מסמך א'

מועצה אזורית גולן
מכרז פומבי מס' 28/2020

שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות
הזמ ה להציע הצעות
מועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה"( ,מזמי ה בזאת מועמדים מתאימים העומדים על ת אי
הסף כמפורט בסעיף  2להלן ,להציע הצעות למתן שירותי שיווק הקליטה בגולן ברשתות
החברתיות )להלן" :המכרז"( ,והכל כמפורט להלן במסמך ההזמ ה להציע הצעות ,ובהתאם
לאמור בהסכם למתן שירותי שיווק במדיה " -לגור בגולן" ,על ספחיו )מסמך ג' למכרז( )להלן:
"ההסכם"(.
 .1מסמכי המכרז
א .המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
הזמ ה להציע הצעות.
מסמך זה )א'( -
ספח  - 1ערבות ב קאית  -ערבות מכרז
הצהרת המציע והצעתו.
מסמך ב' -
הסכם למתן שירותי שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות
מסמך ג' -
ספח א'  -מפרט שירותים
ספח ב' – ספח ביטוח
ספח ג'  -וסח ערבות ביצוע.
ספח ד'  -שאלון יגוד ע יי ים )יצורף מלא וחתום על-ידי
המציע(.
ב.

את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת 300
ש"ח אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא.

 .2ת אי סף
רשאי להשתתף במכרז מציע )להלן" :המציע"( שהוא:
) (1תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד שהי ו עוסק מורשה;
) (2בעל יסיון מוכח במתן שירותי עריכת תוכן באי טר ט ושיווק ברשתות חברתיות ,בהיקף
דומה להיקף השירותים במכרז ,בשלושה ) (3פרויקטים לפחות במהלך  3הש ים
האחרו ות ,שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לתאגידים עירו יים ו/או
רשויות מקומיות ו/או גופים ציבורים ו/או תאגידים גדולים.
 .3השירותים
המציע שייבחר בהליך יידרש ליתן למועצה שירותי עריכת תוכן באי טר ט ושיווק ברשתות
החברתיות ,בתחום קליטה ביישובי הגולן ,ובכלל זה יהול שוטף של דף הפייסבוק "לגור
בגולן" ,דף האי סטגרם "לגור בגולן" ,ערוץ היוטיוב של מחלקת קליטה ,ערוץ גוגל של מחלקת
קליטה כולל מע ה לפ יות ,ריכוז פ יות למחלקה ומעת לעת פרסום מודעות עבור דפים שו ים
)פרסום בלבד ללא יהול( ולרבות כל השירותים המפורטים ב ספח א' להסכם )להלן:
"השירותים"(.
 .4תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר בהליך זה תהיה למשך  12חודשים )במילים:
ש ים עשר חודשים( עם אפשרות להארכה ,על פי קביעת המועצה ,לעוד עד ) 2שתי(
תקופות הארכה וספות ב ות עד  12חודשים כל אחת ,באותם ת אי התקשרות.
ב .למועצה זכות להביא לידי סיום את ההתקשרות בהודעה בכתב של ) 30שלושים( ימים
מראש ,וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
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ג.

מוסכם שאם ,עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה ו/או לכל שביתה
א.
ו/או השבתה של פעילות במשק ו/או באזור הגאוגרפי הרלוונטי מכל סיבה שהיא ,עלול להיגרם
עיכוב ,או ייגרם עיכוב במתן השירותים ,או יהיה צורך לעכב את מתן השירותים ,תהיה המועצה
רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לדחות את קבלת השירותים או לבטלם או
להורות על ביצוע חלקם בלבד ו/או לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך מתן השירותים.
עיכוב במתן השירותים על-ידי הזוכה במכרז ו/או בקיום התחייבויות המועצה בשל
ב.
מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתקנות לשעת חירום ,או בהוראה אחרת של
גורם מוסמך ,לא יחשב הדבר להפרה או אי עמידה בזמנים של מי מהצדדים ,והמועדים שנקבעו
למתן השירותים ו/או ההתחייבויות האחרות יידחו בהתאמה.

 .5ההצעה ,האישורים והמסמכים אותם יש לצרף להצעה
כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז ותיאורו ,אשר
תכלול את הצעת המציע על גבי טופס הצהרת המציע והצעתו )מסמך ב' למסמכי המכרז(,
חתום על ידי המציע וכן את המסמכים הבאים:
א .אישור פקיד שומה או רו"ח ,על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפה ו יהול חשבו ות ותשלום חובת מס( ,התשל"ו – .1976
ב .מציע שהי ו תאגיד -
 (1המצאת תעודת רישום של התאגיד.
 (2המצאת תדפיס מעודכן מרשם החברות ,כון למועד הגשת ההצעות למכרז ,של
רישום התאגיד מרשם החברות בו מפורטים בעלי המ יות והמ הלים של התאגיד.
 (3אישור עו"ד של התאגיד ,על זהות בעלי המ יות וזהות המוסמכים לחתום בשם
התאגיד ושההצעה וכל מסמכי המכרז ,חתומים על ידי המוסמכים לחתום בשם
התאגיד.
ג .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
ד .ערבות ב קאית תקפה ,חתומה ומקורית ב וסח המצורף למסמכי המכרז כמפורט בסעיף
 8להלן .לא צורפה ערבות כאמור בסעיף זה ,תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.
ה .כל מסמך התומך בכך שהמציע עומד בת אי הסף המפורט בסעיף  2לעיל ,וב וסף את כל
המסמכים כמפורט להלן:
 (1קורות חיים של המציע בכלל ובמתן שירותים דומים בפרט.
 (2פירוט עבודות קודמות -המציע יפרט לגבי עמודים אותם יהל בעבר ויציין קישורים
להתרשמות.
 (3המלצות מלקוחות -על ההמלצות לכלול שמות ופרטי קשר של מעסיקים קודמים
ממליצים.
ו .פרטים על מספר העובדים המועסקים על ידו ,יסיו ם ותפקידיהם.
ז .כל מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל ספחיו כשהם חתומים על ידי המציע.
ח .כמו כן ,יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה ,ו/או תיקו ים ו/או
עדכו ים שיופצו על ידי המועצה עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת
וחתימה על כל דף בידי המציע ,ויכ יסם למעטפה המצורפת למכרז זה.
 .6הגשת ההצעות
א .על המציע לחתום על כל דף ממסמכי המכרז ,ולרכז כל החומר במעטפה סגורה וחתומה,
עליה יצוין "מכרז מס'  -28/2020שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות".
ב .על המציע לציין על גבי טופס הצעת המציע והצהרתו המצורף כמסמך ב' למסמכי
המכרז את שעור הה חה הכוללת המוצעת על ידו ביחס לכלל השירותים כמפורט
ב ספח השירותים הכולל את אומדן המועצה ,המצ"ב כ ספח א' להסכם.
ג .שעורה של הה חה יהיה קוב באחוזים )או בחלקי אחוזים( ,ואם היא תי תן בשבר
עשרו י הוא יהיה קוב לא יותר משתי ספרות לאחר ה קודה.
ד .הצעה ה וקבת בתוספת על מחיר האומדן תיפסל.
ה .שעורה של הה חה ה "ל יהיה כון לביצוע כלל השירותים ה קובים ב ספח השירותים.
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ו .הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצהרת המציע והצעתו בש י עותקים חתומים על ידי
המציע.
ז .הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על
מ ת ליתן למועצה שירותי שיווק במדיה ,לרבות כל המפורט ב ספח א' להסכם ,וכל
תשלום לווה ה דרש לפי כל דין שיהיה על המציע לשלם לצורך כך.
ח .על אף האמור בס"ק ו' דלעיל ,מוסכם כי הצעת המחיר אי ה כוללת את תשלום עלות
הפרסום לחברות חיצו יות כמו פייסבוק וגוגל בעבור קמפיי ים ממומ ים .תשלום זה
ישולם לחברות פייסבוק או גוגל על-ידי הזוכה ,והמועצה תחזיר לזוכה הוצאות אלו
בכפוף למסירת אישור מחברות פייסבוק וגוגל המציין את גובה התשלום ששולם בפועל.
ט .למען הסר ספק מובהר ,כי המחיר באומדן בגי ו על המציע לתת את שיעור הה חה
המוצע על-ידו אי ו כולל מע"מ .ככל שהצעת המציע תזכה ,יתווסף מע"מ על מחיר
האומדן לאחר החלת הה חה המוצעת.
 .7שאלות הבהרה
א .שאלות הבהרה יתן להפ ות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרו י:
 .rechesh@megolan.org.ilעל המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על
ידי ה מען בטלפון .04-6969759
ב .מובהר כי אם גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר
מה לא מובן ,עליו לפ ות בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.
ג .המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הי ו יום ראשון ,יד' חשון תשפ"א1.11.2020 ,
בשעה  .16:00כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיע ה.
ד .על המציע לצרף לפ ייה את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרו י
ומספר טלפון.
ה .תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד ,וכן עדכו ים ו/או שי ויים שייעשו ביוזמת
המזמין ,יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרו י בלבד ,לכתובת שצוי ה על ידי המציעים
בפרטי ההתקשרות עימם.
ו .בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.
ז .אין המועצה אחראית לתשובות ,הסברים או פירושים ש ית ו בעל-פה ,ואלה לא יחייבו
אותה.
ח .המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמ ה להזמ ה להציע
הצעות ,להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י מציעים ,לבטל את המכרז
ו/או לש ותו .השי ויים והתיקו ים כאמור יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ,יובאו,
בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים ש מסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של
המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,
והכל מ ימוקים סבירים.
 .8ערבות ב קאית למכרז
א .המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית בלתי מות ית בסך של ₪ 1,800
)ובמילים :אלף ושמו ה מאות שקלים חדשים(.
ב.

הערבות הב קאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית גולן ותהא תקפה עד ליום
חמישי ,יז' כסלו תשפ"א  ,3.12.20לפי ה וסח המצורף להזמ ה להציע הצעות )מסמך ב'
למסמכי המכרז( .המועצה תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של
הערבות ,ובת אי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפ י המועד האחרון
לתוקף הערבות.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות .מציע שלא יצרף ערבות ב קאית מקורית
כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.
המצאת ערבות ב קאית כאמור לעיל ,הי ה בבחי ת ת אי סף להשתתפות במכרז ,ומציע
שלא יצרף ערבות ב קאית כמתחייב ,הצעתו לא תובא לדיון.

ד.
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ה .המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי לדרוש
סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
חזר בו מהצעתו בכל שלב ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,ככל שזכה.
)(1
במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאי ו מדויק.
)(2
פעל במכרז בעורמה או בתכסיס ות;
)(3
סירב להמציא למועצה את מסמכי הביטוח ה דרשים ואת יתר
)(4
המסמכים והאישורים ה דרשים לפי ההסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז(
וכן לבצע את כל הפעולות ה דרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי
מכרז זה ,הכל תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו
במכרז או במועד אחר כפי שתחליט המועצה.
ו .אין בחילוט הערבות כדי למ וע מהמועצה להעלות כל טע ה כלפי המציע ולדרוש ממ ו כל
סעד העומד לה לפי כל דין ,לרבות בגין זקים ש גרמו לה בשל מעשה ו/או מחדל של
המציע או מי מטעמו.
ז .מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הב קאית אשר מסרה על ידו בתוך 60
ימים מיום ההודעה על אי הזכייה.
 .9מועד הגשת ההצעות
א .ההצעות יוגשו במעטפה חלקה שעליה יצוין רק מספר המכרז ושמו " -28/2020שיווק
הקליטה בגולן ברשתות החברתיות" עד יום ראשון ,כח' חשון תשפ"א 15.11.2020 ,בשעה
 14:30בלשכת ראש המועצה ,במשרדי המועצה האזורית גולן.
ב.

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד ה קוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפ י ועדת
המכרזים.

 .10חובת הזוכה במכרז
זכתה הצעתו של המציע )להלן" :הזוכה"( יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:
א .ימציא למועצה את מסמכי הביטוח ה דרשים ואת יתר המסמכים והאישורים ה דרשים
לפי ההסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז( וכן יבצע את כל הפעולות ה דרשות על ידו
לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זה ,הכל תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה
בדבר זכייתו במכרז או במועד אחר כפי שתחליט המועצה.
ב.

לא ימלא הזוכה אחר הת אי האמור בס"ק 10א' לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את
זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור בסעיף  8לעיל.

ג.

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת זק ,עקב אי קיום
ההתחייבות ש וטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

ד.

אין באמור בס"ק 10ב' לעיל ,לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא עקב
מחדלו ה "ל או לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כ גד הזוכה עקב
הפרת ההתחייבות ש טל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 .11שקלול ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
א .המומלץ כזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו כוללת את ה יקוד המצטבר הגבוה ביותר,
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה ע יי ית או משפטית המצדיקה לחרוג
מכלל זה.
ב .לצורך השוואת ההצעות השו ות ,יי תן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים להלן המשקל
כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:
הרכיב
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ה יקוד בגין רכיב המחיר המוצע המבוקש 50%
עבור מתן השירותים
יסיון מוכח ,ראוי ,איכותי ורלוו טי 30%
לשירותים ה דרשים .רכיב זה ייבחן הן
בהיבט של היקף ה סיון והן בהיבט של טיבו
)בכלל זה זהות הגופים להם ית ו
השירותים(
התרשמות ועדת המכרזים מן המציע על פי 20%
המלצת הצוות המקצועי וחוות דעתו

.1
.2

.3

יקוד רכיב המחיר )-(50%

ג.

)(1

מציע שהצעתו כוללת את שיעור הה חה הגבוה ביותר יקבל את מלוא ה יקוד בגין
רכיב זה ) 50קודות(.

)(2

המציע שהצעתו כוללת את שיעור הה חה הבא אחריו ,יקבל חלק יחסי שיחושב
לפי מכפלה ב 50 -של המ ה המתקבלת מחלוקת סכום ההצעה ה מוכה ביותר
בסכום ההצעה ה בח ת ,וכן הלאה.

יקוד רכיבי האיכות ) 50%בחלוקה הפ ימית לעיל(-

ד.

)(1

ה יקוד יערך על יסוד מסמכים ומידע שיובאו על-ידי המציע להצעתו ו/או
באמצעות בדיקה שתיערך על-ידי הצוות המקצועי ו/או באמצעות עריכת ראיון
למציעים.

)(2

הצוות המקצועי יבדוק ,בין היתר ,את יסיו ו הקודם של המציע והמלצות במתן
שירותים דומים ,לאלו גופים ית ו השירותים ,ובכלל זה בחי ת שירותיות ,עמידה
בלוחות זמ ים ,ושביעות רצון .כמו כן ,התרשמות כללית ואישית מהמציע ,ובחי ת
יכולת החשיבה ,היצירתיות והמקוריות של המציע ,ויכולת יסוח וביטוי בשפות
העברית והא גלית ,וכיו"ב.

)(3

ועדת המכרזים ו/או הצוות המקצועי יהיו רשאים לזמן את המציעים לראיון וכן
יהיו רשאים לאסוף מידע ו תו ים רלוו טיים גם באופן עצמאי ואקטיבי והמציע
יהיה מ וע מכל טע ה לע יין זה.

)(4

מובהר כי המועצה רשאית שלא לדון בהצעות שקיבלו ציון ה מוך מ 40 -קודות
בסעיפי האיכות.

ה .יובהר כי למועצה אין חובה לקבל את ההצעה שקיבלה את ה יקוד הגבוה ביותר או הצעה
כלשהי.
 .12הערות כלליות
א .כל שי וי ו/או שייעשה על-ידי המועצה במסמכי המכרז יהווה חלק בלתי פרד מת אי
המכרז.
ב .לא יתקבל כל שי וי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים.
ג .ערך המציע שי וי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז )למעט
השלמת הפרטים ה דרשים ממ ו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול
את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה
)גם אם המועצה לא העירה לשי ויים כאמור( יחייב את הצדדים ה וסח של מסמכי
המכרז ,אשר הוכן על ידי המועצה וכפי ש מסר למציעים.
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ד .גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה במסמכים
אי ו מובן ,יפ ה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.
ה .כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר וע ין גם בלשון קבה.
ו .המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ז .המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון ציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
ח .המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.
ט .הזכייה במכרז תכ ס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין הצדדים.
י .המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה ,מכל ימוק סביר שהוא.
יא .מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטע ות ו/או בדרישות כלפי
המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמ ית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם
יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיי קטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
יב .כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון
אלה בחשבון והוא מוותר על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.
יג .בוטל המכרז או שו ה היקפו או דחה ביצועו ו/או חלק ממ ו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהיה
למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טע ה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.
יד .כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחול ה על המציע.
טו .המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר ,כי קיימת זכות עיון בהצעתו לפי הדין וכי הוא
מוותר על כל טע ה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי ,וזאת מבלי
לגרוע לע יין סודות מסחריים/מקצועיים .על המציע לציין בהצעתו מהם
המסמכים /תו ים המהווים סודות מסחריים /מקצועיים ככל שקיימים ,אותם הוא
מבקש לא לחשוף בפ י משתתפים אחרים )ובהתאמה גם מוותר מראש על כל זכות לעיין
במסמכים /תו ים אלה גם בהצעותיהם של המציעים האחרים( .מודגש כי שמו וכתובתו
של המציע והמחיר שהוצע על ידו ,לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .כל החלטה לע יין
זה הי ה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין.
טז .כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכ ת והגשת הצעה במכרז זה .אין להעתיק את
מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה
בלבד.
יז .המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תע ה בקפד ות על ת אי מכרז אלו.
יח .ת אי המכרז כפופים לתוספת הש יה של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי"ח  ,1958 -ובכל מקרה של סתירה בין ת אים אלה לבין הוראות התוספת הש יה,
יגברו ויקבעו הוראות התוספת הש יה.

______________________
חיים רוקח ,ראש המועצה
מועצה אזורית גולן
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מסמך ב'

מכרז פומבי מס' 28/2020

שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות
הצהרת המציע והצעתו
לכבוד
מועצה אזורית גולן
.1

ה י מתכבד להגיש הצעת מחיר עבור שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות ,כמפורט
במסמכי המכרז ,לרבות ב ספח מפרט השירותים )להלן" :השירותים"(.

.2

ה י מצהיר כי קראתי בעיון והב תי את כלל מסמכי המכרז לרבות ההסכם על ספחיו,
וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

ה י מצהיר בזאת כי:
א.

ידוע לי כי השירותים למועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה"( יוע קו על בסיס
שירות קבל י ולא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד בי י לבין המועצה.

ב.

א י מצהיר כי א י עומד בכל הת אים ה דרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי
זו עו ה על כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

ג.

ה י מסוגל ,מכל בחי ה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ומצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים ה דרשים
המפורטים בהזמ ה להציע הצעות )מסמך א' למסמכי המכרז( ,ובכלל זה ערבות
מכרז על-פי ה וסח המצורף כ ספח  1למסמך א' ,ושאלון למ יעת יגוד ע יי ים
על-פי ה וסח המצורף כ ספח ה' למסמך ג'.

ד.

המחיר לאחר החלת שיעור הה חה המוצע בהצעתי ,כולל את מלוא התמורה לה
א י זכאי ,לרבות הוצאות בגין סיעות ,ביטוחים ,ביטול זמן ,וכל הוצאה אחרת
אשר עשויה להיות לי בקשר עם הצעתי שוא מכרז זה.

ה.

על אף האמור בס"ק ד' דלעיל ,מוסכם כי הצעת המחיר אי ה כוללת את תשלום
עלות הפרסום לחברות השו ות כגון פייסבוק וגוגל בעבור קמפיי ים ממומ ים.
אם אזכה תשלום זה ישולם לחברת פייסבוק על ידי ,והמועצה תחזיר לי הוצאות
אלו בכפוף למסירת אישור מחברת פייסבוק המציין את גובה התשלום ששולם
בפועל.

ו.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או שי וי ותהא תקפה במשך 60
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך.

.4

אם אזכה במכרז ,ה י מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל הקבוע
במסמכי המכרז ,ולרבות על פי הוראות ההסכם ו ספחיו לשביעות רצון המועצה ובכפוף
לכל דין.

.5

אם הצעתי תתקבל ,א י מתחייב להמציא למועצה את כל המסמכים והאישורים
ה דרשים ,לרבות אישורי הביטוח ,הערבות הב קאית )"ערבות הביצוע"( ואת יתר
המסמכים והאישורים ה דרשים לפי ההסכם )מסמך ג' למסמכי המכרז( וכן לבצע את כל
הפעולות ה דרשות על-ידי לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זה ,הכל תוך  7ימים מתאריך
הודעת המועצה בדבר זכייתי במכרז או במועד אחר כפי שתחליט המועצה.
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.6

א י מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המ ויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הב קאית המצורפת להצעתי זו.
ידוע לי וא י מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבויות ש טלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.7

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה
עקב הפרת ההתחייבות שא י וטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.8

הצעת המחיר
א י מעמיד את שיעור הה חה המוצע לאומדן המועצה בעבור כלל השירותים כמפורט
ב ספח השירותים ,המצ"ב כ ספח א' להסכם על ה חה בשיעור של ____) %ובמילים
(
* המחיר המוצע על ידי כולל את מלוא התמורה לה א י זכאי ,לרבות הוצאות בגין
סיעות ,ביטוחים ,ביטול זמן וכל הוצאה אחרת אשר עשויה להיות לי בקשר עם הצעתי
שוא הליך זה ,למעט תשלום עלות הפרסום לחברת פייסבוק בעבור קמפיי ים ממומ ים
ולמעט מע"מ.
* שיעור הה חה ייכתב בבירור ,לרבות שתי ספרות לאחר ה קודה העשרו ית.
* ידוע לי כי הצעה ה וקבת בתוספת על מחיר האומדן תיפסל.
* ידוע לי כי במקרה של סתירה בין שיעור הה חה בספרות לבין שיעור במילים ,תהיה
המועצה רשאית לפסול את הצעתי או להעמיד את שיעור הה חה על השיעור הגבוה מבין
הש יים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שם המציע _____________________ :מס' ת.ז/.ח.פ______________________ :.
כתובת המציע _________________________________________________________ :
מס' טלפון ________________ :טלפון ייד _______________ :פקס______________ :

תאריך______________ :
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ספח 1
וסח ערבות ב קאית
ערבות מכרז

תאריך____________:

לכבוד
מועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה"(
________________
א, .
ה דון :כתב ערבות מס'_________
.1

על פי בקשת________________ )להלן  -המבקש( בקשר להצעתו במכרז מס' ,28/2020
ה ו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 1,800 -ש"ח )ובמילים:
אלף ושמו ה מאות שקלים חדשים( בלבד.

.2

על-פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ )להלן" :המבקש"( ה ו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ) ₪במילים ______________ :ש"ח(
)להלן" :סכום הערבות"( המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז
מס'  28/2020לשיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות.

.3

א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות ,תוך לא יאוחר משבעה ימים
מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,מבלי להטיל עליכם
לבסס או ל מק את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהמבקש ,ומבלי לטעון
כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.4

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום חמישי ,יז' כסלו תשפ"א ) 3.12.20כולל( ,ולאחר מכן
תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצל ו בכתב לא יאוחר
מהתאריך ה קוב ברישא של סעיף זה.

.5

ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.

.6

ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
ב ק _____________________ :
ס יף_____________________ :
כתובת____________________ :
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מסמך ג'

הסכם למתן שירות קבל י למכרז 28/2020
ש ערך ו חתם ב____________ ביום ___________
בין:

מועצה אזורית גולן
קצרין 12900

לבין:

_________________ ת.ז/.ח.פ _____________
מ_________________________________

להלן " -המועצה"
אחד
מצד

להלן  " -ותן השירות"
שי
מצד
הואיל

והמועצה מעו יי ת לקבל שירותי שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות
ולצורך כך פרסמה המועצה מכרז מס' ) 28/2020להלן" :המכרז"(;

והואיל

ו ותן השירות השתתף במכרז והצעתו קבעה כזוכה במכרז;

והואיל

ו ותן השירות מצהיר כי ה ו בעל הידע ,ה יסיון ,הכישורים והמשאבים הדרושים
למתן השירותים ,ומעו יין להע יק למועצה את השירותים ,כ ותן שירות קבל י;

והואיל

והמועצה מעו יי ת למסור ל ותן השירות את השירותים ,בהתאם לת אים
המפורטים בהסכם זה להלן;

והואיל:

והצדדים מעו יי ים להסדיר ולהגדיר את יחסיהם זכויותיהם וחובותיהם באופן
בלעדי בהסכם זה;
לפיכך הוצהר הוסכם והות ה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
.1
א.

המבוא להסכם זה ,ספחיו וכל ת אי ומסמכי המכרז ,ללא יוצא מן הכלל,
מהווים חלק בלתי פרד מן ההסכם.

ב.

כותרות סעיפי ההסכם ועדו ל וחות הצדדים בלבד ,ולא תהיה להן כל משמעות
או חשיבות לע יין פירוש ההסכם או ת אי מת איו.
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ג.

ספחי ההסכם:
)(1

מפרט שירותים -ספח א'.

)(2

ספח ביטוח -ספח ב'.

)(3

וסח ערבות ביצוע -ספח ג'.

)(4

שאלון יגוד ע יי ים – ספח ד'.

הצהרות ותן השירות
.2
א.

ותן השירות מפעיל עסק למתן שירותי שיווק במדיה ,עריכת תוכן באי טר ט
ושיווק ברשתות חברתיות ,וברשותו הידע ,ה יסיון ,ההכשרה המקצועית
המתאימה והמומחיות ב ושאים אלו.

ב.

כי ברשותו כח האדם ,הציוד ,המכשירים ,האמצעים והיכולת הטכ ית והכלכלית
הדרושים על מ ת לקיים את התחייבויותיו על-פי הסכם זה במלואן ובמועדן,
בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.

ג.

כי אין מ יעה חוקית ,חוזית ו/או כל מ יעה אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהן אשר
עלולים למ וע או להפריע לקיום התחייבויותיו על-פי הוראות הסכם זה.

ד.

כי ביקר במועצה ובדק אותה ואת מצבה ומאפיי יה ,בחן את אופי הפעילות של
המועצה ,צרכיה וכל שאר ה תו ים ,העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על
פי הסכם זה ,על הצד הטוב ביותר.

ה.

כי קיבל מהמועצה לשביעות רצו ו המלאה כל הסבר ,הבהרה ,מידע ,שביקש
וה ובע ו/או הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואין ולא תהייה לו כל
טע ה כלפי המועצה בקשר עם אלה.

ו.

כי הי ו בעל האישורים ה דרשים למתן השירותים על פי הסכם זה ,בהתאם
להוראות כל דין.

ז.

כי ידוע ל ותן השירות שהמועצה רשאית להתקשר עם ות י שירות אחרים
בתחום עריכת תוכן באי טר ט ושיווק ברשתות חברתיות ,בהתאם לצורך
ולשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

התחייבויות ותן השירות
.3
א.

ותן השירות מתחייב ליתן למועצה שירותי עריכת תוכן באי טר ט ושיווק
ברשתות חברתיות ברמה הגבוהה ביותר ולשביעות רצו ה המלאה של המועצה.

ב.

ותן השירות מתחייב להישמע לה חיות מ כ"ל המועצה ו/או כל מי מטעמו
ולקבל את אישורו לבצע כל פעולה ו/או עבודה עבור המועצה ,למעט פעולות
שעליהן קיבל אישור מראש לבצע עבור המועצה.

ג.

יובהר לע יין זה כי כל פעולה שתבוצע על ידי ותן השירות ללא אישור מפורש
ממ כ"ל המועצה ו/או מי מטעמו ,לא תחייב את המועצה.

ד.

ותן השירות מתחייב בפ י המועצה ליתן את כלל השירותים המפורטים ב ספח
א' בהתאם להוראות כל דין )להלן" :השירותים"(:
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תקופת ההתקשרות
.4
א .תקופת ההתקשרות מכוחו של הסכם זה הי ו למשך  12חודשים )במילים :ש ים עשר
חודשים( מ _________ -עד לתאריך ___________ )להלן" :תקופת
ההתקשרות"(.
ב.

מוסכם כי למועצה הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות לעוד עד ) 2שתי(
תקופות התקשרות וספות ב ות עד  12חודשים כל אחת ,באותם ת אי התקשרות
)להלן" :תקופות האופציה"(.
הארכת ההסכם בכל פעם תתבצע על-פי הודעה בכתב שתשלח ל ותן השירות בה
ייכתב כי המועצה החליטה להאריך את ההסכם עמו בהתאם לסעיף זה ,הודעה זו
תשלח ל ותן השירות עד  30יום לפ י תום תקופת ההתקשרות או תקופת האופציה
לפי הע יין .בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות הסכם זה.

ג.

מסרה המועצה הודעה כאמור ,ימציא ותן השירות למועצה תוך  15יום מיום הודעת
המועצה ,את כל המסמכים ה זכרים בקשר לתקופת ההסכם אשר יחולו לתקופת
ההארכה בהתאמה.

ד.

המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם ותן השירות ,על פי שקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהא עליה ל מק את הפסקת ההתקשרות ,וזאת לאחר
מתן הודעה בכתב ל ותן השירות של ) 30שלושים( ימים מראש.

ה .הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תהא חייבת במתן פיצוי
כלשהו ל ותן השירות ,ול ותן השירות לא תהיה כל תביעה או טע ה ,כספית או
אחרת ,מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל ,גד המועצה בשל כך .זאת מבלי לגרוע
מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים ,המוק ים לה על פי הוראות ההסכם ועל פי
כל דין.
ו.

למען הסר ספק ,הפסקת ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תגרע מזכותו של ותן
השירות לקבל תמורה בגין שירותים אשר ית ו על ידו לפ י הביטול.

ז.

בכל מקרה של סיום התקשרות על פי הסכם זה ,ישיב ותן השירות למועצה כל כתב
הסמכה ו/או מי וי ו/או כל מסמך אחר ש ת ה המועצה ל ותן השירות.
השבת כתב ההסכמה ו/או מי וי ו/או מסמך אחר ש ת ה המועצה ל ותן השירות
כאמור הי ו ת אי לזכותו של ותן השירות לכל תשלום שהוא מהמועצה אשר טרם
שולם לו עד מועד סיום ההתקשרות.

ח .חרף האמור המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם או איזה חלק ממ ו לאלתר,
ולהשלים בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים שוא ההתקשרות וזאת בכל
אחד מהמקרים הבאים:
) (1תוגש לבית המשפט בקשה למתן צו פירוק ותן השירות.
) (2יי תן בגין חובות ותן השירות ו/או לגבי כסי ותן השירות או כל חלק מהם צו
למי וי כו ס כסים קבוע או זמ י ו/או עיקול ו/או עיקול זמ י ,והצו או העיקול
לא הוסרו תוך  30ימים.
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)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

החלו הליכי פירוק מרצון של ותן השירות.
תחול הידרדרות רצי ית במצבו הכספי של ותן השירות שיש בה ,לדעת המועצה,
כדי למ וע ממ ה מלמלא את תפקידו.
השליטה ב ותן השירות תועבר לאחר או אחרים שאי ם בעלי השליטה במועד
חתימת הסכם זה )"שליטה"  -כמשמעותה בחוק יירות ערך ,תשכ"ח .(1968 -
ותן השירות הפר ת אי מת אי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך ) 15חמישה
עשר( יום מיום דרישתה של המועצה לתיקון ההפרה.
ותן השירות הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר בלי ש ית ה לכך הסכמת
המועצה מראש ובכתב.
במקרה בו המועצה תידרש על ידי משרד הפ ים ו/או גורם מוסמך אחר לסיים
לאלתר את ההתקשרות עם ותן השירות ו/או תיווצר מ יעות חוקית לביצועו
של הסכם זה.
מצא כי עולה חשש ממשי כי ותן השירות ו/או מי מטעמו פעל כ גד המועצה
ו/או מעל בתפקידו ו/או פעל ב יגוד ע יי ים.

ט .משבר הקורו ה:
) (1מוסכם שאם עקב סיבות הקשורות למשבר הקורו ה ו/או לכל שביתה ו/או
השבתה של פעילות במשק ו/או באזור הגאוגרפי הרלוו טי מכל סיבה שהיא,
עלול להיגרם עיכוב ,או ייגרם עיכוב במתן השירותים ,או יהיה צורך לעכב את
מתן השירותים ,תהיה המועצה רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,לדחות את קבלת השירותים או לבטלם או להורות על ביצוע חלקם
בלבד ו/או לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך מתן השירותים.
) (2עיכוב במתן השירותים על-ידי ותן השירות ו/או בקיום התחייבויות המועצה
בשל מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתק ות לשעת חירום ,או
בהוראה אחרת של גורם מוסמך ,לא יחשב הדבר להפרה או אי עמידה בזמ ים
של מי מהצדדים ,והמועדים ש קבעו למתן השירותים ו/או ההתחייבויות
האחרות יידחו בהתאמה.
י.

אם מכל סיבה תאלץ המועצה ,לבצע פעילות אשר בהתאם להוראות הסכם זה חלה
על ותן השירות ,וזאת מחמת ש ותן השירות לא ביצע פעילות זו ,ו/או מחמת ש ותן
השירות לא ביצע את הפעילות במיומ ות הראויה ,או במועד המתחייב ,כי אז יחויב
ותן השירות לשלם למועצה את התשלום ששולם על ידה לביצוע פעילות זו ,או את
השכר הראוי בגין ביצועה ,והמועצה תהיה זכאית לקזז סכום זה מן הכספים
המגיעים ל ותן השירות.

יא .בכל מקרה בו ותן השירות הפסיק להע יק שירותיו למועצה כאמור ,רשאית
המועצה להמשיך בביצוע השירותים בעצמה או למסור את המשך ביצועם לכל גורם
אחר .כל ההפסדים או ההוצאות ה וספות הכרוכות בביצוע השירותים כאמור ,יחולו
על ותן השירות והמועצה תהיה רשאית ל כות כספים אלו מכספים המגיעים ממ ה
ל ותן השירות בגין הסכם זה או בגין כל עבודה אחרת.
התמורה
.5
א .עבור מתן כל השירותים במהלך תקופת ההסכם המועצה תשלם ל ותן השירות
תמורה חודשית אשר תחושב בהתאם למחיר ה קוב באמדן המועצה ב ספח א'
המצ"ב להסכם זה ב יכוי ה חה כפי ה קובה בהצעת ותן השירות ,בתוספת מע"מ
כ גד חשבו ית מס )להלן" :התמורה"(.
ב.

מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא והסופי עבור כל
השירותים המוע קים על-ידי ותן השירות למועצה על-פי הסכם זה ,כאשר היא
כוללת בחובה את כל ההוצאות שיגרמו ל ותן השירות בגין שירותיו ובכללם הוצאות
סיעה ,הוצאות משרדיות ,מסים ,הוצאות אחרות ,שכר עבודה וכיו"ב ,וכי על
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המועצה לא תחול כל חובה לשלם ל ותן השירות תמורה וספת או אחרת אלא אם
קבעה מפורשות בהסכם זה.
ג.

על אף האמור בס"ק ב' דלעיל ,מוסכם כי התמורה אי ה כוללת את תשלום עלות
הפרסום לחברות השו ות כגון פייסבוק וגוגל בעבור קמפיי ים ממומ ים .תשלום זה
ישולם לחברת פייסבוק על ידי ותן השירות ,והמועצה תחזיר ל ותן השירות הוצאות
אלו בכפוף למסירת אישור מחברת פייסבוק המציין את גובה התשלום ששולם
בפועל .גובה התשלום עבור מודעות יקבע יחד עם ציגי המועצה המורשים לכך
מראש.

ד.

מדי חודש ,בתום החודש הקל דרי יגיש ותן השירות למ כ"ל המועצה ו/או לגזבר
המועצה דו"ח עם חשבון מפורט בגין כל השירותים ש ית ו על ידי ותן השירות
למועצה ,במשך החודש הקל דרי הקודם בגי ו הוגשה חשבו ית התשלום .לאחר
בדיקת החשבון ואישורו על ידי מ כ"ל/גזבר המועצה ישולם החשבון בשי ויים או
ללא שי ויים לפי קביעת מ כ"ל/גזבר המועצה.

ה .התמורה החודשית תשולם בת אי תשלום שוטף  45 +מתום החודש שבגי ו הוגש
אותו חשבון.
ו.

באם שולמו מודעות וספות לחברת פייסבוק ,עבור עמודי פייסבוק אחרים ב וסף לדף
הפייסבוק "לגור בגולן" ,דרישת תשלום עבור מודעות אלו ,תוצא בחשבו ית פרדת.
ת אי התשלום עבור חשבו ית זו בלבד ,אם תהיה ,יהיו שוטף .15 +

ז.

חשבו ית מס תו פק למועצה לאחר ביצוע התשלום בפועל.

העדר יחסי עובד מעביד
.6
א.

מובהר ומוסכם כי ההתקשרות בין הצדדים הי ה על בסיס קבל י ,וכי היא לא
תחשב בשום פ ים ואופן כמערכת של יחסי עובד מעביד ,או כיוצרת יחסים כאלו.

ב.

כמו כן ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים על ידי ותן השירות )להלן:
"המועסקים"( בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וע ין כעובדיו ו/או שליחיו של
ותן השירות וכי בין המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פ ים ואופן כל
יחסי עובד ומעביד.

ג.

הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות המועצה ו/או מי מטעמה לתת ל ותן
השירות הוראות ולפקח על ביצוע מתן השירותים על-ידו או על-ידי מי מטעמו ,אלא
אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיי ה ל ותן השירות ולכל
המועסקים על-ידו כל זכויות של עובדי החברה.

ד.

ותן השירות מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם
זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין ו/או הסכם,
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את תשלומי מס הכ סה ,ביטוח לאומי,
מע"מ ,תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומ וחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה ש תית,
שכר מי ימום ,קר ות עובדים ,תשלומי פ סיה ת אים סוציאליים וכיוצא באלה ,לפי
כל דין ו/או הסכם .כן מתחייב ותן השירות לקיים את כל ההוראות האמורות
המתייחסות למועסקים על ידו ,במישרין או בעקיפין.

ה.

חויבה המועצה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין
מי מהמועסקים על-ידי ותן השירות ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה ישפה ותן
השירות את המועצה עם דרישתה הראשו ה בגין כל סכום שחויבה המועצה לשלם
כאמור ו ותן השירות יהיה מ וע מהעלאת כל טע ה בקשר עם דרישה זו.
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ו.

אם מכל סיבה שהיא ייקבע על-ידי גורם מוסמך כי מערכת היחסים שבין המועצה
ל ותן השירות או מי מטעמו הי ם יחסי עובד-מעביד וכי ותן השירות או מי
מעובדיו ו/או מטעמו אמורים להיחשב לכל דבר וע יין כעובדי המועצה ,כי אז
מסכים ותן השירות מראש ,שהתמורה המשולמת לו על-ידי המועצה תחשב לכל
צורך שהוא כתשלום גלובלי המהווה כיסוי של כל תשלום ,או הטבה ,או זכות שהיו
מגיעים לו ו/או לעובדיו כעובדים שכירים ,ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור
דמי חופשה ,הבראה ,מחלה ,גמל פיצויי פיטורין וכל תשלום אחר.

ז.

ותן השירות מתחייב לפצות ולשפות את המועצה על כל זק ,הפסד ,והוצאה
שייגרמו בגין כל תביעה שתוגש גד המועצה על ידי מי מעובדיו של ותן השירות
ו/או כל גוף אחר בקשר להעסקת עובדיו על-ידי ותן השירות.

ח.

ותן השירות מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו
הי ם עובדיו בלבד וכי הם יהיו תו ים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא
יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום ה יכויים על
פי הת אים המפורטים במכרז ועל פי כל דין ,הכרוכים בהעסקתם.

ט.

ותן השירות מצהיר ,כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויע יק להם
כל זכות ו/או הטבה המגיעה להם על-פי דין.

איסור התחייבות בשם המועצה
.7
א.

מוסכם כי ותן השירות אי ו רשאי ,אלא אם קיבל הרשאה מפורשת לכך בכתב
ומראש ,לשאת ולתת ו/או להתחייב בשם המועצה ,לרבות אך לא רק ,התחייבות
אשר יש בה כדי להטיל חבות כלשהי על המועצה.

ב.

היה והמועצה תחויב בתשלום כלשהו בגין כל התחייבות ,אותה התחייב ותן
השירות בשם המועצה ,מתחייב ותן השירות לשפות את המועצה לפי דרישתה
הראשו ה בכתב בגין כל זק ,ישיר או עקיף ,אשר גרם למועצה בגין דרישה ו/או
טע ה ו/או תביעה שתוגש כ גדה בשל האמור לעיל.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,תהיה המועצה זכאית לקזז את הסכום
ש ותן השירות יידרש לשפותה בגי ו מתוך כל תשלום שיגיע ממ ה ל ותן השירות.

אחריות:
.8

ותן השירות אחראי לכל זק שהוא ,בין ל זק גוף בין ל זק רכוש ,בין ל זק ממון או לכל
זק אחר ,בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן ,שייגרם למועצה אזורית גולן ו/או
לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד ותן השירות  -בין אם
גרם על ידו בין אם גרם על-ידי עובדיו ו/או שילוחיו ו/או כל ה תון למרותו  -בין
במישרין ובין בעקיפין ,ה ובע או הקשור לביצוע השירותים שוא הסכם זה.

ביטוח
דרישות והוראות הביטוח הי ם כמפורט ב ספח ב' -ספח ביטוח.
.9
קיזוז ,שיפוי ועיכבון
.10
א.

מבלי לגרוע מכל הוראה בהסכם זה ובדין ,תהיה המועצה רשאית לקזז מכל
תשלום המגיע ל ותן השירות מהמועצה כל סכום שייפסק כי היא חייבת לו .אין
בהוראת הקיזוז כדי לפטור את ותן השירות מהתחייבותו להשבת החוב ככל
שסכום הקיזוז לא יספק או אם לא יבוצע מסיבה כלשהי.

ב.

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין ולא תהא ל ותן השירות זכות קיזוז או עכבון
כלשהי כלפי המועצה.
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ג.

ד.

ה.

מבלי לגרוע מכל האמור בסעיפים שו ים של ההסכם ,ותן השירות מתחייב
לשפות ולפצות באופן מלא את המועצה ו/או מי מטעמה בגין כל זק ו/או
הוצאה שיגרמו למועצה ו/או למי מטעמה עקב תביעה ו/או דרישה ה ובעת
מביצוע השירותים ו/או הקשורה לע יין המצוי באחריות ותן השירות לפי
הסכם זה ולפי כל דין ,ובפרט כל תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין
המועצה לבין ותן השירות ו/או מי מעובדי ותן השירות שררו יחסי עובד /
מעביד ,והכל מיד עם דרישתה הראשו ה של המועצה  .המועצה ,על פי
החלטתה הבלעדית ובלא כל ת אי ,תהיה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע
ל ותן השירות ,אם וככל שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לה.
מקום שהמועצה תחויב בתשלום כספי כלשהו בעד זקים ש ותן השירות
אחראי להם ,כאמור לעיל ו/או על פי כל דין ,בין שהסכום שולם בפועל ובין
שלא שולם ,יהיה ותן השירות חייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בשיעור
ה זק כאמור בצירוף כל הוצאה וספת ש גרמה למועצה מחמת כך ,לרבות
הוצאות משפטיות  -עם דרישתה הראשו ה של המועצה.
השיפוי מות ה בכך שהמועצה הודיעה ל ותן השירות בכתב על הליך משפטי
ש פתח גדה ועל כל דרישה ו/או הודעה בכתב שקיבלה ,וזאת בסמוך ככל
האפשר לאחר ש ודע לה לראשו ה על כך ,ואפשרה ל ותן השירות באופן סביר
להתגו ן בפ י ההליך.

איסור הסבת זכויות והעסקת קבל י מש ה
.11
א.
ב.
ג.

ותן השירות מתחייב שלא להעסיק קבל י מש ה לשם מתן השירותים על ידו
אלא לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב.
המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא חייבת במתן
ימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבל /י מש ה מסוים/ים.
בכל מקרה וגם אם אישרה המועצה ל ותן השירות להעסיק קבל /י מש ה ,לא
יהיה בכך כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריותו המלאה של ותן השירות לקיום
הוראות מסמכי ההסכם ולטיב השירותים על ותן השירות.

סודיות וזכויות יוצרים
.12
א.

ותן השירות ועובדיו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע
מכל מין וסוג ,אשר יגיע לידיהם בין בעל פה ובין בכתב ,בין בצורה ישירה ובין
עקיפה ,השייך או ה וגע בכל צורה ואופן לפעילות המועצה ,לרבות פעילותה
העסקית וכמעסיקת עובדים ,ולרבות מידע בדבר טכ יקות וטכ ולוגיות ,שיטות
עבודה ,מקורות מימון ות איהם ,ת אי עבודה ,שכר ,תכ יות ,תו ים ,וכל מידע
אחר ה וגע למועצה ו/או לעובדיה ו/או לתושבים בתחומה )להלן" :המידע"(.

ב.

עוד מתחייבים ותן השירות ועובדיו ,לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר
גילויו על ידי אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,למעט לצורך קיום הוראות
הסכם זה ,וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו ,מכל סיבה שהיא ,ללא
הגבלה בזמן ,והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין ,ו/או מידע אשר
הפך להיות חלת הכלל.

ג.

עוד מתחייב ותן השירות להחתים את עובדיו וכל הבאים מטעמו ,להם יימסר
המידע ,על התחייבות סודיות בהתאם להוראות הסכם זה.

ד.

ותן השירות מצהיר ומתחייב שכל המידע ישמר אצלו בבטחה וכי י קוט בכל
האמצעים הדרושים לשם שמירתו.

ה.

מובהר כי זכויות היוצרים בכל התוצרים ה ובעים כתוצאה ממתן השירותים על-
פי הסכם זה ,שייכים למועצה בלבד.

ו.

ותן השירות מתחייב כלפי המועצה שלא להפר כל זכות של צד שלישי ,לרבות
ק יין רוח י וזכויות יוצרים וכי יישא באחריות לכל דרישה או תביעה שמקורה
בטע ה כי הופרה זכות כאמור ,וישפה את המועצה בגין כל סכום שמקורו
בתביעה או דרישה של כל צד שלישי כאמור ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.
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ז.

ותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו כי כל הפרה מצדו או מצד מי מטעמו של
התחייבויותיו בפרק זה ,תגרום למועצה ל זק כבד ,וב סיבות אלה יהא עליו
לפצות את המועצה בגין כל זק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים שייגרמו למועצה
ו/או עשויים להיגרם למועצה עקב הפרת התחייבויות מהתחייבויותיו כאמור,
וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לקבל כל סעד אחר או וסף על פי כל דין.

ח.

התחייבויות ותן השירות לפי פרק זה תעמוד ה בתוקף החל מיום חתימת הסכם
זה ללא הגבלה בזמן ותישאר ה בתוקף גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או
ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

יגוד ע יי ים
.13
א.

ותן השירות מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא
במצב של יגוד ע יי ים וישמרו אמו ים למועצה במשך כל תקופת ההסכם
ולאחריה בקשר עם השירותים שוא ההתקשרות.

ב.

בכל מקרה של חשש ל יגוד ע יי ים ,ימסור ותן השירות למועצה גילוי מלא על
כך.

ג.

ותן השירות יקפיד על מילוי מסמכים ומתן הצהרות ,והכל לפי והל לבדיקה
ולמ יעה של חשש ל יגוד ע יי ים בהעסקת יועצים חיצו יים ברשויות המקומיות
תחילת
טרם
).(http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf
ההתקשרות יחתום ותן השירות על השאלון והתצהיר כת אי לתחילת העבודה
לפי הסכם זה )מצו"ב ספח ד' – יגוד ע יי ים(.

ד.

מצא כי ותן השירות עלול להימצא ב יגוד ע יי ים לפי הוראות ה והל ,תהיה
המועצה רשאית להפסיק ההתקשרות מבלי שייחשב הפרת ההסכם.

ה.

ותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו ,יהיו מ ועים מקבלת כל טובת ה אה
בקשר ישיר או עקיף לשירותים ה ית ים על-ידי ותן השירות לפי הסכם זה.

ערבות ב קאית  -ביצוע
.14
א.

להבטחת מילוי התחייבויות ותן השירות על-פי הסכם זה מתחייב ותן השירות
להפקיד תוך  10ימים מתאריך חתימת הסכם זה ,ערבות ב קאית לטובת
המועצה על סך של ) ₪ 3,600שלושת אלפים ושש מאות שקלים חדשים(,
בהתאם ל וסח כתב הערבות המצ"ב כ ספח ג' להסכם זה ,ומתחייב כי ערבות זו
תהיה בתוקף למשך תקופת ההסכם לרבות כל תקופות ההארכה )להלן" :ערבות
ביצוע"(.

ב.

המועצה תהיה רשאית לדרוש חילוטה של ערבות הביצוע ,במלואה או חלק
ממ ה ,וזאת בכל מקרה ש ותן השירות יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה ,או
איזה חלק מהן ,ובכלל זה אי תשלום שכר העובדים כמתחייב על פי דין ,והכספים
שיתקבלו מחילוט ערבות הביצוע יחשבו על חשבון הפיצוי המגיע למועצה בשל
הפרת ההסכם מצדו של ותן השירות.

ג.

המועצה תחזיר ל ותן השירות את ערבות הביצוע בתום תקופת ההסכם לרבות
כל תקופות ההארכה ,אם וככל שלא חולטה עד אז.

שו ות
.15

המועצה שומרת על זכותה להתקשר עם ותן/ים שירות וסף/ים לפי בחירתה ובהתאם
לצורך ול סיבות הע יין ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ומבלי שהדבר
ייחשב כהפרה של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה.

.16

ותן השירות יחליף את המיועד על פי הסכם זה ,ככל והמועצה תורה לו לעשות כן
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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.17

ותן השירות יתעד את השירותים ה ית ים למועצה במסגרת יומן מתן שירותים אשר
יכלול את פרטי השירותים ,מועדם ומשך זמן מתן השירות.

.18

כל התוכ יות ,המסמכים ,החשבו ות הצילומים ה וגעים להסכם זה ולשירותים ה ית ים
על-ידי ותן השירות או מי מטעמו ,הי ם רכושה הבלעדי של המועצה ואין ותן השירות
רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או למוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג כלשהו.

.19

ספרי המועצה חשבו ותיה ישמשו ראיה מכרעת ב וגע לתשלומים ששולמו ל ותן השירות.

.20

במידה ותשלם המועצה ל ותן השירות תשלום או תשלומים מכל סוג שהוא מחמת טעות
ושאין יסודם בהסכם זה ,תשמר לה הזכות לקזזם עם גילוי הטעות.

.21

אין באי עמידה של המועצה על זכויותיה לפי הסכם זה כדי להוות ויתור כלשהו מצידה
וזכויותיה ישמרו בהתאם לאמור בהסכם זה במשך כל תקופת ההתקשרות בהסכם זה.

.22

המועצה תהיה רשאית בכל זמן לפקח ולהשגיח על מתן השירות וכן לבדוק את הפעולות
ש עשות על ידי ותן השירות במתן השירות ובאיזו מידה הוא עומד בת אי ההסכם,
ואולם אין בפיקוח זה כדי להקים אחריות לטיב השירות ו/או למתן השירותים על-ידי
ותן השירות ופיקוח זה מתמצה בפיקוח מצד מזמין השירות על השירותים ה ית ים על-
ידי ותן השירות בלבד.

.23

ת אי הסכם זה משקפים כו ה את המוסכם והמות ה בין הצדדים במלואו והמועצה לא
תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב
ובין בעל פה ,שאי ם כללים בהסכם זה ואשר עשו ,אם עשו ,קודם לחתימתו.

.24

כל ויתור ,הסכמה או שי וי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם עשה בכתב,
ובחתימת ש י הצדדים.

.25

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למש הו לפי הסכם זה תי תן במסירה אישית ו/או בדואר
אלקטרו י לכתובת הדואר האלקטרו י האחרו ה הידועה כפי ש מסרה על-ידי צד למש הו
ו/או במכתב רשום לפי הכתובת המצוי ת במבוא להסכם זה; הודעה ש שלחה בדואר
רשום תחשב כש תקבלה  72שעות לאחר ש שלחה מבית דואר בישראל.

ולראייה בא ו על החתום,

_______________________
מועצה אזורית גולן

__________________
ותן השירות

אישור עורך דין  -לתאגיד
א י  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם חתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
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ספח א'
פירוט השירותים
אומדן המועצה לכלל השירותים המפורטים להלן הי ו  ₪ 2,100לחודש לא כולל מע"מ.
האומדן אי ו כולל את תשלום עלות הפרסום לחברת פייסבוק בעבור קמפיי ים ממומ ים.
תשלום זה ישולם לחברת פייסבוק על-ידי הזוכה ,והמועצה תחזיר לזוכה הוצאות אלו.
.1

יהול דף הפייסבוק "לגור בגולן" .ה יהול יכלול בין היתר את הפעולות שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

.2

כ יסה יומיומית לדף .
מתן תגובה לשאלות ,הערות ותגובות של מבקרים בדף לפי ה חיית מ הל מחלקת
קליטה ו/או דוברת המועצה תוך  24שעות לכל המאוחר.
איסוף תו י הפ יות לטבלה והעברתה למרכז המידע באופן שיאפשר למתן מע ה
לפו ים ע"י מרכז המידע.
העלאה של פוסט אחד חדש לפחות כל יומיים וסה"כ  15פוסטים מידי חודש.
 20%לפחות מהפוסטים שיועלו יהיה סרטי וידאו.
יהול שוטף של קמפיי ים כפי שיוחלט בישיבות צוות שיווק.
הזוכה יצטרך להכין דפי חיתה ייעודיים לכל קמפיין ב פרד.
עיצוב הדף מעת לעת כפי שיוחלט בישיבות צוות שיווק.
יהול מימון הפרסומים והקמפיי ים כפי שיוחלט בישיבות צוות שיווק.
דיווח חודשי שיכלול את ה תו ים הבאים ,בהתייחס לחודש המדווח :מס' הפוסטים
שהועלו ,מס' הקמפיי ים ,מס' אוהדים שהצטרפו לדף ,גרף פעילות של הדף.
בסוף כל חודש יועבר למחלקת קליטה קובץ אקסל עם כל הפרטים של הקהלים
החדשים ש וספו לדף

יהול האי סטגרם של "לגור בגולן" .ה יהול יכלול בין היתר את הפעולות שלהלן:
א .להעלות כל יומיים תמו ה אחת לפחות ,כולל תיוג על פי רשימת האשטגים מובילים
באותה תקופה.
ב .כ יסה לפחות פעם אחת ביום לעמוד האי סטגרם ומע ה לפ יות.
ג .איסוף תו י הפ יות לטבלה והעברתה למרכז המידע באופן שיאפשר למתן מע ה
לפו ים ע"י מרכז המידע.
ד .הכ ת קמפיי ים באי סטגרם כפי שיוחלט בישיבות צוות שיווק.
ה .עיצוב העמוד מעל לעת כפי שיוחלט בישיבות צוות שיווק.

.3

יהול ערוץ היוטיוב של מחלקת הקליטה במועצה .ה יהול יכלול בין היתר את הפעולות
שלהלן:
א .פרסום סרטון אשר יוגש מטעם מחלקת קליטה ,לפחות אחת לחודש.
ב .כ יסה יומיומית לערוץ ,ומתן תגובה לתכ ים או דברים ש כתבים ולפי ה חיות
מחלקת הקליטה במועצה תוך  24שעות.
ג .איסוף תו י הפ יות לטבלה והעברתה למרכז המידע באופן שיאפשר למתן מע ה
לפו ים ע"י מרכז המידע.
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.4

יהול ערוץ הגוגל של מחלקת הקליטה במועצה .ה יהול יכלול בין היתר את הפעולות
שלהלן:
א .ביקור יומי בערוץ.
ב .העלאת תכ ים אשר יוגשו מטעם מחלקת קליטה תוך  24שעות.
ג .איסוף תו י הפ יות לטבלה והעברתה למרכז המידע באופן שיאפשר למתן מע ה
לפו ים ע"י מרכז המידע.
ד .ביצוע  5פעולות לקידום מושגים/מילים מידי חודש ,לטובת האתר של מחלקת
הקליטה במועצה.

.5

השתתפות בפגישות עבודה וחשיבה משותפת עם צוות פרסום ושיווק במועצה ,פעמיים
בחודש למשך שעתיים כל פעם.

.6

פרסום מודעות בפלטפורמות השו ות יעשה לאחר קביעת סכום פרסום מקסימלי על ידי
ציג המועצה המורשה לכך.

.7

הכ ת דוח מרכז ש תי של כל הפעילות והקמפיי ים שבוצעו בש ה האחרו ה ,בכלל זה
בפייסבוק ,באי סטגרם ,בגוגל וביו טיוב.

.8

לרשות המועצה יעמוד איש קשר קבוע ,אשר יהיה זמין למע ה טלפו י בתדירות ש קבעה
מראש ולפחות שעתיים בכל יום .במידה ואיש הקשר הקבוע אי ו זמין באופן חריג ,יועמד
לרשות המועצה מחליף.

.9

מעת לעת ולפי הצורך פרסום מודעות עבור עמודי מועצה שו ים -פרסום בלבד .תכ ים
יעברו בצורה מסודרת ומוכ ה להעלאה על ידי ציגי המועצה .סכום הפרסום יקבע על ידי
המועצה ויאושר מראש.
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ספח ב'
ספח ביטוח
לע יין הגדרות ספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – מועצה אזורית גולן ו/או תאגידים ו/או חברות עירו יים ו/או גופי סמך רשותיים
ו/או עמותות בשליטתם ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם .
"השירותים" -שירותי עריכת תוכן באי טר ט ושיווק ברשתות החברתיות עבור המועצה
מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח
לערוך ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים,
ולע יין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה וספת
של  3ש ים לאחר תום תקופת מתן השירותים שוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף
 0להלן )להלן" :ביטוחי המבוטח"(.
מוסכם כי היה והמבוטח אי ו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות
מעבידים כמפורט בסעיף  8.2להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי
העסקת עובדים.
ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפ י מועד
תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כת אי מקדים לתחילת מתן
השירותים ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על
הביטוח ,מבקש האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ) 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי
המבוטח"(.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה וספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות
על פי ההסכם ,או למשך תקופה וספת כמפורט בסעיף  0לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל
או עומד לחול בו שי וי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור
עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפ י מועד ביטול הביטוח או השי וי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח
זה ,לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו
גם אם תמ ע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם
כי המבוטח יהיה מ וע מלעלות כל טע ה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים
מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא
אישור ביטוחי המבוטח כ דרש.
על המבוטח לקיים את כל ת אי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת
בהשתתפויות העצמיות ה קובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש
האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל
שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.
מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל
שי וי או תיקון שיידרש על מ ת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור ב ספח ביטוח זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשי ויים כדי להוות אישור בדבר התאמת
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי
מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה,
על המבוטח לגרום לשי וי ביטוחי המבוטח על מ ת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,
הי ה בבחי ת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאי ה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות
על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טע ה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור
ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל
טע ה אחרת ב ושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
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ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים
וספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח ה וסף ו/או המשלים
כאמור ,על חשבו ו .בכל ביטוח רכוש וסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש
בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור,
למעט כלפי אדם שגרם ל זק בזדון .בכל ביטוח חבות וסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח
יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,
מאחריות לאבדן או ל זק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו ש עשה בו שימוש בקשר לשירותים
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר( ,וכן מאחריות ל זקים לכל
הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
ל זק בזדון.
בהתקשרות המבוטח עם קבל י מש ה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי
יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח ושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס
לשירותים ,בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבל י מש ה מטעמו .המבוטח ישא
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או זק שייגרם בשל
השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המש ה ,בין אם אובדן ו/או זק כאמור מכוסה בביטוחי
המבוטח ו/או בביטוחי קבל י המש ה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור
אחריות כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא ל זקים בלתי מבוטחים ,לרבות
זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל זק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום
השתתפות עצמית ,בגין זקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו
הראשו ה בכתב.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן ספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל הת אים
הכלולים בו .יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי ספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הי ם
דוגמא בלבד ואי ם וסח מחייב.
ביטוחי המבוטח:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או זק העלול להיגרם לגופו ו/או
לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין זקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי
מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח וסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף אחריות
צולבת על פי חשב הביטוח כאילו ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 1,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת ה זיקין ] וסח חדש[ ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופ ית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי
מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לע יין קרות
תאו ת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשו ה במהלך
תקופת הביטוח ,בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי
מהפועלים מטעמו.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
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הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב
מעשה ו/או מחדל של המבוטח עובדיו ומ הליו ,וכן בגין הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת על פי חשב הביטוח כאילו ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח ,אבדן
מסמכים ,הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ,השמצה וחריגה מסמכות ,השהייה או עיכוב
בעקבות מקרה ביטוח ,זק כספי או פי סי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הג ה
בהליכים פליליים.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בת אי כי לא ערך
על ידי המבוטח ביטוח חלופי המע יק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה
והביטול או השי וי בת אי הביטוח לא בע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 1,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
ה ם קודמים לכל ביטוח ה ערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח
מוותר על כל טע ה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום
לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השי וי או הביטול.
הפרת ת אי ביטוחי המבוטח והת אותיהם ו/או אי עמידה בת אי הביטוחים בתום לב על ידי
המבוטח ו/או עובדיו ומ הליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי
על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות ת אים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או
ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש
האישור ו/או הבאים מטעמה.
היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מת אי ביט מהדורה  .2013חריג
רשל ות רבתי )אם קיים( יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות
המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור,
אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ול שיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
הפרה של איזה מהוראות ספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך ה פקת האישור)(DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אי ו כולל את כל ת אי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*
שם :מועצה אזורית גולן

שם_________ :

ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ:.
_________

מען_________ :

מען_________ :

אופי
העסקה*
☐ דל"ן
☐שירותים
☐אספקת
מוצרים
☐אחר:
______

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבל י מש ה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח
רכוש

מספר
הפוליסה

וסח ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

כיסויים וספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם ל ספח ד'

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום
לא בתוקף

צד ג'

1,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות המוצר

1,000,000

אחריות מקצועית

₪

אחריות צולבת )(302
הרחב שיפוי )(304
קבל ים וקבל י מש ה )(307
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ) (308חברות ו/או עמותות
ב ות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או בחריהם ו/או עובדיהם
ומ הליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )(309
כיסוי לתביעות המל"ל )(315
מבוטח וסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -גורם אחר )(320
חברות ו/או עמותות ב ות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
בחריהם ו/או עובדיהם ומ הליהם(
מבוטח וסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש האישור
)(321
מבקש האישור מוגדר כצד ג' )(322
ראשו יות )(328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )(329
הרחב שיפוי )(304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ) (308חברות ו/או עמותות
ב ות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או בחריהם ו/או עובדיהם
ומ הליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )(309
מבוטח וסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
)(319
ראשו יות )(328
לא בתוקף

אבדן מסמכים )(301
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע )(301
הרחב שיפוי )(304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ) (308חברות ו/או עמותות
ב ות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או בחריהם ו/או עובדיהם
ומ הליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )(309
מבוטח וסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -גורם אחר )(320
חברות ו/או עמותות ב ות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
בחריהם ו/או עובדיהם ומ הליהם(
מבוטח וסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש האישור
)(321
מרמה ואי יושר עובדים )(325
פגיעה בפרטיות )(326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )*327
ראשו יות )(328
תקופת גילוי  12 -חודשים )(332

אחר

פירוט השירותים

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת ב ספח ג'(*:
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ביטול/שי וי הפוליסה *
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השי וי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי יתן לסמן שדות אלה כשדות שאי ם בתוקף.
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.10

ספח ג'
ערבות ביצוע
תאריך____________________:
לכבוד
מועצה אזורית גולן
א,. .
ה דון :ערבות ב קאית מספר __________________
 .1על-פי בקשת _____________ :מס' זיהוי ___________ )להלן" :המבקש"( א ו ערבים
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך כולל של ) ₪ 3,600במילים :שלושת אלפים ושש מאות
ש"ח( )להלן" :הסכום ה "ל"( המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש על-פי הסכם למתן
שירותי שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות.
 .2הסכום ה "ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש מוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

 .3א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה הסכום ה "ל ,תוך לא יאוחר משבעה ימים
מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,בתוספת הפרשי הת ודות
במדד ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת המבקש.
 .4אתם תהיו רשאים לדרוש מאית ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל ה "ל.
 .5ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ ,ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה
על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצל ו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה קוב ברישא של סעיף זה.
 .6ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
 .7ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
ב ק _____________________ :
ס יף_____________________ :
כתובת____________________ :
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ספח ד'
יגוד ע יי ים
יצורף השאלון החתום המקורי כפי שהוגש על-ידי ותן השירות במסמכי המכרז
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf
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