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28.12.2022 

 דיגיטל הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי 

 למועצה הישראלית לצרכנות

 

  היאו  1970"( הינה חברה ממשלתית, אשר הוקמה בשנת  המועצההמועצה הישראלית לצרכנות )להלן: "

 . 2008 –ארגון הצרכנים היציג הפועל מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות תשס"ח 

 

הגברת המודעות  ל  פועלת  ובין היתר להגנה על הצרכנים בישראל ולשמירת זכויותיהם   פועלתהמועצה  

באמצעות   חיי  קידום  הצרכנית  את  לשפר  במטרה  השוואתיות  ובדיקות  שטח  סקרי  עריכת  הסברה, 

 בישראל. הצרכנים 

 

  יתר בין ה   -והגברת מודעות הציבור לזכויותיו  פעילותה  נראות  קידום  נדרשת לשירותי דיגיטל להמועצה  

,  יוטיוב  ,אינסטגרם    ,טוויטר  פייסבוק,  בערוצים כגון:  דיגיטלית  הגברת הנוכחות במדיה ה    באמצעות

 .    ובכלים כגון קידום בגוגל וכיוצ"ב טיק טוק 

 

 הצעות למתן השירותים המבוקשים לבחירת ספק. מבקשת לקבל המועצה  

 

המועצה אינה מתחייבת  מס' ספקים כל שהוא  ספק אחד וככל שיבחרו  אינה מתחייבת לבחירה  המועצה  

 בחלוקה שווה ו/או בהיקף כל שהוא כולל או יחסי. כי חלוקת קבלת השירותים בין הספקים יהא 

 

זה,   הליך  סיום  לאחר  כי  והספק.  מובהר  המועצה  בין  התקשרות  הסכם  הסכם  יחתם  על  חתימה 

 מותנה בקיומו של תקציב מתאים.ידי מורשי החתימה מטעם המועצה,  עלההתקשרות 

 

 המבוקשים השירותים  .א

 לקידום מטרותיה, בין היתר: המועצה מעוניינת בקבלת שירותי דיגיטל .1

 . נבחרים בהתאם לדרישהקידום פוסטים לקהלים  .א

)פוסטים, מקטעי סטורי, קמפיין תודעה המפנה לאתר המועצה וכו'(, עריכת תכנים  כתיבה ו  .ב

המועצה   של  הרלוונטיתותגובות  הדיגיטלית  לפלטפורמה  ,  פייסבוקכגון    בהתאמה 

   ;וכד' ויטרו ט , טיק טוק, אינסטגרם

הצרכנים הישראלים בערוצי הדיגיטל  קידום באמצעות חשיפת פעילויות המועצה לקהל   .ג

 ; השונים

כגון פרסום פוסטים    –יצירת תודעה וחשיפה ציבורית לפעילות המועצה למען הצרכנים   .ד

רילסים   סטוריז,  פוסטים,  תכנים:  העלאת  צרכניות,   קבוצות  עם  פעולה  שיתופי  יצירת 

 ; המתקשרים הישגים של המועצה. מענה יזום בתגובות צרכנים בעמוד וחוצה לו
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יצירת סרטוני הסברה, סרטוני מדריכים, מקטעי סטורי עם סקרים,   -הנגשת ידע צרכני   .ה

 ;מענה שוטף ללקוחות ומתן פתרונות, יצירת אינפוגרפיקות להסבר זכויות ופניות

 

על מנת  וכן אחת לשבוע  היועץ ידווח למועצה בזמן אמת  על פעולות הקידום שאושרו על ידה,   .2

 . השירות  שהמועצה תבחן את איכות

 

בטיק טוק או אינסטגרם    3-2פוסטים בשבוע  בפייסבוק,    4-3יהיה לכל הפחות  היקף השירותים    .3

 (ערוציםפוסטים בכל ה  25 לפחות  או טוויטר )סה"כ חודשי 

 

 תקופת ההתקשרות  .ב

המצ"ב   .4 ההתקשרות  בהסכם  עמוד  על  לחתום  המציע  ב'על  ממסמכי    כנספח  כחלק  ולצרפו 

 ההצעה. 

 

יכנס לתוקפו רק לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם    כנספח ב',המצ"ב  הסכם ההתקשרות   .5

 . כי קיים תקציב מתאים לכךלהם לאחר שהתברר  המועצה לאחר ההכרזה על הספק הזוכה

 

לשנה   .6 היא  ההתקשרות  יהיו  שלושה    משך אחת.  תקופת  להתקשרות  הראשונים  החודשים 

עד תום השנה    ההתקשרות זהסכם  אשר בסיומה יוחלט אם לקיים את    ",תקופת ניסיוןבגדר "

 . ואו להפסיק 

 
המועצה תשקול האם להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת בת שנה אחת, אם  אופציה:   .7

 התנאים האמורים במכרז זה. בכלל, על פי  

 
ללא התראה    בתום תקופת הניסיוןמובהר ומוסכם כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות   .8

כל צד רשאי להביא הסכם  זה ואת מתן השירותים    -על אף האמור    , ללא נימוק.יום  30בת  

וזאת מבלי לנמק את הפסקת מתן השירותים בכל    30לידי סיום בהודעה מוקדמת של   יום, 

 נימוק שהוא.  

 
מקרה של סיום התקשרות, תשולם לספק התמורה עבור ביצוע השירות בפועל עד לסיום  בכל   .9

   ההתקשרות ולא מעבר לכך.

 
למתן חפיפה על ידי מי שתבחר להיות    הספק מתחייב,  מכל סיבה שהיא  התקשרותסיום  עם   .10

 מקבלת השירותים לאחריה, ככל שתהיה.

   התמורה 

 .  כנספח אעל גבי הטופס המצ"ב הצעת מחיר את  המציע יצרף להצעתו  .11
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 דגשים לעניין הצעת המחיר:  .12

שיקבל   .א והיחיד  המוחלט  הסופי,  המחיר  הינה  שתוגש  המחיר  תמורת  הצעת  הספק 

 השירותים. לכך לא תצורף אף כל עלות נוספת. 

אשר יכלול את מינימום הפעולות      -"  נר חודשיי ריטייהיה כ"  –  עבור הייעוץ    מחיר השירות .ב

 ."קידום הפוסטים "אינו כולל את עלות  ריטיינר החודשי המוגדר לעיל. מוסכם כי ה

ככל שהמועצה תהא מעוניינת בפעולות קידום, עלות קידום תהא באמצעות הצעת מחיר   .ג

ההתקשרויות   בוועדת  שיאושר  זה,  לעניין  מקסימלי  לתקציב  בהתאם  מועצה  שתוגש 

 שבמועצה.  

מובהר כי המועצה תאשר בכתב את פעולות הקידום בכל חודש, על פי תקציב מוגדר מראש  .ד

 לא יעלה על היקף מקסימום חודשי של סעיף זה. בהתאם להמלצת היועץ ובתקציב ש

 

כי   .13 קבלת מודגש  כנגד  והמוחלטת  הסופית  התמורה  תהא  המחיר  להצעת  בהתאם  התמורה 

במתן   והכרוכות  הנלוות  ההוצאות  כל  את  יכלול  המציע  ע"י  שיוצע  המחיר  השירותים. 

 אחרות מכל סוג שהוא. השירותים. מובהר כי לא ישולמו הוצאות נוספות 

 

רה בגין מתן השירותים ובגין סעיף הקידום )ככל שנעשה בו שימוש בחודש מסויים(, תהא  התמו .14

בהתאם לחשבוניות שתוגש בסוף חודש קלנדארי ותאושר על ידי המועצה ובתנאי תשלום של  

 . 30שוטף + 

 

המועצה לצרכנות הינה חברה ממשלתית הפועלת ללא מטרות רווח ,  יובהר כילמען הסר ספק   .15

 . מגלמת מע"מואינה 

 

 תנאי סף   .ג

על המציעים המעוניינים להגיש הצעה למתן השירותים לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן במצטבר  .16

 ולצרף אסמכתאות להוכחת עמידתם בתנאי סף: 

 

 תנאי סף מנהליים  (1)

)להוכחת תנאי זה יצרף המציע תעודת עוסק מורשה. ככל שהמציע   המציע רשום כדין .א

תאגיד יצרף בנוסף גם תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה. ככל שמדובר בעמותה 

 יש לצרף אישור ניהול תקין(. 

 )יש לצרף אישור תקף(. המציע בעל אישור על ניכוי מס במקור או פטור ממס .ב

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום   פים ציבורייםהמציע בעל אישור לפי חוק עסקאות גו .ג

 חובות מס(, התשל"ו )יש לצרף אישור תקף(. 
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 תנאי סף מקצועיים  (2)

השנים האחרונות, בקידום תכנים   5-מתוך הלפחות  שנים    3המציע בעל  ניסיון של   .ד

ו/או   המדינה  רשויות  ו/או  ממשלתיות  חברות  ציבורי/  גוף  עבור  החברתית,  במדיה 

 מטרת רווח. ארגונים ללא  

המציע יצרף  זה  תנאי  אודות   :להוכחת  פירוט  בהם  חיים  קורות  ו/או  עסק  פרופיל 

לעיל כנדרש  הב  ניסיונו  ופתרונות ,  2017-2022שנים  ין  אסטרטגית  חשיבה 

 . קריאייטיבים

מסמך בו יפורטו ניסיונו של המציע ואנשי הצוות שלו, ופירוט עבודות של כמו כן יצורף  

 המציע. 

 

 להוכחת האמור לעיל יידרש המציע לצרף את המסמכים שלהלן: (3)

 להזמנה זו ולא במסמך נפרד.   נספח א'על המציע להציע הצעת מחיר על גבי  -

המצ"ב   - ההתקשרות  בהסכם  עמוד  כל  על  לחתום  המציע  ב' על  כחלק    כנספח  ולצרפו 

   ממסמכי ההצעה.

 השירותים. על המציע לצרף פרופיל המפרט אודות ניסיונו במתן  -

 עבור הלקוחות שלו.ו/או קידם על המציע לצרף תכנים שהוא ערך  -

אשר קיבלו שירות זהה לרבות איש קשר אצל הגוף,  על המציע לצרף המלצות של לקוחות   -

   או דומה לשירות המבוקש.

 

כי ימציאו כל מסמך  בכל שלב שהוא,    ,מאת המציעים  המועצה שומרת לעצמה הזכות לבקש

ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים לדעת המועצה לשם הערכת ההצעות, לרבות קיום  ו/או מידע  

 . ראיון

 

 מידה לבחירת ההצעותהאמות  .ד

  הצעת המחיר ל וההצעה  במצטבר לאיכות    הניקוד הגבוה ביותרהמציע שיועמד לזכייה הינו בעל   .17

   ובהתאם לחלוקה שלהלן. 

במחיר המוצע על ידו, במקום המיועד לכך המציע נדרש לנקוב    -  נקודות.  25-  המחירהצעת   .א

 ובגין כלל השירותים הנדרשים המפורטים בהזמנה זו.  מטה,

   נקודות. 75  -איכות ההצעה  .ב

 ניקוד פירוט אמת מידה 

של   ניסיון   בדיגיטל  3ניסיון  תוכן  בניהול  לשנים  מעבר   , -3  

 השנים הנדרשות בתנאי הסף.

 נקודות  20
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יזכה  לניהול חודשי של כל המדיות הרלוונטיות      ביותר     המחיר הנמוךאת  אשר יציע    מציע   .ג

 רבי ויתר ההצעות יזכו לניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. לניקוד המ

ועדת המשנה תבחן את ההצעות ותכין פרוטוקול סיכום לכל ההצעות ביחס לאמות מידה אלה   .ד

 . ועדת ההתקשרויות על ההצעה הטובה ביותר לדעתהו ותמליץ ל

 

 כלליות הוראות 

בכל מקרה    ביותר, או הצעה כל שהיא.או הזולה    המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה -

 ועדת התקשרויות תנמק את החלטה ככל שלא נבחרה ההצעה הזולה ביותר. 

 המועצה רשאית לבטל הליך זה בטרם יבחר ספק, או לאחר בחירת ספק בשל העדר תקציה מתאים.  -

טענה בקשר עם ביטול מכרז, לרבות לא בדרך של השבת הוצאות    מובהר כי למציע לא תהא כל -

 הגשת הצעה. 

המועצה שומרת לעצמה הזכות, להזמין מהזוכה את השירותים כולם או רק חלק מהם, ולמציע   -

 הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין. 

כתנאי למתן    ב'כנספח  המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף להזמנה זו   -

 ותחילת השירותים. 

למייל : _____________________. מענה ינתן עד    7.1.2023לשאלות הבהרה יש לפנות עד ליום   -

 ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה ללא פרטים מזהים.   10.1.2023ליום 

 rakefet@consumers.org.il לדוא"ל:    12:00שעה     2023/1/20  עד ליום  יש להגיש את ההצעות   -

 . במייל חוזרולוודא קבלת המסמכים 

רמת 

 מקצועיות 

שירות   ממשלתיים  מתן  או  חברתיים  לארגונים  

פתרונות   דיגיטלית,  אסטרטגיה  כגון:  בתחומים 

הדיגיטליים,   המדיה  בערוצי  קידום  קריאייטיביים,  

 ניהול קמפיין בדיגיטל, בקרת קמפיין וכלים שיווקיים 

 נקודות  20

יצירתיות, חשיבה אסטרטגית ופתרונות קריאייטיבים   יצירתיות 

 נקודות(   10המועצה )עד התואמים את פעילות 

יכולת גרפית/חיבור למאגרי תמונות  והפקת סרטונים   

 נקודות(   10עצמית מבלי להעביר לגורם שלישי )עד  

 נקודות 20

 

לצרף   המלצות  בתחום    3יש  מלקוחות,  לפחות  המלצות 

( המבוקש  המלצה    5השירותים  כל  על  נקודות 

 רלוונטית(  

בקשר   הממליצים  אל  לפנות  רשאית  תהא  *המועצה 

 להמלצותיהם. 

 נקודות   15עד 

mailto:rakefet@consumers.org.il
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 נספח א 

 הצעת המחיר 

 

 להלן הצעת המחיר המבוקש עבור השירותים המוגדרים במכרז:

 

 

בהצעת     משקל 

 המחיר 

לפני   מחיר 

 מע"מ

עבור   השירות  מחיר 

 הייעוץ   

אשר   חודשי  רייטינר 

מינימום  את  יכלול 

החודשי  הפעולות 

למסמכי   3בסע'  המוגדר  

 הפניה.

80%  

שירות   קידום מדיה על  עמלה  גובה 

 קידום מדיה )באחוזים( 

20%  

 

 

                                     ______________________                                    ___________________ 

 תאריך                                                           חתימת וחותמת המציע       

 

 )יש למלא הכל(: פרטי המציע

 שם המציע: ___________________ 

 מס' זיהוי ת.ז/ע.מ/ח.פ:  ____________________________ 

 כתובת: ________________________________________ 

 ____________________ פקס: ___________________________ טל': ____

 דוא"ל: ____________________________________ 

 איש הקשר מטעם המציע )שם + שם משפחה(: ___________________________ 

 טלפון איש הקשר: _______________________ 
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 ב'  נספח 

 הסכם  
 2023שנערך ונחתם ביום ___________ שנת 

 

 -בין  -

 המועצה הישראלית לצרכנות

 על ידי המורשים לחתום מטעמה 

 ( "המועצה"להלן: )תל אביב   55מרח' מנחם בגין 

 מצד אחד; 

 

 – לבין  -

 

 ____________________ ח.פ/ע.מ _______________ 

 מרח' _____________ 

 ____________ טל': ___________;  פקס: 

 דוא"ל: ______________ 

 "( הספק)להלן: "  

 מצד שני; 

 

שירותי  הואיל: בקבלת  מעוניינת  הבחירהוהמועצה  להליך  היציאה  במסמך  המוגדרים   ם 

 למועצה;האמורים  והספק מעוניין ליתן את השירותים 

במלואם  והואיל: השירותים  במתן  והניסיון  הידע  הכישורים,  בעל  הוא  כי  הצהיר,  והספק 

 ובמועדם, וכי ביכולתו לספקם לשביעות רצונה המלא של המועצה;  

 _____________; מיום התקשרויות  והצעת הספק נבחנה, נדונה ואושרה בוועדת   והואיל:

ם ביניהם, והכל כמפורט לעיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטי  והואיל:

 ולהלן בהסכם זה;

 

 לפיכך  הוסכם  הוצהר  והותנה  בין  הצדדים  כדלקמן:

 

 מבוא וכותרות ונספחים .1

 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות חלק   .1.2

 מההסכם ולא ישמשו לצורכי פרשנותו.  
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 הצהרות הספק .2

הספק מצהיר, כי ידועה ומובנת לו מהות השירותים המבוקשים על ידי המועצה בהתאם  .2.1

לביצוע השירותים וכל יתר להסכם זה וכי הינו בעל הידע, הניסיון המקצועי, והמומחיות  

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הספק מצהיר בזאת ומאשר במפורש, כי השירותים וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה  .2.2

 ייעשו אך ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין. 

של  .2.3 ואיכותם  לטיבם  שהאחריות  עליו  ומוסכם  לו  ידוע  כי  בזאת,  מצהיר  הספק 

 ויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. השירותים, וכל יתר התחייב 

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על   .2.4

פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם 

על פי כל דין  מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו,  

 בקשר עם השירותים בהסכם זה.

רשאית   .2.5 המועצה  וכי  כלפיו  בלעדיות  חובת  ליצור  כדי  זה  בהסכם  אין  כי  לספק,  ידוע 

למסור את ביצוע השירותים לכל ספק אחר או נוסף שתמצא לנכון והכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.  

ת ומע"מ משלטונות הספק מצהיר, כי יש ברשותו אישורים כחוק על ניהול ספרי חשבונו  .2.6

 המס ואישור ניכוי מס במקור. 

להתקשר  .2.7 ממנו  המונעת  אחרת,  או  חוקית  מגבלה,  כל  אין  כי  ומצהיר  מתחייב  הספק 

 בהסכם זה. 

 

 התחייבויות הספק   .3

הספק יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת  .3.1

 מתן השירותים. הסכם 

המועצה,   .3.2 רצון  לשביעות  ההסכם  את  לבצע  מתחייב  ברמה  הספק  הקפדנות,  במרב 

 מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע. 

השירותים   .3.3 כי  מתחייב,  מדיה(  הספק  )קידום  של   יסופקוהנוספים  לבקשתה  בהתאם 

ועל פי הזמנה איש הקשר מטעם המועצה עם בכתב על היקפה המועצה ובתיאום מראש 

 . בכתב של המועצה

כי ימלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין  הספק מתחייב   .3.4

מרב  השקעת  תוך  ובמומחיות,  בנאמנות  במקצוע,  ומקובלים  שנהוגים  ובין  מכללא 

 ים, הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם. המאמצ

בתקופת מתן השירותים של נותנת השירותים אצל מקבלת השירותים ולאחריה, ללא  .3.5

תחול על נותנת השירותים חובת שמירת סודיות לגבי כל מידע ו/או חומר  הגבלת זמן

אליה תוך ו/או עקב מתן  מקצועי, ו/או מסחרי ו/או עסקי ו/או טכני ו/או אחר שיגיע  
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 .השירותים ושאינו נחלת הכלל

למועצה תהיה זכות בלעדית בלתי מוגבלת ומלאה בכל הזכויות הקשורות ו/או הנובעות,  .3.6

ו/או מתוצריהם ו/או בכל מידע ומסמכים  ו/או בעקיפין, מממתן השירותים  במישרין 

נותנת   ידי  על  ההתקשרות  במסגרת  שהוגשו  ו/או  זכויות שהוכנו  לרבות  השירותים, 

 . יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות

 

 השירותים .4

קידום הפוסטים לקהלים נבחרים בהתאם   השירותים הניתנים במסגרת הסכם זה הינם .4.1

הגולשים  קהל  את  ולהרחיב  בתחום,  המועצה  פעילות  את  לחדד  במטרה   לדרישה, 

היו  שבעמוד  והסרטונים  בפייסבוק  שבאתר,  התכנים  כמפורט טיובבאמצעות  הכל   ,

 "(.השירותים)להלן: "בהזמנה לקבלת הצעות מחיר והסכם זה 

השירותים יינתנו לספק בהתאם לדרישות המועצה שתצאנה מעת לעת. על הספק ובטרם  .4.2

 . ביצוע השירותים לקבל את אישור המועצה 

היקף השירותים המדויק יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה,  .4.3

 . המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהואמשכך, ו

 נמחק.  .4.4

, בכתב ומראש, ביחס ממנהל המדיה או מהדוברתהספק מתחייב בזאת לבקש אישור   .4.5

 לכל שירות או פעולה שהוא מתעתד לבצע בשם המועצה ו/או עבורה. 

 

 התמורה .5

בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם, וקיום יתר התחייבויות הספק ע"פ הסכם  .5.1

שה כפי  המחיר  להצעת  בהתאם  לתמורה  זכאי  הספק  יהא  ידו  זה,  על  הזמנה  בוצעה 

   )להלן: "התמורה"(. ( נספח א') לקבלת הצעות מחיר

עבור שירות של קידום מדיה, ככל שידרש, ישולם לספק מחיר עלות + העמלה שצויינה  .5.2

 בהצעת המחיר במסגרת הגשת הצעתו. 

 כנגד ביצוע השירות בפועל ובהתאם לתקופה בה ניתן השירות.רק תהיה התמורה   .5.3

אודות השירותים הספק ימציא למועצה, מידי חודש ובגין החודש החולף, דו"ח המפרט  .5.4

 .  והיקף החשיפה שביצע עבור המועצה בחודש החולף

המקצועי   .5.5 הגורם  ידי  על  לאישורה  בהתאם  כדין,  מס  חשבונית  כנגד  תשולם  התמורה 

 במועצה. 

וש ולא יהיה רשאי  מוסכם, כי התמורה הינה קבועה וסופית, וכי הספק לא יתבע או ידר  .5.6

, ובדיולתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר ע

חובה  תשלומי  או  היטלים  מסים,  של  העלאתם  או  הטלתם  מטבעות,  בשערי  שינויים 

 אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר. 
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 וחומריםאספקת ציוד  .6

יידרש   הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, החומרים, המתקנים וכל דבר אשר 

לביצוע יעיל ומלא של השירותים. רואים את הספק כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד, החומרים  

 והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של השירותים.

 

 בעלות במסמכים, זכויות יוצרים וסודיות .7

המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו  כל   .7.1

על ידי הספק בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים אלקטרוניים, 

צילומם, חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם 

השירותים   ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש  אליהם  ו/או  בקשר  של   -ו/או  רכושה  הנם 

 המועצה בלבד. 

הספק מתחייב בזה לשמור על סודיות המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות  .7.2

על  ו/או  מטעמו  ו/או  הספק  ידי  על  שהוכנו  בין  לשירותים,  המתייחסים  והמסמכים 

 חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה. 

יה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות הספק יה .7.3

 המסמכים כאמור לעיל. 

זה   .7.4 עם דרישתה או עם תום הסכם  מיד  כל   -לפי המוקדם-הספק ימסור למועצה  את 

המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר לביצוע  

 השירותים.

ע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל מבלי לגרו .7.5

ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים  ו/או שיעבוד  זכות עכבון 

 למועצה או שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 

 תקופת ההסכם .8

חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה הסכם ההתקשרות יכנס לתוקפו רק לאחר   .8.1

 לאחר ההכרזה על הספק הזוכה לאחר שהתברר להם כי קיים תקציב מתאים לכך. 

אחת  .8.2 לשנה  היא  ההתקשרות  מטעם   תקופת  החתימה  מורשי  של  החתימה  מיום 

זה   הסכם  גבי  על  "המועצה  ההסכם )להלן:  החודשים    "(.תקופת  שלושה  משך 

הראשונים להתקשרות יהיו בגדר "תקופת ניסיון", אשר בסיומה יוחלט אם לקיים את 

 הסכם התקשרות זה עד תום השנה או להפסיקו. 

אופציה: המועצה תשקול האם להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת בת שנה אחת,   .8.3

 אם בכלל, על פי התנאים האמורים במכרז זה. 

המועצה רשאית להביא את ההתקשרות בתום תקופת הניסיון ללא    מובהר ומוסכם כי .8.4

 יום, ללא נימוק. 30התראה בת  
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כל צד רשאי להביא הסכם  זה ואת מתן השירותים לידי סיום בהודעה    -על אף האמור   .8.5

 יום, וזאת מבלי לנמק את הפסקת מתן השירותים בכל נימוק שהוא.   30מוקדמת של  

הספק זכאי לתשלום רק בגין העבודה שביצע בפועל   הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה .8.6

עד למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם. הספק מוותר בזאת, בוויתור 

סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר 

 תשלום בגין עבודה שביצע בפועל, כאמור לעיל. 

היא, הספק מתחייב למתן חפיפה על ידי מי שתבחר עם סיום התקשרות מכל סיבה ש .8.7

 להיות מקבלת השירותים לאחריה, ככל שתהיה. 

 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .9

הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי   .9.1

מטעמו לבין המועצה  תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי  

ויתר   השירותים  במתן  הספק  מטעם  שיועסקו  העובדים  וכל  ומעביד,  עובד  יחסי 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

של  .9.2 העסקתם  עם  בקשר  והמסים,  ההוצאות  התשלומים,  בכל  יישא  כי  מתחייב,  הספק 

ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה,  

ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי  

אמצעי   אלא  מטעמו  לעובדים  ו/או  לו  להורות  ו/או  לפקח  לרבות  למועצה  זה  הסכם 

 להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 

ית דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק  היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או ב .9.3

הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות  

את המועצה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה  

ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות   המשפטיות  תידרש לשלם לכל אדם 

 הקשורות לנ"ל. 

 

 אחריות הספק  .10

הספק אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות   .10.1

מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או  

 מחדל מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

הסכם זה או מכל דין, יהא הספק אחראי לכל פגיעה, מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות  .10.2

הפסד ונזק, כולל נזק גופני ו/או הוצאה כלשהי שייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או  

מי   או  מעובדיו  עובד  של  ו/או  הספק  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  אחר,  אדם  לכל 

 מטעמו, בקשר עם ביצוע השירותים. 

בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור   .10.3

לספק על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד 
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לכל צד שלישי שהוא כתוצאה   ו/או  ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה  נזק  ו/או 

בקשר   או  מטעמו,  מי  או  מעובדיו  עובד  של  הספק,  של  מחדל  או  ביצוע  ממעשה  עם 

 השירותים המפורטים בהסכם זה.

ו/או   .10.4 נזק, הפסד, אבדן  ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו  ייגרמו למועצה  אם 

העילות  בגין  כלשהם  הוצאות  ו/או  פיצויים  לשלם  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  תאלץ 

האמורות לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, 

בזאת הספק לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר   מתחייב 

נגרם להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מייד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום 

או תשלום שתידרש המועצה לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הספק 

מזכותה של המועצה או מי מטעמה על על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  

 פי כל דין ו/או על פי הסכם זה לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה,  .10.5 ולהשלים כל  הספק מתחייב לתקן 

התיקונים  את  לבצע  רשאית  תהא  המועצה  המועצה.  דרישת  עם  מייד  לעיל,  כמפורט 

י וזאת במידה שהספק לא הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על  די הספק ו/או מי מטעמו 

 ימים ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.   7ביצע את התיקונים תוך 

 

 העברת זכויות .11

להעביר התקשרות זו לצד ג' מטעמו, אלא יבצע אותה בעצמו. הספק לא  הספק לא יהיה רשאי  

ובין  רשאי   במשתמע  בין  הנובעות  התחייבויותיו,  ו/או  זכויותיו  עם  בקשר  עסקה  כל  לבצע 

במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו או  

בקשר אליו, אלא אם קיבל לכך את אישור המועצה מראש  מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או 

 ובכתב. 

 

 העדר בלעדיות  .12

בביצוע   המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת,  מסכימים  הצדדים 

התקשרויות אחרות, הן בתקופת מתן השירותים, הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה  

נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל  מטרה, או לכל מטרה דומה, או למטרות  

 טענות, דרישות או תביעות בגין האמור. 

 

 ניגוד עניינים  .13

במשך תקופת ההסכם ומתן השירותים, לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד  

 עניינים עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה. 
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 זכות קיזוז ועיכבון .14

ות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה למועצה תהא זכ .14.1

 ממנו והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק. 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל  .14.2

שהספק יפר ציוד של הספק, וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה  

איזו התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה 

 מן הספק. 

 

 ביטוח .15

על   דין,  פי  על  הספק  אחריות  קיימת  עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  את    הספקבמהלך  לערוך 

ככל   מעבידים  חבות  ביטוח  לרבות  והיקפה,  ההתקשרות  מאופי  המתחייבים  הביטוחים 

שמועסקים על ידו עובדים לצורך קיום התחייבויותיו ומתן השירותים על פי ההסכם. עריכת  

ביטוחים על ידי הספק או העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבות הספק על פי הסכם זה או  

 כל דין. 

ר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג  הספק פוט

 שהוא המשמש את הספק במסגרת השירותים, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק בזדון. 

 

 שונות .16

 מטעם מקבלת השירותים: רקפת וינטרוב, דוברת המועצה  -  פרטי איש הקשר .16.1

 מטעם נותנת השירותים: _________________  -  פרטי איש הקשר 
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום לכתובת שבמבוא, תחשב שהגיעה  .16.2

 שעות ממועד שיגורה או ממועד מסירתה לנמען, אם תימסר ביד.  72לתעודתה כעבור 

הצדדים. שום לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת   .16.3

ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו  

 כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא  .16.4

בד   שהתקיים  או  לחתימתו,  שקדם  ו/או  ומתן  במצגים  ו/או  חתימתו  עם  בבד 

בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל 

 החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המועצה לבין הספק, אם היו. 

הסמכות המקומית הייחודית, בקשר להסכם זה, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי   .16.5

 . בלבד תל אביביר המשפט המוסמכים בע

לפי   .16.6 למשנהו,  מצד  שנשלחה  הודעה  וכל  זה  להסכם  כבכותרת  הינן  הצדדים  כתובות 

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום,   72הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  –ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים 

 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על 
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                                     _____________________ _____________________ 

 הספק               המועצה  


