מכללה ירושלים
ע.ר580002723 .

הזמנה להציע הצעות 01/19
לפרסום ויח"צ
קבלת שירותי פרסום מיתוג ,אסטרטגיה שיווקית  ,קריאייטיב ,ורכישת
מדיה דיגיטלית.
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מכללה ירושלים מזמינה בזאת הצעות להעסקת חברת פרסום  /ייעוץ שיווקי ורכישת מדיה שיהיה
אמון על מתן שירותי יעוץ אסטרטגי ,שיווקי פרסומי לצורך הפצת פעילות המכללה תוך תיאום
מלא עם המנכ"ל ועם מנהלת השיווק של המכללה.

 .1רקע כללי

'מכללה ירושלים' -ותיקת המכללות בישראל נוסדה בשנת תשכ"ה ( )1964כמכללה
להכשרת מורים ,על ידי הרב ד"ר יהודה קופרמן זצ"ל .מתוך מטרה ליצור מוסד אקדמי
תורני ראשון .בשנת תשל"ז ( ,)1976קיבלה המכללה הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה
כמוסד תורני אקדמי להכשרת מורות ,הראשון מסוגו במדינת ישראל .מאז משמשת מכללה
ירושלים כספינת הדגל של המכללות בכל הקשור להישגים האקדמיים של הסטודנטים
ולרמתם הדתית והתורנית .
מסורת של מצוינות ושלווה פסטורלית הפכה את מכללה ירושלים לבית יוצר למיטב
מחנכות ומחנכי ישראל.
לבוגרי המכללה עדיפות מוכחת בקבלת משרות הוראה בזכות רמתם המקצועית והתורנית.
כמו כן ,המכללה מתאפיינת בזיקתה העמוקה ליהדות התפוצות שמתבטאת בתכנית לבנות
חו"ל שבמסגרתה מגיעות מדי שנה מעל מאה צעירות יהודיות מכל העולם לשנת לימודים
במכללה בישראל וכן במפעלים בינלאומיים שמפעילה המכללה כדוגמת חידון המתמטיקה
העולמי בחסותם של רה"מ ,הנשיא ושר החינוך.

בניגוד למכללות אחרות ,שמטרתן להכשיר מורים בלבד ,בוגרות ובוגרים רבים ממכללה
ירושלים ממשיכים ללימודי תארים מתקדמים באוניברסיטאות ומשמשים כחוקרים
ומרצים במוסדות אקדמא ים .כמו כן מפעילה המכללה תכניות מגוונות ללימודי המשך
לאחר התואר הראשון ,הן לתארים שניים בחינוך בתחומים שונים והן בתחום הטיפול,
פיתוח החשיבה ,האימון ) (Coachingוחקר השואה .המכללה מפתחת שורה של מוצרים
חינוכיים פופולאריים ,כגון :משחקי קופסא חינוכיים ,מגזין חידות היגיון ,ספרות תורנית
מקצועית ,שירה וצילומים שזוכים לתהודה רבה.
מחלקת לימודי גברים:
בנוסף לתוכניות הלימוד לנשים ,קיימת במכללה תוכנית ללימודי גברים .תכנית זו קיימת מזה 10
שנים ,ביזמת אנשי המכללה ,ראשי האגף להכשרת מורים ,מחנכים ומפקחים.
בחינוך החרדי -הר"מ (המורה לגמרא והמחנך) הוא דמות מרכזית בלימודם וחינוכם של
התלמידים .מאידך -העוסקים בהוראה היו תלמידי חכמים חרדים שלמדו שנים בישיבות ,ומשבגרו
פנו להוראה ללא כל הכשרה והדרכה ,מצומצמים בתחומי הידע בתושב"ע ,אשר נדרשו ללמד גם
מקצועות נוספים :תורה ,נ"ך ,מחשבה ועוד .על כן ,תוכנית הרמ"ים הוקמה כדי להביא את טובי
הלומדים והמורים להוראה טובה.
לתוכנית זו מתקבלים רק בוגרי  10שנים (או לפחות  7שנים לתכנית ארוכה יותר) של לימוד בישיבה
וכולל מוכרים ,מעל גיל  .18קבלתם מותנית במבחן אנסין בעומק פשט של סוגיא בגמרא וציון מעל
 .85וכן ראיון ע"י ראש המחלקה ומפקח להתאמתם והכוונתם להוראה.
תכנית הר"מים היא תכנית ייחודית המאפשרת השגת התואר במשך שנתיים עד שלוש .מסלול
הלימודים הוא תורה שבעל פה ,ובחירה בהתמחות נוספת בין תנ"ך  /מחשבת ישראל  /חינוך מיוחד
 /מתמטיקה  /אנגלית  /ספרות.
בנוסף ,במחלקת לימודי הגברים קיימת תוכנית להשלמת תואר ראשון לבעלי תעודת מורה בכיר
בלימודי יהדות ו/או חינוך מיוחד.

במכללה חברו יחד שלושה מרכיבים ראשיים:
 .1המרכיב התורני  -המכללה היא בראש ובראשונה מוסד תורני ,כלומר מוסד הרואה את
הצידוק לעצם קיומו בחינוך הסטודנטים לחיי תורה ומצוות מלאים ושלמים .יש לחתור
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למטרה זאת בעיקר על ידי לימוד תורה ועל ידי יצירת אווירה של חיי תורה ,כאשר הלימוד
מחד גיסא והאווירה מאידך גיסא חוברים יחד לעצב את דמותם של הלומדים במכללה.
בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל קם מוסד אקדמי ,שהנחת היסוד שלו היא אמונה
בתורה מן השמיים ואמונת חכמים ,וכן שמירת מצוות ,קלה כחמורה .מקצועות היהדות
כפי שהם נלמדים במכללה הם מקצועות נורמטיביים ופורמטיביים וזאת ,נוסף על היותם
מקצועות שהבוגרים ילמדו אותם בבית הספר.
 .2המרכיב האקדמי -המכללה כאשר הוקמה ,שאפה לקבל מהמועצה להשכלה גבוהה
הכרה להעניק את התואר האקדמי הראשון .מאמציה בנושא זה הוכתרו בהצלחה ובשנת
ה'תשל"ז הכירה המועצה להשכלה גבוהה במכללה ,כמכללה אקדמית לחינוך  -הראשונה
במדינת ישראל .מאז מעניקה המכללה תואר ראשון לבוגריה .הלימודים בדיסציפלינות
השונות במכללה הם ברמה אקדמית מובהקת .בוגרי המכללה מקבלים הכרה מלאה על
לימודיהם האקדמיים ,הן באוניברסיטאות בארץ והן באוניברסיטאות בחוץ לארץ ,ובכך
נפתחת לפניהם הדרך אל התואר השני בכל דיסציפילינה שבה התמחו במכללה.
בנוסף לכך ,מחלקת התואר השני של המכללה מעוטרת בשבחים רבים ,על היותה בית יוצר
למנהלים ולמחנכים מהמדרגה הראשונה .דוגמא לכך ,היא הזכייה במכרז לתוכנית "אבני
ראשה" למנהלים ,שניתן אך ורק למכללה ,וזאת בשל הרמה האקדמית המעולה במוסד.
 .2המרכיב הפדגוגי -הכשרת מורים ,המגמה המרכזית במכללה היא להכשיר מורים ברמה
אקדמית מהגיל הרך ,ועד לבית הספר התיכון .המכללה סבורה ,כי ההבדל בין ההוראה
ברמות השונות של בית הספר מתבטא בעיקר בשאלות דידקטיות ,מתודיות וחינוכיות.
המכללה רואה בהוראה ובחינוך לא רק משימה לאומית ממדרגה ראשונה  -להעמיד לרשות
בתי הספר מורים ומנהלים מקצועיים ברמה גבוהה  -כי אם גם משימה תורנית שאין
למעלה הימנה :לחנך דורות של סטודנטים ,השומרים בקפידה תורה ומצוות .אנו מציינים
בסיפוק כי אלפי בוגרות המכללה תרמו תרומה משמעותית ביותר לרשת החינוך הממלכתי-
דתי ולרשת החינוך החרדי .כיום -גם בוגרי המכללה משתלבים בצורה מיוחדת בתחומי
החינוך ומנחילים את מורשת התורה בצורה מקצועית וייחודית.
כמו-כן אנו רואים בסיפוק שמאות בוגרי המכללה המשיכו את לימודיהם לתואר השני
והשלישי ,ומשמשים כמרצים מן המניין באוניברסיטאות ובמכללות וכן במכללה שלנו
בדיסציפלינות השונות.

 .3תקופת ההתקשרות והיקפה
א .תחילת מתן השירות על ידי הזוכה הינה מיד עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המנכ"ל.
ב .תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה לשנה ( 12חודשים) עם אופציה
להארכה לשלוש שנים נוספות בכל פעם לתקופה של שנה אחת.
ג .על המציע להגיש את מסמכי ההצעה במלואם כולל הצעת המחיר.
מועדים
המועד האחרון להגשת הצעות
27/01/2019
תוקף ערבות בנקאית ע"ס ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים) בתוקף ל  15חודשים.

 .4מהות ומטרת השרות המוזמן:
נותן השירות יתבקש ליזום וללוות את כלל הפעילות של המכללה בנושאים המפורטים להלן במהלך
תקופת ההתקשרות ,ולעמוד מול מנהלת השיווק של המכללה.
מנהלת השיווק של המכללה ביחד עם נותן השרותים ,יבנו את האסטרטגיה השיווקית הנכונה לכל
מחלקה ועל המציע לפעול בתחומים הבאים:
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שירותי יח"צ

-

מתן שרותי יחסי ציבור  ,הכוללים סיקור תקשורתי של אירועים שונים של המכללה
באונליין ובאופליין בהם נמצא קהל היעד של המכללה (ע"פ המחלקות השונות).

קריאייטיב ,קופירייטינג ועיצוב:

-

מיתוג
קופירייטינג למסרים השיווקיים בהתאם לאסטרטגיה של מחלקת השיווק.
בניית קונספט לפרויקטים הנדרשים מעת לעת.
עיצוב מודעות והתאמות גודל ) מודעות שיווקיות ,חוברות ,פלאיירים ועוד(.
עיצוב חומרים שוטפים.
עיצוב באנרים.
תכנות וקידוד התאמות גודל של באנרים בהתאם לדרישות גוגל ,פייסבוק וכדומה.
זכויות עבור שימוש בתמונות.

פרסום באופליין:

-

שיווק ופרסום במדיות השונות באופליין (עיתונות כתובה ,רדיו ,שבועונים ,מקומונים וכו'-
מתן חבילות שונות של חשיפה).

שיווק דיגיטלי:

-

שיווק דיגיטלי במדיות השונות (אתרי אינטרנט ,מדיה חברתית ,רשתות חברתיות
(פייסבוק ,אינסטגרם ,מנועי חיפוש וכו') .
תחזוק דף פייסבוק ומענה תמידי לפניות.
פעילות אאוטבריין.
קידום בגוגל ובמדיה החברתית  -שירותי  ,PPCרימרקטינג ,וכדומה -למיקסום פוטנציאל
הלידים המתעניינים והמבקרים באתר המכללה.
פרסום דפי נחיתה והשארת פרטי מתעניינים.
פילוח נתונים של המתעניינים והלידים הנכנסים.

שירותים נוספים:

-

יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים במגוון פעילויות לטובת :חסויות ,תוכן שיווקי ועוד.
תוכנית שיווקית מפורטת ואופרטיבית שנתית עם לוחות זמנים (בתיאום עם מנהלת
מחלקת השיווק).

 .5פיקוח המכללה
א .המציע יתחייב לאפשר למנהלת השיווק של המכללה או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו ,לפקח
על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם המצורף למסמכי הסכם זה שייחתם בעקבותיו ,לרבות
פיקוח על השירותים שהמכללה תממן.
ב .המציע יתחייב להישמע להוראות מנהלת השיווק של המכללה בכל העניינים הקשורים למתן
השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם המצורף למסמכי מכרז זה.

 .6תנאי סף
א .ותק של ארבע שנים לפחות ,כולל מדדים מוכחים להצלחות בנושאים הבאים:
א .1.ייעוץ אסטרטגי וניהול תהליך מיתוג במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי
א .2.תרגום מסרים שיווקיים לתוצרים קריאטיביים.
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א .3.הפעלת קמפיינים במדיה הדיגיטלית במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי (הדתי לאומי
והחרדי).
א .4.ניהול תקציב פרסום משמעותי
ב .זמינות מיידית לביצוע העבודה.
ג .מינימום מועסקים במשרד שלושה עובדים) .יש לפרט שמות ובעלי תפקידים אשר יהיו בקשר
ישיר  /נותני השירותים למכרז זה)
ד .המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 10,000בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
ה .הגשת אישור ניכוי מס במקור.
ו .יש לפרט את הניסיון ולהוסיף שמות ממליצים.
ז .עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בשיווק מוסדות לימודיים.
דרישות נוספות:
על הרפרנט מטעם הזוכה לדעת שפות כדלהלן:
ידיעת השפה העברית על בוריה .כושר הבעה בכתב ובע"פ (בעברית (ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.

 .7התהליך לבחירת הזוכה
התהליך לפיו ייבחר הזוכה הינו:
המכללה תבחן רק גופים העומדים בתנאי הסף.
בשלב הראשון תיבחן איכות ההצעות
שלב שני -ראיון
שלב א' ושלב ב' הינם חלק מדירוג האיכות של ההצעות .
שלב שלישי הצעות המחיר
בחינת איכות ההצעה תכלול:
ניסיון המציע
א .התרשמות כללית מהמשרד וצוותו המקצועי
נקודות להתייחסות ועדת המכרזים בדירוג פרק זה הן:
 ניסיון מקצועי של המציע ועובדיו ,המרכיבים את הצוות המקצועי שבו ,וכן רמת
מקצועיותם.
 התרשמות מתיק עבודות ,המלצות ורשימת לקוחות של המציע בעבר ובהווה ,וכן היקף
הקמפיינים והתמשכותם.
 התרשמות מרמת הזמינות של המציע ללקוחות.
 התרשמות מהתקשרויות של המציע עם פלטפורמות הפרסום והמדיות השונות.
לאחר בחינת ההצעות יזומנו לראיון החברות שיקבלו את הציון הגבוה ביותר.
ב .הראיון יבוצע לאחר דירוג הניסיון
פרק הצעת המחיר:
לאחר הראיון ,יבדקו הצעות המחיר של הצעות שעברו את שלב האיכות ויינתן ניקוד להצעות לפי
מחירן.
ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שתקבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר ,לאחר שקלול של הניקוד
הסופי שניתן לאיכות ההצעה לאחר הצגתה ,עם הניקוד שניתן למחיר ההצעה .המשקל שיינתן
לאיכות ההצעה יהיה  60%מהציון הסופי והמשקל שיינתן למחיר ההצעה יהיה  40%מהציון הסופי.

ערבות משתתף

א .כתנאי להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד
המחירים לצרכן בסך  ₪ 10,000היא ערבות המשתתף) להלן ":הערבות") הערבות תהיה בנוסח
המצ"ב לחוברת המכרז.
הערבות תהיה בלתי מותנית ובת תוקף ל  15חודשים.
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ב .הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע על פי תנאי המכרז ובכלל זה חתימה על
ההסכם ,במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ,במועד כפי שיקבע על ידי המכללה.
ג  .אם תודיע המכללה למציע על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת ההסכם עמו.
ד .הערבות תוחזר לידי המציע ,זולת מציע ההצעה הזוכה ,בתוך  45ימים מיום שניתנה הודעה על
הזוכה במכרז.

 .7הנחיות כלליות להגשת ההצעה
המעטפה תכלול:
א .תנאי הסף יש לכלול את כל המסמכים והפרטים הנכללים בתנאי הסף של מכרז זה ראו נספח 2
ב .הצעה לקונספט קריאייטיבי .
ג .הצעת המחיר -יש לכלול אחוז הנחה עבור עלות החודשית הקבועה במכרז לטובת ליווי חודשי
בנוסף לפירוט בטבלת השירותים.

 .8תשלום
א .המכללה תשלם לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במפרט מכרז זה על נספחיו כנדרש במפרט
מכרז זה ,בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על ידי המציע הזוכה ,בכפוף לקבלת הזמנת עבודה
מהמכללה.
ב .מובהר בזאת כי בכל מקרה המכללה לא תשלם מעבר ל  ) ₪15,000חמישה עשר אלף ( (₪לא
כולל מע"מ ( לחודש עבור עבודת ריטיינר לשירותי הייעוץ ,הליווי והקריאייטיב ,כמפורט בסעיף
 3לעיל .הזמנות הפרסום (באופליין ובאונליין) תבוצענה על-ידי נותן השרות ,באחריותו ותשולמנה
על ידו .סך התשלומים עבור הפרסום יהיה כל סכום שיקבע על-ידי המכללה על-פי שיקול דעתה
ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על  ₪ 800,000לכל תקופת החוזה ,לא כולל מע"מ .מובהר בזאת
כי נותן השרותים לא יהיה זכאי לקבל מן המכללה כל תשלום נוסף מעבר למפורט לעיל.

 .9החתימה על ההסכם
א .המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם המצורף כמסמך ג'
למכרז זה ,תוך  7ימים מיום שיידרש לעשות כן.
ב .אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז ,על כל המשתמע מכך ,לרבות
אפשרות המכללה לחילוט הערבות של המציע אשר הוכרז כזוכה.
ג .במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על ההסכם או במקרה של הפרה אחרת של
ההסכם בסמוך לאחר חתימתו רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז .
במקרה כזה יחול האמור במסמך זה לרבות נספחיו על הזוכה החלופי.
ד .במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע
הבא בתור אחריו,בתנאים המפורטים לעיל.

.10היררכיה בין המכרז להסכם
א .ההסכם המצורף למפרט מכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש
לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו ) על נספחיו ( כמסמך אחד משלים זה את זה.
ב .בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם  ,יגבר נוסח ההסכם.

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

שאלות והבהרות
שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד למייל  chayam@michlalah.eduעד לתאריך
 24/01/2019בשעה  10:00בלבד .תשובות תימסרנה בכל ההקדם לאחר התאריך כאמור.

העדר יחסי עבודה
השירותים הנדרשים על ידי המכללה כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על בסיס קבלני ,ללא תחולת
יחסי עבודה בין המכללה לבין הזוכה או מי מעובדיו

העסקת עובדי הזוכה
כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה ,לרבות הרפרנט מטעם הזוכה לצורך עבודה מול
המכללה ,וכן שכר עבודתם ונלוות כל אלה יחולו על חשבון המציע.

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

פיקוח המכללה
 .1המציע יתחייב לאפשר למכללה ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו ,לפקח על ביצוע
מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו ,לרבות פיקוח כספי ומקצועי על השירותים
שהמכללה מממנת.
 .2המציע יתחייב להישמע להוראות המכללה בכל העניינים הקשורים באספקת השירותים
כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

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

.13הנחיות להגשת הצעות
א .את חומר המכרז ניתן להוריד מאתר המכללה  www.michlalah.eduבלבד.
ב .המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא  27/01/2019בשעה  14:00הגשת המכרז תעשה
בתיבת המכרזים שנמצאת בסמוך למשרדה של גב' חיה מורי עוזרת המנכ"ל ,בכתובת ברוך דובדבני
 36ירושלים ,בניין לימודים ראשי קומת כניסה ,חדר  ,311בין השעות .9:00-14:00
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ג .על המציע להגיש את הצעתו למכרז כשכל מסמכי המכרז חתומים בעט על ידו וכוללים את כל
הפרטים המבוקשים וכן לצרף את המסמכים והאישורים כנדרש במכרז זה.
ד .הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז
וההסכם המצורף לו על נספחיו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.
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נספחים
נספח  1למפרט המכרז הסכם למתן שירותים.
נספח  2למפרט המכרז המציע תנאי סף נספח  3למפרט המכרז טופס הצעת מחיר .
נספח  4למפרט המכרז התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
נספח  5למפרט המכרז אישור עריכת ביטוחים
נספח  6למפרט מסמכי תשלום
נספח  7ערבות בנקאית
נספח  8תצהיר על תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים והעדר הרשעות
נספח  9אישור רו"ח מטעם המציע
נספח  10קריטריונים לבחינת הצעות
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נספח 1
הסכם למתן שירותי פרסום שיווקי ויחסי ציבור
שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בשנת_____
בין:
מכללה ירושלים
ח.פ580002723 .
)להלן" :המכללה("
מצד אחד
לבין:
שם_______________________ :
כתובת________________ :
ח.פ______________ .
נושא ת.ז__________ .
)להלן" :נותן השירותים("
מצד שני
מבוא
הואיל והמכללה פרסמה מכרז מכרז מס  01/19לפרסום ויחסי ציבור ) להלן ":המכרז" ( העתק
של המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
הואיל ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של
המכללה מיום __________והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות
המכרז ,הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.
והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המכללה את השירותים המפורטים
במכרז ,בהצעה בהסכם זה באופן ,במועדים ובתנאים הכול כמפורט בהסכם זה לרבות במכרז
ובהצעה ) להלן" :השרותים") .
והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין
המכללה לבין נותן השירותים ,ו/או מי מעובדיו.
המבוא והסכם זה
.1
.2
.3
.4

.5

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם
זה.
הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עמו.
בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.
הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז ,אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע
מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאית המכללה על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם
זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.
הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל
שהן ישימות על הוראות הסכם זה.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יגברו
הוראות הסכם זה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 .6הצהרות הצדדים
 6.1המכללה מצהירה בזאת כי תקצבה פעילות זו במסגרת פעילות המכללה השנתית.
 6.2נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים ,וכי מתן
השירותים על ידו למכללה בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל
הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
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 6.3עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות
האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי ,הניסיון
והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
 6.4נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את
ביצוע השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין,בין במלואם ובין בחלקם ,לצד שלישי כלשהו,
אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי מנהלת השיווק של המכללה.
 .7היתרים רישיונות ואישורים
 7.1נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק ברשיונות ובאישורים הדרושים בהתאם
להוראות כל דין ,נותן השירותים מתחייב להציגם למכללה בכל עת שידרש.
 7.2מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי
מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד
שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.
 7.3נותן השירותים מתחייב להודיע למכללה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על
כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.
 7.4נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים נשוא הסכם זה.
 .8תקופת ההסכם
 8.1הסכם זה נחתם לתקופה של שנה אחת מיום __________ ועד ליום__________ .
 8.2למכללה קיימת האופציה להארכת ההסכם בשלוש שנים נוספות ,שנה בכל פעם ,והכל
בכפוף לאישור המכללה בכתב.
 8.3המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לפני תום
תקופת ההתקשרות ,ובלבד שתודיע על כך לנותן השירות שלושים יום מראש ובכתב.
 8.4בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המכללה ,לא תהיה על המכללה חובה לפצות את נותן
השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין שהוא ,למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור
השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.
 8.5בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,נותן השירותים מחויב להעביר למכללה
את כל החומר שברשותו והשייך למכללה או את כל העבודה שעשה עבור המכללה עד להפסקת
ההסכם ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר
כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות בגין תשלום המגיע לו.
 8.6למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים המפורטות להלן
בהסכם זה יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה ולמשך שלוש שנים מיום הפסקת הסכם זה.
 .9השירותים שיינתנו על ידי נותן השירותים
 9.1בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים ,מזמינה בזה המכללה מאת נותן השירותים קבלת
שירותי פרסום ויח"צ ,כמפורט במכרז.
 9.2נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ,במכרז ובהצעה ,בהתאם
לדרישות המכללה ,להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
 9.3למען הסר ספק ,מובהר ומודגש בזאת כי המכללה אינה מתחייבת לפנות לנותן השירותים
באיזה זמן מן הזמנים בתקופת חלותו של הסכם זה ולבצע הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא
הסכם זה .פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי
המכללה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
 9.4מקום מתן השירותים :נותן השירותים יספק את השירותים במשרדיו למעט במקרים בהם
לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על נותן השירותים ליתן את השירותים במקום
אחר .הרשות בידי המכללה להורות לנותן השירותים לספק את השירותים במקום אחר ,ובלבד
שאין בכך ,לדעת המכללה ,משום הכבדה בלתי סבירה על נותן השירותים.
 9.5נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
 9.6נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן אישי.
 .10פיקוח המכללה
 10.1נותן השרותים לא יבצע הזמנת עבודה למתן שרותים ללא קבלת אישור מראש ובכתב
ממנהלת השיווק.
 10.2נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המכללה או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו ,לפקח
על ביצוע המכרז ,ההצעה וההסכם ,לרבות פיקוח על השירותים.
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 10.3נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המכללה בכל העניינים הקשורים במתן
השירותים.
 10.4במידה ויימצאו ליקויים בתפקוד נותן השירותים ,נציגי המכללה יעבירו את הערותיהם אליו,
והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים תוך  7ימים ממשלוח ההערות.
 10.5נותן השירותים יידרש להגיש למכללה אחת לחודש סקירה בכתב אודות הפעילות שבגינה
הוא זכאי לקבל את תשלום הריטיינר החודשי .בנוסף ,בסוף שנת העבודה ,יגיש נותן השרותים
דוח בכתב לסיכום הפעילות השנתית.
 10.6מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למכללה לפקח ,להדריך או להורות
לנותן השירותים ,אין בהם כדי לשחרר את נותן השרותים מהתחיבויותיו ואחריותו לפי הסכם זה.
 .11העדר זכות ייצוג
 11.1מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן ,שלוח או נציג של המכללה
ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המכללה בעניין כלשהו ,וזאת בהתחשב במהות
השירותים נשוא הסכם זה.
 11.2נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל
נזק למכללה או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.
 11.3ייצוג המכללה לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המכללה ,מראש ובכתב.
 .12שימוש בכלים ובחומרים
 12.1כל הכלים ,החומרים ,התוכנות וכיו"ב הדרושים לשם אספקת השירותים,יירכשו על ידי
נותן השירותים ועל חשבונו ,אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב .המכללה לא תשלם לנותן
השרותים כל תשלום נוסף מעבר למפורט במפורש בהסכם זה.
 12.2כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך אספקת השירותים ,יהיו
מסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.
 12.3מובהר כי עשיית שימוש בכלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב
לכל דבר ועניין כהפרת הסכם זה.
 .13איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
 13.1נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המכללה ,ובלבד שלא יהיה
בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.
 13.2על אף האמור ,נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר ,באופן שיש בו לדעת
המכללה משום פגיעה באספקת השירותים לפי הסכם זה.
 13.3נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או
בין התחייבויותיו על-פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או האישיים ,בין בשכר או
תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ,לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים.
ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים ,זולת
במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה ) להלן" :ניגוד עניינים") " .ניגוד עניינים "משמעו
אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
 13.4לא יימצא נותן השירותים במצב של ניגוד עניינים .היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים,
ידווח נותן השירותים על כך מיד לנציג המכללה המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המכללה
בנדון.
 .14התמורה
 14.1תמורת ביצוע השירותים ומלוי יתר התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה תשלם
המכללה לנותן השרותים בגין פעילות חודשית כמפורט בהסכם זה ,בהתאם להצעה שהוגשה על ידי
נותן השירותים במכרז ובכפוף להזמנת עבודה  .המכללה תשלם לנותן השרותים עבור הזמנת עבודה
שאושרה על ידה רק לאחר שנותן השרותים ימציא לה עותק מקורי של הפרסום שבוצע במדיה/
בעיתון על ידו.
 14.2יצוין כי ,במידה ורכישת מדיה כלשהי לא מופיעה בטבלת הצעות המחיר המצ"ב ,המכללה
רשאית לקבל הצעת מחיר נוספת ולתת לזוכה במכרז אפשרות להשוות אותה.
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 .15דרך תשלום התמורה
 15.1אחת לחודש במהלך חלותו של הסכם זה יעביר נותן השירותים למכללה חשבון ) להלן :
"דרישת תשלום") ,מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו  .הדרישה תכלול את תאריכי
העבודה ,תיאור השירות שניתן בכל יום נתון ,חתימת נותן השירותים וחתימת נציג המכללה.
 15.2המכללה תבצע תשלומים בגין דרישת תשלום שקיבלה מנותן השרותים ,רק לאחר אישור
הדרישה על ידי המכללה במלואה או בחלקה .ולאחר שנותן השרותים המציא לה עותק מקורי של
הפרסום או המדיה.
 15.3על המכללה להודיע לנותן השירותים בתוך  14יום מיום קבלת הדין וחשבון ,איזה חלק מן
הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליה.
 15.4על נותן השירותים להגיש למכללה חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום בכתב על ידי
מנהלת השיווק.
 15.5מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .נותן השירותים מתחייב
לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן
השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
 15.6התשלום יתבצע על-ידי המכללה בהעברה בנקאית שוטף 65+מיום הגשת החשבונית.
 15.7לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למכללה בגלל עיכובים בתשלום התמורה
כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או במקרה בו דרישת התשלום
או הדו"ח לא אושרו.
 15.8נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה מיד כל סכום עודף שקיבל מהמכללה.
 15.9למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המכללה לא תהא אחראית לכיסוי גרעון כלשהו
שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים.
 .16קיזוז
נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המכללה תהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המכללה לשלם
לנותן השירותים על פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל סכום המגיע למכללה מנותן
השירותים על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר.
 .17נזיקין
 17.1נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא
לגופו או רכושו שלו או לרכוש המכללה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או
עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
 17.2מוסכם בין הצדדים כי המכללה לא תשא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא
שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה
או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.
 17.3נותן השירותים מתחייב לשפות את המכללה על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל
סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו
של הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המכללה.
 .18חובת ביטוח
 18.1מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של נותן השירותים על פי כל דין ו/או הסכם
זה ,מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים ,בידיו ועל חשבונו ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל ,ביטוחים לטובתו ולטובת המכללה ,בסכומים ובגבולות
אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו של נותן השירותים ,ובלבד שלא יפחתו
מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים נספח א ,המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :אישור קיום ביטוחי נותן השירותים" ו" -ביטוחי
נותן השירותים") .הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין
ביטוחי אחריות מקצועית לתקופה של שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם.
 18.2נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ,בגין כל נזק ו/או
אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או עבורו
למקום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר השירותים
ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ,וכי הוא
פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור ,הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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18.3

18.4

18.5
18.6

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה ,נותן השירותים מתחייב להמציא למכללה את
טופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח  ,5חתום על ידי מבטחו ,עם חתימת הסכם זה
ובכל מקרה לא יאוחר מ 7 -ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו עם
תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף (או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף
 18.1לעיל) ,ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור .בכל מקרה של
אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא נותן השירותים לבין
האמור בהסכם זה ,מתחייב נותן השירותים לגרום לשינויי הביטוחים באופן מידי ולא
יאוחר מ 3 -ימים מדרישת המכללה ,על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע למכללה ,כי מי מביטוחי נותן השירותים עומד
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור באישור קיום ביטוחי נותן
השירותים ,על נותן השירותים לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום
ביטוחים חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
ביטוחי נותן השירותים יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה.
נותן השירותים מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי
נותן השירותים .נותן השירותים אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום
השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי נותן השירותים.

 18.7למען הסר ספק ,מוסכם ,כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא
חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ונותן השירותים מצהיר ומתחייב ,כי הוא מנוע
מלהע לות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה בקשר
לגבולות האחריות האמורים ו/או לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם.
 18.8אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי המכללה
ו/או הבאים מטעמה ו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על
הבאים מטעמו.
 18.9מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי
דין ,נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר
לשירותים ,את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה ,ולקבל בכתב את הסכמתם
לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו (לרבות
במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפטור בסעיף  18.2לעיל והמצאת אישור
עריכת ביטוח) .למען הסר ספק ,נותן השירותים יהא אחראי כלפי המכללה ו/או צד ג'
בקשר לשירותים במלואם ,בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או ספק משנה מטעמו.
 18.10לא מילא נותן השירותים אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה ,לרבות לא
הציג את אישור קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח ,יהווה הדבר הפרה
יסודית של הסכם זה ,אולם לא יהיה בכך לפטור את נותן השירותים מהתחייבות
כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.
 .19זכויות יוצרים
 19.1כל השירותים שיסופקו על ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם ,ללא יוצא
מן הכלל ,ייחשבו כקניינה המוחלט של המכללה.
נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ,או תוצאותיהם ,ללא אישור
מראש ובכתב של המכללה .המכללה תהיה זכאית לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן
השירותים ,או לאחר מכן ,כל תוכנית ,מסמך ,או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.
 19.2זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למכללה כחלק מהסכם זה ,לרבות חוות דעת ,
דו"חות ,מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למכללה ,והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור
זכויות אלה.
 19.3המכללה תהיה רשאית לפרסם כל חומר שיימסר לה על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם
זה.
 19.4נותן השירותים מתחייב כי אין ולא יהיה באספקה של השירותים למכללה או השימוש בהם
על ידי המכללה ,הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא יישא באחריות
הבלעדית על הפרת כל זכות הנתונה לצד שלישי כלשהו (היה וזכות כזו תופר).

14

 .20שמירת סודיות
 20.1נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל גורם,
במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג
שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל ) להלן":מידע סודי" ) שיגיעו לידי נותן
השירותים ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר
עם המכללה ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן ללא אישור המכללה מראש ובכתב.
 20.2נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו
או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המכללה.
 20.3המכללה רשאית להורות לנותן השירותים הנחיות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר
דרישות המכללה בנדון.
 20.4נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה ,
אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המכללה המוסמך.
 20.5נותן השירותים מתחייב למסור למכללה מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את
כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע ,מסמך או נכס שנמסר לו על
ידי המכללה ,ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי
הסכם זה.
 20.6נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק
העונשין,התשל"ז . 1977
 20.7עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעביר למכללה בצורה מלאה ,מסודרת
ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה
(להלן":המידע") .כל המידע יועבר למכללה בכל אופן שבו הוא קיים ) בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ
ו/או כל אופן אחר),בלוח זמנים שייקבע ע"י המכללה ,וללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק,
מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המכללה.
 20.8נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור
על התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה.
 .21נציג המכללה
 21.1נציגת המכללה לביצוע הסכם זה הוא מנהלת השיווק.
 21.2הזכות בידי המכללה להחליף את נציגה מעת לעת ,ובלבד שתיתן על כך הודעה בכתב.
 .22ישוב חילוקי דעות
 22.1אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים להסכם ,מסכימים הצדדים לנסות וליישב
את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר ,או בסיועו של מגשר ,וזאת אם יסכימו על כך שני הצדדים
בכתב.
 22.2היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר בתוך  7ימים מפרוץ חילוקי הדעות,
יועבר הנושא לבוררות כמפורט לפי סעיף  23להלן.
 .23תניית שיפוט
במקרה של מחלוקת או חילוקי דעות בין הצדדים בכל הקשור להסכם זה ,תועבר המחלוקת
להכרעת בורר יחיד ,עו"ד במקצועו אשר ימונה על ידי יו"ר ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין.
הבורר לא יהיה מחוייב לסדרי הדין ו/או לדיני הראיות ויוכל לפסוק לדין או לפשרה ,אולם הבורר
יהיה חייב לנמק את החלטותיו .חתימה על הסכם זה כמוהה כחתימה על הסכם בוררות.
 .24כתובות והודעות
 24.1כתובת נותן השירותים והמכללה הינן כמפורט בראש ההסכם.
 24.2כל הודעה על פי הסכם זה מצד אחד למשנהו ,תישלח בדואר רשום לכתובות שבראש הסכם
זה.
 24.3נותן השירותים רשאי להודיע למכללה ,מעת לעת ,על שינוי בכתובתו .הודעה לפי סעיף זה
תינתן לנציג המכללה בכתב.
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 .25ביקורת
 25.1חשב המכללה ,המבקר הפנימי של המכללה או מי שמונה לכך על ידם ,יהיו רשאים לקיים
בכל עת ,בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה ,ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן
השירות ,או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.
 25.2ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים,
לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם .בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות
לתשלום שכר כנדרש.
 25.3נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם
כל מידע או מסמך כמתואר לעיל ,וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון ,ככל שישנם בידו.
נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או
לרשומות שיידרשו על ידי המכללה.
 25.4נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע
ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.
 .26שינוי בהסכם או בתנאים
 26.1מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב
ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים .מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב
כוויתור על אותה זכות.
 26.2נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי
כלשהו ,אלא באישור מראש ובכתב של המכללה .זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם
זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו ,אלא באישור מראש ובכתב של המכללה.
 26.3ניתנה הסכמת המכללה כאמור ,לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה ,כדי לשחרר את נותן
השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המכללה ,לקיום
ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.
הן נותן השירותים והן המוסב ,יהיו חייבים ביחד ולחוד ,לקיים ההתחייבויות הנובעות מן ההסכם.
הפרת סעיף זה ,תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .27אי מילוי חיוב על ידי נותן השירותים
 27.1היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו ,רשאית המכללה מבלי לגרוע מכל סמכות
אחרת הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה ,לבצע את אחת או יותר מהפעולות
הבאות:
 27.1.1לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה ,ולקזז את
ההוצאות שנגרמו לה בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.
 27.1.2להודיע לנותן השרותים כי עליו לתקן את ההפרה תוך  14יום מיום הדרישה ,ואם לא יעשה
כן בתוך המועד כאמור ,רשאית המכללה לבטל הסכם זה.
 27.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה את כל ההוצאות
הישירות והעקיפות שהיו לה בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על ידי נותן השירותים,
ולשפות את המכללה בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.
 .28מיצוי זכויות
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה והמכרז על נספחיו מהווים ביטוי שלם ומלא של
זכויות הצדדים ,והם מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג ככל שהיו קודם לחתימתו.
ולראייה באו הצדדים על החתום
_____________________
המכללה

_____________________
מורשה חתימה נותן השירותים
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נספח 2
המציע -תנאי סף
תיאור המציע:
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים:
שם המציע

___________________

מספר רישום

___________________

כתובת

___________________

כתובת מייל

_____________________________

טלפון ___________________ פקס______________
שם איש קשר ותפקידו______________________ :
טלפון איש קשר:

______________________

מייל איש קשר:

______________________

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון המציע במתן שירותי פרסום כמפורט להלן
שם המסגרת/
מזמין
השירות/הפרויקט

פרטים בדבר
המסגרת
ומהות השירות
שניתן על ידי
המציע/בדבר
השירות-הפרויקט

שנות
הפעלת
המסגרת/מתן
השירות/הפעלת
הפרויקט
יש לציין משנה ועד
שנה

פרטים בדבר אנשי
קשר
יש לציין שם ,כתובת
ומס' טלפון

ניתן להוסיף פרטים ומסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע.
נגישות מיידית לביצוע העבודה____________________________ :
מספר מועסקים בחברה  +שמות ופירוט התפקידים:
_________________________________.
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מצורפים המסמכים הבאים:
אישור ניכוי מס במקור.
המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו . 1976
ערבות בנקאית.

על החתום:
_______________
תאריך

______________
שם וחתימה
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נספח 3
טופס הצעה  -הצעת מחיר
לכבוד
ועדת מכרזים
מכללה ירושלים
הנדון :הצעה למכרז שירותי פרסום ויח"צ
תיאור המציע:
על המציע למלא הטופס בשלמותו.
המציע יפרט את הפרטים הבאים:
שם המציע___________________
כתובת___________________
טלפון ___________________ פקס______________
אני הח"מ ___________________ ח.פ _________________ .נושא ת.ז_____________ .
(להלן" :המציע")
כתובת __________________________ טל ______________פקס_______________
לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,מגיש בזה את הצעת המציע למכרז זה,
כדלקמן:
עלות ריטיינר חודשי על סך _________________ לא כולל מע"מ.
המהווה הנחה בסך של _________________ אחוז מהסכום המרבי בסך  )₪ 15,000חמישה
עשר אלף ( ₪לא כולל מע"מ.

______________________
חתימת המציע
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סוג פרסום

הערות

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

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

חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
סטריפ גלריה
בשבע
חדשות עמוד פרוצס ארצי
חדשות אחרון " 1ארצי
חדשות חצי עמוד פרוצס ארצי
יום ליום
חדשות עמוד פרוצס
חדשות אחרון "1
חדשות חצי עמוד פרוצס
משפחה
עמוד פרוצס לפני אמצע
מגזין לימודים
קו עיתונות דתית
עמוד פרוצס לפני אמצע
חצי עמוד
תכלס
חזק
מקומונים בבית שמש
עולם קטן
קרוב אליך
שביעי
פנימה
קמפיין חודש דיגיטל באנרים ברחבי
האתר
ערוץ 7
חדרי חרדים
כיכר השבת
סרוגים
כיפה
חרדים 10
קמפיין רדיו

קמפיין פייסבוק מפולח לקהל מטרה

עלות
בש"ח
ליחידה
)לא כולל
מע"מ(

תשדיר  30שניות כ 10-תשדירים ביום
חמישה ימים רדיו "קול חי" ו "קול ברמה"
תשדיר  20שניות כ 10-תשדירים ביום
חמישה ימים "קול חי"" ,קול ברמה"
שלושה שבועות

שירותי דפוס
הדפסת חוברת 20
עמודים ,כרומו ,נייר קשיח,צבעוני
פליירים
רולאפ
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נספח 4
מבוא

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל ונחתם בין ____________ (להלן ":נותן השירותים" ) לבין מכללה ירושלים )להלן :
"המכללה" ) הסכם מיום_______ בחודש _______שנת _______ (להלן ":ההסכם" (
לאספקת השירותים המפורטים בהסכם ) להלן ":השירותים" )
והואיל ואני מועסק על ידי נותן השירותים ,כעובד או כקבלן ,בין השאר ,לשם אספקת השירותים
למכללה.
והואיל והמכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו,
קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות
התחייבות זו ,וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע
כהגדרתו להלן;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי
או יבוא לידיעתי מידע ( Information) ,או ידע ) ( Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות
דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91
לחוק העונשין תשל"ז . 1977 -מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע
לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל" קיצור דרך " לשם הגעה למידע שהכלל
יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי
לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות
)להלן ":המידע").
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל
אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג
המכללה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למכללה או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית
לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז .1977
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפי מכללה ירושלים כדלקמן:
.1המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
.2לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.
.3להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,
ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם
לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.
 .4ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על ידי נותן
השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא
להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד
כל שהוא.
.5לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות
זו לרבות שמירה על סודיות המידע ,בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה
בטיחותית ,נוהלית או אחרת.
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.6להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו
של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
.7להיות אחראי כלפי המכללה על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,
אשר ייגרמו למכללה או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה
אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
.8להחזיר למכללה ולחזקתה מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי
מהמכללה או השייך למכללה או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל
אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המכללה .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
.9שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב
התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למכללה או שבעטיו אני עשוי להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למכללה
לבין עניין אחר .בגדר " עניין אחר" ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי
חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו ,בהון מניות ,בזכות
לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שאני או מעסיקי או
שותפי ,או עובד העובד עימי או בפיקוחי ,מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן" :עניין אחר").
.10בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי
במסגרת מתן השירותים למכללה לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או
קרובי חבר בו.
.11בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא
ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת
חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר
מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז . 1997-וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -
.12התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין המכללה.
.13מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר התקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל הוראות
כתב התחייבות זה.
.14מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית
למכללה על פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.
ולראיה באתי על החתום
היום __ בחודש ___ שנת____
שם פרטי ומשפחה __________________ ת"ז_____________ :חתימה_____________ :
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לכבוד

נספח 5

מכללה ירושלים ע.ר 580002723
בית וגן – ברוך דובדבני 36
ת.ד 16078
ירושלים
(להלן :״המכללה")
הנדון :אישור עריכת ביטוח

עבור
ערכנו
כי
מצהירים,
בע"מ
לביטוח
חברה
אנו החתומים מטה
______________________ (להלן :״נותן השירותים״) את הביטוחים המפורטים להלן ,בקשר עם הסכם
שנחתם בין המכללה לנותן השירותים למתן שירותי פרסום שיווקי ויחסי ציבור מבלי לגרוע מכלליות האמור
לרבות שירותי קריאייטיב ,קופירייטינג ,עיצוב מודעות ובנארים למדיות השונות ,שיווק דיגיטלי ,שירותי
קידום במדיות ,הכנת תוכנית שיווקית ,פילוח נתונים וכל שירות נלווה (להלן " :השירותים" ) ,וזאת
שני התאריכים נכללים (להלן" :תקופת
ועד ליום
לתקופה המתחילה ביום
הביטוח"):
 .1ביטוח אחריות מעבידים – פוליסה מספר _________________.
ביטוח אחריותו של נותן השירותים ,על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים תש"ם ,1980-כלפי עובדיו ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה
מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,לרבות בקשר לשירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך
של  ₪ 20,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל:
חבות כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,היה וייחשב נותן השירותים למעבידם .הביטוח מורחב
לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי
נותן השירותים ו/או נטען כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות נותן השירותים כלפי עובדיו.
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -פוליסה מספר _________________.
ביטוח אחריותו של נותן השירותים ,על פי דין ,בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש ,שנגרם ו/או
ייגרם לצד שלישי בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך
של  ₪ 2,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל:
חבות בגין קבלנים קבלני משנה ועובדיהם ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .רכוש המכללה
יחשב לרכוש צד שלישי .הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו .הביטוח
יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .3ביטוח אחריות מקצועית  -פוליסה מספר ________________.
לכיסוי אחריותו של נותן השירותים ,על פי דין ,בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד נותן השירותים ו/או
מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים ,בגבולות
אחריות אשר לא יפחתו מסך של  ₪ 1,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול
חריג או הגבלה בקשר ל :אי יושר עובדים ,חריגה מסמכות בתום לב ,פגיעה בפרטיות ,נזק כספי ,הוצאת
דיבה ,השמצה ו/או לשון הרע ,קניין רוחני למעט פטנטים ,הפרת סודיות .הביטוח מורחב לשפות את
המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או
מחדל של נותן השירותים ו/או של הבאים מטעמו ,הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,מבלי לגרוע מביטוח חבותו של נותן
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השירותים כלפי המכללה .הביטוח כולל תקופת גילוי בת  6חודשים .התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה
יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים אך לא לפני _______________.

כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

היקף הכיסוי בביטוחים ,למעט בביטוח אחריות מקצועית ,אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח
הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות,
בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.
אנו מאשרים כי בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ,אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי
לגרוע מזכויות המבטח וחובות נותן השירותים על פי הדין.
הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על נותן השירותים לא תפגע
בזכויות המכללה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ,ומבטחו של נותן השירותים
מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המכללה.
נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים
המפורטים לעיל.
הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או
תלמידיה ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה ,אלא אם כן שלח המבטח למכללה הודעה
בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי
הביטוחי.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור
זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

__________________________________________________________________
שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח

חותמת המבטח

תאריך
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נספח 6
הנחיות למילוי טופס מס"ב
המכללה מעבירה תשלומים באמצעות העברה בנקאית.
לשם כך עליכם לפתוח כרטיס ספק אצלנו הכרוך בביצוע הפעולות הבאות:
א .מילוי הטופס המצורף.
ב .החתמת מורשיי החתימה ) במקומות המתאימים).
ג .החתמת בנק  /עו"ד  /רו"ח בחתימה מקורית ) בתחתית העמוד(.
ד .צירוף המחאה מקורית מבוטלת.
את הטופס החתום בחתימות מקוריות בצירוף ההמחאה המבוטלת יש לשלוח לכתובת:
מכללה ירושלים
ת.ד 16078 .ירושלים
מיקוד 9116002
לידי :הנהלת חשבונות
שימו לב:
ספקים אשר אינם יכולים להחתים את הבנק שלהם על גבי הטופס שלנו יכולים להמציא אישור
מקורי מהבנק שחשבונם אכן מתנהל בבנק שציינתם.
תנאי התשלום הינם שוטף 65 +

חשוב ביותר:
ללא הטפסים התקינים לא נוכל להוציא הזמנת עבודה עבורכם ,וכל עבודה אשר תבוצע ללא
הזמנת עבודה תהיה על אחריותכם הכספית.
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טופס פרטי חשבון בנק
פרטים אישיים
שם המוטב _____________________________________________________
מספר עוסק מורשה/ישות/ח.פ/ע.ר_____________________________________
מעמד משפטי :חברה/עמותה/עצמאי/גוף ממשלתי/אחר________________________
תחום עיסוק _____________________________________________________
אישור ניהול ספרים  +ניכוי במקור בתוקף עד) _____: ___/______/יש לצרף אישור(.
*לעמותות יש לצרף אישור ניהול תקין– .
כתובת
ת.ד _________________ .רחוב _____________________מספר___________
ישוב ________________ מיקוד________________
מספר טלפון ______________________ מספר פקס______________________
דואר אלקטרוני_________________@________________________________
שמות המורשים לחתום
.1

__________________________

__________________________ .3

.2

__________________________

__________________________ .4

פרטי חשבון בנק
שם הבנק ________________ מספר בנק___________________
סניף ___________________ מספר סניף___________________
כתובת הסניף________________________________________
מספר חשבון_________________________________________

אנו הח"מ מבקשים בזאת שהכספים המועברים אלינו ממכללה ירושלים יועברו ישירות לחשבון המצוין מעלה .אנו מצהירים בזאת ,שכל סכום
שייזקף בחשבון ייחשב כאילו שולם לידינו ממש ביום זיכוי חשבון הבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו .תשלום לחשבון האמור מהווה
תשלום לחשבון הנכון שלנו ולא תהיה לנו כל עילה לתביעה בקשר לזיכוי חשבון זה כאמור .בקשה זו תהיה עד ביטולה בכתב ע"י מורשי החתימה
שלנו .הנני מבקש לקבל את התמורה המגיעה לי בהעברה בנקאית לחשבון הנ"ל .אנו מתחייבים בזאת להחזיר מיידית למכללה כל תשלום שהועבר
אלינו בטעות או בכפילות.
אנו מצהירים בזאת שאנו ,הרשומים מטה ,המורשים לחתום ולהתחייב בשם המוטב מסכימים לתוכן האמור לעיל.
שם החותם __________________________ חתימה___________________________
שם החותם __________________________ חתימה___________________________

חותמת

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

_______________

_________________

_______________

שם הבנק/עו"ד/רו"ח

שם המאשר

חתימה וחותמת
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נספח  7נוסח ערבות משתתף ) ערבות הגשה(
לכבוד
מכללה ירושלים
ברוך דובדבני  36ירושלים
א.ג.נ.,
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ ___________ (.להלן":המציע") אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________ (להלן" :סכום הקרן") בתוספת הפרשי
הצמדה למדד כמפורט להלן וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 01/2019
למתן שירותי פרסום אסטרטגיה ,קריאייטיב ,תקשורת שיווקית,רכישת מדיה דיגיטלית) להלן :
"המכרז") ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את
דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל
חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל
דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד " -מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס " -מדד חודש __________ שפורסם ביום ___________ 15
"המדד החדש "המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה .
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש ____ לשנת _______ ועד בכלל.

בכבוד רב,
___________________
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נספח 8
תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים והעדר הרשעות

אני הח"מ  ______________,בעל/ת ת.ז . _________,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
.1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________,
המציע במכרז פומבי מס'  01/2019למתן שירותי פרסום אסטרטגיה ,קריאייטיב ,תקשורת
שיווקית ,רכישת מדיה דיגיטלית( .להלן" :המכרז")

□

המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום

בשנה ) (12חודשים שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

□

המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים ההרשעה האחרונה
לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

□

המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ההרשעה האחרונה
לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה
ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער ,התשי"ג  1953וכל תקנות מכוחו .ידוע למציע כי הפרה של כל
אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז ו/או על פי הסכם
שיחתם עם המכללה.

□

המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת
מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע ( )7השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז .ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור ,הצעתו לא
תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

□

כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית
או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.

□

לחלופין *מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או
להלן:
כמפורט
לעיל
כאמור
פלילית
עבירה
בגין
ממנהליו
מי
נגד
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או
הגשת כתב אישום,כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
*על המציע לסמן  Xבמקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש
.2זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת

__________________.
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד  __________,במשרדי שברחוב __________,
מר/גב'  ________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
___________________
_____________ ,עו"ד
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נספח  9אישורים מטעם המציע
.1אישור לעניין תשלום שכר ותנאים סוציאליים
אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את
____________שמספרו ח.פ /.נושא ת .ז .מס' ______________ ( להלן" :המציע") ,מאשר
בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ,בשנת  _________,לכל עובדיו כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים
עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.
______________
שם

____________

____________

חתימה  +חותמת

תאריך

.2אישור לעניין שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .מס' ______________ מורשה חתימה מטעם
____________ שמספרו ח.פ( ______________.להלן ":המציע") מתחייב בזאת בכתב,
לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
______________

________________

תאריך

חתימה

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

____________

שם

תאריך

____________
חתימה  +חותמת

.3התחייבות לעניין עמידת המציע במפרט השירותים
אני הח"מ _____________ נושא תאגיד מס' _____________ (להלן ":המציע") ,מתחייב
בזאת בכתב ,לעמוד בכל הדרישות שבמפרט השירותים נשוא מכרז זה ללא יוצא מן הכלל.
______________

________________
חתימה

תאריך
אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו ח.פ_______ .
)להלן ":המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _______ אשר חתם
על התחייבות זו בפניי,התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל ,
מוסמך לעשות כן בשמו.
____________
____________
______________
שם

תאריך

חתימה  +חותמת
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נספח  10קריטריונים לבחינת הצעות
אמת מידה

החומר הנבחן

פירוט

תנאי סף

שלב א' מקדים

עמידה בתנאי הסף

שלב ב '
פרזנטציה
וניקוד איכות

ניסיון המשרד:
היקף חברות  /תאגידים איתם
עובדים
ניסיון עם פרסום תאגיד בהיקף
תקציב דומה
איכות וכמות מנהלים ועובדים
במשרד הפרסום:
התרשמות רמת מנהלים וצוות
שיטפל במכללה
התחייבות לעמידה בלוחות
זמנים .משך הזמן מאישור בריף
לתרגום לקראייטיב
במדיות שונות

איכות

סה"כ
עבר  /לא
עבר

60%

איכות משרד הפרסום:
התרשמות ממידת חדשנות
וחשיבה אסטרטגית.
התרשמות וניתוח הבנת השוק
של המכללה
התרשמות מהבנת צרכי
המכללה
רמת הביצוע של משרד הפרסום
התרשמות משימוש בפעילות
יח"צ תומכת
מחיר

שלב ג' לאחר
מעבר שלב ב'

גובה הצעת המחיר

40%
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