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  למתן שירותי פרסום הזמנה להציע הצעות 

  02/18 מכרז מס'במסגרת 

  עבור המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

  כללי

) היא תאגיד לפי חוק מועצת הצמחים "המועצה" –המועצה לייצור צמחים ולשיווקם (להלן  . 1

. במסגרת המועצה פועלים ארבעה ענפים של החקלאות הצמחית 1973 –(ייצור ושיווק), תשל"ג 

"). בין הענפים" –ההדר וענף זיתי השמן (להלן -בישראל והם: ענף הירקות, ענף הפירות, ענף פרי

יתר תפקידיה הקבועים בחוק, מופקדת המועצה על פיתוחם, עידודם וביסוסם של הענפים הנ"ל 

 לשם כך.והיא מוסמכת לבצע פעולות שונות 

לצרכי שיווק פרסום והמועצה מבקשת לשכור את שירותיו של משרד פרסום לצורך ביצוע פעילות  . 2

 לשנה (אומדן בלבד שאין לראות בו משום התחייבות),מיליון ש"ח  3 בתקציב של כ המועצה

 ולרבות:

, קריאטיב  ,קמפיינים והפקת תכנון לרבות והשולחנות הענפים לכלל פרסום שרותימתן   .א

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

 הצלחתם וביצוע התאמות; אחר מעקב לרבות (בכל סוגי המדיה) קמפיינים ניהול  .ב

 ;לעת מעת המועצה ידי על שיתבקשובתחום הפרסום  נוספים פרויקטיםביצוע   .ג

שירותי את שירותי הפרסום המפורטים לעיל (להלן: "מציע שהצעתו זכתה יתחייב לספק  . 3

אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למועצה חודשים ותינתן  12") לתקופה של הפרסום

 חודשים כל פעם.  12 ם נוספות ביפעמיעד באותם התנאים 

 המכרז עפ"י הזמנה זו יתקיים בשלושה שלבים: . 4

כפי שיעלה מן החומר  מניסיונם של המציעים וצוותם ועדת המכרזים תתרשםבשלב א'   .א

 . למסמכי המכרזצורף יש

 . במסגרת הראיוןלראיוןבשלב א' זכו בניקוד הגבוה המציעים ש שלושת בשלב ב', יוזמנו   .ב

את תפיסתם מצגת וקונספט המציגים להציג את משרד הפרסום ובין היתר,  ,יתבקשו

  המועצה.שיווק אופן פרסום וביחס ל

המועצה תהיה רשאית בשלב זה לנהל משא  .החברות 3בשלב ג', יבחנו הצעות המחיר של   .ג

 ומתן על ההצעות עם כל אחד מהמציעים.

לכל שלב. המציע שזכה  50%ביחס של הוועדה תשקלל את הדירוגים בשלב ב' ובשלב ג'   .ד

 בציון המשוקלל הגבוה ביותר הוא המשרד שייבחר.

 ):"מסמכי המכרז" :המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז (להלן  . 5

 הזמנה זו.  .א

 .כנספח א'טופס הגשת הצעה, מצ"ב   .ב

 .כנספח ב'נוסח הסכם התקשרות, מצ"ב   .ג

 .כנספח ג'אישור תאגיד, מצ"ב   .ד

, או לחילופין תצהיר אי העסקת כנספח ד'תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים, מצ"ב   .ה

 .'הכנספח מצ"ב  עובדים
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 .'וכנספח נוסח ערבות בנקאית, מצ"ב   .ו

  PowerPointבפורמט יש להגיש גם  .'זכנספח דע קודם, מצ"ב תצהיר בדבר ניסיון וי  .ז

 כנספח ח'.אישור קיום ביטוחים  מצ"ב   .ח

 נספח ט' - , הצעת מדיה בחינת כח הקניה של המציעטופס הצעת מחיר  .ט

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז ומסמכים שיש לצרף להצעה

המציע תאגיד כאמור, יצרף המציע יהיה יחיד אזרח ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. היה  . 6

 למסמכי המכרז את המסמכים הבאים:

העתק תעודת רישום תאגיד המציע או אישור עו"ד או רו"ח בדבר שם תאגיד, תאריך   .א

 רישומו ברשם החברות ומספר הרישום.

 תקנון מעודכן של התאגיד המציע.  .ב

ם על מסמכי אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה אצל המציע וכן אישור כי החותמי  .ג

המכרז בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו הרשאים לחייבו בחתימתם (בנוסח 

 המופיע בנספח ג' להלן).

הוראות החלים, על בכללים ודע ביבעל ו, במתן שירותי פרסוםוידע  המציע יהיה בעל ניסיון מוכח . 7

כל על המציע לעמוד במבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .למתן שירותים אלהפי כל דין, הנוגעים 

 תנאים הבאים:ה

 .עובדים 10 לפחותהמשרד מעסיק   –המשרד היקף   .א

שלושת ב  ,בו הכולל הפרסוםושהיקף  לקוחות 20 הכולל לפחות פורטפוליובעל  -ניסיון   .ב

לפחות (עפ"י דו"ח יפעת) יש לצרף ₪ מיליון  75 הוא במדיות השונות 2015-2017 שניםה

 אסמכתאות.

  ₪ 2,000,000 של כספי בהיקףלפחות  קודמת אחת בשנה האחרונה עבודה ביצע המציע  .ג

 יש לצרף  – המלצות.העבודות בדבר פרטים לצרף יש עפ"י דוח יפעת.  )₪ מיליון 2(

 .אלף שקל בשנה 750אשר סך ההתקשרות אתם עולה על  ממליצים 3 -מ המלצות

 .המשרד מחזיק במחלקת דיגיטל   .ד

 .מידיתהמציע זמין לעבודה   .ה

 לייחס יכול אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי  ,בזאת מובהר

 .אחר פרט כל או/ו כספי מחזור או/ו ניסיון כגון: אחר תאגיד של נתונים הצעתו לעצמו במסגרת

יובהר כי על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של בנוסף 

  או בכל גורם אחר, לא יחשב כעמידה בתנאי הסף.המציע, 

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: . 8

המעידים כי   1976-אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .א

 המציע:
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מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ועפ"י  )1

 חוק מס ערך מוסף;

לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס נוהג  )2

 לפי חוק מס ערך מוסף;

 .1976-תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .ב

 ערבות בנקאית מקורית.  .ג

מציע שאינו מאוגד או שאינו עוסק מורשה במועד הגשת ההצעה יוכל להגיש הצעה ולצרף   .ד

התחייבות מאושרת ע"י עו"ד כי ימציא את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם 

ב'  לעיל אם יוכרז כזוכה במכרז בתוך המועד שתקבע המועצה וכי .8 –א' ו .8לסעיפים 

 אי המכרז. אם לא יעשה כן יחשב הדבר הפרת תנ

כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע. חתימת המציע כאמור, תהווה   .ה

ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר במסמכי המכרז והסכים לתנאים האמורים 

 בהם.

 .הצהרת המציע ובה פרטי ניסיונו הקודם והידע הרלוונטיים להצעתו זו  .ו

הקודם של המציע בביצוע השירותים נשוא מכרז כל מסמך נוסף שיכול להעיד על ניסיונו   .ז

  .זה ועל טיב ביצוע השירותים הניתנים על ידו

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים.  .ח

 הגשת ההצעות

 6יהוד קומה  40דרך העצמאות  במשרדיה,  14:00בשעה  26/3/2018שני המועצה תקיים ביום  . 9

, אופן הגשת ההצעות ימסור נציג המועצה פרטים אודות המכרז ובמסגרתו כנס בנושא המכרז

עד יום להרשם לכנס מראש  חייבכל משרד פרסום המעוניין להגיש הצעה במכרז יודגש: . וההליך

  להשתתף בכנס הנ"ל. ו 03-9595618אצל הגב' סופי בבייב  12:00בשעה  25/3/2018א' 

  . 12:00_, בשעה 17/4/2018ב' המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  .10

חלקה וסגורה בלבד, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן מעטפה אחת מציע יגיש במסגרת המכרז  .11

מעטפות סגורות  2והיא תכלול   חיצוני אחר. על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבדי זיהו

יגיש המציע את  ""מסמכי המכרז, לא כולל הצעת מחירעליה יצוין  במעטפה אחתאחת לכל שלב 

וכן ייצרף המחאה  כאמור לעיל (לרבות הזמנה זו)  כל מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים להם

 עליה יצוין "הצעת מחיר"  . במעטפה שנייהכדמי השתתפות שלא יוחזרו בכל מקרה₪  1,000ע"ס 

ז את הצעת המחיר מטעמו. המעטפה השנייה תיפתח רק בשלב הסופי של המכררק  יגיש המציע 

  כפי שיפורט להלן.

במסמכי  את כל הפרטים הנדרשים לאימהמציע  ם.מכרז בשלמותהעל המציע להגיש את מסמכי  .12

במשרדי המועצה, בדרך  יש להגיש ההמעטפאת   .ויחתום על גבי כל עמוד ממסמכי המכרזהמכרז 

 .לעילעד למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור  6קומה  , יהוד40העצמאות 

יום ממועד הגשתה. במקרה  90תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך ההצעה  .13

מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא,  אומהצעתו  המציעבו  ובמהלך התקופה הנקובה בסעיף זה יחזור
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המצוינת בסעיף הבנקאית תהא המועצה רשאית לראות את ההצעה כמבוטלת ולחלט את הערבות 

 בגין הפרת התחייבותו, בהתאם להצעה. כפיצוי מוסכםלהלן, ללא צורך בהוכחת נזק,  36

אין להכניס כל תוספת, שינוי או הסתייגות באיזה ממסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, במכתב  .14

  .נלווה או בכל דרך אחרת. כל תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור, יהיו חסרי תוקף כלפי המועצה

תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים אי קיומו של  .15

את הזכות להחליט על פסילתה המיידית מועצה לעיל, באופן הנדרש במכרז זה, ייתן ל המפורטים

  .של ההצעה

 הצעת המחיר 

 :בש"ח ללא מע"מ (להלן מתן שירותי הפרסוםמציע ינקוב בהצעתו במחיר המוצע על ידו עבור  .16

 ). "המחיר הבסיסי"

 תקופת ההתקשרות

מיום חתימתה של חודשים   12תקופת ההתקשרות בין המציע הזוכה לבין המועצה תהיה למשך  .17

 ").תקופת ההתקשרותהמועצה על ההסכם ובהתאם לתנאי ההסכם (להלן: "

למועצה תהא הזכות להאריך את ההתקשרות לאחר תום תקופת ההתקשרות, בהתאם לצרכיה  .18

בכל פעם ובלבד שסך כל התקופות חודשים  12ודרישותיה, לתקופה נוספת של  של המועצה

) מתום תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש למציע הזוכה, 2המוארכות לא יעלה על שנתיים (

) ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל הארכה שלה, לפי העניין, על כוונתה 30לפחות שלושים (

, התקנות שהותקנו מכוחו 1992-ף לחוק חובת מכרזים תשנ"בלהאריך את התקופה, הכל בכפו

ולתנאי ההסכם, והמציע הזוכה מתחייב להמשיך ולקיים את תנאי ההסכם, באותם תנאים, 

 בתקופה הנוספת ולהאריך את תוקף ערבות הביצוע בהתאם. 

על אף האמור, במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל הארכה שלה, תהיה המועצה זכאית להודיע  .19

) ימים מראש ובכתב, על פי שיקול 30למציע הזוכה על סיום ההתקשרות בהודעה בת שלושים (

דעתה הבלעדי, ללא כל צורך לנמק ומבלי שיהא עליה לפצות את המציע הזוכה בגין כך. במקרה 

 כאמור, תשלם המועצה לזוכה רק בגין התקופה אשר במהלכה ביצע הזוכה את העבודה בפועל.

  ההליך

לבחירת  הבלעדי ה, וההכרעה נתונה לשיקול דעתשהיאבכל הצעה  נה מתחייבת לבחוראי ועצההמ .20

 שומרת לעצמה את הזכות ועצה. המההצעה או ההצעות שיבטיחו את מירב היתרונות למועצה

ו/או לקיים  נשוא כתב הזמנה זה, מכל סיבה שהיא ו/או לא לקבוע זוכה כלל ההליךלבטל את 

שיקול דעתה  עפ"י, הכל החלטתה כל צורך לנמק ומבליהליך של מכרז מחדש, מכל טעם שהוא 

 .הבלעדי

לבטל מכרז זה, לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, מכל סוג  ועצהתחליט המ .21

 .הבנקאית הערבותשהוא, למעט החזרת 

את מסמכי המכרז והיא  לשנותי, לתקן ו/או רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעד ועצההמ .22

שיקול דעתה  ועפ"יעל ידה  שתיקבעתודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בדרך 

, בהתבסס על התיקונים ו/או הצעותיהםהבלעדי. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את 

 .השינויים, כאמור
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הגשת ההצעות,  לאחר, בנוגע לתנאי הצעתם, מי מהם או מציעיםהעם  מרשאית לנהל מו" המועצה .23

 .שיקול דעתה הבלעדי לפיהכל 

ולהאריך את המועד  הצעותשומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועד האחרון להגשת  ועצההמ .24

אשר תפורסם מטעמה בדרך  בהודעהשיקול דעתה הבלעדי,  עפ"ילהגשת הצעות לתקופה נוספת, 

המכרז ויחייבו את תיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי השינויים וה .שתקבע על ידה

 המציעים.

הצעות אשר לא יוגשו בהתאם לאמור בהזמנה זו תיפסלנה. על אף האמור, וועדת המכרזים של  .25

אף  המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים

לאחר פתיחת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים, וזאת, בין 

היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, ובלבד שהמציע יוכיח, לשביעות רצונה של המועצה 

שכל אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר כאמור, הינם בעלי תוקף, והאמור בהם נכון למועד 

 חרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.הא

או בין ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים  סתירות ,מציע שימצא אי בהירויות .26

במסגרת פניה הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם, יפרטם בכתב 

הא מנוע מלהעלות בעתיד הוא ישאם לא כן,   -להלן  32כאמור בס' למועצה בבקשה למתן הבהרות 

, ספקכל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר 

הא הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור ת

 .פרשנותה של המועצה

הבנה, סתירות,  לאחר הגשת ההצעות לא יהיה תוקף לכל טענה של המציע בדבר טעות, אי .27

יהיה מנוע , והוא זובקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי הזמנה  יוצ"בשגיאות, אי התאמות וכ

 .הסתמך על טעויות, סתירות, שגיאות כאמורלמ

פרסומי המועצה בדבר שינויים, תיקונים או הבהרות האמור באלא אם נאמר אחרת במפורש,  .28

פרסום . במקרה של סתירה בין תיע הצעות המקורייגבר על האמור במסמכי ההזמנה להצכאמור 

למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה תוקף ניהם. מאוחר מביפרסום ה, יגבר האמור באחרל דאח

נעשו במפורש , אלא אם המכרזלכל תיקון, שינוי, הסבר, פרשנות ו/או הבהרה לגבי מסמכי 

, אלא אם רשאים להסתמך עליהםיהיו  אלהמשתתפים לעיל וכאמור בפרסום של המועצה באתר 

  .פורסמו ע"י המועצה כאמור

ההצעה במכרז, גם  לקיוםהערבות הבנקאית, תוקף את הארכת דרוש ל תהא רשאית ועצההמ .29

המציע להאריך את תוקפה  מתחייב, כזהמעבר לתוקף המקורי הנדרש במסמכי המכרז. במקרה  

הארכת תוקף הערבות הבנקאית.  ותוקף הצעתו יחשב כמוארך עד למועדהבנקאית  הערבותשל 

 .מציע שלא יאריך עפ"י דרישת המועצה את תוקף ערבותו, יחשב כמי שחזר בו מהצעתו

במחוז  המוסמכיםהשיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט  מקום .30

 .יפו-אביב-תל

ים שתמסור המידע והנתונים שמסרה המועצה, הכלולים במסמכי המכרז, וכל מידע ונתונ .31

המועצה במסגרת ההליך, הנם רכושה הבלעדי של המועצה והמציע מתחייב לשמרם בסודיות 

 מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש שהוא או להעבירם לאחר, למעט לצורך הגשת הצעתו. 
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אשר יופקו ע"י המשרד במשך כל תקופת ההסכם יהיו רכושה  והתוצרים  מובהר כי כל החומרים .32

שות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הן בתקופת המכרז והן לאחריו א תוכל לעשל המועצה והי

 ולמשרד לא יהיו כל טענות באשר לזכויות יוצרים כלשהן.

 מטעם המועצה  למכרזוהבהרות פרסום הודעות 

לאמור במסמכי המכרז וזאת  ביחסבקשה לקבלת הבהרות /שאלותרשאי לפנות ב היהי מציע .33

המציע לבדו  . 12:00בשעה  12/4 ה'  עד ליום  _ezrab@plants.org.ilבאמצעות כתובת הדוא"ל 

 יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי המועצה עד למועד האמור. 

דוא"ל שישלח לכל המציעים (לכתובת  באמצעות יפורסמומטעם המועצה ודעות והבהרות ה .34

באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר  בכנס שערכה המועצה.הדוא"ל שמסר המציע 

 את המועצה.  תחייבנה. יובהר כי רק תשובות בכתב מועצהפרסומי ה

  

  

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה:

 תיבדק שלמות ההצעות ועמידה בתנאי הסףהכוללות את מסמכי המכרז לאחר פתיחת המעטפות  .35

. הצעות שלא יעמדו )כמפורט במסמכי המכרז ותדרישות מילוי ההצע ועל כל םמסמכיהעל כל (

 .לעיל 23כאמור בס'  בתנאי הסף יפסלו

 :ולפי שלבי המכרז כדלקמן של המרכיבים הבאים בחירת הזוכה תיעשה לאחר שיקלול .36

לרבות תיק עבודות, לקוחות, יכולות המציע  קודםסיון וידע ינהתרשמות מ: שלב ראשון  .א

 כפי שעולה מן החומר שצורף למסמכי המכרז -  בתחומי הפרסום שונים ובמדיות השונות

 .איונות טלפוניים עם ממליצים אליהם הפנה המציעוכן מר ,

מן המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה  שלושהאליו יזומנו  שלב שני: ראיון ופרזנטציות   .ב

המשרד והצוות שיעבוד מול  ואשר במסגרתו יתבקשו להציג את  ביותר בשלב הראשון

המועצה , את ניסיונו בעבודות קודמות ואת תפיסתו הרעיונית לגבי פתרון בהתאם 

 בכנס. וכפי שיוצג להבנתו את צרכי המועצה 

המציעים שעברו לשלב שלושת של  מחירההצעות בחינת ופתיחת מעטפות שלב שלישי:   .ג

 .השני

  

  

  

 הערבות הבנקאית וחילוטה

יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז. כל מציע יהיה  בדוא"ל כאמורפרסום  כל
וכל פרסום יחייב את  בדוא"לאחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה 

  המשתתפים. 
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להבטחת התחייבויות המציע עפ"י הצעתו, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  .37

בנוסח , ₪) (חמישים אלף  50,000 לפקודת "המועצה לייצור צמחים ולשיווקם בלבד" בסך 

 ממועד הגשת ההצעה.ימים  90זו. הערבות תעמוד בתוקפה למשך  להזמנה ו' המצורף כנספח 

ימים מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה במסגרת מכרז זה תישאר בתוקף, על כל פרטיה, למשך  .38

ת הערבות ההצעות. בוטלה הצעה לפני התקופה האמורה, רשאית המועצה להגיש לחילוט א

שצירף המציע להצעתו, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין אשר יעמוד לרשות 

 המועצה במקרה כאמור.

ימים מהיום בו דרשה זאת  7מציע אשר יידרש לחתום על ההסכם וימנע מלעשות כן בתוך  .39

הערבות המועצה, יחשב כמי שחזר בו מהצעתו ובמקרה כזה תהא המועצה רשאית לחלט את 

הבנקאית שמסר כפיצוי מוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, מבלי שיהיה בכך על מנת לגרוע 

מכל סעד אחר העומד למועצה על פי דין. בהגשת הצעתו מאשר המציע כי סכום הערבות הינו 

 סכום פיצוי מוסכם וסביר בנסיבות הענין וכי אין ולא תהיה לו כל טענה או השגה בקשר לכך. 

 ת המציע להצעתואחריו

למציע בקשר עם  שייגרמוו/או לנזקים כל שהם  ותאיננה נושאת בכל אחריות להוצא המועצה .40

. המציע לבדו יהיה אחראי לבצע את כל הבדיקות לשם הגשת הצעתו והיא הצעתו במסגרת המכרז

 תוגש על אחריותו בלבד.

מהכללת פרט שאינו נכון  הכתוצא -אם ייגרם  - למועצהיישא באחריות לכל נזק שייגרם  המציע .41

 .ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו

 הודעות ונציגות

 פרטיו כאמור בטופס ההצעה נספח א'. ואלה יחייבו אותו לצורך הצעתו זו.יציין את  המציע .42

, או בדוא"ל בהתאם לפרטים שציין המציע בנספח בפקסימיליהאו  ,תשלחנה בדואר רשום הודעות .43

שלחה יהעת שעות מ 72 בתום מסרה למענהתחשב כהודעה שנ, רשוםאר . הודעה שנשלחה בדוא'

כאילו  תיחשבהודעה שנשלחה בפקסימיליה ; או במועד מסירתה אם נמסרה ביד; בדואר רשום

טלפונית את  בשיחההגיעה ליעדה, תוך יום עבודה ממועד המשלוח, ובלבד ששולח ההודעה יידע 

; הודעה שנשלחה בדוא"ל שעות ממועד משלוחה 24מקבל ההודעה על משלוח הפקסימיליה, בתוך 

  תיחשב כאילו הגיעה ליעדה במועד הישלחה.

  

  רב, בכבוד                              

  םשיווקול צמחיםלייצור  המועצה
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    למתן שירותי פרסום נספח א': טופס הגשת הצעה

  

  תאריך: ____________                             
  לכבוד

  המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
  40רחוב דרך העצמאות 

  יהוד
  
  

  02/18  מכרז מס'הנדון: 

  למתן שירותי פרסוםהצעה 

  

  

, בהתאם למפרט הנדרש במכרז למתן שירותי פרסוםאני מציע להתקשר עם המועצה בהסכם  .1

02/18. 

אני מציע לספק את שירותי הפרסום בהתאם לאמור במכרז למשך תקופת ההתקשרות בעלות  .2

 .1על פי נספח א'

הנני מאשר כי הצעתי זו מוגשת לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז ואת תנאי ההתקשרות  .3

הכל כאמור במסמכי המכרז, ולאחר שניתנה לי האפשרות לקבל הבהרות בכל דבר ועניין  –

 יך זה ולתנאי ההתקשרות ואני מוותר על כל טענת טעות ו/או אי ידיעה כלפי המועצה. הנוגע להל

רצ"ב מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בכל המקומות המיועדים לכך, לרבות  .4

 .חתימה בראשי תיבות על כתב ההזמנה, על כל עמוד מעמודי ההסכם ועל טופס הצעה זו

 חמישים  אלף (₪  50,000בלתי מותנית, צמודה למדד, בסך הנני מצרף ערבות בנקאית שקלית, .5

 .המועצה לייצור צמחים ולשיווקםלפקודת ₪) 

ידוע לי ואני מסכים, כי המועצה אינה מתחייבת לבחור במציע שהציע את ההצעה הזולה ביותר,  .6

או בכל מציע שהוא. עוד ידוע לי כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז נשוא 

זמנה זו מכל סיבה שהיא ו/או לא לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים הליך חדש של מכרז, ו/או לנהל ה

 .מו"מ עם המציעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
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ימים מעת הגשתה, וכי לא  90ידוע לי כי הצעתי זו תהא בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .7

 אוכל לבטל הצעתי בתקופה זו.

ימים מיום קבלת דרישת  7ם המועצה על ההסכם נספח ב' בתוך אני מתחייב לחתום ע .8

 . המועצה לעשות כן

  

  

  ____________________________________________________המציע: ____ שם

  כתובת המציע: ______________________________________________________

, דוא"ל: ___________________ :פקסימיליה___________________  :טלפון

____________   

  ___________________מס' ת.ז. / מס' תאגיד: 

  שמות מורשי החתימה:  _________________ ,   ________________

  תאריך: __________________

_________________  

 וחותמת המציע חתימה

  עורך דין יהחתימות ע" אימות

מעלה חתם בפני היום וכי החתימות דלעיל הן חתימותיהם של  החתוםמאשר בזאת כי המציע  הנני

, _________נושא ת.ז. __ ____,_____הושל ה" ____,.ז._____תנושא  ,_________הה"

  . לחתימת התאגיד _______________, מחייבת את התאגיד הנ" בתוספתשחתימתו/חתימותיהם 

___________________  

  דעו" וחותמת חתימה   
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  נספח ב': הסכם ההתקשרות
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  אימות חתימה –נספח ג': אישור תאגיד 

  לכבוד

  המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

  א.ג.נ.,

  02/18 מכרז מס' הנדון: 

  אני הח"מ, עו"ד/רו"ח ______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.

 במרשם של תאגידים מסוגו: ____________________.שם הגוף המציע כפי שהוא רשום  .1

 סוג ההתארגנות: ____________________. .2

 תאריך הרישום: ____________________. .3

 מספר מזהה: ____________________. .4

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כגון  .5

 תוספת חותמת, אם יהיו:

5.1.    ____.________________ 

5.2.    .____________________ 

5.3.    .____________________ 

מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים  .6

וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על  1976-ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו

 ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 

  

  

  בכבוד רב,   

  

____________________       ____________________       ____________________  

    חתימה וחותמת           מס' רישיון עו"ד/רו"ח         שם מלא          

  

             __________________________ ____________________  

  טלפון                         כתובת                  
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  נספח ד': תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים

  על  המציע לצרף להצעתו את ההתחייבות הבאה חתומה כנדרש על ידו:

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש אצל המציע 

מוסמך לחייב את המציע בחתימתי. אני מאשר "). אני מצהיר כי אני המציע__________________ (להלן: "

שקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע לביצוע 

השירותים נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונה המלאה 

  .של המועצה

בהצעת המציע הינם אמת והמציע מקיים את כל חובותיו בעניין זכויות  הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים

העובדים על פי חוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים כלליים וספציפיים לענף הניקיון ובמיוחד את 

, אשר אושר על 1957 –האמור בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 

  .1.1.2008שר התעשייה והמסחר והוחל על כלל העובדים והמעבידים בישראל החל מיום ידי 

  .לשעה₪ הריני לאשר כי השכר שישולם ע"י המציע לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ  ___ 

  .לשעה₪ עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים הקבועים בחוק, לא תפחת מ _______ 

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע דלעיל, מתחייב המציע לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו מ

  במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט, 

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג

  1951  חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א

  1958  חוק הגנת השכר תשי"ח

  1963  חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג

  1987  שכר מינימום תשמ"זחוק 

  1988  חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח

  1995  חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה

    (כולל חוק בריאות ממלכתי)

  2001  חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות

חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון 

  למתן שירות לקטינים

חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת   

  תנאים הוגנים), תשנ"א

2001  

  

1991  
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ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או אם המציע יסרב לחתום 

ות אשר צורפה על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערב

  .להצעה

  

  תאריך: ___________________________

  

  שם: ________________________

  

  

  חתימה וחותמת: ____________________

  

  אישור עו"ד/ רו"ח (במקרה של תאגיד)

  

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי 

לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו המציע המפורט 

  על פי מסמכי היסוד של המציע.

  

  חתימה וחותמת: _______________

  

  תאריך: _____________________

  

  שם: _______________________
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  נספח ה': העסקת עובדים

  לכבוד 

  ושיווקם (להלן: "המועצה")המועצה לייצור צמחים 

  

  הצהרה לעניין העסקת עובדים הנדון:      

  

 הרינו להצהיר בזאת –לעניין הסכם למתן שירותי פרסום ולדרישתכם להמציא ביטוח חבות מעבידים 

וגבולות  פוליסת חבות מעבידים בהתאם לדרישות הביטוחיות כי אנו מתחייבים בזאת לרכוש 

  האחריות שיוצגו על ידי המועצה.

  בכל מקרה הנני פוטר את המועצה מכל חבות כלפי מי מעובדי בהווה ו/או בעתיד.

למען הסר ספק הנני להצהיר כי לא קיימת מערכת יחסי עובד / מעביד בין חברתנו ו/או מי מטעמה 

  לבין המועצה. 

  

  

         ___________  __         ______________________            __________  

  תאריך               שם המצהיר                       חתימה                      חותמת   
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  : נוסח ערבות בנקאיתו'נספח 

  

02/18 מכרז מס'   
  לכבוד 

  המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

  

  ערבות מס' ____________________הנדון: 

  

) אנו ערבים בזאת כלפיכם, ללא תנאי, "המועצה" –להלן ( המועצה לייצור צמחים ולשיווקםלבקשת 

). "סכום הערבות" –חדשים) (להלן  חמישים אלף שקלים(₪  50,000 לסילוק כל סכום עד לסך של

לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד הוצאת כתב ערבות זה והמדד הקובע הינו  לסטטיסטיקה,

), אשר תדרשו "הפרשי הצמדה" –המדד הידוע בעת דרישת התשלום מכוח כתב ערבות זה (להלן 

למתן ), בקשר עם הזמנה "החייב" –מאת ________________, ח.פ.  ________________  (להלן 

  עבור המועצה.  שירותי פרסום

יום ממועד הגשת הצעת החייב ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  90ערבות זו תהיה בתוקף למשך 

  ומבוטלת. 

(שבעה)  7 -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה לא יאוחר מ

ת דרישתכם, ובלבד ימים מקבלת דרישתכם בכתב עפ"י הפרטים להלן, מבלי שתהיו חייבים לנמק א

  שדרישתכם נמסרה לנו, כאמור, כשהערבות בתוקף.

  ו איננה ניתנת להעברה או להסבה.זערבות 

  

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו וכתובתו כלהלן:

  שם הבנק: ______________________

  מס' הבנק ומס' הסניף: ______________________

  ______________________כתובת סניף הבנק: 

  

  

______________________     ______________________    ______________________  

  חתימה וחותמת            שם מלא              תאריך        
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   PowerPointבפורמט גם יש להגיש  – נספח ז': ניסיון וידע קודם

  

  אני הח"מ, מר _____________ ת.ז. _____________ מצהיר בזאת כדלקמן: 

  שם המציע

  סוג התאגיד תאריך רישום ומספרו המזהה

  בעלי התאגידפירוט שמות 

  מורשי חתימה בתאגיד ותפקידם

 יסיון וקו"ח, מספר שנות ניסיוןנפירוט פירוט שמות המנהלים והאוחזים בתפקידי מפתח בתאגיד,  

  והידע הרלוונטי להצעה זו

שירות המציע ותחומי כל אחת מהמחלקות בפירוט מספר העובדים ב – בתאגיד נתוני כוח אדם

  התמחותם

שם, תפקיד, מספר שנות ניסיון,  – עובדי המשרד שישמשו בתפקידים בעבודה מול המועצהניסיון 

שמות  ופרטי ממליצים. יש לצרף פירוט הניסיון בעבודות דומות שבצע , תיאור העבודה, מועד בצועה 

  תיק עבודות רלוונטיות.

 ניסיוני הקודם והידע הרלוונטיים להצעתי זו, הם כדלהלן: .1

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ניסיון קודם וידע הרלוונטיים של עובד המועסק על ידי להצעה זו, מר___________  .2

 ת.ז.____________ , הם כדלהלן:

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 הנני מצהיר כי ידועים לי הכללים וההוראות על פי כל דין, הקשורים למתן שירותי פרסום. .3

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  

 חתימת וחותמת המציע   

  נספח ח'
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  תאריך _________

        לכבוד:

  ושיווקםהמועצה לייצור צמחים 

  " ו/או "המזמינה")המועצה הצמחית(להלן ביחד ולחוד : "

  , יהוד40דרך העצמאות 

  5610102יהוד  235ת.ד. 

  אישור קיום ביטוחים 

  

אנו הח"מ ___________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כי ערכנו לבקשתו של __________(להלן: "הקבלן") 

") ההסכם" או  "השירותים(להלן: " למתן שירותי פרסוםו ולבין המזמינה פוליסות ביטוח, על שמו בקשר עם הסכם בינ

  כדלקמן:

   

  פוליסת אש מורחב שמספרה  ________________ לתקופה מ ___________עד ___________ . 1

ביטוח הרכוש והציוד המובא ע"י הקבלן, במלוא ערך כינונם מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח "אש         

בזדון, סערה,  אדמה, פרעות, שביתות, נזק התפוצצות, רעידת ברד, שבר ענן, שיטפון, אש, עשן, ברק, לרבותמורחב" 

     .ושוד פריצה טיס כלי ע"י רכב, פגיעה כלי ע"י יעהוהתבקעות, פג נוזלים נזקי בום על קולי סופה,

הפוליסה כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המזמינה ו/או כלפי מי מטעמה, 

ו/או כלפי מדינת ישראל ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

    

  ביטוחי בגין נזק ישולמו ישירות למזמינה או למי שהמזמינה תורה בכתב לעשות כן. תגמולי

  

 פוליסת חבות כלפי צד שלישי שמספרה____________ לתקופה מ ___________עד __________   .2

 

    :עקבהקבלן ו/או מי מטעמו על פי כל דין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 

    מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.א. היזק גופני, מוות, 

    ב. היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי.

    .לתקופהוסה"כ תובע  למקרה ₪ 4,000,000סך בבגבולות אחריות 

  כל מגבלה לגבי חבות עקב:  כוללתלא הפוליסה 

  .אש, התפוצצות -

  זיהום מים או זיהום קרקע.  -     

  .בהלה, פרעות, שביתות והשבתות -

  הרעלה. -

  .שימוש מכשירי הרמה, לרבות פריקה וטעינה -

  מתקנים סניטריים ו/או חשמליים -

 נזק שנגרם לרכוש צד ג' הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח. -
 נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח או כל איש ברשותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח.  -
 לות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.פעי -
  תביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומי.   -

  הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר נזק לרכוש צד ג' עקב שימוש בכלי רכב. -

  

פוליסת הביטוח מכסה את אחריותו השילוחית של הקבלן בגין מעשיו או מחדליו של כל אדם בשכר או בהתנדבות 

      הפועל מטעמו או עבורו.



18 

 

  

הפוליסה מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד ג' ו/או אובדן שימוש של רכוש צד ג' כלשהו עקב נזק 

  פיזי לרכוש של המבוטח ו/או באחריותו ו/או בחזקתו .

ו/או למחדלי הקבלן למעשי  ןבגין אחריותבשם המבוטח את המזמינה, ואת מדינת ישראל לכלול  רחבהוהביטוח      

בנפרד. ייחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי ,י מטעמומו/או 

    

  

 פוליסת ביטוח אחריות מעבידים שמספרה ___________ לתקופה מ __________עד __________ .3

    

ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו כלפי עובדיו ו/או מועסקיו עקב היזק גופני, 

לתובע ₪  18,000,000נפשי, שכלי או מוות כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי או עקב עבודתם, בגבול אחריות בסך 

    מקרה ולתקופה. 

ישראל כמבוטחים נוספים היה ולעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה הביטוח הורחב לכלול את המזמינה ומדינת 

    מקצועית כלשהיא תיחשבנה עפ"י מבחן כלשהו כמעביד של מי מהעובדים ו/או המועסקים של הקבלן.

כלי הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר עבודות, שעות עבודה, שימוש בפיתיונות ורעלים, בחומרי ריסוס, שימוש ב

ות, אחריות בגין או השבת ותשבית), פרעות נזק גוף המכוסה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים רכב (למעט

וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער, עובדי שטחים, עובדים זרים ועובדים המועסקים ע"י 

    . תביעות תחלוף מצד הביטוח הלאומיחברות כ"א, 

 

 אחריות מוצר שמספרה  _______________ לתקופה מ ________ עד _________פוליסת ביטוח  .4

  

בגין כל נזק לגופו ו/או לרכושו של כל  עפ"י דין כלפי צד שלישי כלשהו,ו ו/או מי מטעמהקבלן בגין אחריות ביטוח 

   של בגבול אחריותהשירותים נשוא ההסכם אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב 

  .לתקופהוסה"כ תובע  למקרה₪  300,000

פוף ביטוח זה מורחב לשפות את המזמינה ומדינת ישראל כמבוטחים נוספים בגין אחריות הקבלן ו/או מי מטעמו ובכ

  . הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח לפיו נחשב "אחריות צולבת"לסעיף 

    חדשים במקרה של אי חידוש הפוליסה. 12הפוליסה כוללת תקופת גילוי של       

  

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שמספרה  ____________ לתקופה מ ________ עד _________ .5

  

  

 הכיסוי: ביטוח אחריותו המקצועית של הקבלן בגין כל נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף משפטי  כלשהו, עקב

למקרה ₪  300,000הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה, בגבול אחריות בסך 

  וסה"כ לתקופת הביטוח.

  

  הרחבות :

  הביטוח הורחב לכסות את אחריותו של הקבלן הנובעת ממעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו      -

  מגבלה בדבר:הביטוח אינו כולל כל     -

 אובדן מסמכים אמצעי מידע אחרים כספים ובטחונות. אובדן השימוש בהם ו/או עיכובם. -
 מעשה אי יושר של המועסקים על ידי המבוטחים. -
 הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות. -

, או לא מתחדשת, הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו אנו מתחייבים להודיע למזמינה בכל מקרה בו פוליסה זו מתבטלת   -

חודשים ממועד הביטול או אי החידוש  12לפני תום התקופה כאמור, ובמקרה שלא תחודש, תיקבע תקופת גילוי בת 

  כאמור. 
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   מי מטעמו.ו/או ו/או למחדלי הקבלן למעשי  הבגין אחריותלשפות את המזמינה ו/או מדינת ישראל  רחבהוהביטוח     -

  תנאים כלליים :

  

ת לכל ביטוח אחר וקודמ הןת תנאי מפורש לפיו וכולל ותבשם המבוטח, והפוליס ותנכלל ת ישראלומדינ המזמינה .1
ומדינת וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה ומדינת ישראל שנערך על ידי המזמינה 

 ו/או טענה של ביטוח כפל.ישראל 

  

 2013בפוליסות אינו נופל בהיקפו מהכיסוי הביטוחי המוקנה בפוליסות ביט  הננו מאשרים בזאת כי הכיסוי הביטוחי .2
    של כלל חברה לביטוח בע"מ.

 
הננו מאשרים בזאת, כי הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו אנו מוותרים על זכותנו לשיבוב כלפי המזמינה  .3

    וכלפי כל הבא מטעמה ו/או במקומה וכן כלפי מדינת ישראל. 
 

 התנאי מפורש על פיו זכות יםלעיל כוללחבות מקצועית, וחבות כלפי צד שלישי חבות מוצר  ימאשרים כי ביטוח הננו .4
  , קודמת לזכותו של כל מבוטח אחר.הםלקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי המזמינהשל 

 

ישונה לרעה במשך  הננו מאשרים כי הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הביטוח לא יבוטל , לא יצומצם ולא .5
 יום מראש. 60תקופת הביטוח אלא אם תימסר למזמינה הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות 

  

יום לפני מועד חידוש הביטוחים דלעיל, אם במועד זה לא הוסכם על  30אנו מתחייבים להודיע לכם בדואר רשום,  .6
 חידושם.    

  

ות, לתשלום סכומי ההשתתפות העצמית ולמילוי כל החובות ידוע לנו כי הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מלוא הפרמי .7
 המוטלות על המבוטח על פי הפוליסות כאמור.   

  
אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן על ידי הקבלן ו/או על ידי מטעמו, לא יגרע מזכויות המזמינה ומדינת ישראל  .8

  .   לקבלת שיפוי /או פיצוי על פי הפוליסות
  

  יסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.בכפוף לתנאי כל פול .9

  

  

_________________            ______________________  

 שם החותם ותפקידו              חתימה וחותמת המבטח 
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  נספח ט'

  הצעת מדיה, בחינת כוח הקניה של המשרד

 ₪   000,300תקציב רדיו נתון  

) ב' עד ה'(ימים  10ההצעה צריכה להתייחס למס' תשדירים מכל סוג למשך 

 בפריסה יומית שווה  לא כולל בונוסים  

  

    תחנות ארציות ₪   150,000

 סוג תשדיר/ חסות  קול ישראל   סה"כ כמות תשדירים לרשת 

  כאן א    

 שניות  30
 כאן ב   

 כאן ג'  

  88 כאן  

  

 סוג תשדיר/ חסות   רדיו אזורי    ₪    150,000

 תחנות:    

 107.5 ,103 ,102 ,101 ,99 
 שניות  30

 תחנות:    

 107.5 ,103 ,102 ,101 ,99 
 שניות  10חסות מזג אויר  
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  ההצעה צריכה להתייחס למחיר מודעה בודדת  -תקציב פרינט 

  

  

 עיתונות ארצית כגון:  גודל המודעה  מחיר למודעה אחת 

 עמוד פרוצס לפני האמצע חדשות  
 ידיעות אחרונות אמצע שבוע 

 חצי עמוד פרוצס לפני האמצע חדשות  

 ידיעות אחרונות סופ"ש  עמוד פרוצס לפני האמצע חדשות  

   חצי עמוד פרוצס לפני האמצע חדשות  

 ימים לפני האמצע  7ידיעות  עמוד פרוצס לפני האמצע   

   חצי עמוד פרוצס לפני האמצע   

 עמוד פרוצס חדשות   
 הארץ יום חול 

 חצי עמוד פרוצס חדשות   

 עמוד פרוצס לפני האמצע   
 דה מרקר  יום חול 

 חצי עמוד פרוצס לפני האמצע   

 עמוד פרוצס חדשות   
 ישראל היום  אמצע שבוע 

 חצי עמוד פרוצס חדשות   

 ישראל היום סופ"ש  עמוד פרוצס חדשות   

 חצי עמוד פרוצס חדשות   
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יש להשלים ) לא בתקופת חגים( ימי פרסום 10 -₪   500,000תקציב טלוויזיה 

 החלופות   -2את הטבלה ל
  

  14+13+12ערוצים    : תשדירים1חלופה מספר 

  55-22קהל יעד נשים בגילאי  •

  20 אורך תשדיר  " •

יש לציין מס' משוער של תשדירים בכול ערוץ  בנפרד , רצועת השידור הנבחרת )בוקר, יום,  אופ, פריים (  •
 בכול רצועה בנפרד.   TRPפריים וסופר פריים(  והתחייבות לכמות נקודות רייטינג בקהל המטרה   50,, %

  

 TRPסה"כ 
 רייטינג 

 משוער בקהל המטרה

כמות 

 ערוץ תכנית לדוגמארצועה /סוג  שעות   תשדירים

 12 בוקר 07:00-10:00     

 יום 10:00-18:00     

 אופ /סמי פריים 18:00-19:45     

 פריים / סופר פריים 23:00 -21:00     

 13 בוקר 07:00-10:00     

 יום 10:00-18:00     

 אופ /סמי פריים 18:00-19:45     

 פרייםפריים / סופר  23:00 -21:00     

 14 בוקר 07:00-10:00     

 יום 10:00-18:00     

 אופ/סמי פריים 18:00-19:45     

 פריים/סופר פריים 23:00 -21:00     

 סה"כ     
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₪   500,000: 2חלופה מספר  

  חסויות טלוויזיה בלבד

  

 TRPסה"כ 
  רייטינג 

 משוער בקהל המטרה

כמות 

 שקופיות 

  ערוץ רצועה   שעות 

 12  בוקר  07:00-10:00     

 יום  10:00-18:00     

 אופ /סמי פריים  18:00-19:45     

 פריים / סופר פריים  23:00 -21:00     

 מזג אויר: חדשות      

18:00 ,19:00 

 וחדשות הלילה

 13  בוקר  07:00-10:00     

 יום  10:00-18:00     

 /סמי פריים  אופ 18:00-19:45     

 פריים / סופר פריים  23:00 -21:00      

 מזג אויר: חדשות      

18:00 19:00 

 וחדשות הלילה

 14  בוקר  07:00-10:00     

 יום  10:00-18:00     

 אופ/סמי פריים  18:00-19:45     

 פריים/סופר פריים  23:00 -21:00     

  סה"כ      
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 דיגיטל  תקציב 

  

 מינימום לרשתות חברתיות דוגמת גוגל, פייסבוק . ₪  50,000 .1

באחוזים ........... שתשולם למציע ע"י המועצה כנגד  יש לנקוב באחוז העמלה המבוקשת
 הצגת האישורים על התקציב  מהמדיה. 

 יש להשלים את הטבלה ₪   120,000 .2

  

הערכת 

 הקלקות
 CPC  CPM  מדיה   מוצר  תקציב ש"ח  חשיפות 

 YNET  מעברון פנימי  40,000         

 WALLA  מעברון פנימי  40,000         

 MAKO  מעברון פנימי  40,000         

 סה"כ   120,000     

  

 


