
  ייצור צמחים ולשיווקםהמועצה  ל

  02/18מס'  מכרז

  

  ה  ס  כ  ם

  

   2018ביום ___לחודש____ ______שנערך ונחתם ב

  

  ייצור צמחים ולשיווקםהמועצה ל  בין:
  יהוד  40 העצמאותדרך   
    
  ")המועצה" -(להלן:   

  מצד אחד  

  

  ____________________  לבין:
  ____________________  
  ____________________  
  ")הקבלן" -(להלן:   

  מצד שני  

  

לצורך ביצוע פעילות פרסום ושיווק לצרכי המועצה והמועצה פרסמה מכרז   :הואיל

, והקבלן זכה במכרז בהתאם להצעתו המצורפת להסכם (להלן:"שירותי פרסום") 

  ; נספח א'זה כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומנת 

  רותי פרסום כאמור;והמועצה מעוניינת לקבל מן הקבלן שי  :והואיל

והקבלן מעוניין לספק למועצה שירותי פרסום בהתאם להצעתו ובהתאם לתנאי   :והואיל

  הסכם זה; 

  

  :לפיכך  באו  הצדדים  לידי  הסכם  כדלקמן

  

  מבוא          .1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות ההסכם מובאות לצורכי   1.1

  הסכם זה. לא ישמשו לפרשנותו שלנוחות בלבד, ו

  תקופת ההסכם .2

חודשים ותינתן למועצה אופציה להאריך את  12ההסכם בין המועצה לבין הקבלן הינו לתקופה של 

  חודשים כל פעם. 12תקופת ההתקשרות באותם התנאים עד פעמיים נוספות ב 
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  התחייבויות הצדדים  .3

נספח א', ובהתאם להצגה אותה הציג בפני ב עתובהתאם להצ ,הקבלן יבצע ויפיק עבור המועצה    3.1

 )."ים"השירות(להלן: את השירותים הבאים  ועדת הפרסום של המועצה 

קריאטיב,   ,קמפיינים והפקת תכנון לרבות והשולחנות הענפים לכלל פרסום שרותימתן  3.1.1

  ,מדיה ורכש קופירייטינג, הפקות, דיגיטל, קד"מ 

 אחר הצלחתם וביצוע התאמות; מעקבלרבות  (בכל סוגי המדיה) קמפיינים ניהול 3.1.2

 ;לעת מעת המועצה ידי על שיתבקשובתחום הפרסום  נוספים פרויקטיםביצוע 

מצהיר כי אין הוא קשור בהתחייבויות או חוזים אחרים המונעים ממנו מלהתחייב  הקבלן     3.2

 בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 .הניסיון במתן השירותים לפי הסכם זהא בעל המומחיות, הידע וומצהיר כי ה הקבלן    3.3

וע"י מי שהוסמך לכך בשמה,  מועצהכפי שייקבע על ידי ה יםמתחייב לספק את השירות הקבלן     3.4

 בנאמנות ובמסירות, כמיטב כישוריו.

  

  תמורת העבודה .4

בתמורה לביצוע מלא ושלם של התחייבויותיו על פי הסכם זה, לשביעות רצונה של המועצה,  4.1

 .(להלן:"התמורה") הזמנת הפרסום שאושר ע"י המועצה בגובה עלותבלן לתמורה יהא זכאי הק

 התמורה תשולם לקבלן באופן הבא:

 .ממועד העלאת הקמפיין 30בתנאי שוטף+מן התמורה ישולמו  50%  .א

 הקמפיין.סיום ממועד  30מן התמורה ישולמו בתנאי שוטף+ 50%  .ב

ב לאישור המועצה, הכולל את עלות לכל עבודה והזמנה במסגרת הקמפיין יוגש מסמך תקצי 4.2

ההפקה, ההוצאות השונות ועלות התשלום למדיה/רכישת מקום/זמן פרסום. לאחר האישור, 

 תוצא על ידי המועצה הזמנת פרסום המתייחסת לסעיפי התקציב.

המפרטת את סעיפי של הקבלן החיוב עבור כל עבודות הפרסום ייעשה בחשבונית נפרדת  4.3

ם של רכישת שירותים מספקים חיצוניים לרבות ספקי מדיה יצרף במקריהתקציב השונים. 

בגין השירות שניתן במסגרת עבודות  חשבונית של הספקים עותק של לכל חשבונית הקבלן 

 .הפרסום למועצה

תהיה רשאית  המועצהלמען הסר ספק,  התמורה תשולם כנגד הצגת חשבונית מס כחוק. 4.4

 .קבלן ספקי המדיה לשל  ת מחשבוניועותק  תקבללהתנות את התשלום ב
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ישירות שירותים למועצה תהיה הזכות לנהל מו"מ מסחרי מול המדיה ולהתקשר ולרכוש  4.5

מהמדיה. במידה והמועצה תחליט על התקשרות ישירה מול המדיה שיעור עמלות המציע לא 

 תיפגע.

מובהר, להסרת ספק, כי התמורה על פי הקבוע בהסכם זה היא התמורה הסופית, המלאה  4.6

והמוחלטת  לה יהא זכאי הקבלן בגין מילוין המלא והמדויק של התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

והיא כוללת גם תשלומים בגין זכויות קניין רוחני. מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום 

או תמורה נוספת בגין או בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן לבדו ישא 

הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות במלוא ה

 האמור בקשר עם חומרי גלם, נסיעות, ציוד, ספקי תוכן, הוצאות מדיה וכיו"ב).

 זכויות קניין רוחני  .5

וכל זכויות אחרות של ו/או משדרים  ו/או המבצעים מלוא זכויות היוצריםמובהר ומוסכם, כי   5.1

בחומרים שיפורסמו ו/או ישודרו ו/או יושקו ו/או יופצו ו/או יחולקו במסגרת מסע  ,רוחני קניין

הפרסום (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בדגמים, לוגואים, סרטונים, פליירים, כרזות, 

), תהיינה של המועצה החומרים"ג'ינגלים, פרסומות, באנרים, מודעות,מדבקות )(להלן יחד: "

ן שהמועצה לבדה תהיה הבעלים המלא והמוחלט של זכויות אלה, בכל העולם, בלבד, באופ

למשך כל תקופת הזכויות (לרבות כל הארכה או חידוש של תקופה זו), ותהיה רשאית לעשות 

בהן כל שימוש שהוא, ללא כל הגבלה (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לצרכי מסחור ו/או 

, לפי שיקול דעתה המוחלט, ללא כל תמורה או תשלום נוסף. מוצרי לוואי ו/או כל צורך אחר)

את מלוא הזכויות הכלולות במסגרת תכלולנה זכויות המועצה מכלליות האמור, מעט מבלי ל

עתוק, הדפסה, הפצה בכל דרך הקלטה, ש העתקה,, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחניזכויות 

שהיא, השכרה, השאלה, ביצוע, הצגה, השמעה, התאמה, עיבוד, העברה מפורמט לפורמט, 

 ., בכל מדיה, קיימת או עתידיתסינכרוניזציה ושידור

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מעניק הקבלן למועצה רשיון בלעדי בלתי הדיר לעשות כל שימוש  5.2

 גלם מהם נבנו ו/או הורכבו ו/או חוברו החומרים.שהוא, ללא הגבלה, בחומרי ה

קניין מלאה ונקיה במלוא זכויות הבלעדית, בעלות הקבלן מתחייב להעביר ולהקנות למועצה   5.3

הרוחני בחומרים ובכל חלק מהם, למשך כל תקופת הזכויות, ככל שהבעלות בזכויות אלה לא 

 שיידרש לשם כך, ככל שיידרש.  תהיה מוקנית למועצה מלכתחילה, ויחתום על כל מסמך נוסף

, בחומרים) Moral Rights(באופן בלתי חוזר על כל זכות מוסרית  מועצהלטובת ההקבלן מוותר   5.4

באופן (לרבות ביחס לכל שינוי או גרסה נוספת בעתיד), אם וככל שתהיינה לו זכויות כאלה 

חומרים אלו. אין שהמועצה תהיה חופשית לעשות כל שינוי, התאמה או פעולה אחרת ביחס ל

 . 6באמור כדי לפגוע בהתחייבות למתן קרדיט לקבלן, כמפורט בסעיף 

בחומרים, לרבות חומרי הגלם בהם ייעשה שימוש במסגרת הסכם זה לא מתחייב, כי  הקבלן 5.5

 משום הפרת זכות יוצרים, זכות מבצעים ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו. תהיה 
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בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או תביעה ו/או אבדן (לרבות  ועצההממתחייב לשפות את  קבלןה 5.6

על פי סעיף  קבלןבשל הפרת התחייבויות ה המועצההוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שתישא בהם 

 .זה

  קרדיט        .6

, כנהוג וכמקובל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חומריםיקבל קרדיט בגין ה קבלןה  6.1

בהיקף ובמידה המקובלים, בהתחשב בסוג המוצר  מסע הפרסוםגרת באמצעות אזכור שמו במס

  ובמדיום הרלבנטי.

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .7

כקבלן עצמאי וכי עליו  הקבלן כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה פועל צדדים מצהיריםה 7.1

וות, פגיעה, פציעה, נכות, מ בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של

נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב 

 ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.-או אי -ביצוע 

מטעמו לבין  הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי 7.2

ים שיועסקו מטעם הקבלן, אם יועסקו, לצורך ביצוע המועצה יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובד

התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין 

 המועצה כל יחסי עובד ומעביד.

כל ההוצאות הנובעות מהסכם זה, כל תשלומי המסים (ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ וכל  7.3

יחולו  השירותיםהסיכונים והאחריות הנוגעים לביצוע  הביטוחים, תשלום או היטל דומה), כל

  על הקבלן, ישולמו על ידו בלבד, ואין המועצה אחראית להן בכל צורה ואופן שהוא.

  העברת זכויות 8

המועצה רשאית להעביר זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל גוף בין מאוגד ובין שאינו  8.1

כאמור בכל מקום בהסכם בו כתוב המועצה, יקרא שמו של  "), במקרההגוף" -מאוגד (להלן: 

   , ובלבד שלא יפגעו זכויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה.אותו גוף

הקבלן אינו רשאי להעביר זכויותיו וחובותיו מכוח הסכם זה לכל גוף שהוא בין מאוגד ובין  8.2

  שאיננו מאוגד. 

  בטחונות 9

 ש"ח, אשר₪ ע"ס עשרים אלף  צמודה בנקאית יצרף הקבלן ערבות החתימה על ההסכם,במועד  9.1

ותשמש כבטחון  31/12/2019ועד ליום בתוקף החל מיום תחילת ביצוע ההסכם  תעמוד 

  להבטחת כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 מובהר בזה כי על הקבלן לחדש את הערבות ככל שידרש עד לתום תקופת ההסכם. 9.2

ה כדין, מובהר בזה כי מנהלי הקבלן הינם צד להסכם היה והקבלן הוא תאגיד או שותפות רשומ 9.3

  וכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה יחולו על יחידיו ביחד ולחוד.



- 5 -  

  שונות  .10

מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, ללא  קבלןה -סודיות 10.1

ן כל מידע אשר יובא וכ ,הסכם זהתנאי  כל מידע הקשור או הנוגע למועצה לרבותהגבלת זמן, 

 קבלן"). על אף האמור לעיל, ההמידעלידיעתו בכל הקשור, הנובע והנוגע להסכם זה (להלן: "

יהא רשאי לגלות את המידע או כל חלק ממנו במקרה בו קיימת חובה לגלותו על פי דין ו/או על 

  פי דרישת רשות מוסמכת כדין, ובמידה שתידרש לשם מילוי חובה זו.

ו/או שיהוי בשימוש בזכות ע"י מי מן הצדדים לא ייראה ולא יפורש כויתור על מתן אורכה  10.2

 הזכות או כהסכמה להפרת ההסכם.

הקבוע בהסכם זה מייצג את כל הסכמות הצדדים, והצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחה,  10.3

 הצהרה, מצג או התחייבות שאינה כלולה בהסכם זה.

 אם נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא  10.4

כתובות הצדדים הינן כאמור בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח מאחד הצדדים  למשנהו  10.5

על פי  הכתובת האמורה תחשב כאילו הגיעה ליעדה כעבור שלשה ימים מיום משלוחה, אם 

ברה נשלחה בדואר רשום, או במועד מסירתה, אם, נמסרה ביד, או במועד העברתה, אם הוע

  בפקסימיליה.

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

   __________________      ______________________  

  ייצור צמחים ולשיווקםהמועצה ל                     הקבלן    

  

 


