הזמנה להשתתפות ב"קול קורא" 06/19
הזמנה לקבלת הצעות לליווי שוטף בתחום עיצוב,
קופירייטינג ,ניהול עמודי דיגיטל וגיבוש אסטרטגיה מותגית עבור מוזיאון אגם בראשון לציון
 .1החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן" :החברה העירונית") מזמינה בזאת
בתחום
שוטף
לליווי
הצעה
למתן
חברות
ו/או
יחידים
קופירייטינג ,ניהול עמודי דיגיטל וגיבוש אסטרטגיה מותגית עבור מוזיאון אגם בראשון לציון.

עיצוב,

 .2הזוכה יהא אחראי ,בין היתר:
.2.1

לעיצוב ומיתוג חומרי פרסום כגון :שילוט ,חוברות שונות וכו' ,וביצוע את כל הנדרש בקופירייטינג,
הגהה ,עיצוב גרפי ,התאמות גודל עד להבאתם לדפוס והכל על בסיס קו מיתוג המוזיאון שיוסכם על
ידי החברה העירונית.

.2.2

ניהול האתר בעברית ,אנגלית וצרפתית – הזנת תכנים אודות אירועים ותערוכות ,מענה על שאלות,
הזנת עדכונים שונים וכדומה.

.2.3

דיוור חודשי – הכנת דיוור חודשי והפצתו ,תוך ניטור תחומי העניין של המכותבים והרחבת מעגל
המכותבים.

.2.4

ניהול הרשתות החברתיות של המוזיאון (פייסבוק ,אינסטגרם ,יוטיוב) – הזוכה יידרש להעלות
כשלושה פוסטים ופעילויות יזומות בשבוע ולדאוג לקידום אורגני וקידום ממומן קידום ממומן יתבצע
בכל הפלטפורמות הדיגיטליות (הקידום יעשה על חשבון החברה העירונית).

.2.5

כל מטלה אחרת אשר תידרש.

 .3ההערכה הינה כי בכל חודש יידרש הזוכה לעצב לפחות שני סוגים של מודעות שונות ,בהתאמות גודל
למדיות השונות .בכל שנה ידרש הזוכה לעיצוב של כ 5-הפקות עיצוב שלטי חוצות בהתאמה לגדלים שונים
(מכוונים ,בילבורדים ,תחנות אוטובוס ועוד) וכן לעיצוב וכתיבת חומרי פרסום כ 3 -הפקות בשנה .יובהר
כי החברה העירונית תהא ,בשיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לשנות ו/או להקטין ו/או להגדיל את ההערכה
מעלה מכל סיבה ו בין היתר ,מסיבות תקציביות ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין
ובקשר לכך.
 .4להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":
 .4.1המציע

בעל

ניסיון

של

5

שנים

לפחות

במתן

שירותי

עיצוב,

קופירייטינג ,ניהול עמודי דיגיטל וגיבוש אסטרטגיה מותגית עבור גופים ציבוריים העוסקים לפחות
באחד מהתחומים הבאים :תיירות ו/או תרבות ו/או אומנות .בכדי להוכיח עמידתו בתנאי סף זה
המציג יציג אישורים מתאימים ,לרבות ,שמות ממליצים ו/או מכתבי המלצה.
 .4.2המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של  ,₪ 2,500,000כולל מע"מ ,לכל הפחות ,בשלוש שנים
האחרונות .המשתתף יצרף להצעתו אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף זה
 .4.3למציע ניסיון מוכח בהזמנת שירותים מספקי משנה בדרך של פרסום מכרזים פומביים ו/או הצעות
מחיר ו/או בכל דרך אחרת המאפשרות תחרות בין מציעים בתנאים שוויוניים ומוגדרים מראש.
 .4.4על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976-
 .4.5המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם) מאת פקיד
השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.
 .4.6המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.
 .4.7המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

 .4.8במידה והמציע מעסיק עובדים ,מי שמנהל תיק ניכויי/ם לעובדיו ,ומשלם עבורם את כל התנאים
הסוציאליים.
 .5תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת ,עם זכות ברירה לחברה העירונית להאריך את תקופת ההתקשרות
בתקופת אופציה נוספת של עד שנה אחת בלבד והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.
המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בגין ובקשר לכך לרבות אי מימוש זכות הברירה (האופציה).
 .6המשתתף אשר יבחר כזוכה "בקול קורא" זה יידרש ,בין היתר ,לחתום על חוזה התקשרות מתאים עם
החברה העירונית ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 5,000להבטחת עמידתו וקיום כלל מחויבויותיו תחת
ההסכם.
 .7המציע אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג אישור ביטוח בנוסח המצ"ב אשר יצורף להסכם.
 .8פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' רותי מקבי ,מנהלת הרשות לתרבות ואומנות באמצעות מייל:
 rutim@hironit.co.ilזאת עד ליום .24.2.2019
 .9על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש
לעיל .בנוסף ,על המציע לצרף להצעתו פרופיל משרד או קו"ח.
 .10הצעת המשתתף ב"קול קורא" זה תנקוב בגובה ריטיינר/תמורה חודשית כולל מע"מ בין היתר ,בעבור
המטלות החודשיות המפורטות בסעיף  2ו  3-לעיל.
 .11מחיר המקסימום של הריטיינר/תמורה חודשית כולל מע"מ לא יעלה מסך של  11,000ש"ח (ובמילים :אחת
עשרה אלף שקלים אחדים) כולל מע"מ.
 .12את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה ,על המעטפה יכתב "קול קורא ללליווי שוטף בתחום עיצוב,
קופירייטינג ,ניהול עמודי דיגיטל וגיבוש אסטרטגיה מותגית עבור מוזיאון אגם" בלבד .את המעטפה
הסגורה יש להגישה עד ליום  28.2.2019בשעה ( 15:00להלן" :היום הקובע") למשרדי החברה העירונית ,רח'
ז'בוטינסקי  95ראשון לציון.
 .13ההצעות אשר תמצאנה מתאימות וראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.
 .14אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המציעים ,והחברה העירונית שומרת
לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה ואף לבטל קול קורא זה.
 .15אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את
"הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית.
כמו כן ,שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה
מתאימות.
 .16החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול או לדחות את הצעתו של
משתתף ,לגביו היה לחברה העירונית ו/או לעיריית ראשון לציון ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים
האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו ו/או הפרת חוזה ע"י המשתתף ו/או
חובות כספיים לחברה העירונית וכיוצ"ב.
 .17החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה לרבות
בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות .השינויים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי "קול קורא" זה.
 .18החברה העירונית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה.

 .19החברה העירונית תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי ה"קול קורא" והוראותיו
כמפורט לעיל ולהלן.

אלי פולק ,מנכ"ל
החברה העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ

נספח א' – אחריות וביטוח
אחריות
 .1הספק יישא באחריות מלאה ומוחלטת כלפי העירייה וכל מי שבא מטעמה וכלפי צד ג' ,לכל ובגין כל נזק ,לגוף או
לרכוש ,קלקול ,פגיעה ,אובדן או הפסד והכל מכל מין וסוג שהם ,אשר יגרם כתוצאה מפעילות הספק ו/או מי מטעמו
על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות או מצגי הספק בהסכם זה כתוצאה ועקב רשלנות ,טעות ,השמטה,
היפר חובה מקצועית של הספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות פגמים ו/או ליקויים בעבודתו של הספק ,וכן
עקב הפרת זכויות יוצרים והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל הוצאה ,נזק ,אבדן או הפסד שיגרמו
לעירייה כאמור ו/או כתוצאה מפעילות הספק  ,לרבות כל סכום שהעירייה ייקנס ו/או יחויב בו לרבות על ידי בית
משפט או בורר וכן בגין כל הוצאה אשר העירייה נשא בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס
כאמור.
 .2העירייה וכל מי שבא מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים ,לגוף או לרכוש ,ללא יוצא
מן הכלל ,אשר יגרמו כתוצאה מפעילות הספק ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה .הספק מוותר בזאת כלפי העירייה
ו/או מי מטעמו ,על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו ,מכל סיבה שהיא ,כתוצאה ו/או
בקשר ו/או בגין ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה.
 .3הספק מתחייב לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויב העירייה בעקבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או קנס
אשר נגרם כתוצאה מפעילות הספק ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה וכן בגין כל הוצאה אשר העירייה נשאה בה
בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ומוסכם בזאת כי היה והספק לא ישפה ו/או יפצה את העירייה כאמור,
תהא האחרונה רשאית לנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע לה מאת הספק כנגד כל סכום אשר יגיע לספק מאת העירייה
על פי הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.
 .5למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש כמטילה על העירייה ו/או הבאים
מכוחה חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת ,בעד כל אובדן ,נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של
הספק  ,עובדיו או כל הפועלים מטעמו ,מחמת פעולה ,רשלנות מחדל ,מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או
הנובעת מביצוע הסכם זה ,והספק לבדו יישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה כאמור.
ביטוח
.1

.2

.3

.4
.5

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק ,למשך כל
תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות הספק מכח הדין ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף
להסכם זה כנספח א ,1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין),
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
היה ולא מועסקים עובדים על ידי הספק ,לספק הזכות שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף  3לאישור
עריכת הביטוח וזאת בכפוף להעברת הצהרה חתומה על ידו כי אינו מעסיק עובדים .זאת ועוד ,ככל שבעתיד יעסיק
עובדים ,מתחייב הוא לספק אישור ביטוח מחודש.
ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,על הספק להמציא לידי העירייה ,עם חתימתו על הסכם זה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי המבטח .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי העירייה אישור עריכת
ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או
לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לעירייה כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור
בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד
הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ,שאין בה
כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי
הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי העירייה או מי מטעם העירייה בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
לעירייה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק
לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק
על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על העירייה או על
מי מטעם העירייה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן
כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
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הספק פוטר את העירייה והבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי
מטעם הספק לחצרי העירייה המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים
לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי
העירייה והבאים מטעמה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי
והיקף ההתקשרות.
מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים
היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת אישור הביטוח
במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  10יום ממועד בקשת העירייה ,בכתב ,להמצאת אישור כאמור.

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ

רח' ז'בוטינסקי  ,95ר א ש ו ן ל צ י ו ן ,טל' (רב קווי)  ,03-9650063פקס03-9650162 .
www.hironit.co.il

תאריך _____

נספח א' – אישור עריכת הביטוח

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא שונו באישור זה,
ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

מקבל האישור

המבוטח  /בעל
הפוליסה

מעמדו

שם:
עיריית ראשון לציון ו/או החברה
העירונית ראשון לציון לתרבות,
ספורט ונופש בע"מ
כתובת:
רח' ז'בוטינסקי  ,95ראשון לציון

☐ משכיר
☐ חברת ניהול
☐ בעל
מקרקעין
☐ שוכר
☒ חברה
שירותים/
עבודות
☐ חברה
מוצרים
☐ אחר:
______

שם:
________________
_

כתובת:
________________
_

מעמדו
☐שוכר
☐משכיר
☐חברת ניהול
☐ספק מוצרים
☒נותן שירותים
☐קבלן
☐אחר______ :

תיאור השירותים נשוא אישור הביטוח

מתן שירותי עיצוב ומיתוג חומרי פרסום לרבות שלטים ,חומר מודפס ,תוכן באתר אינטרנט ,דיוור,
תוכן ברשתות חברתיות וקידום ממומן ושרותים נלווים

בקשר ל☒ -הסכם ☐מכרז ☐הזמנת עבודה מס' ___________ מיום _____________
פירוט נוסף:

הכיסויים
סוג

מספר פוליסה

1

רכוש

2

צד ג'

לחץ להשלמת
טקסט

3

מעבידים

לחץ להשלמת
טקסט

☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי

גבול האחריות /
סכום ביטוח
☒$☐ ₪

תקופת הביטוח
לחץ להשלמת טקסט

לחץ להשלמת
טקסט

לחץ להשלמת
טקסט

1,000,000
למקרה
ולתקופת
הביטוח
20,000,000
לחץ להשלמת טקסט
לעובד ,למקרה
ולתקופת
הביטוח
1,000,000
לחץ להשלמת טקסט
ש"ח

לחץ להשלמת טקסט

סעיפים מיוחדים לטובת מקבל
האישור
☐מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי ביטוח
☐ סעיף שיעבוד
☐ ויתור על תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת

☐ מבוטח נוסף
4
אחריות לחץ להשלמת
☒ הרחב שיפוי
מקצועית טקסט
☒ אחריות צולבת
ת.רטרו:
 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר רשום למקבל
האישור.
 ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו ולא יחול
סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.

חתימת האישור:

המבטח
_______________________

