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`  

 

 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

   באוניברסיטת תל אבילחברה הערבית, ל המיועדלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 

 

 :ומהות ההתקשרות כללי .1
 

 חוק המועצה עפ"י( הינה מוסד להשכלה גבוהה, "המזמינה", "האוניברסיטהאביב )להלן: "-תל אוניברסיטת 1.1

  .1958 –להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 

 יםהמפורטובתנאים בדרישות להלן, ו 5בתנאי הסף המפורטים בסעיף עומד כל מי שמזמינה בזאת האוניברסיטה       1.2

, )דיגיטל( המיועד לחברה הערביתמתן שירותי פרסום באינטרנט ל ההצעלה ובנספחיו, להגיש זה במסמכי מכרז 

 נספחכובהסכם ההתקשרות המצורף  זהלמכרז  כנספח א'י המפורט במפרט השירותים המצורף "בהתאם ועפ
", ההזמנהנספחיו )להלן: "ובמפורט במסמכי מכרז זה והכל בהתאם ועפ"י ה ,"(השירותים)להלן: "למכרז זה  ח'

 "(. מסמכי המכרז"", המכרז"

               

היקף ואופי הפעילות המפורטים במסמכי המכרז והמידע המוצג במכרז זה ובנספחיו הינם לצורכי מידע בלבד, והם        1.3

אינם מהווים מצג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא מצד האוניברסיטה להזמנה בהיקף האמור ו/או בכלל אלא הם 

זכות ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  מספקים הערכה בלבד. מידע זה לא יקים למשתתף במכרז

 האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה/ם.
 

 הגשת ההצעה למכרז זה, מהווה אישור והצהרה של  המציע, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או                   

   עובדיה ו/או מי מטעמה/ם, בקשר למידע במכרז זה, על נספחיו. תביעה ו/או זכות כלפי האוניברסיטה ו/או                  

 

 התמורה למציע הזוכה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו במסגרת הצעתו למכרז בנוסח המצורף        1.4      

  בפועל וכמפורט בהסכםלהלן, ובכפוף למתן וביצוע השירותים  11למכרז זה וכאמור בסעיף  'בכנספח                   

 למכרז זה. ח' נספח ההתקשרות                   

 

שנמצאו בתיבת המכרזים במועד ההצעות של תיבדק עמידתן  בשלב ראשון,שלבית. בחינה המכרז הינו פומבי עם  1.5

הצעות אשר עמדו בתנאי בשלב השני, רק הלהלן.  5בסעיף המפורטים בתנאי הסף  ,שנקבע לכך במסמכי המכרז

  להלן. 14בסעיף באופן ובתנאים המפורטים וידורגו הסף, יבדקו 

 

  .להלן 14בסעיף כמפורט  במכרז יבחר זוכה אחד 1.6

 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים, לצרף להצעתו את כל  1.7

המכרז, ולחתום על כל מסמכי המכרז, כולל על הסכם ההתקשרות עפ"י המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות 

 . להלן 12בסעיף , ולהגיש את הצעתו באופן המפורט להלן 7.5 -ו 7.4, 7.3 ההנחיות המפורטות בסעיפים

 

 הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי המכרז.            

 

 אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. -האמור בלשון זכר  נוחות בלבד.השימוש בלשון זכר הינו מטעמי       1.8
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 :מכרזב זמניםהלוח  .2
 
 

 תאריך הליך

 6.8.2018 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

 12.8.2018 מועד מענה על שאלות ההבהרה:

 .בצהריים בדיוק 12:00עד השעה  20.8.2018 מועד אחרון להגשת הצעות:

 

          

 י שיקול דעתה הבלעדי והיא תפרסם "הנ"ל עפ המועדיםכל אחד מהאוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות            

 . http://tenders.tau.ac.il שכתובתו היא: על כך הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה           

 

 :ם הבאיםנספחיהכל מסמכי המכרז כוללים את  .3
 
 

 תיאור הנספח מספר הנספח

 מפרט השירותים א'נספח 

 טופס ההצעה הכספית 'בנספח 

 מחירון הפקה 1-נספח ב

  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 'גנספח 

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות   'דנספח 

 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי" 'הנספח 

 5.2.4 - ו 5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 סעיפים :תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 'ונספח 

 )א(5.2.4סעיף  -איש הקריאייטיב טופס קורות החיים של  1 - ונספח 

 )ב(5.2.4סעיף  -טופס קורות החיים של איש ניהול הלקוח  2 - נספח ו

 )ג(5.2.4סעיף  -טופס קורות החיים של מומחה המדיה  3 - נספח ו

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה 'זנספח 

 הסכם ההתקשרות  ח'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם ט'נספח 

  התחייבות לשמירה על סודיות 'נספח י

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים א"ינספח 

 אישור עריכת ביטוח נספח י"ב

 )א(14.3.3סעיף  -טופס פרטי לקוחות  גי"נספח 

 )ה(14.3.4שבטבלה שבסעיף  1כנדרש בסעיף  מידע נדרש מהמציע נספח י"ד

 מנכ"ל המציע -טופס קורות חיים  1 -נספח י"ד 

 סמנכ"ל הקריאייטיב -טופס קורות חיים   2 -נספח י"ד 

 מנהל המדיה -טופס קורות חיים  3 -נספח י"ד 

 ופרווייזר/מנהל לקוחותס -טופס קורות חיים   4 -נספח י"ד 

 האסטרטגי""הבריף  - Aהתחייבות לשמירה על סודיות לגבי נספח  ט"ונספח 

יימסר רק למציעים שיחתמו על התחייבות  לא מצורף למסמכי המכרז. אסטרטגי.בריף  Aנספח 

 .להלן 9לשמירת סודיות כמפורט בסעיף 

 דוגמת הזמנת רכש נספח ט"ז

 

 כל הנספחים המפורטים בטבלה לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 

http://tenders.tau.ac.il/
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 קופת ההתקשרות:ת .4
 

חודשים החל ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם    12לתקופה של ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה        4.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "ההתקשרות 

 

  12בחמש תקופות נוספות בנות עד לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות        4.2        

 ההתקשרות. הכל בהתאם למפורט בהסכם ,"(המוארכת תקופת ההתקשרות" :)להלןחודשים כל אחת                     

 

 .שנים 6ההארכות(: כל סך תקופת ההתקשרות האפשרית )כולל        4.3            

 

לפי בכל עת, , בעקבות מכרז זהלמרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות        4.4

 .בהסכם ההתקשרות, כאמור יום למציע הזוכה 30ל ש הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב דעתהשיקול 

 
 
 תנאי סף להשתתפות במכרז: .5

 

, ולא באמצעות באופן מצטבר התנאים בכל בעצמולהלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, על המציע לעמוד 

 מטעמו: קבלן משנה ו/או אחר

 

 

 תנאי סף כלליים: 5.1

 

תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין או  שותפותיחיד תושב ישראל או המציע הינו  5.1.1

 .לגבי תאגידים מסוגו

 

 .לצורך מע"מ עוסק מורשההינו המציע     5.1.2

 

 .1976 -ריים, תשל"ו המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבו 5.1.3

 

ביכולתו לקיים את התחייבויותיו עפ"י מכרז כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע  5.1.4

 ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.זה כולן או מקצתן, 

 

דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של המציע לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה  5.1.5

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 תנאי סף מקצועיים: 5.2

 

 4במשך  והוא סיפק בישראל שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(, דיגיטללמציע יש ניסיון כמשרד פרסום  5.2.1

 ברציפות. השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה,

 

 בו" משמעו, משרד שעוסק בעיקר בפרסום באינטרנט )דיגיטל( ו/או שיש משרד פרסום דיגיטלבמכרז זה "            

 .באינטרנט )דיגיטל( שעוסקת בעיקר בפרסום( נפרדת (in-houseמחלקה             

 

( (in-house שיש בו מחלקההמציע מתמחה בפרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית ו/או   5.2.2

שירותי בישראל והוא סיפק  ,בפרסום המיועד לחברה הערבית )עוסקת רק או בעיקר(מתמחה נפרדת ה

 השנים האחרונות שקדמו למועד 4באינטרנט )דיגיטל( המיועדים לחברה הערבית ,לפחות במשך  פרסום

 להגשת ההצעות למכרז זה, ברציפות. האחרון
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, שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(בישראל המציע סיפק  2017 -ו  2016, 2015במהלך השנים     5.2.3

אשר המציע עבד עם כל אחד מהם שונים, ישראלים  לפחות לשלושה לקוחותהמיועדים לחברה הערבית 

ש"ח  400,000היה לפחות בשנה זו בתקופה הנ"ל לפחות שנה אחת ברציפות והיקף העבודה עם כל לקוח 

 .לא כולל מע"מ()

 

 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה המציע העסיק ומעסיק גם במועד  12 -ב   5.2.4

 עובדים שכירים )מתקיימים יחסי עובד מעסיק ולא כולל  3האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, לפחות            

   נט )דיגיטל( ובהם נכללים עובדים העונים על הדרישות פרילנסרים( שעוסקים בעיקר בפרסום באינטר           

 המפורטות להלן:           

                    

 .כאיש קריאייטיב חודשים לפחות 12בעל ניסיון של  קריאייטיב אחדאיש )א( לפחות            

 

 חודשים בניהול לקוחות. 12לפחות ניהול לקוח אחד בעל ניסיון של איש )ב( לפחות            

 

 ניסיון  דוגמאל)חודשים לפחות בתחום הדיגיטל  18)ג( מומחה מדיה אחד לפחות שיש לו ניסיון של            

 (.ובכלי פרפורמנס נוספים  affiliatesבניהול קמפיינים בפייסבוק, בגוגל, ביוטיוב, ברשתות                

 ר שנדרש שמומחה המדיה מועסק במשרדו של המציע ולא בחברת מדיה למען הסר ספק מובה                

  נפרדת.                

 

 . אפשר שעובד אחד יענה על יותר מדרישה אחת.1 הערות:                         

 

 חייב לשקף את תקופת ההעסקה אצל  ואינ ,. הניסיון של עובדי המציע להוכחת עמידה בתנאי הסף2                                      

 המציע.                                          

 

 את)ג( כולל, הם אלו אשר יתנו בפועל  -)א( 5.2.4מובהר ומודגש שאנשי הצוות אשר יוצעו במסגרת סעיפים                         

 השירותים לאוניברסיטה.                        

 

 : כדלקמןלעיל, מובהר בזאת במפורש,  מפורטותהמגבלות ה חרף       5.3

 

המציע רשאי  יהיה ,לעיל 5.2.4 – ו 5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 הנקובים בסעיפיםסף עמידה בתנאי ה לצורך 5.3.1

על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או  /ושנצברמתן שירותים ו/או תקופת העסקה ו/או להסתמך על ניסיון 

קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, 

 "(. התאגיד הנרכשוכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות )להלן: " 1999 -תשנ"ט 

  

, נרכש תאגיד ידי על /ושנצברו/או מתן שירותים ו/או תקופת העסקה  ניסיון על להסתמך מציע ביקש

 כל את וכן הנרכש מהתאגיד הפעילות רכישת על המעידים ומסמכים מידע גם, להצעה המציע יצרף

 במהלך הנרכש התאגיד ידי על רשנצב הניסיון עם בקשרמכרז זה  פי על הדרושים והמידע המסמכים

 .הרלוונטית התקופה

 

לעיל, יהיה המציע רשאי  5.2.4 –ו  5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 הנקובים בסעיפים סףעמידה בתנאי ה לצורך 5.3.2

על ידי עוסק מורשה )שאינו תאגיד(  /ושנצבר ו/או מתן שירותים ו/או תקופת העסקהלהסתמך על ניסיון 

, העוסק המורשהעל ידי "(, במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע העוסק המורשה)להלן: "

כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה 

 מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות. 51%הוא בעל 

 .1999-"טתשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת -" שליטהאמצעי "

 

, המורשה העוסק ידי על /ושנצבר העסקהו/או מתן שירותים ו/או תקופת  ניסיון על להסתמך מציע ביקש

 אמצעי ועל המורשה העוסק ידי על המציע של ייסודו על המעידים ומסמכים מידע גם, להצעה המציע יצרף

 על הדרושים והמידע המסמכים כל את וכן המציע של ייסודו לאחר במציע המורשה העוסק של השליטה

 .הרלוונטית התקופה במהלך המורשה העוסק ידי על שנצבר הניסיון עם בקשרמכרז זה  פי
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 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף:שעל המציע לצרף להצעה מסמכים ואישורים  .6
 

על ידי  העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקורלהצעתו יצרף המציע  5.1.2 -ו  5.1.1להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.1

. מציע שהינו )תאגיד/שותפות רשומה( דין לגבי תאגידים מסוגועפ"י כל במרשם המתנהל רישום  תעודת , שלעו"ד

העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור על ידי עו"ד של תעודת עוסק מורשה. אם המציע הינו תאגיד,  יחיד יצרף

 מרשם החברות. נסח חברה עדכנייצרף גם 

 

 כנספח ג'המצורף תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח להצעתו יצרף המציע  5.1.3להוכחת עמידתו בתנאי סף  6.2

אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ולמכרז 

 לחוק)א( 2 סעיף לפי אישורלחילופין, העתק או  למכרז 'דנספח כ, בנוסח המצורף 1976-ציבוריים, התשל"ו

  .1976-, התשל"וציבוריים גופים עסקאות
 

תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך להצעתו צרף המציע י 5.1.5 -ו  5.1.4סף  בתנאילהוכחת עמידתו  6.3

וכי , בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק יםנמצא םאינומנהלו  מציעוהומנהלו,  דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

 . למכרז 'הכנספח בנוסח המצורף  חי",לא קיימת למציע "הערת עסק 

 

תצהיר בנוסח המצורף להצעתו , יצרף המציע 5.2.4 -ו , 5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  6.4

  ע"י המציע בתצהיר זה. ו/פורטות ש/לפנות ללקוחינה חייבת, ארשאית, אך האוניברסיטה . למכרז 'וכנספח 

 

 תנאים נוספים: .7
 

 ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום. 7.1
 

 האוניברסיטההאינטרנט למכרזים של מציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר  7.2

 .המכרז מסמכי את לשנות איןאת הצעתו. הם ולהגיש על גבי ,http://tenders.tau.ac.il :שכתובתו היא

 

 אשר אינו מצורף למסמכי המכרז., Aנספח  -מובהר כי המכרז כולל בריף אסטרטגי             

 

 נדרש להעביר לשני נציגי האוניברסיטה המפורטים בסעיף , Aנספח  -בריף אסטרטגי את המציע המעוניין לקבל             

 למכרז כתנאי לקבלת ט"ו נספח כלשמירה על סודיות חתומה על ידו בנוסח המצורף התחייבות להלן,  10.1            

 .Aנספח  -הבריף האסטרטגי             

 

 על נציג  החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול. .על ידו מסמכי המכרז כשהם חתומיםכל את יגיש המציע        7.3

 ובצרוף  בראשי תיבות הסכםלחתום על כל מסמכי המכרז וההמציע(  )שהינו מורשה חתימה מטעםהמציע             

 והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים  כהוכחה לקריאת המסמכים עמוד בתחתית כל ))כל שישחותמת המציע             

 במקומות בהם נדרשת חתימה מלאה, יש לחתום חתימה מלאה בצרוף חותמת . שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכלל            

 . )ככל שיש( המציע            

 

  .להלן 11לאמור בסעיף ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם  - כספיתהההצעה  7.4

 

חתום בראשי  למכרז,  ח'כנספח הסכם ההתקשרות המצורף על המציע לצרף להצעתו את  - הסכם ההתקשרות 7.5

ד לכך בעמוד עבמקום המיו תיבות ע"י מורשי החתימה מטעמו בכל עמוד )מלבד העמוד האחרון(, ובחתימה מלאה 

  .)ככל שהמציע הינו תאגיד( . לכל החתימות תצורף חותמת התאגידההסכם האחרון של

 

המציע ושמות מורשי החתימה שיש עו"ד בדבר פרטי י ע"להגיש אישור חתום ע"י רו"ח או שהינו תאגיד מציע  על 7.6

 .למכרז 'זכנספח  מצורףבסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, בנוסח ה

 

 למכרז. 'יכנספח המצורף בנוסח  ,חתומה על ידועל המציע לצרף התחייבות לשמירה על סודיות  7.7

 

 למכרז.י"א כנספח בנוסח המצורף , חתומה על ידועל המציע לצרף התחייבות להיעדר ניגוד עניינים       7.8

 

http://tenders.tau.ac.il/
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לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך. ההצעה תוגש ע"י מציע אחד   7.9

 .  למכרז ובשמו בלבד, וללא כל הסכם, קשר ו/או תיאום עם גופים ו/או עם אנשים אחרים המגישים הצעות

 
 וביטוח:אישור עריכת ביטוח .        8
 

 בתחתית כל עמוד בראשי תיבות  חתום "בכנספח יאישור עריכת ביטוח המצורף על המציע לצרף להצעתו את        8.1           

 ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. החתימה תיעשה בעט עם דיו בצבע כחול בלבד.                       
 

 . בבנספח י"המפורטים תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לעריכת הביטוחים        8.2           

 
  10כל הסתייגות לגבי  דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות כמפורט בסעיף                        

 להלן.                        

 למכרז, לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.לאחר הגשת הצעה                        

 

 , בנוסח רק המציע שיבחר כמציע הזוכה במכרז יגיש לאוניברסיטה את אישור עריכת הביטוח       8.3           

  ההתקשרותך כל תקופת ואשר יהיה תקף לאור חתום ע"י חברת הביטוח בכנספח י"המכרז  המצורף למסמכי                       

 להלן. 18, כמפורט בסעיף המוארכת )ככל שתהיה(ותקופת ההתקשרות                        

 

 עיון במסמכי המכרז:.        9
 

  יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום, באתר האינטרנט למכרזים של, Aנספח  -פרט לבריף האסטרטגי , מסמכי המכרז      9.1

 והנוסח המופיע בו הוא הנוסח  ,"(מכרזיםהאתר )להלן: " http://tenders.tau.ac.il  :שכתובתו היא האוניברסיטה           

 המחייב.            

 יועמדו גם לעיון במזכירות יחידת ההספקה, בנין לוגיסטיקה  ,Aנספח  -פרט לבריף האסטרטגי , מסמכי המכרז           

 , אצל הגב' קלי 301במפת הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה(, קומה ג', חדר מס'  20ובטחון )בניין מס'            

 .03-6408631 טלפון לבירורים:(. 14אביב )כניסה משער -אביב, תל-שאלתיאל, קריית האוניברסיטה, רמת           

 

  להעביר לשני נציגי האוניברסיטה המפורטים בסעיף Aנספח  -על מציע המעוניין לקבל את הבריף האסטרטגי      9.2

  כתנאי לקבלת למכרזט"ו כנספח להלן, התחייבות לשמירה על סודיות חתומה על ידו בנוסח המצורף  10.1          

 .  Aנספח  -הבריף האסטרטגי           

 

 והבהרות לגבי המכרז:שאלות פניות קבלת פרטים נוספים,  .10
 

ולאישור הביטוח  הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרזמציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל  10.1

 פניה בכתבבאמצעות  ,לעיל 2עד למועד המצויין בסעיף יוכל לעשות זאת בכתב בלבד,  ,(בנספח י")הנדרש 

 לעיל, לשני נציגי האוניברסיטה:  2עד למועד המצוין בסעיף  ,בדואר אלקטרוני בלבד עליו לשלוחבלבד, ש             

 

 mosheit@tauex.tau.ac.il                          שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא:משה איטח              

 adahf@tauex.tau.ac.il             ה היא:שכתובת הדואר האלקטרוני של פרייצייט-עדה הוכמן 

 

 בלבד: מפורט להלןה בטבלה במבנה בקובץ וורדהשאלות יוגשו  

 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 

שאליה תשלח כל פניה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני 

 האוניברסיטה את התשובות.

 

 את המועד האחרון להגשת הצעות. אינם דוחים מובהר כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות      10.2

 

 2למועד המצוין בסעיף  עד ,המכרזיםבאמצעות פרסום התשובות באתר האוניברסיטה תענה לשאלות ההבהרה  10.3

 את הזכות לשלוח את התשובות בדוא"ל, לכל מי שפנה אליה כאמור לעיל.האוניברסיטה שומרת לעצמה  .לעיל

http://tenders.tau.ac.il/
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האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות  10.4

  מסוימות. באופן חלקי על שאלות

 

האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה  י"עכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו  10.5

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי האוניברסיטה  ,המכרזיםבאתר  יפורסמוו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, 

האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת  או תוספת למכרז, לפני המועדו/קבלת המידע. כל שינוי  ין אייבענ

האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את  י"עהאוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה 

 .המציעים

 

  .http://tenders.tau.ac.ilשכתובתו היא:  מכרזיםההמציע להתעדכן באתר  באחריות 10.6

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים ו/או שינויים בתנאי המכרז ובמסמכיו, ולהבהיר הבהרות  10.7

מטעמה גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין אם מיוזמתה ובין אם כמענה לפניות ממציעים 

 פוטנציאליים. 

 .המכרזיםבאתר ים והבהרות כאמור, יפורסמו תיקונים, שינוי            

 

באתר  , ופורסמה למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב    10.8

 ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני. המכרזים

 

 שיישלחו למציעים, ו/או של האוניברסיטה המכרזים שיפורסמו באתרתשובות, הבהרות והודעות שינוי  10.9

, וזאת לאישור כי הללו אכן בתחתית כל עמוד על ידם כשהן חתומות, להצעתם י המציעיםיצורפו על יד

התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק 

 . ומתנאי המכרז בלתי נפרד מהצעת המציע

 

י המציעים )כולם או "מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה עבכל  10.10

י האוניברסיטה, פרשנות ועדת המכרזים תחשב לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, "הבהרה עחלקם( או ניתנה 

 אמה במסמכי המכרז. או אי התו/והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה 

 

 ההצעה הכספית: .11
 

  .בלבד ,'בנספח  -המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית )א(      11.1

 .בעט עם דיו בצבע כחולמקומות המתאימים כל הביש למלא את טופס ההצעה הכספית )ב(             
 בצדו.וי, ורישום הפרט הנכון כל מחיקה תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השג אין לבצע מחיקות בטיפקס.)ג(            

 .(שהמציע הינו תאגיד )ככלהתאגיד  התיקון, יחתמו מורשי החתימה בצרוף חותמת ליד                 

 

  .לסייגו ואין עליו להתנות אין, הכספית ההצעה טופס את לשנות אין     11.2
 הסתייגות ו/או הערה עלול לגרום לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.רישום            

 

 .אפס או יםשליליהנחה ו/או עמלה ו/או החזר עמלה להציע  רשאי אינוהמציע      11.3            

 

 רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל  כל הנדרש במקרה בו המציע לא ימלא את     11.4            

 של ועדת המכרזים. בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי                        

 

 הגשת ההצעה: .12
 

 בהתאם, אחת מהצעה יותר שיגיש מציע לפסול רשאית תהא המכרזים ועדת .בלבד אחת הצעה להגיש יכול מציע 12.1

 .והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול

 

" מקוריסומן כ"שאחד מקור  :עותקים 2 -בבשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  יש להגיש את ההצעה 12.2

  ".העתקכ" ןיסומזהה למקור שוהעתק 
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 74מתוך  8עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

 יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם במכרז. 12.3

 

ולהוסיף חותמת )ככל שיש(. החתימה תיעשה בעט עם דיו  עמוד מעמודי ההצעהש לחתום בראשי תיבות בכל י     12.4

 בצבע כחול בלבד.

 

 יש למלא בעט עם דיו בצבע כחול. ,במקומות בהם נדרש למלא פרטים באופן ידני 12.5

 

 )שתכיל שתי מעטפות פנימיות( כמפורט להלן: במעטפה חיצונית אחת סגורה היטבההצעה תוגש  12.6

 

   12.6.2 סגורות היטב כמפורט  בסעיפים מעטפות פנימיות 2סגורה היטב ובתוכה אחת מעטפה חיצונית  12.6.1

למתן  13/2018 .הס מכרז מס'"על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב:  להלן. 12.6.3 -ו 

 ". אוניברסיטת תל אביבשירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, ל

 אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה!

 

המציע  "ימלאה וחתומה ע למכרז 'בנספח  את ההצעה הכספיתרק תכלול המעטפה הפנימית הראשונה  12.6.2

 . "(העתק"ן יסומזהה למקור ש " ועותקמקוריסומן "שאחד מקור עותקים ) 2 - ב  כנדרש,

 

 לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: תהיה סגורה היטב ו המעטפה
למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה  13/2018הס. "מכרז מס' 
 ".1מעטפה מס'  – אוניברסיטת תל אביבהערבית, ל

 את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.

 

התקן אחסון נייד המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל כל תכלול את  המעטפה הפנימית השנייה 12.6.3

(disk on keyבו שמורה המצגת )  נדרשים האישורים כל הההתקשרות,  הסכם , 14.3.4הנזכרת בסעיף

מקור )עותקים  2 -יוגשו ב אשר  ,, וכל מסמך נדרש(שיהיו( )ככל מסמכי הבהרותו להוכחת תנאי הסף

 ."(העתק"ן יסומזהה למקור ש " ועותקמקוריסומן "שאחד 

 : הכיתוב לא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבדותהיה סגורה היטב המעטפה 
למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה  13/2018 .הס מכרז מס'"

 ".2מעטפה מס'  – אוניברסיטת תל אביבהערבית, ל

 החיצונית.את המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה 

 

ולא להכניסה כשהיא לא במעטפה, למעטפה  הראשונה נא להקפיד להכניס את ההצעה הכספית למעטפה הפנימית  12.7

 החיצונית.

 

יש להקפיד לציין את הצעת המחיר רק בטופס הצעת המחיר ולא לציין את הצעת המחיר במסמכי המכרז  12.8

הצעה אשר תכלול את הצעה הכספית של המציע האוניברסיטה תהא רשאית לפסול על הסף  .האחרים

 במסמכים אחרים מלבד ההצעה הכספית.
 

  .ח' נספחכי אין לציין את עלות ההצעה על גבי הסכם ההתקשרות , מודגש בזאת 12.9
 

והתקן על המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמכי המכרז ומצורפים אליה כל המסמכים  12.10

כן כוללת את כל הפרטים ו ,כנדרש 14.3.4( בו שמורה המצגת הנזכרת בסעיף disk on keyנייד )האחסון ה

 הנדרשים והיא חתומה כנדרש. 

 

 מכילה את כל הנדרש.כשהיא כנדרש וונחתמה מולאה , ההצעה תוגש לאחר שהושלמה 12.11

 

הכנסת שני חלקי ההצעה לתוך מעטפה כמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר לתשומת לב המציעים, אם  12.12

בשל כמות אם המכרזים.  שלישית חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד את שתי המעטפות ולהכניסן בנפרד לתוך תיבת

י הנחיות עובד/ת "החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות לתוך תיבת המכרזים, יש לפעול עפ

 .האוניברסיטה
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להפקיד בתיבת המכרזים להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( וה יש את המעטפה הסגור 12.13

במפת הקמפוס  20)בניין מס'  ובטחוןלוגיסטיקה (, בניין 14אביב,  )כניסה משער -במשרדי אוניברסיטת תל 1מס' 

צל הגב' קלי א 9:00 - 15:00*בין השעות  301, קומה ג', חדר מס' שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה(

 לעיל. 2שאלתיאל עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף 

 

 !בדיוק בצהריים 12:00 תשומת הלב כי  המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה *

 

וצוינו על גביה תאריך  השעון האלקטרוני כאמור לעילעל המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י  12.14

 הפקדתה בתיבת המכרזים. בטרםושעת הגשת ההצעה, 

 

 את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!(. 12.15

 

 המציעים לא יוכלו להיכנס לשטח האוניברסיטה עם רכב. 12.16

 

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת  12.17

במידה שהצעתו  המציע, חשיבות ו/או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם 

כל טענה כלפי  מלטעון תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, והוא יהיה מנוע

 האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 מועד אחרון להגשת הצעות: .13
 

 לעיל. 2בסעיף כמצוין אחרון להגשת ההצעות הינו המועד ה 13.1

 

כמועד האחרון להגשת  לעיל 2המצוינים בסעיף והשעה הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד 

 לדיון!לא תתקבל ולא תובא  -הצעות 

 

פני ל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת האוניברסיטה 13.2

האוניברסיטה על דחיית המועד האחרון,  הודיעה .המכרזיםבאתר  תפורסםפתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך 

כ"מועד האחרון" במכרז זה, לכל דבר ועניין  ,ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת יותר של האוניברסיטה

 ובכל מקום במסמכי המכרז.  

 

 תהליך בחירת המציע הזוכה: .14
 

 המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל באופן האמור להלן: 14.1          

 

 תיאור השלב שלב

 בדיקת עמידה בתנאי סף  א

 להלן.  14.3שלב א', כמפורט בסעיף  בדיקת איכות ההצעות הכשירות אשר עברו את ב

 מהציון המשוקלל להצעה.  60%שלב זה מהווה  

 מהציון המשוקלל להצעה. 40%שלב זה מהווה   .בדיקה כספית של  ההצעות אשר עברו את שלב ב' ג

 .הכולל של כל הצעה והחלטה על ההצעה הזוכה במכרזהניקוד חישוב  ד

 

רות, השלמות ו/או אישורים לאוניברסיטה הזכות לבקש מכל אחד מהמציעים הבה ,המפורטים להלןבכל אחד מהשלבים 

 .בכתב, ולדרוש מענה להבהרות בתוך זמן קצובנוספים 

 

 :בתנאי הסףבדיקת עמידה  -שלב א'  14.2         

 



 74מתוך  10עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

פורטים מבשלב זה תיבדקנה ההצעות לצורך קביעת עמידת המציע בתנאי הסף הכלליים והמקצועיים ה 14.2.1

שלא  התאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל הצעהבלעיל. האוניברסיטה רשאית לפסול,  5.2 -ו  5.1בסעיפים 

כי פרט  אם יתגלה עמדה בכל תנאי הסף, ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו/או

 אחד או יותר מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון ו/או לא מלא. 

 

מבלי לגרוע  -למען הסר ספק  -והכול  תנאי הסף, יעברו לשלב ב'כל אחד מאשר עמדו ברק הצעות  14.2.2

  .להלן 21.6  -ו  21.5  פיםת סעיומהזכות המוקנית לאוניברסיטה בהתאם להורא

 

 :(60%בדיקה איכותית של ההצעות ) - ב'שלב  14.3

 

 . "(צוות הבדיקה)להלן: " שהגיעו לשלב זהועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה שיבדוק את איכות ההצעות   14.3.1

                   הצעת המציע על היבטיה המקצועיים השונים והתאמתה לצרכי האוניברסיטה הבדיקה יבדוק אתצוות                       

 להלן. 14.3.4 -ו  14.3.3בסעיפים כמפורט  ומצגת ראיון( 2, )מלקוחות ת דעתחוו( 1) רכיבים: שניב                      

 

 להלן. 14.3.4 -ו   14.3.3נקודות, כמפורט בסעיפים   60האפשרי ברכיב איכות הינו  מירביהניקוד ה 14.3.2

 

 נקודות 6 :מירבי אפשרימספר נקודות  - חוו"ד מלקוחות  14.3.3          

 

 מנהלי  3לפחות את פרטיהם של למכרז(  י"ג כנספחהמצורף על המציע לצרף להצעתו )בטופס  (א)                                   

 ו/או סמנכ"לי שיווק ו/או ממלאי תפקידים דומים של לקוחות בישראל שעבדו ו/או  שיווק                                          

 מתאריךלפחות החל  המציע שהינם או שהיו לקוחות של המציע במשך שנה אחתעם  העובדים                                         

 ואשר המציע סיפק להם שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועדים לחברה  1.1.2015                                         

 הסף ל את הלקוחות שצוינו ע"י המציע לצורך עמידתו בתנאי . מובהר שהרשימה יכולה לכלוהערבית                                         

  .5.2.3סעיף                                         

 

  על פי מתוך רשימת הלקוחות הנ"ל, האוניברסיטה )באמצעות צוות הבדיקה שיקבע על ידה( תבחר,  (ב)                                   

 על המציע. ותיצור קשר טלפוני עם כל אחד מהם ותקבל ממנו חוותלקוחות  2, שיקול דעתה הבלעדי                                        

 

 :כמפורט להלן המדדים שיבדקו הינם  (ג)                                   

  0.75ניקוד מירבי אפשרי:   -ל המציע הצוות המקצועי ש                                          

  0.75ניקוד מירבי אפשרי:   - זמנים תקציב ולוחותעמידה ביעדים:                                           

 0.75ניקוד מירבי אפשרי:    - איכות מתן השירותים                                          

  0.75ניקוד מירבי אפשרי:    - שירותיות, גמישות והיענות לבקשות                                          

 

 .3מספר הנקודות המירבי לחוות דעת מלקוח אחד הינו:   (ד)                                   

 

 . לכל רכיב 10עד  1 בסולם מ:יתן למציע ציון לקוח כל  (ה)                                   

 מספר הנקודות לכל רכיב יחושב לפי הנוסחה הבאה:                                          

 

 X  0.75 הציון שניתן ע"י הלקוח 

            10   

 

 סך הניקוד מכל לקוח יהיה סכום הניקוד שהמציע קיבל בכל רכיב.                                       

 

 מספר הנקודות הכולל עבור סעיף זה יורכב מסכום הנקודות שקיבל המציע מכל אחד משני הלקוחות.  (ו)                                  

 

 נקודות. 6מספר הנקודות המירבי האפשרי בסעיף זה הוא:  (ז)                                  

 

 

 



 74מתוך  11עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

 נקודות 54מירבי אפשרי: מספר נקודות  -ראיון ומצגת    14.3.4                       

 

 המוצעים על ידו ואשר ואנשי הצוות  , הסמכות הבכירה במציע שתעבוד מול האוניברסיטההמציע (א)

 נוכחותם בראיון, של  .בפני צוות הבדיקה ראיוןיוזמנו לפורטו בתצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף       

 , והסמכות הבכירה במציע שתעבוד מול האוניברסיטה, הינה חובה.המציע      

 

 בסעיף  אחד  מהסעיפים המפורטים בטבלה שהמתייחסת לכל מצגת בראיון יידרש המציע להציג   (ב)                       

 שמורה הזכות הבדיקה ולענות על שאלות חברי צוות הבדיקה )ככל שיהיו(. לצוות  להלן ה.14.3.4                             

 . שיגיעו לראיון את כל אחד מחברי הצוות של המציע לשאול שאלות ולראיין גם                             

 

 .עם המציעייקבע בתיאום הצגת המצגת והראיון יתקיימו באוניברסיטת תל אביב והמועד      

 

 בו  Key) (disk on אחסון נייד ןהתק על המציע להשאיר בתום הראיון בידי צוות הבדיקה,                                         

 שהוצגה על ידו בראיון. שמורה המצגת                                         

  

 הכולל חומר רקע והנחיות למצגת, אשר  Aנספח  -הבריף האסטרטגי המצגת תוכן על בסיס )ג(                                    

 לעיל. 9.2אשר יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות כאמור בסעיף  יםרק למציעמסר יי                                        

 

 Key) .(disk onעל המציע לצרף להצעה שתוגש על ידו את המצגת בהתקן אחסון נייד                                         

 

 .לא כולל זמן שאלות אשר יתכן וישאלו בסיום המצגת ,נטו דקות 60המצגת תימשך לכל היותר  (ד)                                   

 

 :המצגת והראיון יקבלו ניקוד על פי המפורט בטבלה שלהלן  (ה)                                  

משך זמן מוערך  אמת מידה סעיף

 ומוצע*

מספר נקודות 

 מירבי אפשרי

1.  התרשמות כללית 

 )הצגת המשרד )ותק, יציבות, יתרונות ובידול, פרסים וכיו"ב 

 לקוחות 

  בכל  ומספר האנשים העובדיםהצגת מחלקות המשרד ותחומי התמחות

 מחלקה

 ניסיון הצוות הבכיר + הצוות שמיועד לעבודה עם האוניברסיטה 

 תהליך העבודה המוצע 

  ניסיון עם לקוחות מתחום הלימודים האקדמיים )אוניברסיטאות ו/או

 מכללות(

 

כתב, בהתאם יתרת הפרטים אודות המציע יצורפו ע"י המציע להצעתו ב

 למסמכי המכרז. י"דבנספח לנדרש 

 

 דקות 10

 

 

5 

מהשנתיים האחרונות, של  Case Studies 3-4הצגת  .2
 לקוחות המציע

 

  שניCase Studies  מלקוחות המציע , בדגש על יישום

 אסטרטגי, קריאייטיב חדשני, פעילות תוכן ותוצאות : 

o  ערוצי  2קמפיין חדשני/יצירתי בו נעשה שימוש בלפחות

 .נקודות 6עד  -טל  ובפלטפורמות של נייד ונייח דיגי

 

 

 10 דקות 10
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משך זמן מוערך  אמת מידה סעיף

 ומוצע*

מספר נקודות 

 מירבי אפשרי

 Case Studies  אחד בדגש על תהליך מדיה אשר נעשה עבור

יש להציג בפירוט את הנחות הבסיס  קמפיין מוטה לידים.

 ותובנות, לצד המערכות בהן נעשה שימוש:  

o  מאפייני קהל המטרה, הצבת יעדים, טרגוט, תכנון, רכש ובקרת

תוצאות. מומלץ להתייחס למערכות פרוגרמטיות, צביעת  מדיה,

קהלים, אופטימיזציה של מדיה ו/או קריאייטיב, טכניקות של 

ריטרגטינג, שימוש בגוגל )מנוע חיפוש, רשת תוכן, גימייל( 

 4עד  -אפיליאייט וסוחרי לידים וכיו''ב שילוב ערוצי 

 נקודות.

 אסטרטגית דיגיטל .3
חומר הרקע, האתגרים השיווקיים והמיתוג מחדש, יש להציג את בעקבות 

אסטרטגית הדיגיטל, ואת העקרונות המנחים אשר יישמו את האסטרטגיה 

התקשורתית המעודכנת של אוניברסיטת ת"א. ניתן להציג תובנות 

 .בכלי מחקר וניטור ולבחון מתחרים משימוש

                        

 מיותר בחזרה על הרקע שתוארזמן קיע להשמובהר ומודגש שאין 

 שנמסר למציעים אשר חתמו על Aנספח  -בריף האסטרטגי בבפירוט 

 .לעיל( ג)14.3.4 כאמור בסעיף התחייבות לשמירה על סודיות,

 10 דקות 10

 פתרון קריאטיבי הכולל:   .4
קמפיין יום פתוח שמביא את המיתוג החדש לידי ביטוי ומייצר שפה  •

תדמיתי את האוניברסיטה בפעילותה בהמשך )דיגיטלית שתלווה 

 נקודות. 11עד   -ומכירתי( 

קמפיין נקודתי לגיוס סטודנטים לתכנית לתואר ראשון באנגלית •     

 .נקודות  9עד    -רוח ולימודים אמריקניים בפקולטה למדעי ה

 

 20 דקות 15

 תובנות ותמהיל מדיה הכולל: .5
 הסבר על חוזקות ובידול המציע בעולמות תכנון, רכש  כללי:  •    

 ובקרת מדיה כגון : כוח קניה, מומחיות צוות המדיה, מומחיות       

 בלקוחות מוטי לידים, ניסיון בעולמות ו/או בעולם הלימודים       

,  Native advertising-בעולמות ה הפרפורמנס כולל גוגל, ניסיון      

ממומנים, באנרים  ניסיון רכש מדיה ברשתות חברתיות )פוסטים

, תובנות dataבמערכות פרוגרמטיות, ניהול טיוב  וכיו"ב( , שימוש

הרלוונטיות לטרגוט,  תהליך בקרה ואופטימיזציה של קמפיינים, 

 נקודות. 3עד  - וכיו"ב

פתרון מדיה )רציונאל ופריסה( ליום הפתוח בהתאם לבריף. תקציב  •

 נקודות. 3עד  - ש"ח  + מע"מ 40,000כולל של 

  -לקהל סגמנטאלי של האוניברסיטה  פתרון מדיה )רציונאל ופריסה( •    

 נקודות. 3עד   -ש"ח + מע"מ  30,000הפקולטה למדעי הרוח 

 

 9 דקות 15

 54 נקודות מרבי אפשרי:סה"כ מספר 

                

 הערכה ללוחות הזמנים מוצעת ע"י האוניברסיטה, והינה לשיקול דעת המציע בלבד. היא אינה מהווה חלק *                  

 . )ד(14.3.4 המוקצה למצגת כאמור בסעיףמהניקוד כל עוד לא חרג המציע מהזמן הכולל                      

 

  , הניקוד יהיה הממוצע של הניקודהמופיע בטבלה כל חבר בצוות הבדיקה ינקד רכיב זה באופן אישי. לכל רכיב                        

  ע"י חברי הצוות.  שניתן                        

 .  המופיע בטבלה יהיה סכום הניקוד הממוצע בכל רכיבברכיב זה סך הניקוד                         



 74מתוך  13עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

 של המציע ברכיב האיכות יהיה סכום הניקוד שקיבל המציע בכל אחד מהרכיבים המפורטים  הניקוד  הכולל   14.3.5          

 לעיל. 14.3.4 -ו  14.3.3בסעיפים                        

 

 (, הוא לא יעבור לשלב 80נקודות )מהווה  ציון של  48 -אם סך הניקוד שקיבל המציע בשלבי האיכות הנ"ל נמוך מ    14.3.6          

 הבא, והצעתו הכספית לא תיפתח.                       

 

 נקודות( או אם רק הצעה אחת קיבלה את ניקוד  48אם אף הצעה לא קיבלה את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש )   14.3.7          

 י הנדרש, רשאית ועדת המכרזים, אך אינה חייבת, לקבוע ניקוד סף איכותי נמוך יותר, בגובה של האיכות המינימאל                       

 נקודות. 3נקודות וכן הלאה במדרג קבוע של   45                       

 

 הצעהכל  לפסול והמוחלטעדי תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבל האוניברסיטהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי   14.3.8           

 הצהרותוזאת חרף  ,הסף מתנאי האשר לגביה הסתבר במהלך שלב בדיקת איכות ההצעה, כי זו אינה עומדת באיז                       

      .לעיל 14.2 סעיף במסגרת  המציע שניתנו                       

 

 המציערשאית לפנות לאנשי הקשר מטעם הלקוחות עבורם ניתנו שירותים על ידי  האוניברסיטהבמפורש, כי  מובהר  14.3.9           

 ובתנאיבתנאי הסף  על מנת לאשש את תצהירי המציע, לרבות עמידתו ועמידת בעלי התפקידים המוצעים מטעמו,                       

 הרלוונטי,ובמידה והניסיון  ת ציון האיכות. במסגרת האמור,קבללאשש את המידע התומך שהוצג לצורך  וכןהמכרז                        

 לאשש אתכפי שהוצג על ידי המציע, נצבר בגין שירותים שהוענקו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה רשאית                        

 מטעמה.   תם כאמור, באמצעות בעלי תפקידיםתצהירי המציע והמידע הכלול במסגר                       

 

 

 (:40%בדיקת ההצעות הכספיות ) -שלב ג'   14.4            

 

 מעטפת ההצעה הכספית תפתח ע"י וועדת המכרזים רק לאחר השלמת בדיקת התנאים המפורטים  14.4.1

לפחות את הציון המינימאלי ואשר קיבלו  לעיל ורק עבור ההצעות אשר עברו את שלב א' ואת שלב ב'            

  "(.ההצעות הכשרות)להלן: "האיכות רכיב בשנקבע כציון מעבר 

 

 .40ברכיב ההצעה הכספית הינו  מספר הנקודות המירבי האפשרי  14.4.2

 

 חישוב הניקוד של ההצעות הכספיות: 14.4.2

 

 יקבלו ניקוד כמפורט להלן: נספח ב',  -בטופס ההצעה הכספית  11שבסעיף  שבטבלה 1-7סעיפים )א(                              
 

 יקבל ניקוד כמפורט להלן:נספח ב',  -בטופס ההצעה הכספית  11שבטבלה שבסעיף  1סעיף ( 1)א()                             
 

 לכל הצעה תיקבע עלות הצעה שתוחשב כך:                                        

 

 100 -הצעה = החזר העמלה המוצע עלות 

                                    

 שארההצעה בעלת עלות ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מספר הנקודות המירבי האפשרי, וכל                                          

 , לפי הנוסחה הבאה:יקבלו ניקוד ביחס אליהת ההצעו                                         

                                   

 X   10 עלות ההצעה של ההצעה בעלת עלות ההצעה הנמוכה ביותר

 עלות ההצעה של ההצעה הנבדקת               

 
 יקבל נספח ב',  -ההצעה הכספית  בטופס 11בטבלה שבסעיף  6 -ו  5, 4, 3, 2כל אחד מהסעיפים  (2)א()                              

 ניקוד כמפורט להלן:                                         
 

 לכל הצעה תיקבע עלות הצעה שתוחשב כך:                                        
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 100 + ת עלות הצעה = העמלה המוצע

                                         

 ההצעה בעלת עלות ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מספר הנקודות המירבי האפשרי, וכל שאר                                        

 יקבלו ניקוד ביחס אליה, לפי הנוסחה הבאה: ההצעות                                       

                                

 האפשרי מספר הנקודות המירבי   X עלות ההצעה של ההצעה בעלת עלות ההצעה הנמוכה ביותר

 עלות ההצעה של ההצעה הנבדקת               

 
                                  

 יקבל ניקוד כמפורט להלן:נספח ב',  -ההצעה הכספית  בטופס 11בטבלה שבסעיף  7סעיף  (3)א()                               
 

 לכל הצעה תיקבע עלות הצעה שתוחשב כך:                                         

           

 100 - תהמוצעההנחה עלות הצעה = 

 

  ההצעה בעלת עלות ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מספר הנקודות המירבי האפשרי, וכל שאר                                        

 יקבלו ניקוד ביחס אליה, לפי הנוסחה הבאה: ההצעות                                       

 

 X   5 עלות ההצעה של ההצעה בעלת עלות ההצעה הנמוכה ביותר

 ה הנבדקתעלות ההצעה של ההצע               

 

 הצעה בכל אחד מסעיפי ההצעה הניקוד הכולל של ההצעה הכספית יהיה סכום הנקודות שקיבלה ה )ב(                                

 הכספית.                                      

 

 חישוב הניקוד הכולל ובחירת ההצעה הזוכה:  -שלב ד'    14.5          

 

ע"י חיבור מספר הנקודות  בדיקת ההצעות הכספיות, יחושב לכל אחת מההצעות הניקוד הכוללבתום  14.5.1

 קיבלה ברכיב המחיר.שההצעה קיבלה ברכיב האיכות עם מספר הנקודות שההצעה 

 

  ביותר,  הגבוההכולל הצעה בעלת הניקוד תמצא כהצעתו עמד בכל התנאים שפורטו לעיל ומציע אשר  14.5.2

 זוכה, בכפוף לאמור במסמכי מכרז זה. כמציעיוכרז             

 

 

 הערות כלליות: -בחירת ההצעה הזוכה  .15
 

 או כל הצעה שהיא.שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  15.1

 

לחוק חובת המכרזים, ב 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בסעיף  15.2

 לחוק זה.  ב2, וזאת רק אם צורפו להצעה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר כנדרש בסעיף 1992-תשנ"ב

 

תבחר כהצעה הזוכה ההצעה שקיבלה את מספר הנקודות הרב ביותר ברכיב , של שוויון בהצעותאחר מקרה כל ב 15.3

האיכות, תהיה האוניברסיטה רשאית, בהתאם לשיקול  אם שתי ההצעות קיבלו אותו מספר נקודות ברכיבהאיכות. 

ו/או  Best & Finalדעתה הבלעדי, לפנות למציעים האמורים בבקשה להגשת הצעה כספית משופרת, בהליך של 

 לערוך הגרלה בין ההצעות הזהות.

 

להגיש הצעה כספית  , לא יהיה רשאי מציעBest & Final  -למען הסר ספק מובהר בזאת כי במסגרת הליך ה            

או  Best & Final  -גבוהה יותר מהצעתו הכספית המקורית. מציע אשר לא הגיש הצעה כספית במסגרת הליך ה

הגיש הצעה כספית גבוהה יותר לעומת הצעתו הקודמת )באחד או יותר מפריטי ההצעה הכספית(, תיחשב הצעתו 

   הכספית המקורית כהצעתו הכספית הסופית והקובעת במכרז.
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 :ובחירת כשיר שני תוקף ההצעה .16
 

 וזאת ימים נוספים לאחר מתן ההחלטה, 60ההצעה תעמוד בתוקפה עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך  16.1

 מכל סיבהלמקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה             

ההצעה הזוכה  אחרישהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה שדורגה במקום הבא             

ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע זה תנאי  כזוכה במכרז ("הכשיר השני")להלן: 

תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב  היה והחליטה כן האוניברסיטה,הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. 

ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז  5לענות לפניית האוניברסיטה תוך 

 על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו.

 

 ממועד( יום 60ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בדרוג כאמור לעיל, גם לאחר חלוף שישים ) 16.2

 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע בעל ההצעה הבאה בדרוג נתן לכך את הסכמתו.             

 

 

 זכות העיון במסמכי המכרז: .17
 

  2010 –המציע מצהיר, כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע    17.1 

 ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה."(, התקנות)להלן: "             

 

    וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  האוניברסיטהמבלי לגרוע משיקול דעתה של      17.2

 המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון  במקוםמפורשת ובולטת             

 בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד             

 תתייחס באופן פרטני לפרקים ולסעיפים  בקשה לסודיות,. "(לסודיות בקשה)להלן: " למסירתם לעיון כאמור            

 קונקרטיים בהצעה. בנוסף, על המציע לנמק במסגרת ההצעה את הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל פרק וסעיף             

 עבורם היא מתבקשת.             

 

 מקצועי.רכיביה התמחירים אינה סוד מסרי ו/או ממובהר בזאת כי ההצעה הכספית על כל     17.3

 

 או לדחות אותה ובמידה והחליטה האם לקבל את הבקשה לסודיות תחליט, על פי שיקול דעתה,  האוניברסיטה     17.4           

 מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים  תחליט, על פי שיקול דעתה האוניברסיטהלקבלה                        

 , וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.האחרים, כחלק מזכות העיון המוקנית על פי התקנות                       

         

 תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת במפורש לכך שהמציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות      17.5           

 ברסיטה בקשר עם יוזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאונהעיון בנוגע למידע עבורו הגיש בקשת סודיות,                        

 האמור.                        

 

 אוניברסיטת זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת  17.6

  .מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה בכךלא גובים ) ש"ח 500בסך  אביב-תל            

 

 התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז: .18
 

 שלושה בלמכרז ח' כנספח המצורף על ההסכם זוכה לחתום המציע לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש ה 18.1

זכייה הימי עבודה מקבלת ההודעה על  7תוך להמציאם לאוניברסיטה ו, , כמקובל באוניברסיטהנוספים עותקים

"י חברת הביטוח אשר חתום ע בכנספח י" , בנוסח המצורף למסמכי המכרזאישור עריכת ביטוח, בצירוף במכרז

 . ותקופת ההתקשרות המוארכת )ככל שתהיה( יהיה תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות

 

בנקאית או מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז, ערבות ימי עבודה  7ה לאוניברסיטה תוך בנוסף, ימציא המציע הזוכ    18.2

 -ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 כנספחבנוסח המצורף למכרז ש"ח  13,000של אוטונומית וצמודה, להבטחת ביצוע התחייבויותיו בסכום , 1981

 לא יתקבל צילום של הערבות. .ט'
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 מציע הזוכהוארך על ידי התוקף הערבות י .התקשרותהימים לאחר תום תקופת  60 -ערבות יהיה עד לה של תוקפה            

 .יום 60בכל מקרה של הארכת תקופת ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות המוארכת ובתוספת 

 

המציע הזוכה. אם המציע מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מההתקשרות חתימת האוניברסיטה על הסכם  18.3

ו/או לא ימציא אישור עריכת הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, 

זכות לא לחתום על הסכם האוניברסיטה שומרת לעצמה את הביטוח כנדרש ו/או לא יספק ערבות כנדרש, 

 ההתקשרות עם הזוכה. 

 

ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה,  ע"יבמקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע  18.4

את אישור עריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח ו/או לא ימציא לאוניברסיטה את הערבות הנזכרת  האוניברסיטה

 לבטל לאלתר את זכייתו במכרזו האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה יהתה, לעיל 18.2בסעיף 

 . ולתבוע מהמציע הזוכה את נזקיה

  

 

 שינוי היקף המכרז או ביטול המכרז:      .19
 

עוד לא  , כלאו בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהוו/או בקבלת הצעות, ו/לא יהיה בעצם פרסום המכרז,  19.1

 .(ח' נספח) ההתקשרותהאוניברסיטה והמציע הזוכה הסכם  ע"יייחתם 

 

ל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש את היקף המכרז או לבטלו או לבטאו להגדיל רשאית לצמצם האוניברסיטה  19.2

גרעוניות, תכסיסניות, ו/או אינן עומדות בלתי סבירות, הינן מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות 

או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב ו/ , ו/או אינן עומדות בתנאי המכרז,בדרישות הסף

 וכיוצא באלה. 

 

י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד "נוסף לאמור לעיל ולאמור עפב 19.3

 :מהמקרים האלה

 

מהמחיר שנראה לאוניברסיטה  ו גבוה באופן מהותי או בלתי סבירההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך א 19.3.1

כמחיר הוגן וסביר לשירותים ו/או העבודה הניתנים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת האוניברסיטה 

רת התקציבית שאושרה לקבלת נשוא מכרז זה, ו/או המסגם עבור רכישת השירותים והעבודות לשל

 השירותים.

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר  19.3.2

 כובל.

 

כל ים במכרז עיהמצן למי מ יהלא תה או על שינויי היקפו מכל סיבה שהיא, ליטה האוניברסיטה על ביטול המכרזהח 19.4

 דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה.תביעה ו/או 

 

 

 עדיפות בין מסמכים: .20
 

 מסמכי המכרז יתפרשו, ככל הניתן, כמקשה אחת וכמשלימים זה את זה.  20.1

 

 הנספחיםלמכרז )להלן: " ב' -נספחים א' ואו אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין ו/בכל מקרה של סתירה  20.2

יגבר על האמור במסמכי המכרז האחרים, ובכלל זה על  נספח א'"(, תינתן עדיפות לנספח המקצועי. המקצועיים

מסמכי המכרז לבין נספח שאיננו מקצועי, תינתן  הסכם ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין

 עדיפות למסמכי המכרז. בכל מקרה אחר, תכריע האוניברסיטה באופן סופי.
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( המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות מכרז ח' נספח)הסכם ההתקשרות  20.3

נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה  זה ואת ההסכם המצורף לו, על

לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. במקרים שבהם 

 נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. 

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה אשר פורסמה בעיתונות ו/או במסמכי המכרז המצויים  20.4

  .יגברו האחרונים ,המכרזים המכרז בנוסחם המעודכן האחרון הקיימים באתרבידי מי מהמציעים לבין מסמכי 

 

 הוראות נוספות: .21
 

    י מהמציעים, לרבות מהמציע שהצעתומובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין ממ    21.1

  בהיקף כלשהו, וכי  "( שירותיםהמציע הזוכה)להלן: "נבחרה ע"י ועדת המכרזים של האוניברסיטה כהצעה הזוכה            

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להזמין  שירותים מכל ספק אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.            

 

לכך לרבות כל טענה ו/או דרישה בקשר  באופן סופי ומוחלט עלהמציע מוותר בזאת בהגשת הצעה למכרז זה             

  .לא יוזמנו שירותים כלל במקרה בו

 

או ו/האחריות הכוללת לבדיקת המידע הינה של המציע בלבד. לפיכך, כל הסתמכות של המציע על מידע שנמסר  21.2

לא תישא  אוניברסיטהי האוניברסיטה במהלך המכרז, הינה באחריות המציע בלבד. מובהר, כי ה"יימסר לידיו ע

מי מטעמו עקב הסתמכות על מידע לאו ו/או הפסד שייגרם למי מהמציעים ו/ל נזק, אובדן באחריות לכל סוג ש

 י האוניברסיטה היה חסר ו/או מטעה. "או בעקיפין, ולא תהא למציע טענה כי המידע שנמסר לו עו/במישרין  כאמור,

 

או למחוק מהם, ו/ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז 21.3

או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל ו/או לשנות מן האמור במסמכי המכרז ו/להסתייג 

להבהרות שפורסמו במסגרת  בכפוף, 'חכנספח  דרך אחרת שהיא. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם בנוסח המצורף

 .נוספות תיוהסתייגוכל ללא המכרז )ככלל שפורסמו(, הליכי 

 

או ו/ התבקש במפורש להוסיףא או כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לו/ ,או תוספת במסמכי המכרזו/כל שינוי  21.4

או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון ו/, בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים להציע

 עפ"י, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, ל פיהעבהצעה או בעת ההתקשרות  בעת הדיון

 שיקול דעת האוניברסיטה.

 

לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות  21.4על אף האמור בסעיף  21.5

ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, 

  משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.

 

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה  המזמינה 21.6

, הקשורים בהצעה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם

שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות 

או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא ו/חישובית 

ת בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים )לרבות בנסיבו

בהתאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית  למזמינההמציע(, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות 

  הדין.המכרז וובהתאם לשאר הוראות 

 

 בסעיפיםכפי שהן נקובות  נההמזמיהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות  21.7

לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל  21.4 - 21.6

ו/או כתוצאה  המזמינהטענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של 

טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שוויון ו/או תמרון פסול לרבות מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, 

 .במכרז
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כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע בשגגה, תיעשה ע"י שרטוט קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון      21.8

אין לבצע מחיקות באמצעות מוסמכי החתימה בו.  יחתמוו)ככל שיש(  מציעבצדו. ליד התיקון, תוטבע חותמת ה

 "טיפקס". 

 

או מצג אחר שהציג ו/התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע   21.9

לפסול את  אוניברסיטהאו מדויקים, רשאית הו/המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים 

 לבטל את הזכייה. –ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 

 

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה, - ניסיון קודם 21.10

 כספק שירותים, ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או

 או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של ,קיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתוש

 טיעון בכתב או בעל פה האוניברסיטה ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות

 . לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה

 

להגדיל את היקף השירותים  גם בטרם חתימת ההסכם וזאת או  האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להקטין 21.11

ו/או בכל לרכישת השירותים במקרים בהם ישתנו צרכיה ו/או במקרים בהם ההצעות תחרוגנה מהתקציב שיאושר 

 מקרה אחר שתראה האוניברסיטה לנכון. 

 

בשל  זה, ו/או מכרזאו נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בו/האוניברסיטה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה  21.12

אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. המציע יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות ההשתתפות במכרז והכנת 

לרבות  וניברסיטה בגין הוצאות אלה,או שיפוי מאת האו/גשתה, ובכל מקרה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי הההצעה ו

מאת ו/או שיפוי או תביעה לפיצוי ו/טענה ולא תהיה לו כל  ,פסילת הצעת המציע ו/או במקרה של ביטול המכרז

 האוניברסיטה בשל האמור לעיל או כל חלק ממנו.

 

רז, לרבות הדינים המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכ 21.13

ומוותר על כל טענת אי המפורטים במכרז זה ובנספחיו הרלבנטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים 

 מצג שווא ו/או אי התאמה. ו/או ידיעה ו/או טעות

 

 לעשות  מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של האוניברסיטה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין 21.14

 במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי  21.15

 המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

 המציע. ודעות תשלחנה בדוא"ל, עפ"י הנתונים שנמסרו לאוניברסיטה ע"יה   21.16

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 אבי וייס

 מזכיר ועדת המכרזים

 אביב-אוניברסיטת תל
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 רשימת מסמכים להגשה
 

 על המציע להגיש עם הצעתו את המסמכים המפורטים להלן. 

מובהר כי רשימה זו באה להקל על המציע בלבד ואין בה כדי להסיר אחריות מהמציע לקריאת מסמכי המכרז בשלמותם ולהגשת 

 גובר האמור במסמכי המכרז.  ,ערוכה כנדרש ובהתאם לתנאי המכרז. במקרה של סתירה בין רשימה זו למסמכי המכרזהצעה 

 

 1מעטפה פנימית מס' 
 

 צורף נוסח בנספח מסמך מס"ד

  'ב (31, 30, 29 עמודים) מלא וחתום כנדרש הצעה כספיתהטופס   .1
 

 
 2מעטפה פנימית מס' 

 צורף נוסח בנספח מסמך מס"ד

  -  (1 –  18)עמודים  חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד, המכרז עצמו  .1

  - (21פרטי המציע )עמוד   .2

  'א חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ,מפרט השירותים  .3

  1-ב מחירון הפקה   .4

  - 14.3.4הנזכרת בסעיף  ( בו שמורה המצגתdisk on keyהתקן אחסון נייד )  .5

6.  
 תעודת רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע 

 .)יש לצרף העתק, כשהוא מאושר כמתאים למקור(
- 

 

7.  
 תאגיד(.ע"י מציע שהינו רק יצורף מסמך זה ) נסח חברה עדכני מרשם החברות.

 את הנסח ניתן להפיק באתר האינטרנט של רשות התאגידים
- 

 

  - )יצורף ע"י מציע שאינו תאגיד(תעודת עוסק מורשה   .8

  'ג 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .9

11.  
 חוק אישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי 

 1976-ציבוריים, התשל"ו  עסקאות גופים

  'ד

  - על שיעור ניכוי מס במקורתקף אישור   .11

  ה' רגל והיעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"תצהיר פשיטת   .12

  'ו 5.2.4 - ו  5.2.3, 5.2.2, 5.2.1 סעיפים :תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  .13

  1-ו )א(5.2.4סעיף  -איש הקריאייטיב טופס קורות החיים של   .14

  2-ו )ב(5.2.4סעיף  -טופס קורות החיים של איש ניהול הלקוח   .15

  3-ו )ג(5.2.4סעיף  -החיים של מומחה המדיהטופס קורות   .16

  'ז . יצורף ע"י מציע שהינו תאגיד.(אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה )מורשי חתימה  .17

  ח' הסכם ההתקשרות   .18

  ט' נוסח ערבות ביצוע ההסכם  .19

  'י  התחייבות לשמירה על סודיות  .21

  אי" התחייבות להיעדר ניגוד עניינים  .21

  י"ב ביטוחאישור עריכת   .22

  גי" )א(14.3.3סעיף  -טופס פרטי לקוחות   .23

  י"ד )ה(14.3.4בטבלה שבסעיף  1סעיף  -מידע נדרש מהמציע   .24

25.  
 בטבלה  1פרטים אודות המציע בהתאם למפורט בנספח י"ד וכנדרש בסעיף 

 )ה(14.3.4שבסעיף 

-  

  1 -י"ד  מנכ"ל המציע -טופס קורות חיים   .26

  2 -י"ד  סמנכ"ל הקריאייטיב -טופס קורות חיים   .27
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  3 -י"ד  מנהל המדיה -טופס קורות חיים   .28

  4 -י"ד  טופס קורות חיים סופרווייזר/מנהל לקוחות  .29

  ט"ז דוגמת הזמנת רכש  .31

  - ב לחוק חובת המכרזים2אישור ותצהיר כנדרש בסעיף  -במקרה של עסק בשליטת אישה   .31

  - )אם פורסמו(בתחתית כל עמוד מסמכי הבהרות חתומים ע"י המציע   .32
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 ובכתב ברור ,יש למלא את כל הפרטים

 
 פרטי המציע:

 
 ______המציע: _____________________________________________________________________ שם

 מספר מזהה )מס' חברה/שותפות(: ________________________________

 ________________________________ שותפות(: חברה,)התארגנות  סוג 

 : _________________תאריך ההתארגנות

 שמות בעלים / שותפים: ___________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________שמות מורשי חתימה: 

 שם המנהל הכללי: __________________________________________

 כתובת המציע )כולל מיקוד( : _______________________________________________________________

 ________________________________________מספרי טלפון במשרד: 

 מספר פקס: ______________________

 : _________________________________________________________________________כתובת דוא"ל

 

 

 ם המציע:מטעלמכרז, פרטי איש הקשר 

 

 : _____________________________שם איש הקשר למכרז

 _______________________________: ' סלולאריטלמספר 

 ____________________________: ______________________________________ר אלקטרוניכתובת דוא

               

 

 

 

 

 __________  _________________ 

 חתימת המציע           תאריך    
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 א'נספח 
 

 מפרט השירותים

 :שירותי הפרסום .1
 

מדיה ופלטפורמות )נייד, נייח  הפרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועדים לחברה הערבית יבוצעו במגוון ערוצישירותי  1.1

של  והקריאטיביים האסטרטגיים בהיבטים טיפול -יכללו בין היתר , והם  האינטרנט ומובייל וטאבלט וכיו"ב( ברשת

לתכניות  ומכירות, קמפיינים תדמית של משולבת פעילות המהווה הפתוח"  היום"קמפיין  ביניהם(תקשורתיים  מהלכים

ומתן רעיונות נקודתיים  , גיבוש   אסטרטגית תוכן לרשתות חברתיות, הפקת סרטוני וידיאו)לימוד ספציפיות וכיו"ב

 ליישום האסטרטגיה מעת לעת, גיוס לידים של  סטודנטים רלוונטיים, תכנון, רכש, אופטימיזציה ובקרת מדיה, והכל על

 האוניברסיטה והכל כמפורט במסמך זה ובמסמכי המכרז. י"ע שיוגדרו והמטרות היעדים בסיס

 

רסום "טוויסטד", אשר נותן כיום לאוניברסיטה שירותי פרסום ציע הזוכה יצטרך לעבוד בשיתוף פעולה עם משרד הפמה 1.2

באינטרנט )דיגיטל(. בחלק המקרים )לפי דרישת האוניברסיטה( יהיה על המציע הזוכה להתאים את הפרסום שנעשה ע"י 

 לחברה הערבית. כמו כן יהיה עליו להתאים את שירותיו למיתוג של האוניברסיטה.  ",טוויסטד"

 

"( תהיה על בסיס הסכם מסגרת   לפי מטלות, כמפורט המציע הזוכההאוניברסיטה עם המציע הזוכה )להלן: "התקשרות  1.3

חלק בלתי נפרד הימנו, בהתאם למפורט בהסכם ובהתאם להנחיות  ' ומהווהחבהסכם ההתקשרות המצורף למכרז כנספח 

 ולהוראות נוספות שתימסרנה ע"י האוניברסיטה.

 

ך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת תהא לאוניברסיטה הזכות להזמין במהל - שירותים נוספים 1.4

(, ריטיינר בגין תחזוקה שוטפת של  SEOשירותים נוספים מהמציע הזוכה, בתשלום, כגון: שירותי קידום אורגני )

ט טיוב  והשבחה של עמודים ברשתות חברתיות, הפצת ניוזלטרים, ריטיינר בגין ניטור קבוע של השיח ברשת, פרויק

 ( , בנייה של אפליקציות סלולאר מורכבות, הפקות וידיאו, תכנות ועיצוב משחקים מורכבים ועוד.DBמאגר נתונים)

 

 הערכה כספית ותקציב מדיה:   .2
 

בעבור רכש מדיה )לא כולל מע"מ( "ח ש 275,000 -רכש האוניברסיטה בנושא זה מוערך בהיקף שנתי כולל בסך של כ  2.1

על סמך רכישות קודמות. סכום זה אינו כולל תשלום בגין הפקה של חומרים קריאטיביים והפקת סרטונים ו/או וזאת 

 שירותים אחרים שאינם רכש מדיה.

 

מובהר כי סכום זה הינו הערכה בלבד, והוא אינו מהווה מצג כלשהו. עוד מובהר כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את 

 ם זה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.הזכות להקטין ו/או להגדיל סכו

 

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת בכל אופן שהוא, להזמין מהמציע הזוכה שירותים בהיקף כלשהו וכי  2.2

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות לכל ספק אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. המציע 

 /או דרישה בוויתור סופי ומוחלט, לרבות במקרה בו לא יוצאו מטלות כלל.מוותר בזאת על כל טענה ו

 

מובהר כי תקציב המדיה עשוי לכלול נוכחות בפורטלים ואתרי נישה באמצעות באנרים, וידיאו ושאר אופציות של  2.3

Richmediaחברתיות,  , קמפיינים בגוגל )רשת התוכן, מנוע חיפוש ומייל(, וידיאו ביוטיוב, פייסבוק ושאר רשתות

ברשתות אפיליאייט , פעילות תוכן שיווקי דוגמת טאבולה ואאוטבריין ו/או הקמת ערוצי תוכן  RTBשימוש מערכות 

 ,cpmבאתרים רלוונטים והכל במגוון פלטפורמות )נייד, נייח, מובייל וטאבלט(. הפרסום יכול שיעשה במגוון מודלים ) 

cpc, cpl, cpv ,  cpa ה עשוי לכלול בין השאר: יצירת עמודי נחיתה כולל טפסים לנייד ונייח, וכיו"ב(. תקציב ההפק

לאחר ההנחה שהציע  1-ועוד בהתאם למחירון ההפקה נספח בבאנרים לנייד ולנייח, הפקת סרטוני וידיאו, דיוורים 

 .למכרז המציע בהצעתו הכספית נספח ב'
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דין,  -עיות ו/או ירחונים מקצועיים כגון: פסקהמכרז אינו כולל רכש מדיה באתרי לימודים ובאתרי לשכות מקצו 2.4

ידי האוניברסיטה ולא תשולם עמלת ביצוע -אלה יירכשו ישירות על ועוד.לשכת עורכי הדין, ירחון משאבי אנוש 

, אלא אם האוניברסיטה תבחר לפנות למציע הזוכה במכרז בעקבות יתרון כספי ו/או מקצועי ברכישת מדיה למציע

 באתרים הללו.

 

הצעה למכרז זה מהווה התחייבות של המציע לשקיפות עלויות רכש המדיה. המציע הזוכה יעביר תמיד  הגשת 2.5

המציע יציג תמיד   RTB-לאוניברסיטה, יחד עם החשבוניות מטעמו, העתק של החשבוניות של ספקי המדיה. בעולמות ה 

 גין כל קמפיין.וכיו"ב( בפועל ב cpm, cpc, cpl, cpvלאוניברסיטה את מחירי רכש המדיה )

 

בעבור פרסום בגוגל התשלום בגין רכש המדיה יעשה באופן ישיר. האוניברסיטה תהא בעלת החשבון והמציע הזוכה  2.6

(. כמו כן לעניין פייסבוק, לינקדאין ורשתות נוספות על המציע MCCיהיה מורשה מטעמה לנהל את מסעות הפרסום )

לינדקאין  את הוצאות המדיה בגין פרסום בגוגל ו/או פייסבוק ו/או הזוכה לאפשר לאוניברסיטה, אם תבחר בכך, לשלם

ו/או רשתות נוספות ישירות לאתר. תשלום בגין דמי הניהול של המציע הזוכה יועבר למציע הזוכה בנפרד עם הצגת 

 .למכרז נספח ב' -מטעמו בהתאם לעמלה שהוצעה על ידו בהצעתו הכספית חשבונית 

 

 הצוות של המציע: .3
 

אשר יוצג ע"י המציע בהצעתו למכרז זה, הוא הצוות שיעבוד על תקציבי האוניברסיטה בפועל, באם  הצוות 3.1

. במקרה שלא תהיה באפשרות המציע הזוכה להעמיד בפועל מי מחברי הצוות מסיבות מקובלות במכרז המציע  יזכה

רשות האוניברסיטה חבר/ת צוות שאינן  ידועות מראש )כגון: התפטרות, מחלה או פיטורין(, המציע הזוכה יעמיד ל

 בעל/ת קורות חיים )לרבות ניסיון תעסוקתי, השכלה וותק( דומים ועליו לקבל אישור מראש ובכתב של האוניברסיטה.

 

אחת לשבועיים תתקיים פגישת עבודה שוטפת במשרדי האוניברסיטה בה יהיו נוכחים תקציבאי  - קבועותעבודה פגישות  3.2

ו/או גורם אחר  + מנהל רכש מדיה יאייטיב )שהינם הצוות הקבוע עבור האוניברסיטה(+ איש קר ו/או מנהל לקוח

 .הזוכה הרלוונטי לפגישה הספציפית מטעם המציע

 

רשאית להורות  , על פי שיקול דעתה הבלעדי, האוניברסיטה מובהר כי -מצוות העבודה השוטף איש צוות החלפת  3.3

ימים מיום  30בעובד אחר של המציע הזוכה, והמציע הזוכה יעשה זאת תוך למציע הזוכה להחליף את מי מאנשי הצוות 

אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב מנציג  אינו רשאי להחליף מי מאנשי הצוות המציע הזוכה קבלת דרישה כאמור.

סיון יהיה בעל ני ,המחליף המוצע על ידי המציע הזוכה .ם לפני מועד ההחלפה המבוקש על ידוימי 30האוניברסיטה 

מקצועי והכשרה דומים לאלה של איש הצוות אותו הוא מתעתד להחליף, והמציע הזוכה יספק עותק מקורות חייו לנציג 

לא תסרב לבקשה כאמור בר החלפת איש הצוות. האוניברסיטה דהאוניברסיטה בד בבד עם הגשת בקשתו הנזכרת לעיל ב

 מטעמים שאינם סבירים.לערוך שינויים באנשי הצוות 

 
 יה:מד .4

 
חודשי ניסיון  18במשרד המציע הזוכה יהיה איש צוות האחראי על נושא המדיה )בעל לפחות  –זמינות מומחה המדיה  4.1

( אשר יהיה זמין לשאלות/בקשות שוטפות של האוניברסיטה וידאג למענה )ג( 5.2.4 בדיגיטל כמצוין בתנאי הסף סעיף

 ולעמידה בלוחות הזמנים של חברת/חברות המדיה החיצונית )באם ישנן(. 

 

 בשבוע במהלך הקמפיין פעם -דוחות ביניים ודו"ח סיכום. דוחות ביניים המציע הזוכה יעביר במהלך כל קמפיין  - דוחות 4.2

ימים עסקים מסיום הקמפיין. הדוחות יפרטו את התנהלות הקמפיין, תוצאות כמותיות,  7עד  -ום , דוח סיכאו לפי דרישה

 מתחרים, השוואה לקמפיינים דומים של האוניברסיטה בעבר, והמלצות לעתיד. 

 

גישה ישירה  למערכת ההגשה של  , באם היא תבחר בכך, לאוניברסיטה ןתהזוכה יהמציע  -שקיפות והרשאות 4.3

בעוד צוות השיווק של האגף לתכנון אסטרטגי  פוצלת להרשאות משנה עפ"י פקולטותמ  תהיהגישה זו   הקמפיינים.

 . ולשיווק יהיה בעל הרשאה כוללת לצפייה בכל הקמפיינים בו הוא מעורב

 



 74מתוך  24עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

  בעולמותהחשבוניות של ספקי המדיה. העתק יעביר לאוניברסיטה חשבונית בצירוף הזוכה המציע   -  חשבוניות מדיה 4.4

( בפועל, בגין כל "בוכיו cpm ,cpc ,cpl ,cpaיציג לאוניברסיטה את מחירי רכש המדיה )הזוכה המציע   RTB-ה 

 יגזרו מהעלויות בפועל.הזוכה קמפיין /טרגוט. דמי הניהול של המציע 

 

בונוסים צפוי , אחוז cpc/cpl/cpaפריסת המדיה אשר תוגש לאוניברסיטה תשלב תמיד  יעדים כמותיים  )  -יעדים  4.5

 .הזוכה ציע. היעדים  יתבססו על ניסיון העבר של האוניברסיטה ועל ניסיון המוכיו"ב(

 

 :קמפיין באנרים במאס מדיה –חשיפות בונוס  4.6

 בהתאםבונוס  לפחות, אשר ינתן  20ס מדיה, צפי האוניברסיטה הינו ל% על בסיס רכישות קודמות באתרי מא 

   ותוצגה ביעד הכמותי ובלוחות הזמנים הנדרשים, תהא באחריות המציע הזוכה ללוחות הזמנים של הקמפיין. עמיד

 כחלק מסיכום הקמפיין.

 60% הכמותית ברמה היעד לקהל אפקטיביים שימצאו כלים/ובערוצים עליונה בגלילה יינתנו המצוינים מהבונוסים 

 המציע של עמידה יציג הקמפיין סיכום(. הזוכה והמציע האוניברסיטה של העבר וניסיון השוטפים לדוחות בהתאם)

 .  זו בדרישה

 

 לוחות הזמנים: .5
 

 להלן פירוט לוחות הזמנים שעל המציע הזוכה לעמוד בהם:

 

 מספר ימי עסקים לביצוע מיום  לוחות זמנים ממועד בריף לקוח  ) בפגישה או בכתב(

 אישור השלב הקודם

  מדיה ודוחות 

 פריסת מדיה

  ש"ח  25,000קמפיין פרפומנס עד 

   ש"ח    25,000קמפיין מעל 

 

2 

3 

  1 העברת פריסה מתוקנת לאחר הערות לקוח

 אלא אם מדובר בתיקון מהותי 

 2 שליחת פריסה  הכוללת גאנט מתוארך לפי כלים

 1 בקשה מיוחדת לקבלת דוח ביניים ) באם יידרש מעבר לדוחות השוטפים (

  , הקמת קמפיין פרפורמנס  קריאטיבייםהצגת קונספט , הפקת חומרים 

 : ש"ח 25,000קמפיין פרפורמנס  עד 

 ראשונה של קמפיין פרפורמנס ברשת החיפוש של גוגל ו/או פייסבוק  מתהק-

 מודעות)טקסט /תמונה סטטי( עבור קהל/שירות/נושא חדש 4כולל יצירת 

 קהל/נושא חדש.לינק /גיף לפחות לכל מדיה, עבור 

 

 ראשונה של קמפיין ברשת החיפוש וברשת רשת התוכן של  תהקמ -

 , גיף סטטי ( + סקיצה טקסטמודעות )מודעת  4גוגל כולל יצירת 

 סטטית לבאנר אנימטיבי

 שאינה  גוגל( דוגמת  הקמה ראשונה של קמפיין ברשת אפיליאייטclickon) 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 
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   זמן עד קבלת אישור הזמנת הסה"כ מנין הימים אינו כולל זמן המתנה לאישור לקוח, סבבי תיקונים או לעניין הפקת קריאייטיב   

 .של האוניברסיטה רכשמחלקת העבודה מ   
 

 + סקיצה  לבאנר אנימטיבי

 

 , באנר אנימטיבי אחר(  gif animation, תמונה, טקסטמודעה )תיקון /עדכון  -

 

 תיקון/עדכון טרגוט, מילות מפתח וכיו"ב -

 לקמפיין קיים gif animation/תמונה/ טקסטיצירת עוד מודעות  -

 

 

1 

 

1 

1 

 קמפיין יום פתוח

פתוח  )כולל קונספט וסקיצה או התאמה לקונספט שמיועד לקהל הכללי, לקמפיין יום 

 אם נדרש סקיצה סטטית לכלי פרימיום ועמוד נחיתה(

 תיקון קונספט/סקיצה והצגת קריאייטיב מעודכן

 

 במאס מדיה₪  25,000קמפיין פקולטה או תכנית גדולה מעל 

קונספט וסקיצה לקמפיין פקולטה העולה באתרים/פעילות נוספים מלבד פרפורמנס 

כולל אם נדרש סקיצה סטטית  לכלי פרימיום בגוגל ופייסבוק ורשתות אפיליאייט )

 ועמוד נחיתה(

 תיקון קונספט/סקיצה והצגת קריאייטיב מעודכן

 

 5 

 

2-3 

 

5 

 

 

3 

 לאחר אישור קונספט וסקיצה לקמפיין יום פתוח ו/או קמפיין פקולטה

  אבטיפוסים    3 -עיצוב, הנפשה, תכנות של  כלי פרימיום )באם קיים( ו 

  )לבאנרים  )קוביה, מגדל , מאורך 

  עיצוב, הנפשה ותכנות עמוד נחיתה לנייד ונייח כולל טופס 

   CRMוהתממשקות ל

  עמודים לנייד ונייח כולל טופס 2-4עיצוב, הנפשה ותכנות מיניסייט 

   CRMוהתממשקות ל 

 

 

 3 

 

3 - 2 

 

3-5 

 *תלוי במורכבות ובשונות

 בין העמודים 

 1 )לדסקטופ ו/או מובייל ( מרגע אישור האבטיפוסיםהתאמות גודל    10

 1-3 עדכון טקסט, ויזואל, וידיאו בדיוור, עמוד נחיתה, מיניסייט קיים

  יצירת תוכן 

 מילה 350כתיבת כתבת תוכן עד 

 מילה 550 - 350כתיבת כתבת תוכן בין 

2 

3 

  סה"כ

 2 סה"כ ימים להעלאת קמפיין גוגל ברשת החיפוש בלבד/פייסבוק

 3- 4 סה"כ ימים להעלאת קמפיין גוגל/אפיליאייט הכולל באנר אנימטיבי

 10 סה"כ להעלאת קמפיין דיספליי במאס מדיה
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   לוחות הזמנים הנ"ל מתייחסים לפרויקטים סטנדרטים. לוח זמנים לקריאייטיב הכולל לדוגמא ימי צילום או תכנות מורכב, ידון מול    

 ם לוחות זמנים והצעות מחיר לעיצוב ותכנות אפליקציות/פרויקטים שאינם חלק מטבלת לוחות הזמני  האוניברסיטה לגופו של עניין.   

 הנ"ל יועברו לאוניברסיטה כחלק משלב הצגת הקונספט.   

 
 תהליך העבודה: .6

 
קריטית, היות וקמפיינים רבים עולים בו זמנית הינה העמידה בלוחות הזמנים  ,סוף יוני –בחודשי הרישום ינואר  6.1

 וקמפיינים של יחידות אוניברסיטאיות להן תקציבים קטנים עשויים לעלות לאוויר בהתראה קצרה.   

 

 ש"ח או לחילופין קמפיין פרפורמנס בגוגל/פייסבוק:  25,000קמפיינים עד  6.2

 

. הצעה (GDN) -רים )למשל אם עולים בהצעת המדיה מהמציע הזוכה תכלול גם את עלויות ההפקה של הבאנ .א

 למחלקת הרכש של האוניברסיטה על מנת לקבל בזריזות מסמך הזמנה בגין מדיה והפקה.זו תועבר 

 

 .בטור ו במקביל ולאעשלב יצירת פריסת המדיה ושלב יצירת הסקיצה לקריאייטיב יבוצ .ב

התחלת עבודת הפקה ו/או חתימת המציע על הזמנת מדיה בפועל תעשה לאחר קבלת אישור הזמנת עבודה  .ג

 .  של האוניברסיטה הרכשממחלקת חתומה 

 

      לפרויקטברסיטה פריסת מדיה ועלויות הפקה על מנת להפיק הזמנת עבודה זו על המציע הזוכה להקדים ולהעביר לאוני

 לעיל. 5שבסעיף  בהתאם ללוחות הזמנים בטבלה

 

 הפקה: .7
 

  קטנים לאבקמפיין ממוקד פרפורמנס ברשת התוכן גוגל של גוגל, כמות ההתאמות תבחן לפי תקציב הקמפיין. בתקציבים        

 קריים שבהם )על מנת לצמצם עלויות הפקה(:יתמיד יבנו מכלול הגדלים אלא את הע          

 

  Leaderboard: 728 x 90                                                                                                   

  Inline rectangle: 300 x 250                                                                                             

  Banner: 468 x 60                                                                                                           

  Wide skyscraper: 160 x 600                                                                                          

 מעקב ביצועי הקמפיין אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים. העדר  גין שימוש במערכות הגשה ו/אוהאוניברסיטה לא תחויב ב

תוצאות שימוש במערכת מעקב זו או אחרת בתשלום, לא תימנע מהאוניברסיטה  לקבל דוחות שוטפים אודות התנהלות ו

ברציונאל ותהיה לשיקול דעתה  תלווהלשימוש במערכת הגשה עבור קמפיין מסויים הקמפיין. המלצה של המציע הזוכה 

 הבלעדי של האוניברסיטה.

  התממשקות למערכת הסטנדרטי תכלול עלות תכנות טפסים ויצירת אדמין- CRM  .של האוניברסיטה 

 במכלול קמפיינים(.נהוגה כיום )התממשקות זו 

  אשר ידון  םהחומרים הקריאטיביייחסות לעיצוב/תכנות מורכב עבור מכלול יאינן מת למכרז, 1-נספח בהפקה  מחירוןעלויות

ומחרו באופן ייעודי וניתנים למו"מ. האוניברסיטה משחקים/עמודים/באנרים אילו יתפרויקטים/אפליקציות/לגופו של עניין. 

הזוכה מתחייב לשתף איתו פעולה  מציעשומרת לעצמה את הזכות במקרים אילו לבחון שימוש בספק אחר להפקה, וה

 ובמענה לשאלות. בהעברת חומרים, בהנחיה
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  ים כגון: סרטוני וידאו, אנימציה מורכבת, /ות פרויקטת/הפק שםעל עבודה עם ספק חיצוני לעל ידי האוניברסיטה באם יוחלט

על המציע , אחרות, בניית אפליקציות מורכבות, תכנות ועיצוב משחקים מורכבים וכיוצא בזה  Richmediaתלת ועבודות 

בטבלה  6תהיה כאמור בסעיף הזוכה . עמלת המציע הבלעדי הצעות מחיר לשיקול דעתה 3להעביר לאוניברסיטה הזוכה 

בוצעה בתיווך המציע הנ"ל רק במקרה בו העבודה  מציע הזוכהנספח ב', והיא תשולם ל -בטופס הצעת המחיר  11שבסעיף 

 /יםאחר /יםספקמהעבודות הנ"ל באמצעות ואחת לבצע כל אחת אוניברסיטה תהא זכות להחליט ובסיועו המקצועי. להזוכה 

 .ובמקרה כזה מציע הזוכה לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהוהזוכה  המציע הוצע/ו ע"ים ש/הספקי /םשאינו

  עלויות הפקה הכוללות ספקים צד ג' דוגמת חברת הפקה, במאי, שחקן, מאפר וכדומה יועברו  –שקיפות עלויות יום צילום

. לאוניברסיטה תהא 10%בונית המציע בגין ההפקה. עמלת המציע בגין ספקים אילו לא תעלה על לאוניברסיטה יחד עם חש

 זכות להחליט על ספק אחר שאינו נמנה בין הספקים של המציע.

  באם האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות למצוא ספק אחסון ו/או לאחסן קבצים על גבי השרתים של האוניברסיטה

 .יידרש

  יפות ראשונה תהא לשימוש בתמונות דרך מנוי האוניברסיטה למאגרעד -אימג'ים istock  או לחילופין שימוש במאגר אליו

עודי, ימנוי ושאינו דורש תשלום נוסף. באם יידרש אימג'/וידיאו ממאגר בתשלום או לחילופין יום צילום י מציע הזוכהה

 שלב הקונספט או הסקיצה הסטטית.זכויות על מוסיקה ושחקנים  יוסכם על כך מראש בין הצדדים ב

 .האוניברסיטה לא תחויב בגין סקיצות לקמפיינים אשר לא עלו לאוויר 

  אימג' )סטטי(, לוגו   כשהם כוללים קופי 1:1סקיצות לבאנרים )אבטיפוסים( או עמודי נחיתה יעברו לאוניברסיטה בגודלם +

המלא כיוון שפותחים  Layout-בלבד אשר לא ממחישים את העביר באנרים עם קופי ציע לא יושאר אלמנטים עיצוביים. המ

 פתח לטעויות וצורך בשלבי אישור נוספים המעכבים את מועד העליה לאוויר.

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 

 כללי: .8
 

 לתגבר את צוות המשרד העובד מול האוניברסיטה בעובדים נוספים ככל שיידרש.הזוכה באחריות המציע  8.1

 

. הזוכה עם המציע לבקש פגישות בתדירות גבוהה יותר רשאית בהתאם לצרכיה וע"פ שיקול דעתה הבלעדיהאוניברסיטה  8.2

הפגישה  םאביב, אלא אם הסכימו הגורמים הרלבנטיים מתוך האוניברסיטה על קיו-הפגישות יתקיימו באוניברסיטת תל

 במיקום אחר.

 

 ניגוד עניינים:היעדר  .9
 

 מתחייב לא לספק במהלך תקופת ההתקשרות ובתקופת ההתקשרות המוארכת )אם יבחר כמציע הזוכה במכרז, מציע אשר ה      

 תהיה(, שירותי פרסום כלשהם למוסדות להשכלה גבוהה שהינם:      

    

  אוניברסיטה ו/או מרכז אוניברסיטאי א.       

 

 או                     

 
 אים המפורטים להלן, במצטבר:מכללה העונה לשלושת התנ ב.       

 

  .)גוש דן לצרכי מכרז זה כולל את מחוז תל אביב ואת מחוז המרכז( . פועלת בגוש דן1           

 .תלמידים או יותר 3,000. בשנת תשע"ח למדו במכללה 2           

 . המכללה מעניקה תואר ראשון ו/או שני באחד או יותר מהתחומים הבאים: 3           

 ניהול ו/או מינהל עסקים, מדעי המחשב, פסיכולוגיה ו/או התנהגות ארגונית, וכלכלה.               

 

 שירותי פרסום  הגשת הצעה ע"י מציע למכרז זה, מהווה התחייבות של המציע, אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לא לספק

 לשהם למוסד להשכלה גבוהה אחר שהינו כמפורט לעיל.כ
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 אנשי קשר: .10
 

הוא יהיה זמין בטלפון  בכל הקשור לביצוע ומתן השירותים. המציע הזוכה ימנה איש קשר לעבודה מול האוניברסיטה 10.1

  .08:00 - 20:00ה' בשעות:  -הסלולארי בימים א'

 מי מטעמו.מר שאדי עותמאני או אחראי השיווק של האוניברסיטה לחברה הערבית,  איש קשר מטעם האוניברסיטה: 10.2

 

 התמורה ותנאי התשלום: .11
 

 למכרז. נספח ב' –התמורה למציע הזוכה הינה כמפורט בהצעתו הכספית  11.1

 

 .למכרז ח'נספח  –תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות  11.2

 

 סודיות: .12
 

 להשתמשהמציע הזוכה, משרדו וכל צוותו מתחייבים לשמירה על סודיות כולל התחייבות שלא להעביר ו/או לחשוף ו/או       

 המציע הזוכה ף ע"ישל האוניברסיטה אשר הועבר למציע הזוכה ע"י האוניברסיטה ו/או נאס (database)מידע בו בנתונים      

 במישרין ו/או בעקיפין.      

 
 :אי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט שירותים זה .13

 ם ההתקשרות והכל על פי שקול דעתה    להוות עילה לסיומובהר ומודגש שאי עמידה באחד ו/או יותר מסעיפי מפרט זה, יכולה 
 הבלעדי של האוניברסיטה.      
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועדלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 

 
 'בנספח 

 
 כספיתההצעה הטופס 

 

רשאית ועדת המכרזים לפסול את כל הנדרש, במקרה בו המציע לא ימלא את  את כל הנדרש.בטופס זה יש להקפיד ולמלא  .1

 של ועדת המכרזים.  ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי

 

 כל המחירים הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ. .2

 

 הינם מהמחיר לא כולל מע"מ.העמלות, החזרי העמלות וההנחות  .3

 

 אין הצמדה ולא תהיה הצמדה בכל תקופת ההתקשרות )כולל בתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיה(. .4

 

 למכרז.ח' תנאי התשלום מפורטים בהסכם ההתקשרות נספח  .5

 

ס בגוגל, פייסבוק ורשתות פרפורמנס/אפיליאייט לעמוד או לרדת מטווח העלויות לליד בקמפיין פרפורמנהמציע מתחייב  .6

בהתאם לנתוני הבאנצ'מארק הקיימים של האוניברסיטה אשר יוצגו למציע הזוכה במכרז לאחר שהאוניברסיטה תודיע לו 

 על זכותה לאשר עלות גבוהה יותר לליד באם תימצא לנכון.  זכייתו במכרז. האוניברסיטה שומרת

 

 ס לעלויות/מחירים בש"ח )לא כולל מע"מ(:להלן דוגמאות לנקודות ייחו

 

 יום פתוח/ יום ייעוץ

 ש"ח 20 -ש"ח  11טווח עלויות בגוגל: 

 ש"ח 27 -ש"ח  14טווח עלויות בפייסבוק: 

 

 קהל יעד רחב, דוגמת לימודי תקשורת -שיווק תואר ראשון ספציפי 

 ש"ח 130 -ש"ח  70טווח עלויות בגוגל רשת החיפוש/רשת התוכן/רשת אפיליאייט/פייסבוק: 

 

 שיווק נושא ספציפי נישתי, דוגמת מגמת משחק בתאטרון, מגמת עיצוב במה

 ש"ח 180 -ש"ח  80טווח עלויות בגוגל רשת החיפוש/רשת התוכן/רשת אפיליאייט/פייסבוק: 

 

המציע מתחייב כי אם אינו עומד בטווח העלות המצופה  –פרפורמנס ברשתות תוכן ורשתות אפיליאייטבמקרה של קמפיין  .7

הימים הראשונים של הקמפיין,  הוא לא ישלול הרחבה של מגוון רשתות  הפרפורמנס על מנת לעמוד  3כאמור, לאחר 

 ביעדים. 

 

העתקים של  חשבוניות ספקי המשנה. עמלת הניהול לחשבונית המציע בגין הפקת מורכבות ו/או יום צילום יצרף המציע  .8

 אשר תשלום למציע, תיגזר מהעלויות בפועל.

 

 מחירון 1-בנספח בהמפורטים להלן(, אחוז ההנחה יחול גם על השירותים  11בטבלה שבסעיף  7בקטגורית ההפקה )סעיף  .9

 חה שהוצע ע"י המציע., והאוניברסיטה זכאית לרכוש את כלל או חלק מהשירותים הנ"ל באחוז ההנהפקה

 

 בחשבון. יילקחו שלא במסגרת טופס זה, לרבות באמצעות מכתב נלווה, לאו/או מתן הנחה נוספת הצעה כספית  .10

 

ביצוע למתן ולשא מכרז זה, בכפוף ונהפרסום במדיה הדיגיטלית התמורה שתשלם האוניברסיטה למציע עבור מתן שירותים  .11

ואחוז החזר העמלה שתקבל  להלןש בטבלה 2-7בסעיפים הינה כמפורט  ,בהתאם לתנאי ההתקשרות השירותים בפועל

 :בטבלה שלהן 1האוניברסיטה מהמציע הינו כמפורט בסעיף 
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ניקוד  הצעת המציע קטגוריה סעיף

 מירבי

קמפיין באנרים/ דיוור באתרי מאס מדיה או  .1

 אתרי נישה

קמפיין וידיאו באתרי מאס מדיה או באתרים 

ייעודיים )לא כולל יוטיוב ופייסבוק שאינו 

 . RTBמנוהל בצורת 

קמפיין מובייל באפליקציות ובאתרי מאס 

 מדיה

תוכן שיווקי ושיתופי פעולה באתרים דוגמת 

 הקמת ערוץ/תת ערוץ ייעודי

 עמלה שהאוניברסיטה תקבל מהמציע החזר %

 

 

 ____________ 

 

10 

ניקוד  הצעת המציע עמלה מקסימלית קטגוריה 

 מירבי

קמפיין גוגל )מנוע חיפוש, רשתות תוכן,  .2

 וב( ימייל, יוט

 . 15%מקסימום  

העמלה כוללת גם את 

 עלות הקמת הקמפיין.

 עמלה מוצעת )אחוזים(

 

%_________ 

10 

קמפיין פייסבוק )באנרים, וידיאו, פרומוטד  .3

 פוסט וכיו"ב(  

 . 15%מקסימום  

העמלה כוללת גם את 

 עלות הקמת הקמפיין.

 עמלה מוצעת )אחוזים( 

 

 %__________ 

10 

קמפיין ברשתות אפיליאייט  בנייד ובנייח  .4

  RTB)כולל וידיאו( באמצעות מערכות 

 )מלבד גוגל ופייסבוק(

 15%מקסימום 

 

 עמלה מוצעת )אחוזים(

 

%__________ 

2 

קמפיין תוכן  במודל פרפורמנס )דוגמת  .5

 טאבולה, אווטבריין וספקים נוספים( 

 15%מקסימום 

 

 עמלה מוצעת )אחוזים(

 

%__________ 

1.5 

על עבודה עם ספק חיצוני לשם עמלה  .6

הפקת/ות פרויקט/ים כגון: סרטוני וידאו, 

אנימציה מורכבת, תלת ועבודות 

Richmedia   אחרות, בניית אפליקציות

מורכבות, תכנות ועיצוב משחקים מורכבים 

 .וכיוצא בזה

רק הזוכה  מציעתשולם ל מובהר כי העמלה

במקרה בו העבודה הנ"ל בוצעה בתיווך 

המציע הזוכה ובסיועו המקצועי. 

לאוניברסיטה תהא זכות להחליט לבצע כל 

אחת ואחת מהעבודות הנ"ל באמצעות 

נו/ם הספקי/ם שהוצע/ו ספק/ים אחר/ים שאי

ע"י המציע הזוכה ובמקרה כזה מציע הזוכה 

 .לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו

 

 

 10%מקסימום 

 

 עמלה מוצעת )אחוזים(

 

%__________ 

1.5 
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 אישור המציע

 

 , נספח א' -שירותים מסמכי המכרז ובין היתר את האמור במפרט הטופס ההצעה הכספית, את אנו הח"מ מאשרים שקראנו והבנו את 

מתחייבים לעמוד באמור במסמכי המכרז ובהצעה כספית זו המוגשת של המכרז ואנו נספחים כל הוב, ח' נספח -ההתקשרות בהסכם 

 בזה על ידינו במסגרת הצעתנו למכרז.

 

את  את מלוא התמורה, כולל  יםהכולל יםומלא ים, קבועיםסופי יםמחיר םעל ידינו הינ  יםהמוצעהשירותים  ימחיראנו מאשרים, כי 

הוצאות  הוצאות המשרד, הרווח, העובדים, לאוניברסיטה , וכולל את  הכרוכות במתן השירותיםהישירות והעקיפות העלויות כל 

 , המיסים )למעט מע"מ(, וכל הוצאה אחרת.נסיעה

 

אנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לדרוש ומתחייבים לא לדרוש תשלום תמורה נוסף עבור השירותים מלבד התמורה שתשולם על בסיס 

והאוניברסיטה תשלם רק עבור הספקת השירותים בפועל, כשהם עומדים בתנאי המכרז על ידנו בהצעתנו הכספית,  ושהוצע יםהמחיר

 ומפרט השירותים.

 

וכי  ,מע"מ יםכולל םואינבש"ח  םהינ ,1-הנקובים בטופס ההצעה הכספית ובמחירון ההפקה נספח בהמחירים  אנו מודעים לכך כי

 לא כולל מע"מ. יםהעמלות, החזרי העמלות וההנחות הינם מהמחיר

 

___________ _______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  

ניקוד  הצעת המציע הנחה קטגוריה 

 מירבי

הנחה על כל הרכיבים  הפקה  .7

המפורטים במחירון 

 1-ההפקה נספח ב

  

 הנחה )אחוזים( 

 

% __________ 

5 

 40 סה"כ ניקוד מירבי אפשרי:
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז
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 1 -ב נספח  -מחירון הפקה 

 מחיר בש"ח

 כולל מע"מ לא

 מרכיב פירוט והערות

 הפקה  

 

 

 ש"ח 1,000

 ש"ח 750

 

 

 ש"ח 80

 

 ש"ח 60

 

 ש"ח 30

 

 ש"ח 600

 

 ש"ח 500

המחיר הינו קונספט, קופי, הנפשה, טיפול והורדה של 

 תמונות/וידיאו/סאונד, תכנות וקידוד לתוכנות הגשה ומעקב. 

 

 אבטיפוסים/גריד לבאנרים Gif animation  +2באנר 

 אבטיפוסים/גריד לבאנרים 2באנר סטטי פריים אחד + 

 

 GIF Animationהתאמה לבאנר 

 JPEG JPG PNG GIF -התאמה לבאנר סטטי פריים אחד

 

 *עלות התאמת גודל כוללת לודרים וסגירה לאתר/מע' הגשה.  

 עלות ההתאמה הינה לבאנר בנייד ו/או נייח  

 

  GIF Animation סטטי או 

 

אבטיפוסים שנבנה  2חדש )כולל קופי( +  Gif animationבאנר 

 תחת גריד קיים 

 

אבטיפוסים שנבנה  2באנר סטטי פריים אחד חדש )כולל קופי( + 

 תחת גריד קיים

קמפיין פרפורמנס הממוקד 

 לגוגל/פייסבוק/רשת תוכן:

 

אבטיפוסים                  2באנר ראשון + 

 קוביה, מאורך, מגדל()סה"כ   

 

 

 התאמות גודל לנייח או נייד 

 

 

 

 

עדכון לודר, סגירה, קידוד לבאנר 

 בגודל קיים 

 

 באנר חדש תחת גריד קיים

 

 

 ש"ח 1,200

 

 ש"ח 80

 

 

 ש"ח 2,000

 

 

 

 

 אבטיפוסים 2באנר  פלאש + 

 

 פלאש

לודרים וסגירה לאתר/מע' הגשה. עלות עלות ההתאמה כוללת 

 ההתאמה הינה לבאנר בנייד ו/או נייח

 

תמחור זה רלוונטים לבאנר פרימיום )כגון טאפט, באנר נפתח, 

toplayer  וכדומה( בעל עיצוב/מבנה ייחודי בשונה מבאנר זהה

 לשאר התאמות הגודל רק גדול.

 

קמפיין משולב הכולל פרפורמנס 

 ומאס מדיה:

 

 אבטיפוסים  2באנר  ראשון + 

 

 לנייד ולנייח התאמות גודל

 

 

 3באנר לכלי פרימיום + 

אבטיפוסים לגדלים סטנדרטים 

 )קוביה, מאורך, מגדל(
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 ש"ח 30

 

 

 ש"ח 1,700

 

 ש"ח 1,200

 

 ש"ח 650

 

 ש"ח 100

 

 

 

 עמוד מונפש כולל תכנות טופס איסוף פרטים ואדמין המתממשק 

 גרסה לנייד ולנייח, מותאם לחוק הנגישות - CRM -ל

 

 עמוד סטטי כולל תכנות טופס איסוף פרטים ואדמין המתממשק

 גרסה לנייד ולנייח, מותאם לחוק הנגישות - CRM -ל 

 

 ם יצירת דף נחיתה לקמפיין חדש )כולל קופי( תחת גריד קיי

עדכון טקסטואלי )ללא עבודת קופי, לדוגמה שינוי תאריך( לדף 

 נחיתה קיים

עדכון לודרים, סגירות ושאר 

 קידודים לבאנר בגודל קיים 

 

עיצוב ותכנות עמוד נחיתה מונפש 

 חדש )או יצירת גריד ראשוני(   

עיצוב ותכנות עמוד נחיתה סטטי 

 חדש )או יצירת גריד ראשוני(   

 

 דף נחיתה חדש תחת גריד קיים

 ש"ח 80

 

 ש"ח 500

עדכון טקסט לבאנר בגודל קיים  

 פורמטים()כל 

 

 עדכון טקסט/ויזואל בניוזלטר קיים

באם נדרש  CRM-עיצוב, חיתוך, הטעמת מעקב  +  המתממשק  ל ש"ח 1,200

 גרסה לנייד ולנייח  -

עיצוב דיוור חדש )יצירת גריד 

 ראשוני(

 

 

 ש"ח 2,500

 ש"ח 3,000

 ש"ח 3,500

עמודים מונפשים כולל טופס איסוף פרטים + אדמין  4עד 

 + גרסה לנייד ולנייח, מותאם לחוק הנגישות CRM-המתממשק ל

 

 עמודים 2

 עמודים 3

 עמודים 4

 *ההנחה כי מדובר בעמודים בעלי עיצוב דומה

 מיניסייט 

 

 

 ש"ח 0.8

 

 

 

 ש"ח 1.8

 עלות למילה 

לא כולל כתבת תוכן שיווקי באתרי תוכן כחלק מעסקת תוכן שיווקי 

באתר כחלק במקרה זה כתיבת התוכן נעשית ע"י הכותבים  -

 מהעסקה.

 

 עלות למילה

 ערבית –כתיבת כתבת תוכן 

 

 

 

 ערבית -כתיבת כתבת תוכן 

חלק מעמלת 

 ניהול

 הקמה/עדכון קמפיין גוגל  מחקר מילות מפתח, טרגוט, יצירת מודעות טקסט לינק וכיו"ב

חלק מעמלת 

 הניהול

טסטינג , אופטימיזציה   ABמודעות סטטיות ל 4טרגוט, יצירת 

 וכיו"ב

הקמה/עדכון קמפיין באנרים 

 בפייסבוק

 באנר סטטי לאתר האוניברסיטה גרסה סטאטית של פריים אחד, על בסיס באנרים קיימים של קמפיין ש"ח 400

 

 שעת תכנת  ש"ח 300
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
  

 'גנספח 
 

 1976-צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ות

 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 בכתב כדלקמן: וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה

 

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת  המציע למכרז מס' המציעאני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: ".   1
  אוניברסיטת תל אביבלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, ל 13/2018 הס.

 "(.המכרז)להלן: "
 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה  –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם המציע, מי שנשלט על  .2

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –בו )שליטה 

למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע  בשנה שקדמה 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה 

 למכרז;
 

ב גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכ –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם 

כמשמעותה  –לט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה גם חבר בני אדם אחר, שנש –שנשלט שליטה מהותית 

, ואם הורשע בעבירה 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

יותר  במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או –אחת לפי אותו חוק 

 במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. –לפי אותו חוק 
 

  :באפשרות הנכונה √המציע יסמן  .4

 

 על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק)להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות( ___ 1)       

  ;המציע

 

  לחילופין,או  

 

עובדים, נכון  100 –לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  9סעיף  הוראות( __ 2)       

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iלמועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  והשירותים החברתיים לשם

 יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל( כי פנה בעבר iiליישומן; או לחילופין )

 , קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. זה 4 סעיף להוראות בהתאם זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 4סעיף  לצורך

  

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר  .5

 אביב.-לגופים המוסמכים באוניברסיטת בתל

 

 מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה ש .6

 

_______________________ 

 /החתימת המצהיר         
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 אישור עו"ד

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /ההנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע

מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל 

ועים בחוק אם לא תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 

 

   _____________________________                                                      _______________ 

 ומס' רישיוןחתימה וחותמת עוה"ד                   תאריך                                                                   



 74מתוך  36עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 'דנספח 
 

 אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות

 1976 –ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 

-אני הח"מ _______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1

  ,*/רואה חשבון*/קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי1976

 

 

______________________________ _______________________________ 

 ר בני אדםמס' רשום חב        שם                       

 

 

חוק מס ערך מוסף, ופקודת מס הכנסה  י"עפמנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל  א.

 . 1975-תשל"ו

 

 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. ב.

 

קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני  אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין .2

 .על פיהם בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו

 

 **.הינו מיום הנפקתו ועד ליום _______ תוקף האישור .3

 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חתימה            מס' רישיון         תואר              שם          

 

 

  

 תאריך ________________            

 

 

_________________________________________________________________________ 
 מחק את המיותר. *

 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור. 31המועד, ולא יאוחר מיום רשום את  **

 

 

 זה אישור, במקום ותשומת הלב:  ניתן להגיש אישור מקורי או העתק
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 'הנספח 

 "הערת עסק חי"תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום 

 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

 

"(, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האוניברסיטה המציע" הנני נותן תצהיר זה בשמי ובשם _______________ )להלן: .1

למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה  13/2018 .מכרז פומבי מס' הסבמסגרת 

 "(. המציע)להלן: "  אוניברסיטת תל אביבהערבית, ל

 

 ___________________, והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. -אני מכהן כ .2

 

יכולתו הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר עלולות לפגוע ב .3

לא קיימת למציע ו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוקוהוא אינו נ ,, כולן או מקצתןהתחייבויותיו עפ"י מכרז זהלקיים את 

  ע  להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".יעל קיום ספק בדבר יכולתו של המצ"הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה 

 

הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגדי אשר עלולות לפגוע בהתחייבויות  .4

  .המציע עפ"י מכרז זה ואינני נמצא בהליכי פשיטת רגל

 

 תצהירי דלעיל אמת.זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן  .5

 

 

_________________ 

 /ההמצהירחתימת       

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 

מר/גב' _______________ במשרדי   בפני עורך דין _____________ /ההנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע

___________  /המוכר/ת לי באופן שזיהה/זיהתה עצמו/ה ע"י תעודת זיהוי מס'   ברחוב _________ בעיר ______________ 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את  /האישי ואחרי שהזהרתיו

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה. 

 

 

_______________  ________________________ 

  ומס' רישיון חתימה וחותמת עוה"ד   תאריך         
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

  'ונספח 

 5.2.4 -ו   5.2.3, 5.2.2 ,5.2.1סעיפים  -תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 לומר את האמתאני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

"( לחתום על תצהיר המציע__________________ )להלן: "ואני הוסמכתי כדין ע"י                     אני משמש בתפקיד  .1

למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018 .למכרז פומבי מס' הסזה בתמיכה להצעת המציע 

 "(.המכרז)להלן: " אוניברסיטת תל אביבהמיועד לחברה הערבית, ל

 

 הריני להצהיר כדלהלן: .2

 

 השנים  4במשך  כמשרד פרסום דיגיטל והוא סיפק בישראל שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(,למציע יש ניסיון  2.1            

 ברציפות. האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה,                   

 

 מחלקה בו" משמעו, משרד שעוסק בעיקר בפרסום באינטרנט )דיגיטל( ו/או שיש משרד פרסום דיגיטלבמכרז זה "                   

                   in-house) באינטרנט )דיגיטל( שעוסקת בעיקר בפרסום( נפרדת. 

 

 מתמחה ( נפרדת ה(in-house המציע מתמחה בפרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית ו/או שיש בו מחלקה 2.2            

 באינטרנט )דיגיטל(  שירותי פרסוםבישראל והוא סיפק  ,בפרסום המיועד לחברה הערבית)עוסקת רק או בעיקר(                   

 להגשת ההצעות למכרז זה,  האחרון השנים האחרונות שקדמו למועד 4לפחות במשך  ,המיועדים לחברה הערבית                  

 יפות.ברצ                   

 

 , המיועדים לחברה שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(בישראל המציע סיפק  2017 -ו  2016, 2015במהלך השנים  2.3            

 אשר המציע עבד עם כל אחד מהם בתקופה הנ"ל לפחות שנה אחת שונים, ישראלים  לפחות לשלושה לקוחותהערבית                   

 .ש"ח )לא כולל מע"מ( 400,000היה לפחות בשנה זו ציפות והיקף העבודה עם כל לקוח בר                  

 

 פרטי הלקוחות וההתקשרות עימם כנדרש בסעיף, מפורטים בטבלה שלהלן:                  

 

 פרטי איש קשר  שם הלקוח מס"ד

)שם פרטי ושם משפחה ומס' 

וכתובת דואר  טלפון סלולארי

 (אלקטרוני

 משך העבודה עם הלקוח 

 )יש לציין תאריך התחלה  

 ותאריך סיום. 

אם עדיין עובדים עם המציע 

במקום תאריך סיום יש 

לכתוב: עדיין עובדים עם 

 המציע(

היקף העבודה בשנה 

לא בש"ח הרצופה )

 כולל מע"מ(

ניתן לרשום לפחות  

 ש"ח 400,000

1.  

 

 

 

 

תאריך  

 התחלה__________

 

תאריך 

 סיום____________

תאריך 

 התחלה__________

 

תאריך 

 סיום____________

 

היקף 

 העבודה___________
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 פרטי איש קשר  שם הלקוח מס"ד

)שם פרטי ושם משפחה ומס' 

וכתובת דואר  טלפון סלולארי

 (אלקטרוני

 משך העבודה עם הלקוח 

 )יש לציין תאריך התחלה  

 ותאריך סיום. 

אם עדיין עובדים עם המציע 

במקום תאריך סיום יש 

לכתוב: עדיין עובדים עם 

 המציע(

היקף העבודה בשנה 

לא בש"ח הרצופה )

 כולל מע"מ(

ניתן לרשום לפחות  

 ש"ח 400,000

2.  

 

 

 

 

 

 

 

תאריך  

 התחלה__________

 

תאריך 

 סיום____________

תאריך 

 התחלה__________

 

תאריך 

 סיום____________

 

היקף 

 העבודה___________

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

תאריך  

 התחלה__________

 

תאריך 

 סיום____________

תאריך 

 התחלה__________

 

תאריך 

 סיום____________

 

היקף 

 העבודה___________

 

 

 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה המציע העסיק ומעסיק גם במועד האחרון להגשת  12 -ב 2.4        

 פרילנסרים( שעוסקים בעיקר  קיימים יחסי עובד מעסיק ולא כוללעובדים שכירים )מת 3ההצעות למכרז זה, לפחות               

 בפרסום באינטרנט )דיגיטל( ובהם נכללים עובדים העונים על הדרישות המפורטות להלן:               

 

 חודשים לפחות כאיש קריאייטיב. 12בעל ניסיון של  קריאייטיב אחדאיש )א( לפחות               

 

 חודשים בניהול לקוחות. 12לפחות ניהול לקוח אחד בעל ניסיון של איש )ב( לפחות               

 

 ניסיון בניהול קמפיינים  דוגמאל)חודשים לפחות בתחום הדיגיטל  18)ג( מומחה מדיה אחד לפחות שיש לו ניסיון של               

 (.ובכלי פרפורמנס נוספים  affiliatesשתותבפייסבוק, בגוגל, ביוטיוב, בר                   

  למען הסר ספק מובהר שנדרש שמומחה המדיה מועסק במשרדו של המציע ולא בחברת מדיה נפרדת.                   

 

 . אפשר שעובד אחד יענה על יותר מדרישה אחת.1 הערות:               

 

 המציע.חייב לשקף את תקופת ההעסקה אצל  והמציע להוכחת עמידה בתנאי הסף אינ . הניסיון של עובדי2                            

                                 

 

 )ג( כולל, הם אלו אשר יתנו בפועל  -)א( 2.4 מובהר ומודגש שאנשי הצוות אשר יוצעו במסגרת סעיפים                         

 ם לאוניברסיטה.את השירותי                        

 

 פרטי העובדים המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה והעונים לדרישות הנ"ל מפורטים בטבלה שלהלן:               
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מס' תעודת  שם משפחה שם פרטי מס"ד

 זהות

תאריך  תפקיד

התחלת 

עבודה אצל 

 המציע

 ניסיון

1.  

 

 

בעל  איש קריאייטיב  

חודשים  12ניסיון של 

כאיש  לפחות

 קריאייטיב.

מספר חודשי  

ניסיון כאיש 

 קריאייטיב:
 

_______ 
 

2.  

 

 

שיש  איש ניהול לקוח  

 12לו ניסיון של לפחות 

חודשים בניהול 

 לקוחות.

מספר חודשי  

ניסיון בניהול 

 :לקוחות

 

_______ 

 

3.  

 

 

שיש לו  מומחה מדיה  

חודשים   18ניסיון של 

לפחות בתחום הדיגיטל 

ניסיון בניהול  דוגמאל)

קמפיינים בפייסבוק, 

בגוגל, ביוטיוב, 

  affiliatesברשתות

ובכלי פרפורמנס 

 ( נוספים

מספר חודשי  

תחום ניסיון ב

 הדיגיטל:

 

_______ 

 

 

 .3 - , ו2 - ו, 1 - ומצורפים בזה בטפסים המצורפים כנספחים  קורות החיים של כל אחד מאנשי הצוות הנ"ל     

         

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.זהו  .3

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר/ה          
 
 

 אישור עו"ד

 

בפני, עו"ד __________, במשרדי ברחוב __________________,  /ההנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע

מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל 

ועים בחוק אם לא תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 עליה בפני. /הדלעיל וחתם /האת נכונות הצהרתו /היעשה/תעשה כן, אישר

 

 
________________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד  תאריך

 ומספר רישיון

 : הערה
 אם המקום בטבלאות הנ"ל אינו מספיק, ניתן לצרף דפים נוספים עם פירוט נוסף. 

 לחתום בתחתית כל עמוד מצורף. יש
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב  

 

  1-ונספח 

 )א(5.2.4תנאי סף סעיף  - איש הקריאייטיבטופס קורות חיים של  

 

 _____________________________________שם העובד )שם מלא(: 

 

 תפקידו אצל המציע:   ______________________________________

 

 תאריך התחלת עבודה אצל המציע:  _____________

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 : __________אצל המציע מספר שנות ניסיון

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 :פירוט ניסיון רלבנטי

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף את כל המסמכים, התעודות והאישורים הרלבנטיים.

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב  למתן שירותי פרסום באינטרנט )

 

  2-ונספח 

 )ב(5.2.4תנאי סף סעיף  - איש ניהול הלקוחטופס קורות חיים של  

 

 שם העובד )שם מלא(: _____________________________________

 

 תפקידו אצל המציע:   ______________________________________

 

 עבודה אצל המציע:  _____________תאריך התחלת 

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 מספר שנות ניסיון אצל המציע: __________

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 ניסיון רלבנטי:פירוט 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף את כל המסמכים, התעודות והאישורים הרלבנטיים.

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז
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  3-ונספח 

 )ג(5.2.4תנאי סף סעיף  - מומחה המדיהטופס קורות חיים של  

 

 שם העובד )שם מלא(: _____________________________________

 

 ______________________________________תפקידו אצל המציע:   

 

 תאריך התחלת עבודה אצל המציע:  _____________

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 : __________מספר שנות ניסיון אצל המציע

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 פירוט ניסיון רלבנטי:

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 והאישורים הרלבנטיים.יש לצרף את כל המסמכים, התעודות 

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

   למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב

 

 'זנספח 

 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

 ______________________________, מאשר בזאת כדלהלן: הח"מ עו"ד/רו"ח _________________________ מרחוב

 

 הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד _________________________ מס' תאגיד _____________. .1
 

 מורשי חתימה בשם התאגיד הינם: .2
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 חתימת _____________ מהם מחייבת את התאגיד.

 
 הערה: 

 במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.
 

 בעלי התאגיד הינם: .3
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 
 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)
 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.2)
 

( מתוך מורשי החתימה 1/2018ס. ה הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' .4

 המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:
 

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 

 הערות נוספות:

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________  ________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך       
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז
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 ח'נספח 
 

 התקשרות הסכם
 

 

 2018אביב, ביום      לחודש       שנת  -שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל                                                                     

  39040מקרית האוניברסיטה, ת.ד.             

 69978אביב -אביב, תל-רמת   

 

 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם                                            

 

 ;מצד אחד                  

 

 

 ל ב י ן

 

          _______________________ 

 ח.פ :____________________          

 כתובת:_________________________                       

      

 ("החברה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור, בשם                                   

 

 ;מצד שני                   

 

 מ ב ו א

 

פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית )להלן: והאוניברסיטה מעוניינת בקבלת שירותי  ה ו א י ל

 "((, כמפורט בהסכם זה ובנספחיו;השירותים" ו/או "שירותי הפרסום"

ולצורך קבלת שירותי הפרסום פנתה האוניברסיטה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' הס.  ו ה ו א י ל

 "(;המכרזלהסכם זה  )להלן: " נספח א'למתן השירותים, על נספחיו, כ  13/2018

 והחברה הגישה הצעה בהליך המכרז; ו ה ו א י ל
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ועל יסוד הצעת החברה, התחייבויותיה והצהרותיה, מצאה ועדת המכרזים בישיבתה מיום ________  ו ה ו א י ל

, כמתאימה ביותר מבין כל ההצעות אשר הוגשו במכרז, נספח ב'את הצעת החברה, המצ"ב להסכם זה כ

 "(;ההצעה הזוכהובחרה בה כהצעה הזוכה במכרז )להלן: "

 

והחברה הסכימה לקבל על עצמה את מתן השירותים כאמור וכמפורט בתנאי המכרז, הסכם זה  ו ה ו א י ל

 ובנספחיהם;

 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

 כללי: .1

 

התחייבויותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה וייקרא עמו בד המבוא להסכם זה, על כל הצהרותיו,  1.1

 בבד.

 

המסמכים המצורפים להסכם זה, על כל הכלול ו/או האמור ו/או המצוין ו/או המסומן בהם, מהווים חלק בלתי נפרד  1.2

 מהסכם זה.

 

 ש ההסכם.כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהם בפירו 1.3

 

במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להסכם זה, יגבר הנוסח הקבוע בהסכם זה. במקרה של סתירה בין מסמכי  1.4

 המכרז לנספחיו, יגבר הנוסח הקבוע בנספחי המכרז. 

 

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון להסכם זה יתבצע אך ורק בכתב ויישא עליו את חתימות הצדדים  1.5

 אם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא. ש

 

 לכל המונחים בהסכם זה תהיה המשמעות הנתונה להם במכרז למעט אם צוין בהסכם זה במפורש אחרת. 1.6

 

 ההתקשרות: .2 

 

, שירותי פרסום באינטרנט ולשיווק אסטרטגי לתכנון האגף באמצעות, החברה מתחייבת לספק לאוניברסיטה 2.1

השירותים נספח א' למכרז, במסמכי המכרז ובהסכם זה, כפי שיעודכנו הם על ידי )דיגיטל( כמפורט במפרט 

 "(.שרותי הפרסום", "השירותיםהאוניברסיטה מעת לעת )לעיל ולהלן: "

  

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה  29הסכם זה מהווה "הסכם מסגרת" כמשמעותו בתקנה  2.2

האוניברסיטה תזמין שירותים ו/או שירותים נוספים מהחברה, מעת לעת, בהתאם . בהתאם, 2010-גבוהה(, תש"ע

לצרכיה, והחברה תספק את השירותים ו/או השירותים הנוספים בהתאם להנחיותיה והוראותיה של האוניברסיטה 

 שתימסרנה ע"י נציגים מטעמה. 

 

 היקף השירותים: .3

 

להנחיותיה של האוניברסיטה אשר יפורטו בכל הזמנת רכש שתוצא על השירותים יבוצעו על ידי החברה בהתאם  3.1

 ידי האוניברסיטה לחברה בכתב ועפ"י הוראות הסכם זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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  .זמנית בו, באוניברסיטה יחידות מספר מול ישירות החברה של עבודה יחייב השירותים מתן כי, בזאת מובהר 3.2

 

פיינים, החברה תגיש לאוניברסיטה עבור כל קמפיין בנפרד, תכנית פרסום הכוללת פריסה במקרה של העלאת קמ 3.4

 "(. תכנית הפרסוםלמדיה ותקציב מפורט )להלן: "

 

ביצוע השירותים המפורטים בהזמנת הרכש יחל אך ורק לאחר מתן אישורו מראש ובכתב של נציג האוניברסיטה  3.5

 לתכנית הפרסום המוצעת.

 האוניברסיטה תגדיר יעדים שיווקיים, בתיאום עם החברה, והחברה תפעל לעמידה ביעדים אלה. 3.6

 

האוניברסיטה רשאית במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין, לצמצם ו/או  3.7

הזמנת שירותים כלל(, לפי להרחיב את היקף השירותים ו/או שירותים נוספים אשר יבוצעו ע"י החברה )עד כדי אי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 הסכם מסגרת: .4

 

לעיל, הסכם זה הנו "הסכם מסגרת" לפיו החברה תספק שירותים לאוניברסיטה בהתאם  2.2כאמור בסעיף  4.1

להזמנות רכש אשר תוצאנה מעת לעת על ידי האוניברסיטה לחברה בהתאם לצורכי האוניברסיטה, ובהתאם לנוהלי 

 רסיטה להוצאת הזמנות רכש. האוניב

 

החברה תספק לאוניברסיטה את השירותים לאחר שהאוניברסיטה תמסור לידי החברה הזמנת רכש חתומה ע"י  4.1

 (. "הזמנת רכש"מורשי החתימה מטעם האוניברסיטה עבור כל שירות ושירות )להלן: 

 

החברה תאשר בחתימתה את קבלת הזמנת הרכש. הזמנת הרכש תוחזר חתומה על ידי מורשי החתימה של החברה  4.3

 להלן.   8.1לנציג האוניברסיטה, כהגדרתו בסעיף 

 

האוניברסיטה תשלם לחברה את התמורה בגין הזמנות הרכש בהתאם לביצוען בפועל, כמפורט בתנאי התשלום  4.4

 להלן. 9.5הקבועים בסעיף 

 

למען הסר ספק, אין בכל האמור בהסכם זה בכדי להעניק לחברה בלעדיות בביצוע השירותים נשוא ההסכם וכי  4.5

לאוניברסיטה שמורה האפשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למסור את ביצוע השירותים נשוא הסכם זה 

 או שירותים דומים לצדדים שלישיים ו/או לבצעם בעצמה.

 

 תקשרות:תקופת הה .5

 

חודשים, החל ממועד חתימת האוניברסיטה על הסכם זה )להלן:  12ההתקשרות עם החברה הינה לתקופה של  5.1

 "(. תקופת ההתקשרות"

 

לאוניברסיטה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד חמש  5.2

חודשים, בתנאים זהים לתנאים הקיימים במסגרת תקופת  60ובסה"כ , חודשים כל אחת 12תקופות בנות 

ימים  30"(, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב תקופת ההתקשרות המוארכתההתקשרות או המיטיבים עימה )להלן: "

 לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.

 

 שנים. 6 סך תקופת ההתקשרות האפשרית )כולל כל ההארכות(: 5.3
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לעיל, תהיה האוניברסיטה לבדה רשאית לסיים את ההסכם לפני תום  5.3 - ו 5.2, 5.1על אף האמור בסעיפים       5.4

יום  30תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין, על ידי מתן הודעה מראש בכתב לחברה 

 "(.מועד הסיום המוקדםמראש וזאת, מבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטתה )להלן: "

 

לעיל, מתחייבת  5.4בכל מקרה בו ניתנה הודעה על סיום מוקדם של ההסכם בהתאם להוראות הקבועות בסעיף  5.5

החברה ליתן את השירותים עד למועד הסיום המוקדם. החברה תהיה זכאית לתשלום התמורה, כמפורט להלן, עבור 

חרים כלשהם בגין סיומה המוקדם השירותים שתבצע בפועל עד למועד הסיום המוקדם, ולא תהיה זכאית לסעדים א

 של תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. 

 

 הצהרות והתחייבויות החברה: .6

החברה מצהירה בזאת, כי ידועה לה מהות השירותים הנדרשים עפ"י הסכם זה ונספחיו, וכי הינה בעלת הניסיון  6.1

שורים וכוח האדם המיומן והמוסמך לביצוע השירותים בהתאם להסכם מקצועי, הידע, המומחיות, האמצעים, הכי

זה. כן מצהירה החברה, כי תבצע את השירותים במרב הקפדנות, היעילות והידע המקצועי במועדים שידרשו ו/או 

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. 

 

במכרז ובהתאם  למצגים  החברה מצהירה, כי ידוע לה שההתקשרות עמה בהסכם זה נעשית בעקבות זכייתה 6.2

 שהציגה במסגרת מכרז זה. החברה מצהירה, כי ידוע לה שתנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. 

 

החברה מצהירה ומאשרת, כי חתמה על הסכם זה, לאחר שבחנה היטב את מסמכי המכרז, מפרט השירותים )נספח  6.3

ל ידי האוניברסיטה )ככל שהיו(, הבינה את האמור בהם וקיבלה א' למכרז( וההבהרות למסמכי המכרז שפורסמו ע

מנציגי האוניברסיטה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לה לגיבוש הצעתה והתחייבויותיה עפ"י הסכם זה, ולא 

תהיה לה כל טענה כלפי האוניברסיטה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות ו/או פגם בקשר לנתונים ו/או 

 עובדות הקשורים במתן השירותים ובביצוע המכרז. 

 

החברה מתחייבת בזה, כי השירותים נשוא ההסכם יבוצעו ע"י אנשי הצוות המוצע בהצעתה המצורפת להסכם זה  6.4

כנספח ב' )ההצעה הזוכה(, המספקים שירותי פרסום במתקניה, והינם בעלי כישורים, יכולת וניסיון המתאימים 

 "(. אנשי הצוותנשוא הסכם זה )להלן: " לביצוע השירותים

 

מובהר כי, האוניברסיטה רשאית להורות לחברה, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את מי מאנשי הצוות      6.5

 ימים מיום קבלת דרישה כאמור.  30בעובד אחר של החברה והחברה תעשה כן תוך 

 

ימים לפני  30אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב מנציג האוניברסיטה החברה אינה רשאית להחליף מי מאנשי הצוות   6.6

מועד ההחלפה המבוקש על ידי החברה. המחליף המוצע על ידי החברה יהיה בעל ניסיון מקצועי והכשרה דומים 

לאלה של איש הצוות אותו הוא מתעתד להחליף, והחברה תספק העתק מקורות חייו לנציג האוניברסיטה בד בבד עם 

בקשתה הנזכרת לעיל בדבר החלפת איש צוות. האוניברסיטה לא תסרב לבקשה כאמור לערוך שינויים באנשי הגשת 

 הצוות מטעמים שאינם סבירים.

 

החברה מתחייבת, כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהיה כזו,  6.7

 ם עפ"י הסכם זה, על נספחיו, ועפ"י כל דין.יהיו ברשותה כל האישורים והרישיונות הנדרשי

 

זמנית -החברה מצהירה ומתחייבת בזה, כי לרשותה כוח האדם, היכולות המקצועיות והמיומנות הנדרשת לעבוד בו 6.8

מול מספר יחידות/גורמים על מספר עבודות פרסום שונות )"קמפיינים"(. החברה מתחייבת בזה לספק 

שונות, שירות יעיל, מהיר וברמה הגבוהה הנדרשת, לשביעות רצונה המלאה של לאוניברסיטה, על יחידותיה ה

  האוניברסיטה, בכלל ובזמנים בהם תידרש עבודה מול מספר יחידות באוניברסיטה.



 74מתוך  49עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

החברה מתחייבת שלא לקבל כל החלטות הכרוכות בהטלת התחייבויות כספיות או אחרות על האוניברסיטה. כל  6.9

 תחייב את האוניברסיטה, אלא את החברה לבדה.חריגה מסמכות זו לא 

 

החברה לא תהא רשאית לחתום על התחייבויות ומסמכים אחרים בשם האוניברסיטה, והיא אינה רשאית להציג את  6.10

 עצמה בפני צד ג' כלשהו כנציגת האוניברסיטה ו/או מוסמכת ו/או שלוחה מטעמה.

 

 העדר ניגוד עניינים: .7

 

שלא לתת שירותים לגוף ו/או אדם כל שהוא, בתחום ההשכלה הגבוהה, אם הדבר עומד בניגוד החברה מתחייבת  7.1

עניינים עם מתן השירותים לאוניברסיטה. במקרה של חשש לניגוד עניינים, מתחייבת החברה להודיע על כך ללא 

  דיחוי ובכתב לנציג האוניברסיטה.

 

ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיה, החברה מתחייבת  מובהר ומוסכם בזאת, כי במהלך תקופת ההתקשרות 7.2

  העונים להגדרות אלה: לא לספק שרותי פרסום כלשהם למוסדות להשכלה גבוהה

 

 או ;אוניברסיטה ו/או מרכז אוניברסיטאי א. 

 מכללה העונה לשלושת התנאים להלן במצטבר: ב.

 תל אביב ואת מחוז המרכז(.פועלות בגוש דן )גוש דן לצרכי מכרז זה כולל את מחוז  .1

 תלמידים ומעלה. 3,000בשנת תשע"ח למדו במכללה  .2

המכללה מעניקה תואר ראשון ו/או שני באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול ו/או מנהל  .3

 עסקים, מדעי המחשב, פסיכולוגיה ו/או התנהגות ארגונית, וכלכלה.

 

ב לנציג האוניברסיטה, אם בכוונתה לספק שירותי פרסום למוסד החברה מתחייבת להודיע באופן מיידי ובכת 7.3

לעיל. במקרה בו ייוודע לאוניברסיטה כי  7.2להשכלה גבוהה ו/או מכללה העונים על התנאים האמורים בסעיף 

לעיל, תהא רשאית  7.2החברה מספקת שירותי פרסום לאחד ו/או יותר מהגופים העומדים בתנאי סעיף 

יום מראש, בכפוף לתשלום התמורה עבור שירותים  30הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב  האוניברסיטה להביא

ו/או שירותים נוספים שבוצעו ע"י החברה עד מועד סיום ההתקשרות בפועל. ביטול במקרה זה ייחשב כביטול 

 . לאחר הפרה יסודית של החברה, על כל המשתמע מכך לעניין חיובה בפיצויים וחילוט ערבות הביצוע

 

 תיאום ופיקוח: .8

 

"(. בנוסף, תוכל כל נציג האוניברסיטהמר אלון וינפרס ישמש כנציג האוניברסיטה לביצוע השירותים )להלן: " 8.1

יחידה אשר תעבוד עם החברה למנות נציג מטעמה לעבודה מול החברה. החברה תידרש לעבוד בו זמנית מול מספר 

 האוניברסיטה ו/או מי מטעמו ומטעם האגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק. נציגים מטעם האוניברסיטה ובפיקוח נציג 

 

החברה תמנה איש קשר אחראי מטעמה, לאחר שזהותו תאושר ע"י  האוניברסיטה. החברה תהא רשאית להחליפו  8.2

 אך ורק אם תקבל אישור לכך מהאוניברסיטה.

 

החברה מתחייבת לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שיתוף פעולה עם נציג האוניברסיטה ולקבל  8.3

 את הנחיותיו, וזאת מבלי לגרוע מאחריות החברה ומחובותיה עפ"י הסכם זה, או עפ"י כל דין. 

 

 ל האוניברסיטה. אופן ביצוע השירותים ופרישתם באמצעי התקשורת השונים טעון אישור מראש ובכתב ש 8.4
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 התמורה: .9

 

 תמורת מתן מלוא השירותים האמורים בהסכם זה, תשלם האוניברסיטה לחברה, על בסיס הצעתה הזוכה, כדלהלן:

 

בגין השירותים אשר יסופקו לאוניברסיטה על ידי החברה מעת לעת, תשלם האוניברסיטה לחברה בהתאם   9.1

טופס ההצעה הכספית שהגישה החברה במסגרת הצעתה למכרז )להלן: לתעריפים, המחירים והתנאים המפורטים ב

"(, וזאת בכפוף לקיום מלוא חובותיה של החברה תחת המכרז, הסכם זה וכל דין רלוונטי )להלן: ההצעה הכספית"

 "(.התמורה"

 

עות לאוניברסיטה שמורה הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להחליט האם לרכוש מדיה מספקי מדיה באמצ 9.2

 החברה, באמצעות צד ג' או ישירות מהם.

 

מוסכם ומובהר בזאת, כי האוניברסיטה תשלם את התמורה עבור השירותים שסופקו לה בפועל רק אם ניתן אישור  9.3

מראש ובכתב של נציג האוניברסיטה למתן שירותים אלה, ובכפוף להוצאה מראש של הזמנת רכש חתומה ע"י 

 מורשי החתימה של האוניברסיטה. 

 

לעיל, תשלום התמורה מותנה בהגשת חשבונית מס לתשלום לאישורו של  9.1-9.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.4

 נציג האוניברסיטה. החשבונית תוגש, אחת לחודש, בגין השירותים שניתנו בחודש הקודם. 

 

יום ממועד הגשתה. החברה תחתום לשם כך על טופס תשלום  30כל חשבונית שתאושר, תשולם בתנאי שוטף+

 וניברסיטה.באמצעות מס"ב בנוסח הנוהג בא

 

סכום התמורה הנ"ל הוא סופי, מרבי וכולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים וקיום התחייבויותיה של  9.5

החברה עפ"י הסכם זה ו/או הנובעות ממנו, לרבות התחייבויות שאינן ידועות לחברה במועד חתימת ההסכם, לרבות 

ירותים, וכן השקעות שביצעה ו/או שתבצע החברה בקשר כל משימה ו/או שירות שביצועם נדרש לצורך מתן הש

 עם מתן השירותים וכל הוצאה אחרת. 

מובהר כי סכום התמורה כולל תשלום לצדדים שלישיים כלשהם. החברה לא תתבע ולא תהא רשאית לתבוע 

מסים, מהאוניברסיטה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, הטלתם ו/או העלאתם של 

 היטלים ו/או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים או עקיפים ו/או מחמת כל גורם אחר. 

 

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כחוק, שישולם ע"י האוניברסיטה לחברה במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום  9.6

 עפ"י הסכם זה. 

 

ים ו/או אשר יחולו בעתיד על השירותים ו/או על העסקה שעפ"י כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג החל 9.7

 הסכם זה, יחולו על החברה וישולמו על ידה. 

 

 1נספח ב'במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיה, לא יהיו המחירים המופיעים ב 9.8

 למכרז )מחירון הפקה( צמודים בשום צורה ואופן.

 

 ערבות לקיום ההסכם:  .10

 

להבטחת מילוי התחייבויותיה של החברה לפי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י האוניברסיטה, תמציא  10.1

החברה לאוניברסיטה, עם מועד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית על סך 

 "(. ערבות הביצועלמכרז )להלן: " נספח ט'ש"ח(, בנוסח המצורף כש"ח, )במילים: שלושה עשר אלף  13,000
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ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות או תקופת  60ערבות הביצוע תהא תקפה החל מיום חתימת הסכם זה ועד  10.2

 ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.

 

הא החודש הקודם לחתימת הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה י 10.3

 ההסכם.

 

החברה מתחייבת להאריך את תוקף הערבות במקרה בו האוניברסיטה תממש את האופציה הנתונה לה ותאריך את  10.4

 תקופת ההתקשרות, עד לסיום תקופת ההתקשרות המוארכת בתוספת שלושה חודשים.

 

לקה אם החברה לא תמלא את חובותיה, כולן או האוניברסיטה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע כולה או ח 10.5

מקצתן, עפ"י הסכם זה, ו/או לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים ו/או לצורך גביית פיצויים אחרים אשר יגיעו 

 7לאוניברסיטה עקב הפרת הסכם זה, ו/או במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 

 יברסיטה את זכותה לפי סעיף זה.ימים בטרם תממש האונ

 

חילטה האוניברסיטה את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, תמציא החברה לידי האוניברסיטה ערבות חדשה בנוסח  10.6

יום מן המועד בו  14בתוך  10.1זהה לנוסח ערבות הביצוע ו/או תשלים את ערבות הביצוע לסכום הנקוב בסעיף 

 , כולה או מקצתה. האוניברסיטה חילטה את הערבות

 

מובהר בזאת, כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת החברה לאוניברסיטה, וכי האוניברסיטה  10.7

 תהיה זכאית לקבל מן החברה את ההפרש בין הסכום הנקוב בערבות הביצוע ובין סכום הנזק שנגרם בפועל.

 

 רתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה והפ 10.8

 

 יחסי הצדדים: .11

 

 . 1974 –הסכם זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות, תשל"ד  11.1

 

הצדדים מסכימים כי במתן השירותים לאוניברסיטה, החברה היא קבלן עצמאי, וכי היא מבצעת את חיוביה עפ"י  11.2

עצמאי, וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינה, או בין מי המועסק מטעמה, בביצוע הסכם זה לבין הסכם זה כקבלן 

 האוניברסיטה.

 

החברה מצהירה בזאת, כי הודיעה והבהירה לכל מי מהמועסקים על ידה בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין  11.3

 האוניברסיטה לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

 

תהיה אחראית לתשלום ותשלם בפועל את שכרם של העובדים שיועסקו על ידה בביצוע השירותים,  החברה לבדה 11.4 

במובנו הכולל והרחב ביותר, וכן תהיה אחראית כאמור לביצוע כל התשלומים ו/או הניכויים לפי כל דין, נוהג, 

שלתיים ואחרים, הסכם קיבוצי או אחרת החלים על מעביד/מעסיק וכתוקפם מפעם לפעם, לרבות מיסים ממ

היטלים, תשלומי ו/או מלוות חובה, מס הכנסה, ביטוח לאומי ושאר זכויות סוציאליות למיניהן, והיא בלבד תהיה 

 כולם או מקצתם.  -אחראית לכל תביעה של בעלי התפקידים או מי מהם בגין הנ"ל 

 

ובד המועסק ע"י האוניברסיטה והם לא תהיינה לחברה ו/או לעובדים מטעמה ו/או לכל מי מטעמה, כל זכויות של ע

 לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויי, או הטבות או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם האוניברסיטה. 
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייבת החברה לקיים לגבי עובדים שיועסקו על ידה על מנת לבצע את  11.5

ות המתייחסות לתנאי עבודה )לרבות שכר מינימום( שבכל דין ובכל הסכם השירותים נשוא הסכם זה את כל ההורא

 החל על היחסים שבינה לבינם.

 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא, כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה,  11.6

ל החברה ו/או אחד מעובדיה יחושב רואים את החברה ו/או אחד מעובדיה כעובד האוניברסיטה, הרי ששכרה ש

למפרע למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, אם תהייה, בהתאם לדרגה ולדירוג 

הקבועים בהסכם או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד האוניברסיטה 

ו/או אחד מעובדיה. על החברה יהיה להשיב לאוניברסיטה  שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של החברה

את ההפרש בין התמורה ששולמה לה לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לה ו/או לאחד מעובדיה כעובדי 

 האוניברסיטה. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תשפה את האוניברסיטה, באופן מלא ומיידי, בגין כל הוצאה שתיגרם לה, אם  11.7

ייקבע, בניגוד גמור למפורט בהסכם זה, כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין האוניברסיטה לבין החברה או מי 

 מעובדיה או כי האוניברסיטה חייבת בתשלום כלשהו לעובדי החברה. 

 

 אחריות לנזקים ושיפוי: .12

 

לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או החברה תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לאוניברסיטה ו/או  12.1

 מחדל של החברה ו/או של מי מעובדיה, שלוחיה, מועסקיה ו/או מי מטעמה, במסגרת פעולתם עפ"י הסכם זה.

 

החברה מתחייבת לשפות את האוניברסיטה בגין כל תשלום, פיצוי, ריביות, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל  12.2

ן בקשר עם תביעה שהוגשה נגד האוניברסיטה, עובדיה, שלוחיה, מועסקיה הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק די

 לעיל. 12.1ו/או מי מטעמה, ואשר האחריות לגביה חלה על החברה עפ"י האמור בסעיף 

 

לעיל, החברה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לאוניברסיטה עקב  12.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  12.3

ביעה בשל פגיעה בזכויות יוצרים ומבצעים, ו/או תביעה בגין לשון הרע, והיא מתחייבת לפצות כל דרישה ו/או ת

 את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לה כאמור. 

 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש, כי האוניברסיטה, הבאים מכוחה ו/או המועסקים על  12.4

בים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג שהוא, שייגרמו לחברה ו/או ידה לא יהיו חיי

שישולמו על ידה תוך כדי ו/או עקב ביצוע ההסכם ו/או הוצאות שיוצאו על בסיסו ו/או בקשר לכך, ואשר לא נאמר 

 במפורש בהסכם זה כי על האוניברסיטה לשאת בהם.

 

 צדדים שלישיים:זכויות יוצרים וזכויות  .13

כל תוצר של החברה בקשר עם מתן השירותים ו/או השירותים הנוספים, לפי העניין, ו/או יצירה מקורית וזכות  13.1

יוצרים הנובעת מן ו/או עקב השירותים יהיו בבעלותה הבלעדית של האוניברסיטה והיא בלבד תהיה רשאית לעשות 

 ראה לה, ולחברה לא תהא כל זכות לגביהם. בה שימוש ו/או להעבירה לאחר/ים לכל מטרה שת

 

האוניברסיטה תהא בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל סוג שהוא, בין זכויות  13.2

רוחניות ובין רישיונות שימוש, מדגמים, סימן רשום, פטנט וכיו"ב המוקנים עפ"י דין בכל היצירות, הפרסומות, 

שיווק, התהליכים, חומרי הפרסום וכיו"ב, אשר נוצרו ו/או נרכשו לצורך אספקת שירותי הרעיונות, שיטות ה

"(, לרבות אך מבלי מלוא הזכויותהפרסום עפ"י הסכם זה, בין ע"י החברה ובין ע"י צדדים שלישיים )להלן: "

קה ודברי אומנות טקסט ו/או טקסט אומנותי, עיצוב, גרפי –לפגוע בכלליות האמור; היצירות המפורטות כדלקמן 

אחרים, "באנרים", סרטונים, תשדירים, לחנים, הקלטות, ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, לתצוגות, חומרי פרסום, 

 אם השתמשו בהם ואם לאו. –מוצרי תדמית ותצלומים שנעשו ו/או יוצרו בהתאם להסכם זה 
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או מיוצרים בהתאם להסכם זה, תעמיד תנאי החברה, בהזמינה שרותי פרסום מגופים העוסקים בתחום הפרסום ו/ 13.3 

ותשיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר, שהם מעבירים לרשות האוניברסיטה את מלוא הזכויות באופן 

בלעדי, ללא כל הגבלה כאמור לעיל, לרבות שחרור מתשלום תמלוגים כלשהם ולרבות הזכות להעביר את נשוא 

שהו בזכות, מסחרי ו/או אחר. לחילופין, תציג החברה הסכם המגדיר זכויות הזכות לצד ג' ו/או לעשות שימוש כל

 אלה לאישורה המוקדם של האוניברסיטה. 

 

מוסכם במפורש, כי לאוניברסיטה זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס כל שינוי ו/או  13.4

עיון, תהליך וחומר פרסומי, שהוצגו לה ו/או שסופקו לה תיקון, צמצום ו/או הרחבה כפי שנראה לה, בכל יצירה, ר

 על ידי החברה. 

 

מוסכם במפורש, שהאוניברסיטה תהיה משוחררת מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות כלשהי, לרבות זכות יוצרים  13.5

ו/או זכות מבצעים והחברה תהא האחראית היחידה לגבי כל תביעה שבאה כתוצאה מאי הבטחת זכויות 

וניברסיטה כאמור בהסכם זה. החברה תשפה ותפצה את האוניברסיטה בגין כל סכום שתחויב בו, כולל הא

 הוצאותיה המשפטיות של האוניברסיטה, אם תחויב כאמור, כתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה ע"י החברה. 

 

לא ייכלל כל פרסום אשר יש בו החברה תוודא ותבטיח מראש כי במסגרת שרותי הפרסום שתספק לאוניברסיטה,  13.6

משום חשש להוצאת לשון הרע על צד שלישי ו/או חשש לפגיעה בזכות הפרטיות, ותדאג להביא לידיעת 

 האוניברסיטה מראש כל חשש, לצורך קבלת אישורה המוקדם.

 

בטוב טעם החברה תוודא ותבטיח כי כל פרסום שייעשה במסגרת שרותי הפרסום שתספק לאוניברסיטה, ייעשה   13.7

אשר אין בו כדי לפגוע בקבוצה כלשהי באוכלוסייה, ובמקרה שקיים חשש לפגיעה כאמור, תדאג להדגיש החשש 

בפני האוניברסיטה, בטרם קבלת אישורה לפרסום. יובהר כי ככל וסבורה האוניברסיטה כי יש בפרסום כאמור 

 חברה תעשה כן באופן מיידי.לפגוע כאמור לעיל רשאית היא להורות לחברה לחדול מלפרסם זאת וה

 

  ב י ט ו ח: .14

 

מבלי לגרוע מאחריות החברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייבת החברה לערוך ולקיים, על חשבונה,  14.1

לטובתה ולטובת האוניברסיטה למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותה מכוחו קיימת, את הביטוחים בהתאם 

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ב"כנספח יורט באישור עריכת הביטוח המצורף למכרז לתנאים ולסכומים כמפ

, לפי העניין( אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל "אישור עריכת הביטוח"ו/או  "ביטוחי החברה")להלן: 

 ובעלת מוניטין.

 

 ביטוחי החברה יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י האוניברסיטה. 

 

לאישור עריכת הביטוח,  4ר לעיל, מוסכם כי החברה רשאית שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף למרות האמו

להלן יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק לרכוש כאילו נערך הביטוח  14.7במלואו או בחלקו ואולם האמור בסעיף 

 בשלמותו.

 

את שאר הביטוחים וההתחייבויות  כן מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה, למשך כל תקופת ההתקשרות,

הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי 

וביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לחצרי האוניברסיטה ו/או משמשים לצורך מתן השירותים. כן מתחייבת 

 רכוש לכל כלי רכב כאמור.החברה לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
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מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי החברה כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת  14.2

דרישה מזערית המוטלת על החברה. החברה מצהירה ומאשרת כי תהיה מנועה מלהעלות כל טענה כלפי 

 האחריות כאמור.האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 

 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייבת החברה להמציא לידי האוניברסיטה,  לפני תחילת מתן  14.3

השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת 

 הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיה.

 

תום תקופת הביטוח, מתחייבת החברה להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן לא יאוחר ממועד  14.4

 בגין חידוש תוקף ביטוחי החברה לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

 

יטוח אחריות לאישור עריכת הביטוח )ב 1מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח כאמור בסעיף   14.5

מקצועית(, מתחייבת החברה להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח 

 בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים עפ"י ההסכם.

 

הסגל ו/או הסטודנטים, מאחריות לכל  החברה פוטרת את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה לרבות במפורש אנשי 14.6

אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידה ו/או מי מטעמה לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים. 

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

ה כנגד האוניברסיטה ו/או חברות בנות ו/או החברה מצהירה כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביע 14.7

חברות קשורות ו/או מי מטעמם בגין נזק שהיא זכאית לשיפוי בגינו )או היתה זכאית לשיפוי בגינו אלמלא 

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או תנאי ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה( ובלבד שהאמור לעיל 

 בת אדם שגרם לנזק בזדון.בדבר פטור מאחריות לא יחול לטו

 

אם לדעת החברה יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי החברה המפורטים בהסכם זה,      14.8

מתחייבת החברה לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או 

בר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי משלים לביטוחי האוניברסיטה ייכלל סעיף בד

מטעמה לרבות במפורש אנשי הסגל ו/או הסטודנטים )ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת 

אדם שגרם לנזק בזדון(. כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף )כמזמינת 

 ותים(, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.השיר

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק  14.9

מהם יינתנו ע"י קבלן משנה מטעם החברה, מתחייבת החברה לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם 

עפ"י הסכם זה. למען הסר ספק מובהר  בזאת כי החברה היא הנושאת באחריות כלפי לתנאים ולסכומים הנדרשים 

האוניברסיטה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן ע"י קבלן משנה והיא 

קיפין, עקב תהיה אחראית לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בע

שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן ע"י קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 

החברה מתחייבת לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ולא לעשות כל    14.10

בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד מתחייבת החברה לשתף פעולה עם האוניברסיטה, ככל מעשה שיש 

שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות האוניברסיטה עפ"י ביטוחי החברה ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם 

 היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה עפ"י הביטוחים.
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 תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.  הפרת סעיף זה על כל 14.11

 

 חובת סודיות: .15

 

החברה מצהירה בזאת, כי ידוע לה שהמידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלה, עובדיה או אצל מי מטעמה או   15.1

אנשי הצוות של  אצל חברי הצוות, הוא בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם שהוא אשר אינו נמנה עם

החברה העוסקים במתן השירותים. החברה מצהירה, כי ידוע לה שהעברת המידע האמור עלולה להסב 

 לאוניברסיטה נזקים משמעותיים במישורים שונים.

 

החברה מצהירה, כי ידוע לה, שכל מידע שיתקבל אצלה ואצל חברי הצוות ו/או עובדיה במהלך מתן השירותים הינו  15.2

 ות מקצועיים.בגדר סוד

החברה מתחייבת לשמור בסוד כל מידע שאינו מידע גלוי שיגיע לידיעתה במהלך ביצוע השירותים ו/או עקב  

ביצועם, והיא מתחייבת לגרום לכך שגם עובדיה וכל הפועלים מטעמה ישמרו על סודיות כנ"ל במשך כל תקופת 

 ההתקשרות. ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, אם תהייה ולאחר סיום 

( של האוניברסיטה אשר databaseהחברה מתחייבת שלא להעביר ו/או לחשוף ו/או להשתמש במידע ובנתונים )  15.3 

 הועבר לחברה או נאסף דרך החברה.

  

לעיל, החברה וכן עובדיה וכל גורם מטעמה מתחייבת לא למסור, לא  15.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  15.4

עביר, כל מידע או ידיעות הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לאוניברסיטה אשר באו לידיעתה במהלך לפרסם ולא לה

 או עקב ביצוע השירותים, אלא אם כן הדבר אושר מראש ע"י האוניברסיטה בכתב לשם ביצוע השירותים.

 

שי הצוות אשר החברה החברה תצרף להסכם זה את הצהרותיהם והתחייבויותיהם של החברה, עובדיה )לרבות אנ 15.5

הציעה בהצעתה הזוכה( ומי מטעמה העוסק במתן השירותים, בקשר עם שמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים, 

למכרז. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל והחברה תבקש לספק את ט"ו  –נספחים י', י"א ו המצ"ב כ

תימת הסכם זה ומתן ההצהרות וההתחייבויות האמורות, השירותים באמצעות עובד ו/או גוף כלשהו לאחר מועד ח

 למכרז. ט"ו –נספחים י', י"א ו תוכל היא לעשות כן רק לאחר החתמתו על הצהרה והתחייבות בנוסח המצ"ב כ

 

 15.5החברה, תמסור לאוניברסיטה, מיד עם דרישתה הראשונה, עותק מההצהרות והתחייבויות הנזכרות בסעיף  15.6

 לעיל.

 

 מסירת מסמכים לאוניברסיטה: .16

 

החברה מתחייבת למסור לאוניברסיטה לפי דרישתה, בכל עת )לרבות בגמר מתן השירותים עפ"י הסכם זה, או עם  16.1

סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של האוניברסיטה בכל זמן שהוא(, העתקים ברורים מכל 

ים ו/או החומרים ו/או המידע שנמסר לחברה על ידי האוניברסיטה ו/או שנוצר, המסמכים ו/או הנתונים ו/או הקבצ

נרכש ו/או נשכר על ידי החברה בקשר עם מתן השירותים ו/או השירותים הנוספים וזאת בכל מהלך תקופת 

 ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, ובכל עת לאחריה. 

 

ייבת למסור לאוניברסיטה, עם דרישתה, את כל המסמכים ו/או מובהר ומוסכם על הצדדים, כי החברה מתח 16.2

 החומרים ו/או הקבצים ו/או המידע באופן )הפורמט( שיתבקש ע"י האוניברסיטה, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה. 
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 אי עמידה במועדים ויעדים שיווקיים: .17

 

עד כפי שהתחייבה, תהא האוניברסיטה אם לא תשלים החברה את ביצוע איזה מהשירותים נשוא הסכם זה, במו 17.1

רשאית, אך לא מחויבת, להשלים את ביצוע השירותים כאמור בעצמה ו/או ע"י אחרים, ולקזז מכל סכום שיגיע 

 ממנה לחברה כל הוצאה שתהא לה בנדון.

 

אית לפנות במקרה של אי עמידה ביעדים שיווקיים כפי שיסוכמו בין האוניברסיטה לחברה, תהא האוניברסיטה רש 17.2

 לצד שלישי לצורך קבלת השירותים האמורים בהסכם זה.

 

יובהר כי יעדים שיווקיים כאמור, לרבות אופן ותקופת מדידתם, יוגדרו על ידי נציג האוניברסיטה עבור כל הזמנת  17.3

 רכש אשר תוצא על ידי האוניברסיטה לחברה סמוך למועד הוצאתה.

 

 המחאת זכויות וחובות: .18

 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי חל איסור מוחלט על החברה להמחות או להסב זכות ו/או חובה מזכויותיה ו/או חובותיה  18.1

)לפי העניין( עפ"י הסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב של האוניברסיטה. אישרה האוניברסיטה המחאה או הסבה 

אישור האוניברסיטה כדי לשחרר את החברה של זכויותיה ו/או חובותיה של החברה למרות האמור לעיל, לא יהיה ב

 מאחריותה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי צדדים שלישיים מכוח הוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת, כי לאוניברסיטה הזכות להסב או להמחות זכויותיה עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא  18.2

 צורך בקבלת אישור כלשהו מהחברה או מצד ג' כלשהו.

 

 הפרת הסכם: .19

 

הפרה החברה התחייבות מהתחייבויותיה עפ"י הסכם זה, תהא החברה חייבת לשלם לאוניברסיטה פיצויים עבור הנזקים 

 וההפסדים שייגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לאוניברסיטה לפי כל דין.

 

 תרופות מצטברות: .20

 

האוניברסיטה מכוח הסכם זה, לרבות זכות הקיזוז, העיכוב וחילוט ערבות הביצוע, וכן כל הפעולות אותן רשאית זכויותיה של 

האוניברסיטה לנקוט מכוח הסכם זה בתגובה להפרת ההסכם בידי החברה הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי 

 כם זה או לפי כל דין.לשלול את זכותה של האוניברסיטה לכל סעד או תרופה בהתאם להס

 

 הפסקת ההתקשרות: .21

לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר,  5.4מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות סעיף 

 בהודעה בכתב לחברה, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

 

החברה או אם ימונה מפרק זמני או קבוע לחברה, ויובהר כי אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש  21.1

 במקרים המפורטים לעיל, על החברה להודיע מיידית לאוניברסיטה בדבר מינוי כאמור.

 

אם יינתן צו הקפאת הליכים לחברה, ויובהר כי במקרה המפורט לעיל, על החברה להודיע מיידית לאוניברסיטה  21.3

 בדבר מתן צו כאמור.

 

יום, ויובהר כי במקרה המפורט לעיל, על  30אם החברה הפסיקה לנהל את עסקיה לתקופה רצופה העולה על  21.4

 החברה להודיע מיידית לאוניברסיטה בדבר הפסקה כאמור.
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 לעיל. 18החברה העבירה את זכויותיה ו/או התחייבויותיה עפ"י הסכם זה לאחר, בניגוד לאמור בסעיף  21.5

 

וניברסיטה הוכחות להנחת דעתה שהחברה או אדם אחר בשמה או מטעמה קיבל, נתן או הציע לאדם כשיש בידי הא 21.6

 אחר כלשהו שוחד, מענה, טובת הנאה כלשהי בקשה להסכם.

 

 אם החברה או אחד מנושאי המשרה שלה הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון. 21.7

 

 הפסקת ההתקשרות עקב הפרה: .22

 

בהתחייבויותיה מכוח הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בין אם התחילה במתן השירותים ובין אם טרם  לא עמדה החברה 22.1

ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת האוניברסיטה, תחשב ההפרה  7החלה בכך, ולא תיקנה את ההפרה תוך 

 להפרה יסודית. 

 

 סמכותה לפי סעיף זה. ימים בטרם תממש האוניברסיטה את 5יחד עם זאת, תינתן לחברה התראה בכתב 

 

הפרה החברה את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם ולחלט את ערבות הביצוע  22.2

 שבידה במלואה או בחלקה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או עפ"י כל דין.

 

לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, כולן או מקצתן, מכל סיבה  נוכחה החברה לדעת, כי קיימת אפשרות מסתברת כי 22.3

 שהיא, בין אם התחילה במתן השירותים ובין אם לא, תודיע על כך מיד, בכתב לאוניברסיטה.

 

הודיעה החברה כאמור, רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות או כל חלק ממנה עם החברה, ויחולו הוראות 

 ם.סעיף זה בשינויים המחויבי

 

בכל מקרה של ביטול הסכם זה, מתחייבת החברה להמשיך במתן השירותים אשר הוזמנו ע"י האוניברסיטה, וזאת  22.4

עד להשלמת התחייבויותיה עפ"י החלטת האוניברסיטה. האוניברסיטה תשלם לחברה את התשלום בגין ביצוע 

סעיף זה, לא תהא החברה זכאית לכל  השירותים אשר בוצעו בפועל עד ליום ביטול ההסכם ופרט לתשלום עפ"י

 תשלום אחר מאת האוניברסיטה בקשר להסכם זה. 

 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה לכל סעד אחר עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין בגין ההפרה. 22.5

 

 ויתור: .23

 

( מצידה של האוניברסיטה במימוש זכות "ויתור": כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות מדרישה/תביעה או שיהוי )להלן

מזכויותיה עפ"י הסכם זה לא יהא בר תוקף, אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין ע"י מורשי החתימה מטעם האוניברסיטה. 

 ויתור כאמור לא ייחשב כוויתור גורף על הפרות אחרות או על כל הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות או זכויות אחרות.

 

 קיזוז: .24

 

הצדדים להסכם מסכימים בזאת כי לאוניברסיטה בלבד תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהחברה עשויה להיות חבה  24.1

לה מכוח הסכם זה ו/או מהתקשרות אחרת, מכל סכום שיגיע לחברה מהאוניברסיטה, בין לפי הסכם זה ובין בדרך 

 אחרת, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

 



 74מתוך  58עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 

 

ימים בכתב, בדבר  7בטרם תעשה האוניברסיטה שימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זה, תיתן היא לחברה התראה של  24.2

 כוונתה לערוך קיזוז כאמור.

 

עובדיה ו/או מי מטעמה, בין במישרין ובין  בכל מקרה של גרימת נזק לאוניברסיטה על ידי החברה, אנשי הצוות, 24.3

 לאוניברסיטה זכות:בעקיפין, תהיה 

א. לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לחברה את כל הסכומים שהאוניברסיטה עלולה לשאת בהם במקרה 

 כזה.

 

 ב. לחלט מערבות הביצוע את כל הסכומים שהאוניברסיטה עלולה לשאת בהם במקרה כזה.

 

 הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. 

 

דיוקים -ליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אימבלי לגרוע מכל  24.4

כלשהם, תהא האוניברסיטה רשאית לקזז הסכומים, שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע  ליקוייםו/או 

 ו/או שיגיע לחברה מהאוניברסיטה. 

 

 סיום ההתקשרות: .25

 

עם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, החברה ו/או מעובדיה ואו מי מטעמה, לא יהיו זכאים לכל תשלום בגין הפסקת 

 ההסכם ו/או בגין העסקת קבלני משנה למען האוניברסיטה. 

 

 סמכות שיפוטית: .26

 

בהסכם זה תהא לבתי המשפט הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים 

 אביב.-המוסמכים בתל

 

 כתובות הצדדים: .27

 

ימים מהמועד בו  3הודעה בדואר רשום עפ"י כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 בעת מסירתה. –נשלחה, ואם נמסרה ביד 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

    _____       _____ 

 ה ח ב ר ה     אביב-אוניברסיטת תל         

 

 ע"י ___________________    ע"י ___________________

 

 וע"י __________________    וע"י __________________
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 עו"ד/רו"ח ר ו ש י א

 
אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _______________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם ע"י 

________________________ וע"י _______________________ שהינם מורשים לחתום בשם 

לצרכי התקשרותו שעפ"י  תאגיד, מחייבים את החברהוכי חתימותיהם בצירוף חותמת ה____________________________, 

 הסכם זה.

 

 

 תאריך ________________________   חתימה __________________________ 
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועדלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 ט'נספח 
 

 נוסח ערבות ביצוע ההסכם

 
 לכבוד 

 אוניברסיטת תל אביב

  39040קריית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001אביב    -אביב, תל-רמת

 
 הנדון: ערבות מס' ________________________

 

לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ ש"ח )במילים: ___________ שקלים  כלפיכםאנו ערבים בזאת  .1

חדשים(, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _______אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: 

 מכרז פומבי מס' שנכרת בעקבות  הסכם התקשרות(, בעל ח.פ/ע.מ מס' _____________ בקשר עם "החייב"

 תל אביב. אוניברסיטתלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, ל 13/2018הס. 
ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה עליכם לנמק  7 אנו נשלם לכם תוך  .2

את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כלפיכם כל 

סכום הכולל שנשלם לכם עפ"י טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שה

 .יעלה על הסכום הנקוב לעיל ערבותנו זו לא

 רבות זו תהיה בתוקף מתאריך__________ עד תאריך __________. ע .3

לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד רק במידה ובמעד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד  .4

 ".סכום הערבותרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפ

סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן המחולק למדד  –" הפרשי ההצמדה למדד"

 הבסיס. 

 " מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד"

 .המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות –" יסמדד הבס"

המדד שפורסם לאחרונה לפני הביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד  –" המדד החדש"

 הבסיס.

ועד אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, תישאר כערבות לכם עד מ .5

 פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי הסכם ההתקשרות , מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. .7

לעדי בהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן ב .8

 יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.-אביב-המשפט המוסמכים בתל

 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:  .9

 

 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח

 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 חתימה וחותמת הבנק/חברת הביטוח  שם מלא                   תאריך       
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 'ינספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות
 

 

כי ידוע וברור לנו, כי בזאת  _______________________________________________ מצהיריםאנו הח"מ             

מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, במהלך תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה 

באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה  למתן שירותי פרסום 13/2018לשם מתן השירותים כמפורט במכרז פומבי מס' הס. 

 לקבלתפרט  הוא סודי ואין לעשות בו שימושככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז, ולאחריה, אוניברסיטת תל אביב הערבית, ל

 בכתב ומראש של האוניברסיטה. , ללא אישורהשירותים
 

לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם ומכל הנובע מההתקשרות עם  –משמעו "מידע" בכתב התחייבות זה ולעיל 

לאוניברסיטה ו/או מוסדותיה ו/או חבריה ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים למוזיאון, האוניברסיטה, מידע בקשר 

, לרבות כל תכנית ומסמך , מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקיו/או כל הנבחנים ובני משפחותיהם

עיוני, מדעי ו/או מעשי, בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן לקריאה ולפענוח 

 בצורה גרפית ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר.
 

חייבויותינו בכתב הת המידע לא יכלול מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י הפרת

  התחייבות זה. 

 

 :כמפורט להלן בזאת מפורשות מתחייבים אנו ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז,             
 

לשמור בסודיות מוחלטת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף כלשהו, זולת האנשים המורשים עפ"י כל דין,  .1

חרת, לרבות וללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק כלשהו, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך א

 לרבות ספקים ו/או קבלני משנה של האוניברסיטה.

 

 לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשות לאחרים לבצע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת  . 2

 של כל מידע שהוא.             

 

על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו  לשמור בהקפדה .3

 ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים לכך ע"י האוניברסיטה ו/או פרסומו בכל צורה שהיא.

 

מתן  א לצורךלא לעשות במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו באופן ו/או בדרך כלשהי של .4

 .השירותים

 

להחזיר לאוניברסיטה מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן מסודר ותקין, את כל עותקי  .5

המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי ברשותנו )לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה 

אמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו ו/או ע"י מי אחר(, לרבות חומרים שהופקו מתוך המידע וב

מתן מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או לידי מי מטעמנו במהלך 

 .יםהשירות

 

גרת אשר ייתן שירותים לאוניברסיטה במסלהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו  6

לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב התחייבות זה ולפעול הסכם ההתקשרות, 

עובדינו. היה ומי מעובדינו יפר התחייבות כלשהי, אנו נודיע על לאכיפת ההתחייבויות בכתב התחייבות זה 

 לאוניברסיטה מיד ובכתב על הפרה כאמור.
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ומוסכם, כי אין בעצם גילוי המידע ע"י האוניברסיטה לנו, כדי להעניק לנו ו/או ליחידים בנו למען הסר ספק, מוצהר  .7

כל זכות ו/או רשות ו/או כל זכות אחרת בכל הנוגע לפטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. מבלי 

חילופין במידה ופותח ו/או לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים שלא לפתח את המידע הסודי ו/או לשכללו ול

נשתכלל כולו או חלקו, יהא הפיתוח ו/או השכלול שייך לאוניברסיטה בלבד, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא 

 אם כן נקבל את הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב ולפי שיקול דעתו המוחלט.

 

ידע לגורם אחר כלשהו בניגוד לאמור בכתב להודיע לאוניברסיטה ללא דיחוי, על כל מקרה שבעקבותיו הועבר מ .8

 התחייבות זה.

 

 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו, להודיע על כך מיידית לנציג המוסמך של האוניברסיטה. .9

 

  כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן ללא הגבלת זמן הן בתקופת ההתקשרות ולאחריה.      10            

  ותהיינה תקפות בין בארץ ובין בחו"ל.                        

 

 אין בכתב התחייבות זה כדי לחייב את האוניברסיטה לחשוף מידע כלשהו כלפינו או לקשור הסכם מכל ברור לנו כי  .11            

 סוג שהוא עמנו ו/או בקשר עם ההתקשרות.                        

 

 בנוסף לזאת, אנו מצהירים כי ידוע לנו, כי הפרת האמור בכתב התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של הסכם  .12            

 ההתקשרות עם האוניברסיטה על כל המשתמע והנובע מכך, וכי חשיפת המידע עשויה לגרום נזקים ואנו מתחייבים                         

 עקב הפרת חובת הסודיות על ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו.לה ק ו/או הוצאה שנגרמו לשפותה על כל נז                        

 

 , גילוי מידע כאמור שלא לפי 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118ידוע לנו כי עפ"י סעיף  כמו כן אנו מצהירים כי.      13            

 , עוד ידוע לנו מציע הזוכההאיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של הסמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי                        

  .1981-כי גילוי מידע כאמור עלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א                       

 

 

בכתב התחייבות זה בכל מקום בו מוזכר יחיד או רבים, זכר או נקבה, יש לקרוא כאילו ההתחייבות כתובה באופן המתאים             

 לחותם עליה.

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 וחותמת המציעחתימה        שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 אי"נספח 
 

 להיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות 

 

 

 

לבעלי המניות בנו )אם מציע הינו חברה(, לשותפינו )אם המציע מצהירים ומתחייבים בזה, שאין ולא יהיו לנו,  ,אנו הח"מ .1

במהלך תקופת מתן השירותים בהתאם למפורט במכרז פומבי מס' הס. הינו שותפות( או כל אדם ו/או תאגיד הקשור אלינו, 

ם ע"י תל אביב, אשר פורס אוניברסיטתלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, ל 13/2018

ו/או קשרים עסקיים ישיר ו/או עקיף ניגוד עניינים ככל שניבחר כמציע הזוכה במכרז, "(, השירותיםהאוניברסיטה )להלן: "

, בקשר למתן השירותים ישיר ו/או עקיף ו/או קשרים אחרים עם גורמים כלשהם שיהיה בהם משום ניגוד עניינים

 לאוניברסיטה.

 

ד עניינים קיים ו/או שאנו עלולים להימצא בו, בין במילוי תפקידינו ו/או עיסוקינו במסגרת מתן בכלל זה לא ידוע לנו על ניגו .2

 השירותים לאוניברסיטה לבין עניין אחר שלנו ו/או עניין של קרובינו ו/או עניין של גוף שאנו ו/או קרובינו קשורים בו.

 

ת ו/או סעד ו/או סמכות אחרת המוקנית לאוניברסיטה עפ"י כל דין מוסכם וידוע לנו, כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכו .3

 ו/או הסכם. 

 

 

_____________________ ______________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך          
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( 
 

 "בינספח 
 

 אישור עריכת ביטוח

 תאריך: ________________

 לכבוד

 אביב-אוניברסיטת תל

 9049קריית האוניברסיטה, ת.ד. 

 6139001 רמת אביב, תל אביב

 ("האוניברסיטה")להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 
 הנדון:  מבוטחנו: _____________________________ )להלן: "החברה"(    

 בין האוניברסיטה לבין  אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר עם הסכם מיום ______________                
 לאוניברסיטהבאינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית החברה, למתן שירותי פרסום                  

 )להלן: "השירותים" ו/או "ההסכם, לפי העניין(

 

 

הננו מאשרים בזאת, כי החל מיום _________ ועד ליום _________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות החברה, 

 לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:

 
לכיסוי אחריותה של החברה עפ"י דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל  media liability ביטוח אחריות מקצועית לרבות  .1

אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה( כתוצאה ממעש ו/או מחדל מקצועי של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות טעות ו/או 

לתקופת ביטוח שנתית.  $ לפחות למקרה ובמצטבר 1,000,000השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של 

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, חריגה מסמכות בתום לב, 

פגיעה בפרטיות, השמצה, הוצאת דיבה ולשון הרע, הפרת זכויות קניין רוחני )למעט פטנטים וסימני מסחר(. הפרת סודיות ואי 

 יושר של עובדים.

 

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים(.

 חודשים לפחות. 6תקופת גילוי: 

 

הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי החברה, בכפוף לסעיף אחריות 

אחד מיחידי המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 אחריותה המקצועית של האוניברסיטה כלפי החברה.
 

לכיסוי אחריותה של החברה עפ"י דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

$ לפחות למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000בגבולות אחריות בסך של אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה(, 

ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש. התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

שביתות, חבות בגין תרנים, שלטים, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, נזק בזדון, פרעות, 

 וכלפי קבלנים וקבלני משנה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

 

 $ לפחות. 200,000, וזאת עד לסך של (Personal Injury)הביטוח מורחב לכסות את אחריות החברה בגין פגיעה אישית 

ו/או מחדלי החברה, בכפוף לסעיף אחריות הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי 

 צולבת.
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כלפי  1980-לכיסוי חבות החברה עפ"י פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"םביטוח אחריות מעבידים  .3

עסקתם, כל עובדיה המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב ה

 $ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח.   5,000,000בגבולות אחריות בסך של 

 

ביטוח זה מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת היה ותיחשב כמעביד של עובדי החברה או ייקבע כי היא נושאת 

 באחריות שילוחית לעניין חבות החברה כלפי עובדיה.

 

לאתר האירוע ע"י החברה ו/או מי מטעמה לאתר האירוע ו/או  בערך כינון מלא לכל הרכוש המובא"אש מורחב"  ביטוח .4

המשמש את החברה ו/או מי מטעמה ביצוע הפעילות עפ"י ההסכם, כנגד אובדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת 

נורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזקי בום על קולי, אדמה, שטפון, נזקי סערה וסופה, נזקי נוזלים והתבקעות צי

 , פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.נזקי התנגשות

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה למעט כלפי אדם הגורם 

 לנזק מתוך כוונת זדון.

 
 

 סות:כללי לכל הפולי

 בזאת, כי הזוכה לבדו אחראי על תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות החלות ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל. מו"מ

 

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר 

 שיתוף ביטוחי האוניברסיטה.

 

כן, הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר לכם הודעה כתובה בדואר  כמו

 יום מראש. 60רשום לפחות 

 

 מוסכם כי "המזמין" באישור זה משמעו המזמין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות.

 

 יסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.של פול תולהסתייגויואישורנו זה כפוף לתנאים 

 
 
 
 

 

 בכבוד רב,
 
 

__________________________ 

 חתימה + חותמת חברת הביטוח    
 

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74מתוך  66עמוד 
 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב המיועד לחברהלמתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל(  13/2018מכרז מס' הס. 
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 ( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב  למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל

 

 ג"ינספח 
 

 )א(14.3.3סעיף  -פרטי לקוחות 

 
ו/או סמנכ"לי שיווק  מנהלי שיווק  3לפחות את פרטיהם של למכרז(  כנספח י"געל המציע לצרף להצעתו )בטופס המצורף 

עם המציע שהינם או שהיו לקוחות של המציע במשך  דומים של לקוחות בישראל שעבדו ו/או העובדיםו/או ממלאי תפקידים 

 ואשר המציע סיפק להם שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועדים לחברה  1.1.2015מתאריך לפחות החל  שנה אחת

  .5.2.3הסף סעיף . מובהר שהרשימה יכולה לכלול את הלקוחות שצוינו ע"י המציע לצורך עמידתו בתנאי הערבית

 
פרטי מנהל השיווק/סמנכ"ל השיווק/ממלא תפקיד  שם הלקוח מס"ד

 דומה

 שם פרטי ושם משפחה,יש לציין: )

 מס' טלפון סלולארי וכתובת דואר אלקטרוני(

תקופת ביצוע השירותים 

 1.1.2015החל מתאריך 

 )יש לציין תאריך התחלה 

 ותאריך סיום. 

אם עדיין עובדים עם 

המציע במקום תאריך 

סיום יש לכתוב: עדיין 

 עובדים עם המציע(
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב  
 

 י"דנספח 
 

 )ה(14.3.4שבטבלה שבסעיף  1סעיף  -מידע נדרש מהמציע 
 )נדרש תיאור בכתב מפאת חוסר זמן בשלב הפרזנטציה(

 
 ותק המשרד ואבני דרך בהתפתחותו. 

 בעלות המשרד ואפן החלוקה לאחוזים. 

  ,בעלי התפקידים ותחומי אחריותמחלקות, מבנה המשרד. 

 ופרטים  כש מדיה המשמשת את המשרד )אם יש(, לרבות רכש ברשתות אפיליאייט וברשתות חברתיות, נתונים אודות חברת ר

 ן.ת, שם ורקע של המנכ"ל שלהורוכש ן, ותק, בעבור איזה חברות הן: שמןאודותיה

 מנהל רקע על מנכ"ל המשרד, סמנכ"ל הקריאייטיב לרבות יתן את השירותים לאוניברסיטההמיועד ל ניסיון מקצועי של הצוות ,

 . וסופרווייזר/מנהל לקוחות מדיה

 (.4 -, י"ד 3 -, י"ד 2 -י"ד  ,1 -י"ד   יםנספחקורות חיים המתאים )יש למלא עבור כל אחד מהם פרטים בטופס 

 רשימת לקוחות.  

  ניתן להוסיף תיאור . העמוד ומנהל את מערך התוכן )הן בשוטף והן בתקופות של קמפיין(לקוחות פייסבוק להם המציע בנה את

 מילולי לגבי העבודה המתבצעת הדף, מטרתו, פעילויות מיוחדות ועמידה ביעדים.

  מספר עובדים המתמחים בפעילותSEO  )אם יש(. 

 מועד האחרון להגשת הצעות למכרז או זכיה זכיות של המשרד בקקטוס הזהב בקטגורית אינטרנט בשלוש השנים הקודמות ל

 או   showreelמומלץ להציג בפרזנטציה בשלב ה  -יש לציין שם לקוח, שם המהלך, דרגת הזכייה  -בתחרויות בינלאומיות 

Case study 

 ל(כפרטי אנשי הקשר )בדרג מנכ"ל וסמנ". 
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 1 -י"ד נספח 
 

 מנכ"ל המציע -קורות חיים 

 
 
 

 שם )שם מלא(: _____________________________________

 

 תאריך התחלת עבודה אצל המציע:  _____________

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 מספר שנות ניסיון אצל המציע: __________

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 פירוט ניסיון רלבנטי:

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף את כל המסמכים, התעודות והאישורים הרלבנטיים.

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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   פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביבלמתן שירותי 
 

 2 -י"ד נספח 
 

 סמנכ"ל הקריאייטיב -קורות חיים 

 
 
 

 שם: _____________________________________

 

 תאריך התחלת עבודה אצל המציע:  _____________

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 מספר שנות ניסיון אצל המציע: __________

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 פירוט ניסיון רלבנטי:

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף את כל המסמכים, התעודות והאישורים הרלבנטיים.

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   ( המיועד לחברהבאינטרנט )דיגיטללמתן שירותי פרסום 
 

 3 -י"ד נספח 
 

 מנהל המדיה -קורות חיים 

 
 
 

 שם העובד )שם מלא(: _____________________________________

 

 תפקידו אצל המציע:   ______________________________________

 

 _____________תאריך התחלת עבודה אצל המציע:  

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 מספר שנות ניסיון אצל המציע: __________

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 פירוט ניסיון רלבנטי:

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף את כל המסמכים, התעודות והאישורים הרלבנטיים.

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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   דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביבלמתן שירותי פרסום באינטרנט )
 

 4 -י"ד נספח 
 

 הסופרווייזר/מנהל לקוחות -קורות חיים 

 
 
 

 שם העובד )שם מלא(: _____________________________________

 

 ______________________________________תפקידו אצל המציע:   

 

 תאריך התחלת עבודה אצל המציע:  _____________

 

 

 

 פירוט השכלה:

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 : __________מספר שנות ניסיון אצל המציע

 

 מספר שנות ניסיון: __________

 

 פירוט ניסיון רלבנטי:

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 והאישורים הרלבנטיים.יש לצרף את כל המסמכים, התעודות 

 
 ניתן להוסיף פרטים ודפים נוספים.
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   למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב
 

 ט"ונספח 
 

 "הבריף האסטרטגי" - Aהתחייבות לשמירה על סודיות לגבי נספח 

 
 

 

 למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד לחברה  13/2018והנני מעוניין להגיש הצעה למכרז פומבי מס' הס.  הואיל

 ;"(המכרז)להלן: " אביב-אוניברסיטת תלהערבית ל            

 

 ;"(הבריף)להלן: " בריף אסטרטגיA - את נספח ולשם הכנת הצעתי למכרז עלי לקבל מהאוניברסיטה  והואיל

 

 ;והבריף מכיל מידע סודי של האוניברסיטה והואיל

 

 
 לפיכך הנני מתחייב כלפי האוניברסיטה כדלקמן:

 

 הגדרות: .1

 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 

 ": בריף אסטרטגיהבריף"

 

 ": כל המידע אשר בבריף ואשר אינו בנחלת הכלל באופן חוקי. מידע"

 

 

, לא לפרסמו ולא לגלותו ולא להעבירו בדרך כלשהי לשום אדם מוחלטתגמורה והנני מתחייב לשמור את המידע בסודיות  .1

אך ורק לצורך הגשת ההצעה למכרז )ומתן השירותים ו/או גוף כלשהם, והכל לתקופה בלתי מוגבלת ולעשות בו שימוש 

 במכרז(. למכרז באם הצעתי תיבחר כהצעה הזוכה  1.2כהגדרתם בסעיף 

 

מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב עפ"י דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור(  לעיל לא יחול על  2האמור בסעיף  .2

 ו/או מידע שניתנה הסכמת האוניברסיטה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

 

 האוניברסיטה.כמו כן הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע אלא לטובת  .3

 

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע, ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית ו/או אחרת,  .4

 כדי לקיים את התחייבויותיי עפ"י כתב זה.

 

 הנני מתחייב להחזיר לידכם ולחזקתכם, לפי דרישה, את המידע. .5

 

דין, לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, ו/או לצד שלישי  אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועפ"י כל .6

 כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות עפ"י כתב זה.

 

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בכל אופן שהוא )לרבות קבלן עצמאי( אשר ייחשף למידע, על התחייבות  .7

 ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני 
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בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי עפ"י התחייבות זו, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין  .8

 הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

 

גרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או סמכות אחרת המוקנית לאוניברסיטה עפ"י כל דין מוסכם וידוע לי, כי אין בהתחייבות זו כדי ל .9

 ו/או הסכם.

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

______________ ______________________________ _________________ 

 חתימה שם מלא של החותם מטעם המציע תאריך
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 13/2018 .פומבי מס' הס  מכרז

  

 לחברה הערבית, לאוניברסיטת תל אביב   למתן שירותי פרסום באינטרנט )דיגיטל( המיועד

 
 ט"זנספח 
 

 דוגמת הזמנת רכש
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