק יהיה אחראי כלפי המזמינה על פי דין לכל נזק שיגרם למכללה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או   .7.1
 מי מטעמו. עובדיו ו/או 

מי מטעמו במסגרת ביצוע  עובדיו ו/או    ו/או    ספקעקב מעשה או מחדל של הלשלם סכום כלשהו    מכללהה  הנדרש .7.2
ישפה אות  כל סכום שתשל  ספק ה  ההעבודה,  בגין ההוצאות המשפטיות השונות שת םעל  לרבות  שא בהן בקשר י, 

 לדרישה, כאמור.  

 :התמורה .8

ו .8.1 במועדם  במלואם,  השירותים  למתן  תנאי  בתמורה  למלוא  המכבהתאם  מסמכי  ויתר  זה  ה הסכם  יהיה   ספק רז, 
  .מורה כמפורט בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרזזכאי לת

למכללה בפועל, בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי לא תשולם   זמני השידור שיסופקוהתמורה תשולם לספק בגין   .8.2
 יינר( כלשהו.  תשלום קבוע )ריט לספק כל תמורה נוספת זולת מחיר זה, לרבות כל 

 כלשהם לגופי הפרסום ו/או משרדי הפרסום עמם עובדת המכללה.  ק לא יידרש לשלם עמלות הספ .8.3

כל ההוצאות והעלויות למען הסר ספק, התמורה לספק כהגדרתה בנספח הינה סופית, ומהווה את התשלום בגין   .8.4
בגין העבודות   קספ תמורה לה זכאי ההתמורה הנ"ל מהווה את כל ה.  הכרוכות בביצוע העבודות, בלי יוצא מן הכלל

לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא יהיה זכאי לכל   ספק תנאי חוזה זה ולתקופה הקבועה בו. הבהתאם ל
 . בגין ובקשר עם העבודות נשוא הסכם זה  מכללהתשלום נוסף מאת ה

במכללה, מועד קבלת החשבון  יום מ   54התמורה תשולם לספק, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס, בתנאי שוטף +   .8.5
 הממונה על הספק מטעם המכללה.  ובכפוף לאישור 

 :ערבות ביצוע .9

ערבות בנקאית    המכללה בידי  ספק  יפקיד ההסכם זה ויתר מסמכי המכרז,  על פי    ספקלהבטחת כל התחייבויות ה  .9.1
"(. הערבות תהא תהערבו" או ""ערבות ביצוע)להלן:     ₪10,000, ע"ס  המכללהאוטונומית, בלתי מותנית, לטובת  

חודשים לאחר סיום   4ובמשך    ם )לרבות כל הארכה ו/או תקופת אופציה לפי העניין(הסכקפה במשך כל תקופת ה ת
, או נוסח דומה השומר על עקרונות למסמכי המכרז  מסמך ג'כ. נוסח הערבות יהא על פי הנוסח המצורף  הסכםה

 מראש.  המכללההערבות ובלבד שהנוסח אושר על ידי 

ל ערב .9.2 תימסר  הביצוע  ההודעה  ידי ות  לאחר  במכרז,    המכללה  הספק  של  זכייתו  לחתימת  על  על    המכללהכתנאי 
ערבות זו במועד, או לא יקיים את תוקפה    ספק. במקרה בו לא יעמיד ההסכםוכתנאי לכניסתו לתוקף של ה  הסכםה

כל ה ה  4ובמשך    הסכםבמהלך  יסודית של תנאי  יהווה הדבר הפרה  כזה והמכרז. במקרה    כםהסחודשים אחריו, 
או הדין, לחלט את ערבות המכרז   הסכםבנוסף לכל סעד השמור לה על פי תנאי המכרז, ה  המכללה רשאית,תהיה  

   בהיותו מציע במכרז, או את ערבות הביצוע, לפי העניין. ספקאשר העמיד ה

פ   כללה אי המצאת ערבות כאמור ו/או אי הארכתה, תזכה את המ .9.3 ים  ונות ובשימוש בכספרעונם של חשביבעיכוב 
 רן נועדה הערבות. המעוכבים למטרות עבו

המ .9.4 בזכויות  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  מאי  כללה אין  הנובעות  ו/או  ההסכם  הפרת  מעצם  הערבות -הנובעות  מסירת 
המ בזכויות  לפגוע  כדי  לעיל  הנזכרת  העיכוב  בזכות  אין  הארכתה.  מאי  ו/או  ו/או    כללהכאמור  לקזז  ו/או  לעכב 

 כם.הוראותיו האחרות של ההסומים אחרים על פי להפחית סכ

הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם   ספקלחלט את הערבות כאמור בכל עת בה הופרה על ידי ה  תהא רשאית  כללההמ .9.5
תוך    זה תוקנה  לא  ההפרה  7וההפרה  על  ההודעה  מתן  ממועד  המימים  רשאית   כללה.  בכספים   תהא  להשתמש 

 .עקב הפרת ההסכם פקס מה ההמחולטים לכיסוי כל המגיע ל

מ .9.6 ספקות  להסיר  מנת  שינוייעל  לרבות  הבנקאיות,  הערבויות  כל  כי  בזאת  הם  וצהר  עבור  הנעשות    ספקוהארכתן 
 לצורך הסכם זה, תעשינה על ידו ועל חשבונו. 

 : סודיות .10

הנוגע למכללה  הספק   .10.1 מידע  כל  ולא לאפשר העברת  בסודיות  עם מתחייב לשמור  ובקשר  בגין  לידיעתו  הגיע  אשר 
   אינו נחלת הכלל.וש  פי הוראות הסכם זה,  ביצוע השירותים על

 את חובתם לשמור על סודיות המידע, כאמור. הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו  הספק יביא לידיעת עובדיו ו/או .10.2
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אלא אשר הגיע לידיו בגין ובקשר עם ביצוע השירותים, למעט מידע גלוי ופומבי,  לא יעשה שימוש בכל מידע  הספק   .10.3
 . שמה נועדוע ההסכם ולמטרה לביצל

 

 םות וסעדיהפר .11

 . תהווה הפרה יסודית של הסכם זה 3,4,8,10,11  בסעיפים ספקה תהפרת התחייבויו .11.1

הפרה יסודית  כלעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים המפורטים להלן יחשבו    13.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף  מ .11.2
 זה זה ועל פי כל דין: וחוקנים לה על פי  בכל הסעדים והתרופות המ  מכללה של החוזה ויזכו את ה

נכסי  ה .11.2.1 לגבי  עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  , כולם או חלקם,  ספקהוטל 
 יום ממועד ביצועם.  30חלוטין תוך לוהעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 ו קבוע.  א זמני , כולם או חלקם, כונס נכסים או מפרק ספקונה לנכסי המ .11.2.2

  ספק הוצא נגדו צו פירוק או שה ש מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או    קיבל החלטה על פירוק  פקסה .11.2.3
לקם, או שפנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען  חהגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או  

 .1999 –לחוק החברות התשנ"ט   350ל פי סעיף  עהסדר אתם 

תימת החוזה  חלפני    מכללהנכונים או כי לא גילה לאינם    ספקוח כלשהם של הר כי הצהרה או דיו ם יתברא .11.2.4
ה החלטת  על  להשפיע  כדי  בה  היה  אשר  עובדה  במהלכו  את    מכללהאו  להמשיך  או  החוזה  על  לחתום 

 ההתקשרות עימו. 

 הסתלק מביצוע החוזה.  ספק כי ה מכללהוכח להנחת דעתה של הה .11.2.5

 כרז. דיות המצורפת למסמכי המתחייבות לשמירת סוהספק הפר את הוראות הה .11.2.6

וחד, מענק, או טובת הנאה  שאו אדם אחר מטעמו נתן או הציע    ספקכי ה  מכללהוכח להנחת דעתה של הה .11.2.7
ו/או תאם את הצעתו למכרז, במישרין או  זכלשהי בקשר עם הזכייה במכרז  בקשר לחוזה   ביצועו,  ה או 

 בעקיפין, עם אחרים.  

 . מכללהדרישות ההשירותים בהתאם ל  לא מבצע את ספקה .11.2.8

 שיונות ו/או היתרים כנדרש ו/או בניגוד לכל חוק או דין.  יבצע את העבודות או חלקן ללא ר מ ספקה .11.2.9

 כללי   .12

 כתובות הצדדים לשם קבלת הודעות בהתאם להסכם זה הינן כדלקמן: .12.1

 , כרמיאל 51רח' הסנונית  – מכללהה

 _ :_________________________________ספקה

תובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו  בדואר רגיל לפי אחת מהככל הודעה שתשלח  
( ימים מתאריך מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל; אם נמסרה 4של הצד הממוען תוך ארבעה )

  –בעת מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל עם אישור מסירה    –ביד או בדואר רשום  
 ר שיגורה.  הראשון לאחר אישו ביום העסקים

שאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, אלא לאחר ובכפוף לקבלת הספק אינו ר .12.2
 הסכמת המכללה בכתב ומראש. 

 כל הוראה בלשון החוזה הנוקטת באחד המינים )זכר או נקבה( תפורש כמופנית לשני המינים.   .12.3
 

 -חתום:ולראיה באו הצדדים על ה
 
 

__________________     __________________ 
  ספק ה       מכללה ה 
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