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אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (ע.ר).
(להלן" :המכללה")
הנדון :הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה
דיגיטלית ,עיצוב ופרסום
.1

זוהי הזמנה להגשת הצעה במסגרת מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב
ופרסום ,למכללה ,הכל כאמור בנספח ב' הכולל את תיאור השירותים המבוקשים .

.2

ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על החוזה ,המצורף להזמנה זו (להלן" :החוזה") ,וכן בהשלמת כל
הנתונים אשר יש להשלים במסמכי המכרז כמפורט להלן .החוזה אשר ייחתם ע"י המציע לאחר שמולאו
בו כל הפרטים וכן כל המסמכים הנלווים לו ,יהווה את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע (להלן:
"ההצעה").

.3

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים של המכללה [להלן" :ועדת המכרזים"] תהיה רשאית,
אך לא חייבת ,לפסול על הסף  ,חוזה אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש.
מובהר בזאת ,כי מכרז זה הנו מכרז לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב ופרסום וכי
המכללה תעשה שימוש במחירונים המפורטים במכרז זה על מנת לבצע ,מזמן לזמן ,הזמנות מהספק,
שיזכה במכרז בהתאם לצרכיה .

.5

מובהר בזאת כי המכללה אינה מתחייבת לרכוש את כל שירותי ניהול המדיה הדיגיטלית העיצוב
והפרסום ממציע אחד .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה ,לפצל
את ההתקשרות בין מספר מציעים לאותו סוג שלשירותים או לקבל שירותים שונים ממצעים שונים.
במידה והמכללה תממש את זכותה לרכוש את השירותים ממספר ספקים ,אף זוכה לא יהיה זכאי לכל
פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך (ויהיה זכאי אך ורק לתשלום בהתאם למנגנון התשלום
כמפורט בחוזה ההתקשרות) ,והמציע יהיה מחויב לשתף פעולה עם ספק זה .על כל מציע לעמוד בכל
הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.
ועדת המכרזים תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ,להרשות למציע
כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה ,בכל מועד.
על המציע לערוך ,על חשבונו ,את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת
ההזמנה ,דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה .עם הגשת ההצעה ,ייראה המציע כמי שכל
העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה,
ולא תישמע מצ דו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט
כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה ,עותק מהזמנה זו ,המאושר בסופו בחתימת המציע.

.9

מילוי פרטי ההצעה
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.6
.7

.8

9.1

על המציע להשלים בכתב ,בחוזה ,את כל פרטיו במבוא לחוזה.

9.2

על המציע להשלים בנספח א' – הצעת המחיר את הצעתו הכספית בהתאם לאמור בנספח.
נספח זה יופרד מהצעת המציע ויוגשו במעטפה נפרדת מעטפה מספר .2

9.3

על המציע להשלים בנספח ב' - 1מפרט השירותים ,את פרטי הצוות המוצע ולצרף קו"ח ותעודות
של הצוות המוצע מטעמו בהתאם.
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9.5

9.6
9.7
9.8

.10

על המציע לפרט בנספח ב' - 2תמחור ערוצי מדיה  , Offline -את מחירי המדיה המוצעים על ידו
(נתונים אלו יבדקו במסגרת הבחינה האיכותית) .מחירי המדיה המוצעים בנספח זה יהוו בסיס
להזמנות שתגיש המכללה לספק ,מזמן לזמן ,בהתאם לצרכיה .מובהר ומודגש ,כי למכללה תהא
שמורה הזכות לבחון את עלויות ערוצי המדיה מעת לעת מול מחירים עדכניים בשוק ויהיה
באפשרותה לרכוש את השירותים ישירות מערוצי המדיה ולא באמצעות ספק שירותי פרסום
ושיווק ,כמוגדר במכרז זה.
החוזה ונספחיו ,בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל ,יהוו את נוסח החוזה המחייב את
המציע ,וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם ,בין בגוף החוזה או ההצעה ובין במסמך
נפרד ,למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל ,אינם מהווים חלק מנוסח החוזה המחייב ועלולים
להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת המכרזים .
על המציע לחתום את חתימתו ,בראשי תיבות ,בתחתית כל עמוד של נוסח החוזה ושל נספחי
החוזה ,וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד .במידה והמציע הינו תאגיד ,יבצע מורשה החתימה
חתימה מלאה (חתימה +חותמת התאגיד) בכל מקום כאמור.
על המציע לחתום את חתימתו המלאה (חתימה +חותמת) ,בסוף החוזה ,במקום המיועד לכך,
וכן בהצהרה שבשולי הזמנה זו.
חתימתו של המציע בנוסח החוזה וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו ,תאומת ותאושר על
ידי עורך דין ,כמחייבת את המציע.

איש קשר

המציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה (להלן" :איש הקשר").
תפקיד _________________
שם ___________________
מספר הפקס _______________
מספר הטלפון____________
דואל'________________________________ :

.11

רשאים להגיש הצעה במסגרת המכרז (תנאי סף):

על המציע עצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן בסעיפים  11.1עד ,11.8
לאימות עמידתו בסעיפים  11.1עד  11.6עליו לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח
נספח ג' – "תצהיר המציע" בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה ,וכן מסמכים ואישורים כנדרש.
 11.1ניסיון החברה :המציע הינו תאגיד המתמחה במתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב
ופרסום הפועל בשוק לפחות  5שנים
 11.2למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
11.3

11.4
11.5

המציע ניהל תקציב של  ₪ 1,000,000ומעלה באופן ישיר בכל שנה במהלך השלוש השנים
האחרונות ( )2015-2017בפלטפורמות גוגל ופייסבוק ,כל אחת בנפרד .לצורך הוכחת הסעיף
המציע יצרף דוחות כספיים מאת גוגל ודוחות כספיים מאת פייסבוק המוכחים ניהול תקציב
בהתאם.
המציע מעסיק כעובדיו (במשרה מלאה) לפחות  20עובדים .להוכחת סעיף זה יצרף המציע רשימת
עובדים בהתאם לנספח ג' – תצהיר המציע
אצל המציע פועלות  In Houseכל המחלקות הבאות :מחלקת קריאיטיב ,מחלקת תכנון
אסטרטרגי (פלנינג) ,מחלקת ניהול לקוחות (תקציבאות) ,מחלקת פרפורמנסו .PPC-להוכחת
עמידתו בדרישות סעיף זה ,יצרף המציע להצעתו תיאור מפורט בדבר מבנה החברה המציעה
ובנוסף תיבדק רשימת העובדים וחלוקה למחלקות בהתאם לנספח ג' – תצהיר המציע.
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11.6

צירוף ערבות בנקאית – תנאי סף
 11.6.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית וצמודה למדד
המחירים לצרכן ,עשויה לטובת המכללה ,בסכום של  10,000ש"ח (עשרת אלפים  .)₪תוקף
הערבות יהיה עד ה( 01.12.2017-להלן" :ערבות ההגשה") .ערבות ההגשה תהיה בנוסח
המצורף כנספח ד '1להסכם .המכללה תהא רשאית לחלט את ערבות ההגשה כפיצוי מוסכם
וכתוצאה מסתברת של ההפרה ,אם המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים אותה ו/או לא
המציא את הביטחונות הנקובים בחוזה ,במועד הנקוב לכך בחוזה.
האמור לעיל לא יפגע בזכות המכללה לחלט את ערבות ההגשה בכל מקרה שתעמוד לה
הזכות לכך על-פי כל דין או חוזה ,וכן לא יפגע בזכות המכללה לכל תרופה וסעד אחרים על-
פי כל דין או חוזה.
 11.6.2ועדת המכרזים רשאית לפסול על הסף הצעות אשר לא תצורף אליהן ערבות ההגשה
כנדרש או לאפשר למציע להגיש הערבות עד למועד שתקבע.
 11.6.3הזוכה במכרז יידרש להאריך את תוקפה של ערבות ההגשה כנדרש בחוזה למשך כל
תקופת החוזה (אלא אם נדרשו בטחונות אחרים בגוף החוזה).
 11.6.4מציע שהצעתו תתקבל ,ותאושר על ידי המזמין עפ"י כל מסמכי המכרז ,יידרש להמציא
תוך  10ימים או במועד מאוחר יותר על פי הודעת המזמין ,ערבות ביצוע בסכום של ₪ 75,000
שבעים וחמש אלף  )₪בנוסח המצורף כנספח ד' 2להסכם (להלן" :ערבות הביצוע").
 11.6.5במקרה שהמציע שהצעתו התקבלה ,לא ימציא את הערבויות והביטחונות כפי שקבוע
בהסכם ,תהא רשאית המכללה לממש את ערבות ההגשה כדמי נזק קבועים ומוערכים מראש,
ללא צורך בהוכחת כל נזק .הצעתו של המציע תחשב כבטלה ,בלא צורך בהודעה נוספת כלשהי
מצד המזמין.

.12

11.7

התחייבות לשמירת סודיות :על המציע להתחייב לשמירת סודיות כלפי המכללה .בעת הגשת
הצעתו במכרז על המציע לצרף להצעתו את נספחו' –התחייבות לשמירת סודיות ,חתום על
ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים למימוש ההצעה .תנאי סף

11.8

אי קיום ניגוד עניינים :נכון למועד הגשת ההצעה ולאורך כל תקופת החוזה ,לרבות תקופת
האופציה ,המציע אינו מעורב ולא יהיה מעורב ,במישרין או בעקיפין ,במתן שירותי ניהול
מדיה דיגיטלית ו/או ו /או קריאייטיב ו/או פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית ו/או שירותי ייעוץ
אסטרטגיים למוסד השכלה גבוהה ו/או לגוף אחר שלפי קביעת ועדת המכרזים ,לפי שיקול
דעתה המוחלט והבלעדי מתחרים במכללה .במקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור יצהיר על
כך המציע בהצעתו בנספח ז' – הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים .תנאי סף

מסמכים נוספים

בנוסף לאמור לעיל ,על המציע לצרף את המסמכים הבאים בעת הגשת מסמכי המכרז .מובהר בזאת ,כי בחינת
האיכות של הצעת המציע תתבסס ,בין היתר על המסמכים המפורטים להלן.
 12.1הצוות מטעם המציע  -על המציע להתחייב להעמיד צוות עבודה לאספקת השירותים בעל
הכישורים הבאים (פירוט הצוות הממוצע נדרש בנספח ב' - 1דרישות ופרטי הצוות המוצעים):
 12.1.1שותף (מרכז השירותים) יהיה יועץ בכיר בעל השכלה אקדמית רלבנטית ובעל ניסיון
של  10שנים לפחות ,בניהול תקציב פרסום בהיקף הדומה לתקציב המכללה .פרטי
השותף יפורטו בנספח ב' – 1דרישות ופרטי הצוות המוצעים ,בצירוף קו"ח מפורטים
וצילום תעודות השכלה.
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העמדת צוות של נותני שירותים המונה לפחות  9בעלי תפקיד (בנוסף לראש
הצוות),בעלי השכלה בתחומים רלבנטיים וניסיון של לפחות שנתיים .רשימת חברי
הצוות המוצעים לעבודה ישירה עם המכללה ,פירוט תפקידם וניסיונם יפורט בנספח
ב' - 1דרישות ופרטי הצוות המוצעים ,בצירוף קו"ח מפורטים וצילום תעודות
השכלה.

12.2

צירוף המלצות
על המציע לצרף להצעתו רשימת לקוחות ,אשר עמם התקשר במהלך חמש השנים האחרונות
לשם אספקת שירותים הדומים לשירותים המבוקשים על-ידי המכללה .יש לצרף פרטי אנשי
קשר ,וטלפונים אליהם תוכל המכללה לפנות .מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות
ללקוחות אלו כדי לקבל חוות דעת בדבר המציע וכן ללקוחות אחרים של המציע אשר לא צוינו
כממליצים על ידי המציע.

12.3

הוכחת ניסיון עבודה בגוגל ,פייסבוק ומדיה דיספליי במובייל  -על המציע למלא בהצהרה בנספח
ג' – תצהיר המציע ,נתונים אודות היקף פעילותו בשנה האחרונה בעבור לקוחות ולספק שמות
של שני ממליצים לפחות בגין כל פעילות של המציע במדיות השונות .מובהר בזאת ,כי ועדת
המכרזים רשאית לפנות לכל ממליץ ואף ממליצים שלא נמסרו על ידי המציע.

12.4

אישור קיום ביטוחים
על המציע לצרף להצעתו אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח בנוסח נספח ה' 1ו-
ה' 2לחוזה .יובהר ,שמכיוון שהגשת אישור כאמור תלויה בגורם חיצוני – חברת הביטוח  -הרי
שלא בהכרח תיפסל על הסף הצעה הכוללת אישור השונה בנוסחו מן האמור בנספח ה '1או ה'2
לחוזה או שנעשו בו תיקונים על ידי חברת הביטוח ,ואולם זוכה במכרז שהגיש אישור שאינו
זהה בנוסחו לנוסח האמור בנספח ה' 1או ה' 2יהא חייב – כתנאי להתקשרות עמו – להמציא
אישור מאת חברת ביטוח שיניח את דעתה של ועדת המכרזים .לא המציא הזוכה אישור
לשביעות דעתה של ועדת המכרזים – תבוטל הזכייה.

12.5

.13

צירוף המצגות
על המציע לצרף להצעתו את המצגות מטעמו אשר תוצגנה על ידו כאשר יזומן על ידי ועדת
המכרזים כאמור בסעיף  19.2שלהלן .החומרים יכללו פרטים כמפורט בטבלת אמות המידה
כאמור בסעיף  19.2לרבות מתודולוגיית העבודה ,דוגמאות תיק עבודות ,פרטי המשרד ומבנה
הצוות ,מענה לבריף המצורף כנספח ח' להסכם.

אופן הגשת ההצעה:
13.1

המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות כמפורט מטה ,לתיבת
המכרזים המיועדת לכך בבניין ההנהלה של המכללה ,בני אפרים  218תל אביב חדר ב 9-לא
יאוחר  ,29.10.2017בשעה  .12:00אין לשלוח את ההצעה בדואר .מודגש ,כי הצעות שלא
תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל תפסלנה.

13.2
13.3

על המציע לרכז את ההצעות בשתי מעטפות כדלקמן (ריכוז המסמכים ותנאי הסף):
במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  - 1מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטלית,
עיצוב ופרסום ,יוגשו כל המסמכים המפורטים מטה (מלבד נספח א' לחוזה" :הצעת מחיר").
באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים הקשורים
בהצעת המחיר מטעם המציע.

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
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13.4

 2העתקים של החוזה וההזמנה להציע הצעות  +נספחים ממולאים וחתומים
כמפורט
לעיל (כולל אימות חתימה).
פרטי איש קשר כאמור בסעיף  10לעיל.

13.6

מילוי נספח ב' –לרבות:
נספח ב' - 1דרישות ופרטי הצוות המוצעים מטעם החברה
נספח ב' - 2תמחור עלויות ערוצי מדיה Offline
הוכחת עמידה בתנאי סף בהתאם לאמור בנספח ג' – "תצהיר המציע" וסעיף
 12לעיל.
צירוף ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  11.6לעיל

13.9

חתימה על התחייבות לשמירת סודיות על ידי כל אחד מחברי הצוות
המוצעים למימוש ההצעה ,כאמור בסעיף  11.7לעיל ונספח ו' להסכם.

תנאי סף

13.10

הצהרה בדבר אי קיום ניגוד עניינים כאמור בסעיף  11.8לעיל ונספח ז'
להסכם.
צירוף המלצות כאמור סעיף  12.2לעיל.

תנאי סף

13.12

צירוף המצגת המלאה כפי שתוצג על ידי המציע וכמפורט בסעיף 12.5

13.5

13.7
13.8

13.11

13.13
13.14


13.15

אישור קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח של הספק ,כמפורט בסעיף
 12.4לעיל ונספחים ה' 1ו-ה' 2לחוזה.
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:
אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.
אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-
אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה בשמו ,אם הוא תאגיד.

תנאי סף
תנאי סף

תנאי סף

 13.16במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  -2מכרז מסגרת פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה
דיגיטלית ,עיצוב ופרסום ,יוגש נספח א' לחוזה" :הצעת מחיר" כשהוא חתום בשני העתקים
מקוריים כמפורט בנספח א'.
.14

מובהר בזאת ,כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות
ולהנחיות לעיל .ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל המסמכים
המוגדרים כתנאי סף ,בשלב פתיחת המעטפות ,ולא להעבירה לשלב ניתוח ההצעות .לוועדת המכרזים
שמורה הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות
למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.

.15

החליטה ועדת המכרזים לקבל הצעה כלשהי ,תחתום המכללה על החוזה שצורף להצעה וחתימתה על
החוזה ,והיא בלבד ,תיחשב כקבלה של ההצעה .רק ממועד חתימתה של המכללה על החוזה כאמור ובכפוף
למסירת הביטחונות עפ"י החוזה ,יכנס החוזה לתוקף ,ויהווה חוזה מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין.
כל עוד לא נחתם החוזה על ידי המכללה ,תחשב ההצעה להצעה בלתי-חוזרת מצד המציע ,עד למועד שבו
היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל ,או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה,
כאמור להלן.
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.16

.17

.18

.19

המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה ,על אי-קבלת הצעתו .כל מציע כאמור ,יקבל בחזרה
מהמכללה את ערבות ההגשה שנמסרה על ידו במסגרת הצעתו ,בלי שיהא זכאי לקבלת תוספת ו/או פיצוי
ו/או שיפוי כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם.
הזמנה זו אינה מהווה הצעה .הואיל ובחירת הזוכה תלויה גם בטיב הצעתו ועדת המכרזים אינה מתחייבת
כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל .ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הבהרות
והסברים מן המציעים ,כ ולם או אחדים מהם ,לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות
שהוצעו ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של ועדת המכרזים ובהתאם להוראות כל דין.
הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים
18.1

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן:
"חלקים סודיים") שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם ,יצרף המציע להצעתו נספח
המפרט את החלקים האמורים ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

18.2

מציע שלא יצרף נספח כאמור ,יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים בהצעתו
אם יזכה במכרז.

18.3

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף  ,מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות
האחרים ,יחשבו סודיים גם הם  ,היינו ,שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות
של אחרים.

18.4

יודגש  ,כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לוועדת
מכרזים .כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

אמות מידה לבחינת ההצעות שתוגשנה במסגרת המכרז
19.1

שלב המיון המוקדם
19.1.1

ועדת המכרזים תבדוק – באמצעות מי שתקבע היא  -את עמידת המציע בתנאי
הסף של המכרז כפי שהוגשו

19.1.2

ועדת מכרזים ממנה בזאת ועדת משנה בהרכב :המנהלת הכללית,
מנהלת מחלקת שיווק ותקשורת ,היועץ המשפטי ,יועץ דיגיטל ויועץ פרסום .
ועדת המכרזים תהיה רשאית לצרף לוועדת המשנה איש ציבור מקרב חברי
הועד המנהל של המכללה או מקרב חברי חבר הנאמנים שלה או כל מי שתחשוב
שמתאים [להלן" :ועדת המשנה"].ועדת המשנה תבחן את תיק העבודות שיגיש
כלן מציע ותציע לוועדת המכרזים דרוג של המציעים .

19.1.3

ועדת המשנה תדרג את הצעות המציעים (במידה ויגשו יותר מ 3-חברות) לפי
הפרמטרים הבאים:
התרשמות ממקצועיות ההגשה
התרשמות מתיק עבודות:
מחשיבה אסטרטגית ,פתרונות קריאייטיבים
מידת החדשנות והיצירתיות
סה"כ

19.1.4
.

10%
50%
40%
100%

אמת המידה לבחירת המשרדים שיעברו לשלב הבא היא ציון האיכות שיקבע לפי
הפרמטרים האמורים לעיל ובלבד שאלא אם תקבע ועדת המכרזים אחרת ,לא
יעברו לשלב הבא מציעים שלא ישיגו ציון של  80לפחות .
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 19.1.5ועדת המכרזים תיתן – על יסוד המלצות ועדת המשנה -לכל הצעה ציון איכות,
בטווח שבין  1ל .10-ציון האיכות יקבע לפי שיקול דעתה המוחלט הבלעדי של
ועדת המכרזים.
 19.1.6מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף תנאי
איכות נוספים ו/או חלופיים בכל עת שלפני מועד הקובע מהו המועד הקובע.
 19.1.7רק הצעות אשר עמד בכל תנאי הסף יעלו לשלב בחינת האיכות של ההצעות
.
 19.1.8ועדת המכרזים של המכללה תהא רשאית לפסול הצעה הסוטה באופן משמעותי
מאומדן המכרז.
 19.1.9המכרז הנו מכרז עם בחינה דו שלבית ,כאמור בסעיף  27לנוהל המכרזים
של המכללה שעל פיו יתנהל מכרז זה [להלן" :נוהל המכרזים"] נוהל שאותו ניתן
למצוא באתר המכרזים של המכללה..

19.2

שלב המכרז  -בחינת האיכות המקצועית של ההצעות:
לשם בחינת האיכות המקצועית של ההצעות אשר תוגשנה מטעם המציעים ,תוצג בפני חברי
ועדת המשנה פרזנטציה שתוצג על ידי אנשי הצוות המוצעים לביצוע השירותים מטעם כל מציע.
לרשות נציגי כל מציע יעמדו כ 60-דקות להצגת מצגת זו .במהלך המצגת ולאחריה יהיו חברי
ועדת המשנה רשאים לשאול שאלות הקשורות לשירותים נשוא המכרז.
כל מציע יידרש להציג במעמד הפרזנטציה את הפרטים הבאים כדלקמן:



חלק ראשון :בו יפורטו ניסיונו של המציע ושל אנשי הצוות אשר יעבדו ישירות מול המכללה,
הכוללים ראש צוות ומנהל לקוח וכן אנשי צוות (להלן" :אנשי הצוות") .
חלק שני :חלק שני התרשמות מניסיון המציע ,מתודולוגיה וקריאטיביות – באמצעות הצגת
תיק עבודות של המשרד בשנים 2015-2017

 חלק שלישי :בו יינתן מענה לסוגיה תקשורתית אשר הוגדרה מראש ע"י המכללה( .מענה
לנספח ח' – בריף המכללה)
ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף או לא להתחשב במצגת מטעם מציע במקרה שלא
תהיה תאימות בין המצגת לחומרים אשר הוגשו מטעם המציע במסגרת מסמכי המכרז
להלן יפורטו הקריטריונים לקביעת הניקוד האיכותי של הצעת המציע אשר כולל את המצגת
וההצעה הכללית כאמור לעיל (:)70%
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טבלת אמות המידה
קריטריון
חלק ראשון בחינת הצוות המוצע  -הצגת הצוות וניסיון המציע –  12נקודות.
משך הזמן להצגת חלק זה 10 :ד'
התרשמות מניסיון ומרמת המקצועיות של המציע ושל אנשי הצוות ,בהתייחס
לכל אחד כפרט וכצוות בכלל .יובהר ,כי ראש הצוות חייב להיות ברמה של מנהל
לקוחות בכיר ובעל ניסיון בתחום הפרסום הדיגיטלי של למעלה מ 5-שנים .בכל
הנוגע למתן השירותים לארגונים בסדר גודל של המכללה  ,יבחנו ההיבטים
הבאים :מהלך כולל של אסטרטגיה דיגיטאלית ,פתרונות קריאטיביים ,תכנון
ערוצי המדיה הדיגיטאליים ,ניהול קמפיין ,בקרת קמפיין וכלים שיווקיים12 – .
נקודות
חלק שני :התרשמות מניסיון המציע ,מתודולוגיה וקריאטיביות –
הצגת תיק עבודות של המשרד בשנים  16 –2014,2015,2016נקודות.
משך הזמן להצגת חלק זה 15 :ד'
בחלק זה המציע נדרש להציג קמפיינים /פעילויות שיווקיות במדיות הבאות:
דיספליי כולל מובייל ,פעילות פרפורמנס ,תוכן ,ועוד תוך מיקוד בדאטה ,פלנינג
וכלי הפרסום שנבחרו.
התרשמות מעבודות המשרד יהיו בהיבטים של:









ניקוד
12

16

חשיבה אסטרטגית ופתרונות קריאייטיבים תואמים
בחינת הכלים ומתודולוגית העבודה
מידת החדשנות והיצירתיות
ניהול ותכנון המדיה
תכנון וניהול פעילויות בכלי  GOOGLEוFACEBOOK -
בחינת רמת הביצועו השפעת כל הנ"ל על התוצאות .נדרש להציג מהי הצלחה
ודוגמאות.

חלק שלישי :הכולל פתרון תקשורתי/מענה לבריף (נספח ח') – 30נקודות .משך הזמן
להצגת חלק זה 35 :ד'
המציע יציג בפני חברי ועדת המשנה  ,מענה לסוגיה תקשורתית עמה מתמודדת המכללה.
מצ"ב בריף המכללה כנספח ח' למסמכי המכרז.
המציע יידרש להגיש עם הגשת הצעתו את המצגת התקשורתית כשהיא מודפסת ובנוסף
במדיה מגנטית .הניקוד יינתן ע"פ הפרמטרים הבאים:
11נקודות
 מידת המענה לבריף ומידת ההתאמה לצרכי המכללה (עד  11נק')
 7נקודות
 מידת הקריאטיביות והחדשנות של הפתרון (עד  7נק')
 6נקודות
 אופן חלוקת התקציב (עד  6נק')
 7נקודות
 אופן ההצגה ומקצועיות ההצגה ,כולל מענה לשאלות (עד  7נק')
התרשמות כללית משביעות רצון לקוחות –  11נק'
שביעות רצון של  2-3מזמיני עבודה קודמים משירותי המציע  11 -נקודות.

11
נקודות

 בהתאם לסעיפים  12.2ו  12.3ו נספח ג'  -תצהיר המציע ,המכללה תפנה
לממליצים של המציע לבחינת מידת השביעות של לקוחותיו.
 מובהר בזאת ,כי המציעים אינם רשאים להציג לטובת הניקוד האיכותי
פרויקטים שביצעו עבור "חברה קשורה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח .1968-ככל שהמציע יציג חברה קשורה כממליצה ,ניקוד שביעות
הרצון למציע בגין הפרויקט שהוצג ,יהא  0נקודות.
______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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יובהר כי איש הקשר מטעם הממליץ חייב להיות בדרג ניהולי ואשר היה איש
הקשר המרכזי עימו התקשר המציע .במידה ואיש הקשר לא עומד בדרישה זו
המכללה לא תתחשב בו לניקוד סעיף זה .בנוסף יובהר כי אי קבלת המלצה ע"י
איש קשר כלשהו ,הניקוד יהא  0נק' מתוך  9נק'.
חישוב הניקוד הינו באופן ממוצע בהתאם למספר הממליצים אשר יבחנו על
ידי ועדת המכרזים שהמכללה שתבחן את שביעות הרצון על פי הפרמטרים
הבאים:
מידת מקצועיות המשרד ועמידה במטרות השיווקיות והתקשורתיות ( -עד 4
נק')
מידת היוזמה ,היצירתיות והחדשנות של המשרד – (עד  2נק')
שירותיות וזמינות המציע ,אנשי הצוות והמשרד – (עד  3נק')
יובהר ,כי הניקוד יינתן ע"פ סולם ציונים מ 1-עד  .5כאשר  5הינו הציון הטוב
ביותר.
להל ודוגמא לחישוב:
סעיף ג' – שירותיות המציע – הציון שניתן  4מתוך  ,5להלן החישוב3 = 2.4 :
* ,4/5הניקוד הסופי לסעיף זה הינו  2.4נק'.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את האפשרות לפנות למזמיני עבודה קודמים
אשר התקשרו עם המציע אף שאינם מפורטים בהצעת המציע ,ולקבל את חוות
דעתם /התרשמותם .במידה וידוע כי המציע העניק שירותים למכללה אולם לא
הציג התקשרות זו בטפסי הניסיון ,תתייחס המכללה לניסיון עמו ותיתן
המלצתה ,כמפורט לעיל .ההמלצות לא תיחשפנה.
100

סה"כ

הציונים שיינתנו על ידי ועדת המשנה יהיו טעונים אישור של ועדת המכרזים שתהיה רשאית – אך לא
חייבת  -לבקש מועדת המשנה הסברים והבהרות לציונים שנתנה.
לוועדת המכרזים שמורה האפשרות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול הצעה אשר תקבל ציון
מקצועי נמוך מ( 80%-כלומר ,נמוך מ 56-נק') .במקרה זה הצעה הכספית של המציע לא תפתח ולא
תיבחן בשקלול ציון איכות ומחיר.
19.3

בחינת הצעת מחיר:
19.3.1

ועדת המכרזים תשווה את הצעות המחיר בהתאם למוגש בנספח א'.

19.3.2

תחשיב העלות יבוצע כדלקמן:



אחוז דמי ניהול מבוקשים בגין ניהול תקציב גוגל (כולל יוטיוב) ,פייסבוק ,כפול  Xתקציב
משוער של 600,000ש"ח.

ועוד +


אחוז דמי ניהול מבוקשים בגין קידום תוכן (אאוטבריין /טאבולה) ,קידום תוכן וידאו
(ארטימדיה) ,מדיה פרוגרמטית כפול  Xתקציב משוער של .₪ 100,000

פחות -


אחוז החזרי עמלה מוצעים בגין הסכמי מדיה דיספליי כפול  Xתקציב משוער של .₪ 500,000

ועוד +


עלות ריטיינר חודשי בגין שירותי קריאייטיב כפול  12 Xחודשים.

ועוד +


עלות כתיבת כתבת תוכן– (עד  250מילים) כפול  2( 24 Xמודעות בחודש).

ועוד +


כתיבת כתבת תוכן– (עד  700-800מילים) כפול  2( 24 Xמודעות בחודש).

ועוד +


עלות הפקת רדיו – תשדיר  20שניות כפול 6 Xהפקות בשנה

______________________________________
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19.3.3

19.3.4

19.4

שקלול איכות ומחיר:
19.4.1

דירוג ההצעות יתבצע בהתאם לשקלול של  70%לציון האיכות המקצועית ו 30% -לציון
הצעת מחיר.

19.4.2

ניקוד ההצעה יהא סך הנקודות המתקבל מחיבור הניקוד בפרק הערכה מקצועית עם
הניקוד בפרק הצעת מחיר.
בחירת הצעה זוכה במקרה בו שניים או יותר מהמצעים יקבלו את הציון הזהה
המשוקלל הגבוה ביותר.

19.4.3

.20

נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן:
20.1

שאלות הספקים משתתפי המכרז  ,בנושא מפרט השירותים ובנושא חוזה ההתקשרות ,תוגשנה
בכתב (דואר אלקטרוני או פקס) לנציג המכללה ,כמפורט בסעיף  23להלן ,עד לתאריך 15.10.2017
בשעה  12:00ועד בכלל .ועדת המכרזים אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה
לאחר מועד זה.
על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במסמכי המכרז מתייחסת השאלה.

20.3

תשובות המכללה להשאלות שהתקבלו תישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני .באחריות המציע
לוודא קבלת מענה לשאלות .התשובות שיינתנו על ידי וועדת המכרזים לשאלות המציעים
הפוטנציאליים יחשבו לחלק מתנאי המכרז.

20.2

.21

המציע שהצעת המחיר שלו תקבל את הציון הכספי הגבוה ביותר יקבל בגין אמת
מידה זו  30נקודות .שאר ההצעות תבחנה לעומת ההצעה הכספית ,ותקבלנה מספר
נקודות בהתאם ליחס בין ציון הכספי של ההצעה הנבחנת לבין "ההצעה הכספית",
כפול .30
מובהר ומודגש ,כי יש להגדיר מחירים ריאליים בהתאם למקובל בשוק ,בכל מרכיבי
העלות .במידה וועדת המכרזים תתרשם כי הצעת המציע איננה מורכבת ממחירים
ריאליים כאמור ,ועדת המכרזים תהא רשאית לראות בכך כסיבה מספקת לפסילת
הצעת המציע.

סבב מצגות:
21.1

המכללה תזמן את המציעים ,כולם או חלקם ,לסבב מצגות אשר יתקיים בין התאריכים ה-
 14.11.2017ועד ה .15.11.2017-על המציעים לשריין מועדים אילו להצגת המצגת וביצוע
ראיונות בהשתתפות ראש הצוות והצוות המוצע מטעם המציע .נדרשת נוכחות מלאה של חברי
הצוות מטעם המציע.

21.2

הודעה בדבר זימון המציעים לראיון לשם הצגת המצגות תימסר למציעים עד ליום .2.11.2017

.22

המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם.

.23

איש קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז :אביעד חן – מנהל הרכש מייל aviadc@afeka.ac.il

______________________________________
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.24

טבלת לוח זמנים מרוכזת:

פעילות
מועד משוער יציאה למכרז

מועד
17.9.2017

מועד אחרון לשליחת שאלות

15.10.2017
עד לא יאוחר
מהשעה 12:00
18.10.2017

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים
שלב של בחינת עמידת
ההצעות בתנאי הסף
המנהליים ומקצועיים
הודעה למציעים אשר עמדו
בתנאי הסף בדבר זימון
מציעים לביצוע מצגת
סבב מצגות וראיונות עם
ראש הצוות והצוות המוצע.
מציעים שעמדו בתנאי הסף
מועד משוער לקביעת מציע
זוכה
מועד תחילת אספקת
השירותים

29.10.2017

מועד משוער למתן תשובות

2.11.2017

הערות
יבוצע באמצעות מייל aviadc@afeka.ac.il
אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם
למסמכי המכרז חתומים.
תיבת המכרזים הממוקמת בבני אפריים  218ת"א חדר
ב9-
ההודעה תכלול מועד הזימון ושעה .לכל מציע יוקצו שעה
וחצי (  60דקות למצגת וחצי שעה לשאלות המכללה).

 15-16.11.2017על המציעים לשריין מועד זה להצגת המצגות וראיונות
עם ראש הצוות והצוות המוצע.
נדרשת חובת נוכחות של כל חברי הצוות המוצע.
23.11.2017
01.12.2017

המועדים המשוערים המצוינים לעיל הנם לצורכי הצגה ומידע בלבד ואינם מהווים התחייבות
כלשהי!

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
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הצהרת המציע
הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל ,וחתימתי על נוסח ההסכם
המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

_______________ _____________________
שם מלא של המציע
תאריך

____________________
חתימת המציע

אימות חתימה/ות
אם המציע הוא תאגיד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרחוב _________________________ ,מאשר כי ה"ה
______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל ,וכי חתימתם
מחייבת את התאגיד.
_____________ _______________________
(שם פרטי ושם משפחה) עו"ד/רו"ח
תאריך

חתימת מציע פרטי
_______________
חתימה
שם

____________

_______________
חתימה
שם

_____________

אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרחוב _________________________ ,מאשר כי החתימות
הנ"ל הנן חתימותיהם של ה"ה _________________________________ ,שזהותם הוכחה בפני להנחת
דעתי.
_______________ ______________________
(שם פרטי ושם שפחה) עו"ד/רו"ח
תאריך

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
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הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום __ בחודש _______ 2017
בין:

אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (ע.ר).
מספר עמותה 580260164
(להלן" :המכללה")
מצד אחד;

לבין:

_________________________
ח.פ______________________ .
מרחוב ____________________
(להלן" :החברה")

הואיל:

והמכללה מעוניינת בקבלת שירותי ניהול מדיה דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום ,פרסמה מכרז פומבי
לבחירת ספק לשירותים אלה;
והחברה העוסקת במתן שירותי ניהול מדיה דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום ,זכתה במכרז האמור
והיא מעוניינת לספק למכללה את השירותים האמורים וכן שירותים נלווים נוספים ,הכל
כמפורט בהסכם זה להלן;
והצדדים מבקשים להסדיר את מסכת היחסים ביניהם בכל הנוגע למתן השירותים האמורים
לעיל ,אופן נתינתם ,התמורה עבורם וכל הכרוך והנובע מכך הכל כמפורט להלן בהסכם זה;

מצד שני;

והואיל:

והואיל:

אי לכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא וכותרות
א .המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.
ב .כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא תשמשנה כאמצעי לפירוש הוראות ההסכם.
 .2הנספחים
הנספחים להסכם זה הנם כדלקמן:
נספח א'

הצעת המחיר

נספח ב'

מפרט השירותים

נספח ב' 1

דרישות ופרטי אנשי הצוות המוצעים מטעם החברה

נספח ב' 2

תמחור עלויות ערוצי מדיה Offline

נספח ג'

תצהיר החברה

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה

- 16 -

נספח ד' 1

נוסח הערבות הבנקאית – ערבות ביצוע

נספח ד' 2

נוסח הערבות הבנקאית – ערבות הגשה

נספח ה' 1

אישור קיום ביטוחים

נספח ה' 2

אישור מוקדם לתנאי ביטוח

נספח ו'

התחייבות לשמירת סודיות

נספח ז'

הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

נספח ח'

בריף המכללה

 .3הגדרות

למילים ולביטויים שלהלן תהיה בהסכם זה משמעות כמפורש לצידם:

א" .השירותים" – שירותי ניהול מדיה דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום ,המפורטים בנספח ב' להסכם זה
(מפרט השירותים) ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעייל ,לרבות השירותים המפורטים להלן :
 .1גיבוש אסטרטגיה פרסומית למכללה באופן כללי ובנפרד לכל אחת מהיחידות האקדמיות
שבמכללה וכל יחידה אקדמית חדשה שתוקם במכללה או שתצורף לפעילות המכללה כנגזרת
מהאסטרטגיה הכלל מכללתית.
 .2גיבוש קמפיינים פרסומיים וביצועם.
 .3קניית מדיה.
 .4ליווי המכללה במהלך כל תקופת ההתקשרות באספקטים הפרסומיים בפרט והשיווקיים בכלל.
 .5שירותי רכישה וניהול מדיה דיגיטלית.
 .6שירותי קריאייטיב  -קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים ,מודעות ,באנרים ,דיוורים וכו'.
 .7לימוד ובחינת נושאי הזהות הארגונית ,המסר הארגוני ,הצהרת המשימה ,אסטרטגית
השיווק ,ניהול השיווק ,הפרסום ויחסי הציבור של המכללה ,ניתוח שווקים נוכחיים
ופוטנציאלים של המכללה והכנת תכנית פרסום מפורטת על יסוד כל אלה (להלן" :תוכנית
הפרסום").
 .8העמדה לרשות המכללה של מלוא הידע והניסיון שצברה החברה בתחומי הפרסום והמדיה
השונים ,תוך מתן ייעוץ שוטף לקידום שיווק ומכירות של המכללה ומוצריה ,ייעוץ בנושאי
השיווק ,הפרסום ושירות ללקוחות.
 .9הכנת תקציב מפורט עפ"י תוכנית הפרסום ,הכולל אומדן עלויות והוצאות של כל שירותי
הפרסום באופן מפורט ומדויק ,לרבות עלויות צינורות הפרסום וחומרי הפרסום (להלן:
"התקציב").
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 .10הוצאה אל הפועל של תוכנית הפרסום ,לאחר שתאושר בכתב בידי המכללה ,כפי שתעודכן מזמן
לזמן ,וזאת במסגרת התקציב המאושר ובייחוד:
א.

הזמנה ,עבור המכללה ,של שטח פרסום או זמן שידור באמצעי התקשורת או אמצעים
אחרים שהמכללה תשתמש בהם לפרסומת תוך הבטחת ולהבטיח קבלת המחירים
הנוחים ביותר שניתן להשיג ,תוך באמצעות ניהול משא ומתן כמתבקש ,וכל זאת
בתיאום עם המכללה.

ב.

הגשת דברי ואביזרי הפרסומת לביצוע ,בצרוף הוראות נאותות ופירוט תנאים ברורים
ומחייבים לצינורות הפרסום ולספקים ,ובייחוד בכל הנוגע למיקומן של מודעות,
לשיבוצן בהתאם למוזמן או בהתאם להוראות המכללה ,ותאום קבלת שירותים מכל
בעלי המקצוע וקבלני המשנה המעורבים.

ג.

בדיקה ,אימות ופיקוח על טיב הביצוע של מודעות בעיתונות הכתובה ,בפרסום חוצות,
בתשדירי רדיו וטלוויזיה ,ובפרסום במדיה הדיגיטלית ,לרבות רשת האינטרנט ,הקרנות
או אמצעים אחרים שהוצאו לפועל ע"י צינורות הפרסום ,בצורה שבה נעשה הדבר בדרך
כלל ע"י חברת פרסום ברמה הגבוהה ביותר ,ובאופן המקצועי ביותר.

ד.

ביקורת חשבונות המוגשים לתשלום ע"י צינורות הפרסום ,ספקים ונותני שירותים ,לפני
הגשתם למכללה ,ותשלומם בהתאם לאישורה המוקדם של המכללה.

ה.

אספקה ,שמירה ואחזקה הולמת של כל חומרי הפרסום שהינם רכוש המכללה ,והבטחת
החזרתם לידי המכללה לאחר השימוש בהם ע"י צד שלישי ,או שמירתם והעמדתם
לרשות המכללה בכל עת לפי דרישתה ,גם אם הגיעה סכם זה לסיומו ,ככל שהדבר
אפשרי.

ו.

מתן דו"חות רבעוניים או שנתיים או כפי שתדרוש המכללה מזמן לזמן ,והערכות
מפורטות על ביצוע התוכניות שאושרו ע"י המכללה ותוצאותיהן ,כמו גם דיווח על
השימוש בתקציב שאושר לכך ,ועל חריגה כלשהי מהתקציב וחריגה מלוחות זמנים
שנקבעו ואושרו.

ב" .צינורות פרסום"  -כל אמצעי וכל ספקי הפרסום למיניהם ,לרבות ערוצי הטלוויזיה השונים,
כבלים ,לוויינים ,סרטי קולנוע ווידאו ,מדיה דיגיטאלית לא כולל אתרי לימודים ,אינטרנט ,ערוצי
רדיו ,עיתונות כתובה ,פרסום חוצות ,תקשורת מחשבים ,לוחות מודעות ,מוצרי פרסום ותדמית,
דפוס ,תערוכות וכיוצ"ב.
ג" .חומרי פרסום" – חומרים המשמשים ליצירת פרסומות לרבות סרטי-קול ,קלטות ,תקליטורים,
קבצים ,סקיצות ,ציורים ,צילומים ,פילמים ,הפרדות צבע ,שקופיות ,גלופות ,תשלילים וכיוצ"ב.
ד" .המכרז"  -המכרז הפומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב ופרסום שפרסמה
המכללה ושבו זכתה החברה .
ה" .החברה" – משרד הפרסום אשר הצעתו זכתה במכרז.
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 .4למהות ההתקשרות שבין הצדדים
א .החברה מתחייבת בזאת לספק למכללה את השירותים ,כהגדרתם במבוא להסכם זה ובנספח ב'
להסכם ולבצעם  ,וזאת החל ממועד תחילת הסכם זה ועד למועד סיומו ,והכל בתיאום מלא עם
נציגיה המוסמכים של המכללה.
ב .במסגרת אספקת השירותים ,החברה תכין תוכנית פרסום ושיווק מפורטת ותגיש אותה למכללה
יחד עם הצעת תקציב .עם אישור ,בכתב ,של התוכנית והתקציב על ידי המכללה תוציא החברה
את התוכנית אל הפועל וזאת במסגרת התקציב המאושר ועל -פי לוח הזמנים המוסכם.
 .5הצהרות והתחייבויות החברה
החברה מצהירה בזאת כדלקמן:
א .כי היא מקיימת את כל תנאי הסף אשר פורטו במסמכי המכרז.
ב .היא מתמחה בניהול קמפיינים בכלל המדיות והערוצים בארץ הן  Onlineוהן  ,Offlineבדגש על
פעילות וניהול מדיה דיגיטלית.
ג .כי ברשותה כוח האדם ,הציוד ,המכשירים ,הידע ,הניסיון ,האמצעים והיכולת הטכנית והכלכלית
הדרושים על מנת לספק את השירותים למכללה על פי דרישותיה ולקיים את התחייבויותיה על-פי
הסכם זה ,במלואן ובמועדן ,בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.
ד .אין מניעה חוקית ,חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או להפריע לקיום
התחייבויותיה ע"פ הוראות הסכם זה.
ה .כי בחנה את אופי הפעילות של המכללה ,צרכיה וכל שאר הנתונים ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,תנאי העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיה בהתאם להסכם זה ,ומצאה אותם
מתאימים על מנת לאפשר לה לבצע את כל התחייבויותיה על פי ההסכם ,על הצד הטוב ביותר.
החברה מתחייבת בזאת כדלקמן:
ו .לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם זה ,במומחיות ,בנאמנות ובמהימנות ,ולשמור על
האינטרסים של המכללה.
ז .להעניק למכללה את השירותים בשקידה ,בנאמנות ,במיומנות ובמומחיות גבוהה ,תוך השקעת
מירב המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל הידע לביצועם והכל תוך מילוי דייקני של הוראות
הסכם זה וההוראות שיינתנו ללה מזמן לזמן על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה ,וכל זאת תוך
שמירה על מסגרת התקציב ,על לוח הזמנים ועל האינטרסים של המכללה.
ח .לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה אחר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע
השירותים ,או כל חלק מהם ,ובהתאם לשינויים שיחולו בהם במידה ויחולו.
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 .6סודיות ואיסור ניגוד-עניינים
א .במשך תוקפו של הסכם זה ,כמו גם בכל עת לאחר שיבוא אל קיצו מכל סיבה שהיא ,מקבלת
החברה על עצמה לשמור בסודיות מוחלטת ולנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת להבטיח כי
עובדיה ,סוכניה ,קבלני המשנה שלה וכל יתר הפועלים מטעמה ,ישמרו על סודיות מלאה ביחס
לכל העניינים ,הפרטים והנתונים הנוגעים למכללה שיגיעו לידיעתם תוך כדי ועקב מתן השירותים
וביצוע התחייבויות החברה בהתאם להוראות הסכם זה ,וביחס לכל העניינים החסויים או
הסודיים הנוגעים למכללה ,שהגיעו לידיעתה בכל דרך שהיא במשך תקופת קיומו שלהסכם זה.
לרבות ובכלל זאת  ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור :תכניות אסטרטגיות ,תכניות שיווק ,תכניות
פרסום ,כל מידע שעבר בין הצדדים במסגרת עבודתם המשותפת על פי הסכם זה ,סודות מקצועיים
כרשימת סטודנטים ,מחקרי שיווק ,מוצרים (תכניות לימודים) בפיתוח וכיוצ"ב.
ב .המכללה זכאית לדרוש כי החברה תחתים את עובדי החברה באופן אישי וצדדים שלישיים או קבלני
משנה שהיא מעסיקה במסגרת הסכם זה ,על כתב סודיות הכולל סעיף סודיות כאמור לעיל.
ג .עלה חברה לקבל הסכמת נציג המכללה ,מראש ,לפני כל פנייה או התקשרות שלה עם עובדי
המכללה ,סטודנטים ,נותני שירותים וכד'
.
ד .החברה ,לרבות עובדיה וכל גורם אחר מטעמה ,מתחייבת בזאת להימנע ,במשך כל תקופת תוקפו של
הסכם זה ,מלהעניק ,בין במישרין ובין בעקיפין שירותי פרסום לכל אדם או גוף כלשהו העוסק בכל
פעילות המתחרה באופן ישיר בפעילות של המכללה ,או שהשירותים שהוא מעניק מתחרים באופן
ישיר בשירותים שמעניקה מכללה ,ללא הסכמתה המוקדמת ,מראש ובכתב ,של המכללה. ,
ה .החברה מתחייבת להודיע למכללה ,במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה ,על כל רכישת זיכיון,
בעלות או שותפות כלשהם ,ישירות ו/או בעקיפין בצינורות פרסום אשר המכללה עשויה להיזקק
להם במסגרת שירותי הפרסום .החברה תצרף לנוסח הסכם הצהרה בדבר בעלותה הנוכחית על
צינורות פרסום ,שותפותה בהם או קבלת זיכיון לפרסום בהם.
ו .החברה מתחייבת להודיע למכללה ,במשך כל תוקפו של הסכם זה ,על כל עסקה שכתוצאה ממנה
התמזגה החברה ו/או פעילותה ו/או קיימה פעילות משותפת ו/או תקציב משותף עם סוכנות
אחרת ,במידה וקיים חשש שעקב כך לחברה תהיה נגיעה לפעילות של מתחרה של המכללה.
 .7אישור מוקדם בכתב להוצאות הפרסום וביטולן
א .החברה תדאג לקבלת אישור מוקדם בכתב של המכללה על כל ההוצאות ,תשלומים מכל סוג שהוא
ועל כל התחייבות שהחברה עשויה ליטול על עצמה עבור המכללה במסגרת ההתקשרות ואספקת
השירותים למכללה.
ב .המכללה לא תהיה חייבת לשלם או להחזיר כל הוצאה או תשלום ,או להכיר או לכבד כל
התחייבות שנעשתה ע"י החברה או שהחברה קיבלה על עצמה עבור המכללה ,אם נעשו ללא אישור
מוקדם בכתב של המכללה .מובהר בזאת ,כי כל התקשרות בין החברה לבין צד ג' ,לרבות
התקשרות הכרוכה בהוצאה כלשהי הנובעת מאספקת השירותים עפ"י הסכם זה ,תעשה אך ורק
בכתב ,כולל העסקת בעלי מקצוע ספציפיים כשחקנים ,ניצבים ,במאים ,אומנים וכיוצ"ב.
ג .אם המכללה תגביל פרסומיה או תתנה אותם בתנאים מסוימים ,כגון מחיר ,מיקום הפרסום ,מועד
הופעתה ,הגבלת מספר הפרסומים המקבילים של מפרסמים אחרים באותו מקום ובאותו זמן וכו'
יותנה תשלום המכללה בעד אותו פרסום או אותם הפרסומים ,גם במילוי תנאים מיוחדים אלה.
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ד.

ה.
ו.
ז.

המכללה תהיה זכאית לשנות ,לבטל ,להפסיק או לדחות כל תוכנית פרסום או תוכניות וכל עבודה
או עבודות תוך כדי מהלכן ,אף אם אושרו במסגרת התקציב המאושר ,והחברה תנקוט מיד פעולה
נאותה כדי להוציא אל הפועל את הוראות המכללה בנוגע לכך ,לרבות כלפי צינורות הפרסום ויצרני
חומרי הפרסום .במקרה של ביטול ,החברה תדאג ליידע את המכללה ולקבל אישורה בכתב על
ההוצאות שבהן תחויב המכללה בהם כתוצאה מהביטול.
בכל מקרה של הפקת סרט או קמפיין פרסומי כלשהו תדאג החברה כי בחוזה ההפקה יפורטו
הוצאות שהמכללה תחויב בהן במקרה של ביטול בכל אחד משלבי ההפקה.
כל חוזה ו/או התחייבות כספית יהיו חייבים באישור מראש ובכתב של מורשי החתימה של המכללה
למען הסר ספק מובהר ,כי המכללה לא תהיה מחויבת לשאת בכל הוצאה שהיא שלא אושרה בכתב
ומראש על ידי מורשי החתימה מטעם המכללה.

 .8מנהלים ותקציבאים ממונים ע"י החברה
א .על הטיפול בתקציב המכללה בחברה יהא אחראי אחד משותפי החברה ,שתחתיו ישרתו חברי
הצוות והמפורטים בנספח ב' 1להסכם ,שימונו לכך במיוחד ,יהיו אחראים לכל החומרים שיוכנו
עבור המכללה ויפקחו על ביצוע ואופן מתן השירותים למכללה על-ידי החברה לפי הסכם זה (להלן:
"המנהל האחראי").
ב .המכללה תהי ה זכאית להורות לחברה להחליף כל עובד בצוות העומד ישירות מול המכללה בקשר
עם התקשרות זו ,עפ"י שיקול דעתה המוחלט ,והחברה תענה לדרישות המכללה כאמור באופן
מידי.
 .9זכויות יוצרים – אחריות
א .חשבונות גוגל ופייסבוק יהיו תחת ה MCC -של המכללה ,והזכויות בהם לרבות רשימת האודיינס
(הדאטה ,רשימות הקהלים)  ,הדאטה הצבורה ,הרימרקטיניג והמודעות יהיו שייכים למכללה
והחברה ו/או מי מטעמה לא יוכלו לעשות שימוש כלשהו בכל הנ"ל מעבר למה שאושר על ידי
המכללה .למכללה נשמרת הזכות להעביר את המידע והנתונים הנצברים בחשבונה מספק אחד
למשנהו .עם זאת ,לזוכה לא תהיה הזכות להעברת הנתונים לכל גורם שהוא ללא אישור המכללה
,מראש ובכתב.
ב .המכללה תהא בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל סוג שהוא ,בין
זכויות קניין רוחניות ובין רישיונות שימוש ,מדגמים ,סימן רשום ,פטנט וכיוצ"ב – המוקנים עפ"י
דין (להלן" :מלוא הזכויות") ,בכל היצירות ,הפרסומות ,הרעיונות ,שיטות השיווק ,התהליכים,
חומרי הפרסום וכיוצ"ב ,אשר ייווצרו או נרכשו לצורך אספקת השירותים עפ"י הסכם זה ,בין
מהחברה ובין מצדדים שלישיים ,לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור ,היצירות המפורטות
כדלקמן :טקסט או טקסט אמנותי ,עיצוב ,גרפיקה ודברי אמנות אחרים ,סרטונים ,תשדירים,
לחנים ,הקלטות ,ג'ינגלים ,מאמרים ,סיסמאות ,תצוגות ,חומרי פרסום ,מוצרי תדמית ותצלומים
שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה – בין אם נעשה בהם שימוש ובין אם לאו (להלן" :היצירות").
ג .החברה ,בהזמינה שירותי פרסום מצינורות הפרסום או מיוצרים בהתאם להסכם זה ,תתנה תנאי
ותשיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר ,שלפיו הם מעבירים לרשות המכללה את מלוא
הזכויות ביצירות באופן בלעדי ,ללא כל הגבלה  ,לרבות שחרור מתשלום תמלוגים כלשהם ולרבות
הזכות להעביר את נשוא הזכות לצד ג' או לעשות שימוש כלשהו בזכות – מסחרי או אחר –ולרבות
שחרור מכל טענה ו/או תביעה בגין הפרת זכויות ו/או הפרת חוק .לחילופין ,תציג החברה הסכם
המגדיר זכויות אלה ומגבלות צד ג' לאישורה המוקדם של המכללה.
ד .מוסכם במפורש ,של מכללה זכות מוחלטת לייצר ,לשדר ,להקרין ,להפיץ ,לתרגם ,להכניס כל שינוי
או תיקון ,צמצום או הרחבה כפי שנראה לה ,בכל יצירה ,רעיון ,תהליך וחומר פרסומי שנרכשו עלי
דה .על החברה להבטיח הלכה למעשה אפשרות של מימוש זכות זו ע"י המכללה – ע"י הכללת
תנאים מתאימים בהסכמים או הסדרים עם הנוגעים בדבר ,לרבות ויתור מפורש של היוצר על
זכותו המוסרית למנוע שינויים עפ"י חוק זכויות יוצרים.
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 - 21ואולם ,במידה ש המכללה תבחר לבצע שינויים כלשהם ביצירות ,ללא אישור מראש ובכתב של
החברה ,אזי במידה ושתוגש תביעה המתייחסת לשינויים האמורים ,תהה החברה פטורה מאחריות
בנוגע לשינויים אלה.
ה .מוסכם בזאת במפורש ,שהמכללה תהא משוחררת מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות כלשהי,
לרבות זכות יוצרים או זכות מבצעים ,ביצירות והחברה תהיה האחראית היחידה לגבי כל תביעה
שתבוא כתוצאה מאי הבטחת זכויות המכללה בחומרים ,כאמור בהסכם זה.החברה תפצה ותשפה
את המכללה בגין כל סכום שתחויב בו ,כולל הוצאותיה המשפטיות של המכללה ,אם תחויב,
כתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה ע"י החברה.
ו .החברה תוודא ותבטיח מראש ,כי במסגרת השירותים שתספק למכללה לא ייכלל פרסום אשר יש בו
חשש להוצאת לשון הרע על צד שלישי או חשש לפגיעה בזכות לפרטיות או חשש להפרה של זכויות
יוצרים של צד ג' כלשהו ,ותדאג להביא לידיעת המכללה ,מראש ,כל חשש כזה ולקבל אישורה
המוקדם בכתב של המכללה לעשיית שימוש באותם חומרים .החברה תוודא ותבטיח כי כל פרסום
שייעשה במסגרת השירותים שתספק למכללה ,ייעשה בטוב טעם ובאופן שלא יהיה בו כדי לפגוע
בקבוצה כלשהי באוכלוסייה ותדאג לקבל אישור המכללה מראש ובכתב ,לכל פרסום אשר עולה
ממנו חשש כזה.
ז .החברה תהיה האחראית הבלעדית במקרה ויסתבר כי בפרסום כלשהו יש משום עבירה על החוק,
לרבות החוקים העוסקים בפרסום פוגע ,הגבלות על פרסומת לקטינים ,הטעיה בפרסום ,וכיוצ"ב,
או אם פעילותה פגעה בזכות הפרטיות או בזכות חיסיון מאגרי מידע או עברה על החוק או פעלה
בניגוד לרישיון שקיבלה מהרשויות או בוצעה ללא היתר פעילות כלשהי הטעונה היתר ,אלא אם
הפנתה את תשומת לב המכללה לחשש זה מראש ובכתב ,תוך שפירטה את סיבת החשש והמכללה
הורתה לה לבצע את הפרסום או אישרה לה בכתב לנקוט פעולה ספציפית.
 .10התמורה בגין קבלת השירותים
א .בגין אספקת השירותים וקיום כל ההתחייבויות החברה על-פי הסכם זה ,במלואם ובמועדם,
לשביעות רצונה המלא של המכללה ,תהא החברה זכאית לתשלום התמורה המפורטת בנספח א'
להסכם זה ,בהתאם לסוגי השירות שתעניק למכללה מזמן לזמן.
ב .מובהר בזאת כי התקציב הפרסום המשוער של המכללה עומד על כ  2.5מיליון  ₪בשנה אקדמית .
ואולם ,מובהר בזאת כי התקציב האמור עלול להשתנות בהתאם להחלטות המכללה ו  /או
מגבלות תקציביות והחברה מצהירה כי לא תהיינה לה טענות ואו תביעות בגין שינויים בתקציב
האמור.
ג .התמורה בנספח א' מהווה את התמורה הסופית והכוללת אשר תשולם לחברה בגין כל השירותים
וההוצאות האפשריות בהן תישא החברה לשם מתן שירותי הפרסום והשיווק ,לרבות מסים,
היטלים ,תשלומי איגוד מקצועי ,תשלומים לספקים ,עלויות מחירים ,ריבית וכיוצ"ב (בהפחתת
המע"מ הכלול בעלויות) .מובהר בזאת כי החברה לא תהא זכאית לכל תשלום נוסף מהמכללה בגין
הענקת השירותים מכוח הסכם זה.
 .11חיובים בעד פרסום והוצאות הפקה וייצור
א .חשבונות גוגל ופייסבוק יהיו תחת ה –  mccשל המכללה ולספק תהיה גישה לניהול הקמפיין
והפעילות השוטפת .התשלום עבור רכישת המדיה ישולם ישירות לגוגל ולפייסבוק ע"י המכללה.
ב .בגין הפעילות בגוגל ובפייסבוק תשלם המכללה למשרד הפרסום דמי ניהול בגובה אשר יקבע בנספח
א'.
ג .בגין רכישת מדיה דיספליי יתקבלו אחת לשנה החזרי עמלות בכפוף להפקת דוח"ות וכמפורט בנספח
א' – הצעת המחיר.
ד .המכללה לא תשלם שום עמלת פרסום למשרד הפרסום בגין פעילויות וקמפיינים במדיות השונות ב
 onlineו .offline
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ה.

ו.

ז.
ח.

המכללה תשלם לחברה בגין עלות הפרסום בצינורות הפרסום שנרכשו עבורה ע"י החברה לפי
הסכם זה בהתאם למחירים הממשיים שהושגו מול המדיה ,לאחר ניכוי כל העמלות ,ההנחות
וההטבות שהושגו ע"י החברה בנוגע לכל צינור פרסום..
המכללה תשלם לחברה בגין הוצאות שתוציא לצרכי הפקה (כגון :צילומים ,הקלטות ,הלחנה,
תזמור ,הדפסות ,דיגיטל וכו') ,שיקנו א והוצאו לפועל על-ידי צדדים שלישיים למען המכללה,
כשאלה יהיו בהתאם להזמנות מאושרות בכתב ע"י המכללה ובכפוף להצעות מחיר צד ג' אשר
הוצגו למכללה מבעוד מועד.
החברה תעשה את כל הדרוש בכדי שמחירי המדיה יהיו ,בכל מקרה ,בשיעור הנמוך ביותר שניתן
להשיגו .החברה לא תוותר על כל הנחה ,ואף לא תסכים לכך שבמקומן יינתנו לה או לבעלי מניותיה
או למנהליה או לעובדיה ,במישרין או בעקיפין ,כל טובות הנאה שהן.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש גם את המדיה באופן ישיר מגופי המדיה השונים ושלא
באמצעות משרד הפרסום .במקרה שהמכללה תממש זכותה זו התשלום לגופי המדיה השונים יועבר
ישירות ע"י המכללה אליהם (ולא באמצעות משרד הפרסום).משרד הפרסום לא יהא רשאי לגבות
עמלה מגופי מדיה בגין פעילות פרסומית המוזמנת ע"י המכללה באופן ישיר ,ובהתאם ,חל איסור
מוחלט על משרד הפרסום לפנות באופן עצמאי לגופי מדיה ולבקש הצעות מחיר עבור המכללה ,אלא
אם נתבקש לעשות כן ע"י המכללה ובכתב .למשרד הפרסום לא תהיה שום עילה לדרוש תשלום נוסף
ו/או עמלות מדיה

 .12תנאי התשלום
א .בגין שירותים הניתנים בריטיינר חודשי קבוע ,תפיק המכללה הזמנה  /הזמנות שנתיות משוערות.
לא מבין סעיף זה.
ב .החברה תגיש למכללה חשבונית בגין תשלומי הריטיינר החודשי הקבוע בגין השירותים שאושרו
ובהתאם לנספח א' – הצעת המחיר.
ג .החברה תגיש למכללה ריכוז של חיובי עלויות צינורות וחומרי הפרסום שאושרו מראש על ידי
המכללה לרבות גוגל ,פייסבוק ,מובייל דיספליי ,הפקות ,ועוד ,.עד ה 10-בכל חודש בגין החודש
הקודם ,בצרוף חשבונית מס שתתייחס לפרסום שבוצע בחודש הקודם וזאת  ,לאחר שכל החיובים
יבדקו ויאושרו לתשלום ע"י החברה  .לריכוז יצורפו האישורים החתומים מראש אשר ניתנו על ידי
המכללה לביצוע ההוצאות.
ד .החברה תיידע את המכללה על ההנחות הניתנות ע"י צינורות הפרסום עקב תשלום במזומנים או
עקב הקדמת תשלום .מוסכם במפורש ,שאם המכללה תבחר בכך ,תחייב החברה את המכללה לפי
התעריף המבוסס על הנחות אלה והמכללה תשלם לחברה את המגיע במועד הנגזר מתעריף זה.
ה .למען הסר ספק מובהר בזאת , ,כי עצם ביצוע תשלום כלשה ובפועל ע"י המכללה לא יהווה ראיה
כי התשלום או ההוצאה נבדקו או אושרו ע"י המכללה וכי אין עליהם עוררין עוד.
ו .התשלום לחברה יבוצע בתנאי תשלום של שוטף .45 +
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 .13יחסי הצדדים
א .מוסכם במפורש ,כי בביצוע התחייבות החברה וכל מי שיפעל מטעמה עפ"י הסכם זה ,פועלת החברה
כקבלן עצמאי ,ואין ולא יוצרו בין החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי הפועל מטעמה לבין המכללה
יחסי עובד – מעביד וזאת גם אם מי מעובדי החברה ו/או הפועל מטעמה יוצב לתקופה ממושכת
במכללה.
ב .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מוצהר בין הצדדים כי החברה ,עובדיה או משרתיה לא יהיו
זכאים לכל תשלום הנושא אופי של פיצויי פיטורין ,בכל מקרה של הפסקת הסכם זה מכל סיבה
שהיא.
ג .החברה מתחייבת לשפות את המכללה בגין כל תשלום שתחויב המכללה על ידי ערכאה שיפוטית
מוסמכת לשלם לעובד החברה או למי שפועל מטעמה בגין הקשרים שבין החברה לבין עובד או פועל
כאמור.
ד .עוד מוסכם בזאת מפורשות  ,כי אם יפסק בעתיד ,על ידי בית משפט מוסמך ,כי מתקיימים יחסי
עובד-מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי החברה ,יחושבו זכויותיו של עובד כאמור על בסיס "שכר
מינימום" ,כפי שהוא נקבע מזמן לזמן  ,והחברה תהא חייבת להשיב למכללה כל סכום ששולם לה
ביתר.

 .14תקופת ההסכם וסיומו
א .הסכם זה נכרת לתקופה של  12חודשים ,שתחילתה ביום  01.12.2017וסופה ביום 30.11.2018
(להלן" :תקופת ההתקשרות"),
ב .למכללה נתונה האופציה ,להאריך – לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי  , -את תקופת ההתקשרות
לעד ארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,וזאת ,במתן הודעה בכתב על כך הודעה שתינתן
לחברה לפחות  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות המקורית או תם כל תקופה נוספת.
ג .למכללה שמורה האופציה להרחיב את היקף השירותים שתעניק לה החברה בהתאם למוגדר
בהסכם זה ,והכל בהתאם למסגרות התקציב אשר יאושרו על-ידי הנהלת המכללה.
ד .מוסכם בזאת מפורשות כי חרף האמור בסעיף קטן א' דלעיל ,תהיה המכללה רשאית להביא הסכם
זה לכדי סיום בכל עת ,הן במהלך תקופת ההתקשרות הן במהלך כל תקופה נוספת וזאת בהתאם
לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ומבלי שיהיה עליה לנמק החלטתה ,ובלבד שתיתן לחברה הודעה
מוקדמת בת  30יום לפחות בדבר רצונה להפסיק את ההתקשרות כאמור .החברה מצהירה בזאת ,כי
לא תהא לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המכללה בגין ביטול ההתקשרות עמה מכוח סעיף
קטן זה למעט קבלת התמורה בגין השירותים אשר סופקו על-ידה למכללה עד למועד סיום
ההתקשרות כאמור.
ה .כל הסכם שתערוך החברה עם צד שלישי בהתאם להרשאת המכללה ,יהא בתוקף אך ורק לתקופה
שתאשר המכללה ,מראש ובכתב
ו .במועד סיום הסכם זה ,תעביר החברה למכללה ותעמיד לרשותה כל רכוש ,חומרים וזכויות
שבפיקוחה או ברשותה של החברה ו/או הנמצאים בידי צינורות פרסום והשייכים למכללה ,וכל
מידע אחר ומעודכן הנוגע למכללה ,כולל חומר שלא נעשה בו שימוש ותבצע חפיפה מסודרת עם
נותן השירותים החלופי שייבחר על-יד המכללה .מובהר בזאת ,כי כל חומרי הפרסום ו/או היצירות
שימצאו אצל צינורות הפרסום או צדדים שלישיים אחרים אשר יוצרו במסגרת הסכם זה ,שייכים
למכללה .כך תבהיר החברה לצדדים שלישיים טרם העברת החומרים לידיהם.
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ז .מוסכם בזאת מפורשות כי עם סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיו החברה ולא איש
מעובדיה או משרתיה ,זכאים לכל תשלום בגין הפסקת ההסכם.
ח .מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כי החברה לא תהיה זכאית לקבל סכום כסף כלשהו או תמורה אחרת
כלשהי מצד שלישי או מחברה אחרת שאיתה תתקשר המכללה במקום ההתקשרות שבינה לבין
החברה לאחר סיום הסכם זה.
ט .עם סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,תגיש החברה למכללה חשבון כמקובל .המכללה תבדוק
את החשבון תשלם אותו בהתאם לתנאים (כולל תנאי התשלום) המפורטים בהסכם זה.
י .מוסכם ומוצהר בזאת  ,כי סיום ההתקשרות בין הצדדים לא ת קנה לחברה זכות כלשהי לתבוע
הקדמת תשלום כלשהו מהמכללה.
 .15בדיקת רישומים  /מסמכים
א .המכללה או כל אדם או גוף שימונה על ידה יהיו רשאים לבדוק ,בכל עת במשך תוקפו של ההסכם
ובמשך  12חודשים אחרי שיבוא אל קיצו
 .1את התיקים ,הרישומים והחשבונות (חשבוניות ,הודעות זיכוי/חיוב וכד') של החברה הנוגעים
לאספקת השירותים למכללה ,לרבות בכל הנוגע לקניית חומרים ושירותים בשם המכללה וכן
את החשבונות המעידים על ההוצאות בהם נשאה החברה.
 .2את התיקים ,ההסכמים ,הרישומים ,והחשבונות של החברה עם צינורות הפרסום השונים
וספקי החומרים או השירותים שמהם נרכשו חומרים ו/או שירותים עבור המכללה.
ב .החברה וכל אדם מטעמה ישתפו פעולה באופן מלא וינקטו בכל הצעדים הדרושים על מנת לאפשר
למכללה או למי שמונה מטעמה לבצע בדיקה וביקורת כאלה.
 .16הפרות וסעדים
א .הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף (7ג) לחוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970 -
ב.
ג.

ד.
ה.

כל הפרה אחרת של הסכם זה ,שעל פי היקפה ,אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה
כהפרה יסודית ,תיחשב ככזו ובלבד שניתנה לצד המפר התראה מוקדמת בכתב של ( 14ארבעה
עשר) יום והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה.
הפר צד לחוזה זה תנאי מתנאי החוזה ,או התחייבות מהתחייבויותיי ועפ"י חוזה זה (להלן:
"המפר") ,יפצה המפר את הצד השני (להלן" :הנפגע") בגין כל נזק שייגרם עקב ההפרה ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,וזאת מבלי לפגוע בזכויות הנפגע לכל סעד משפטי אחר ,לרבות על-פי
הוראות הסכם זה.
אין האמור בהסכם זה גורע מזכויותיו של צד להסכם על-פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
תשל"א  ,1970 -ועל פי כל דין.
כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר ,באים הם
להוסיף על כל סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם.
הצדדים מצהירים כי כוונתם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל ,בכל מקרה של הפרה ,את
מירב הסעדים הנתונים על פי הדין או ההסכם ,במקביל ,במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול
דעתו ,וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת.
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ו .אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי לייתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה
וסעד אחרים הנתונים לו על-פי הסכם זה או על-פי כל דין .אי שימוש או איחור בשימוש מצד להסכם
זה בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין לא ייחשב כוויתור של אותו הצד על הזכות
האמורה.
ז .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי המכללה תהיה משוחררת מהתחייבויותיה על-
פי הסכם זה ,בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 .1אם ימונה לחברה ו/או לעסקיה מפרק זמני או קבוע ,או יינתן נגד החברה צו פירוק או צו קבלת
נכסים בפשיטת רגל ,או אם ימונה לחברה כונס נכסים ,או אם תוגש נגד החברה בקשת פירוק,
בקשת פשיטת-רגל ,או בקשה לאכיפת אג"ח והיא לא תוסר תוך  30יום ממועד הגשתה לבית-
המשפט
 .2אם החברה העבירה או התיימרה להעביר הסכם זה ,כולו או חלקו ,ו/או זכויות ו/או חובות על-
פיו ל אחר ,או אם העסיקה קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה;
.3
.4
.5
.6

אם הסתלקה החברה מביצוע ההסכם ,או התנערה מביצועו ,או הפרה אותו הפרה יסודית ולא
תיקנה את ההפרה תוך  14ימים מקבלת התראה בכתב מהמכללה;
אם הפסיקה החברה את ביצוע התחייבויותיה על-פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,ו/או לא פעלה
בהתאם להנחיות המכללה;
אם מעשה או מחדל של החברה ,או מי מעובדיה ,הסבו נזק למכללה והחברה לא תיקנה את
הנזק או שיפתה את המכללה ,לפי העניין ,בהתאם להוראות הסכם זה;
אם הפסיקה החברה לספק את השירותים לתקופה העולה על  3ימי עבודה או יותר;

 .7אם חל שינוי בהרכב השותפות או בבעלי המניות של החברה שלדעת המכללה ,לפי שיקול
דעתה המוחלט והבלעדי יפגע באיכות השרות שתקבל.
 .17איסור הסבה
החברה לא תהא זכאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיה ,חובותיה ו/או התחייבותה
שעפ"י הסכם זה ,לכל גורם שהוא ,ללא יוצא מהכלל ,בין שהעברה כאמור תעשה בתמורה ובין שלא
בתמורה ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המכללה.
 .18ניכוי וקיזוז
המכללה תהא רשאית לנכות ו/או לחלט ו/או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנה לחברה ,בין ע"פ הסכם
זה ובין בדרך אחרת כלשהי ,כל סכום קצוב ,ששולם על ידה עבור ו/או במקום החברה ,וכן כל סכום
אחר המגיע ו/או שיגיע לה מאת החברה בהתאם להוראות הסכם זה ,ובכפוף למתן התראה בכתב
לחברה לפחות  7ימים לפני ביצוע הקיזוז או הניכוי בפועל.
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 .19בוררות
א .מוסכם בזאת על הצדדים כי אם יתגלעו חילוקי דעות ביניהם אשר לא יצליחו ליישבם ,תימסר
הכרעה בסכסוך להכרעתו של בורר מוסכם כדן יחיד .בהעדר הסכמה לגבי זהות הבורר תוך
ימים מיום שתהיה דרישה למנותו ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין ,בהתאם לפניית מי
מהצדדים אליו.
ב .הצדדיםמסמיכיםאתהבוררשימונהלדוןולהכריעבכלחילוקיהדעותשביניהםבקשרעםההסכםוכלהנו
בעהימנו ,הבורר לא יהיה כפוף לדיני הראיות או לסדרי הדין ,ינמק את פסקו ויהי מוסמך ליתן צווים
זמניים.
ג .סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף לפי חוק הבוררות.

 .20אחריות וביטוח
אחריות החברה
א .החברה תהיה אחראית על פי דין כלפי המכללה לכל נזק כספי או אחר ו/או לכל חבלה לגוף ו/או
לרכוש שיגרם במישרין ו/או בעקיפין למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל מי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו
תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם מתן השירותים ,החברה תהיה אחראית על פי דין ,לכל נזק ו/או
חבלה שיגרמו לציוד שבבעלותה ו/או לתכולתו (לרבות מידע האגור בפריטי הציוד) ו/או למכללה תוך
כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ,והיא מתחייבת להשלים כל אובדן ו/או לתקן כל נזק כאמור,
ללא דיחוי.
ב.

החברה לבדה תהא אחראית כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים
עקיפים ,שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי משלוחיה והנובעים
ממעשה ו/או ממחדל של החברה או של מי מהנ"ל בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיה על פי
הסכם זה .היה והמכללה תיתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהחברה אחראית להם כאמור
בהסכם זה ,תהא החברה חייבת בשיפוי המכללה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום
שהמכללה תחויב בו כאמור ,לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו למכללה בעניין זה.

ג .שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המכללה או כל אדם או גוף
הפועלים בשמה או מטעמה אחראים ,או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת ,בגין כל אבדן ו/או נזק
ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו של צד שלישי או לרכושה של החברה ו/או של עובדיה או של כל
אדם או גוף אחר הפועל מטעמה ,מחמת פעולה ,רשלנות ,מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת
הקשורה או הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מפעילותה של החברה .החברה לבדה תישא באחריות
לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
ד .החברה מתחייבת לשפות את המכללה בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד או תשלום שהמכללה תישא בו
כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או חברה ו/או כל אדם אחר מטעמה
של החברה כאמור.
ה .החברה לבדה תהא אחראית לכל אבדן ו/או נזק שייגרם למכללה עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים
המוזמנים והתחייבויותיה על פי הסכם זה.
ו.

החברה מתחייבת לבטח את כל עובדיה וכל מי שמועסק על ידה בביטוח לאומי לגבי תאונות עבודה
ומתחייבת לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק .החברה תהא
אחראית לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

ז.

המכללה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילמה או חויבה בו
כאמור ,מכל סכום או סכומים המגיעים לחברה מהמכללה מסיבה כל שהיא.
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 - 27ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייבת החברה כי לפני
א.
תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיה פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונה,
על שמה ועל שם המכללה ,הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו ומסומן כנספח ה( '1להלן" :אישור עריכת הביטוח").
ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה ,מתחייבת החברה להמציא לידי המכללה ,לפני תחילת
ב.
עבודתה את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.
החברה מצהירה כי ידוע לה שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי
ג.
לתחילת ביצוע עבודתה והמכללה תהא זכאית למנוע ממנה להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור
לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.
אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד ,כאמור בסעיף ב' לעיל ,לא תפגע בהתחייבויות החברה
ד.
על-פי הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
המכללה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י החברה כאמור בסעיף ב' לעיל
ה.
והחברה מתחייבת לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיה .החברה
מצהירה כי זכות הביקורת של המכללה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של המכללה להורות על
תיקון ביטוחי החברה כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המכללה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא
בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור ,טיבו ,היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על החברה על
פי הסכם זה.
החברה מתחייבת למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידה ,לשלם את דמי הביטוח
ו.
במלואם ובמועדם ,ולוודא כי ביטוחיה יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
למרות האמור לעיל ,החברה מתחייבת שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית (סעיף  1באישור עריכת
הביטוח) תחודש ברצף לכל התקופה בה החברה עלולה להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ 7 -שנים.
לא יאוחר מ 15-יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייבת החברה להפקיד בידי המכללה אישור
ביטוח חדש כאמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.
החברה מתחייבת לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים ,מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם
זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.
בוטלו הבי טוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והחברה לא המציאה אישור ביטוח אחר ,או
לא חידשה ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה ,תהא המכללה רשאית ,אך לא חייבת ,לבצע את
הביטוחים תחתיה ולשלם את דמי הביטוח אם לא תשלמם לדרישתה .המכללה תהא רשאית לנכות
תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לחברה בכל זמן שהוא או לגבותם מהחברה בכל דרך אחרת.
החברה מתחייבת לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המכללה ו/או על ידי
ז.
המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות .כן מתחייבת החברה שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות
כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.
ח .למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח המצ"ב ,הינה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על החברה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותה לפי הסכם זה .על החברה
לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .החברה מצהירה ומאשרת כי הוא תהא
מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
המזעריים כאמור.
אם לדעת החברה יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי החברה המפורטים
ט.
באישור הביטוח ,מתחייבת החברה לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור .בכל ביטוח
נוסף או משלים לביטוחי החברה כאמור ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה (לעניין
ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לכלול את המכללה (לעניין ביטוחי חבויות) בכפוף לסעיף אחריות
צולבת.
הפרת סעיף הביטוח על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 .21ערבויות
א .להבטחת מילוי כל התחייבויות החברה על פי הסכם זה ,תמציא החברה למכללה ,במועד חתימת
הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית (להלן" :הערבות") ,בנוסח המצורף כנספח ד
להסכם זה ,בסך ( ₪ 75,000שבעים וחמש אלף  )₪ואשר תעמוד בתוקפה לכל תקופת תוקפו של
הסכם זה ולמשך פרק זמן נוסף של  3חודשים לאחר תום תוקפו .אי-הארכת הערבות הבנקאית
לפחות שלושים יום ממועד פקיעתה תהווה הפרה יסודית ותאפשר למזמין לפעול מידית למימוש
הערבות הבנקאית.
ב .מוסכם בזאת כי באם תפר היה והחברה ו/או לא תקיים איזו מהתחייבויותיה שעל-פי הסכם זה,
תהא המכללה רשאית ,מבלי לתת על כך הודעה מראש לחברה ,לממש את הערבות ולגבות
באמצעותה כל הוצאה  ,הפסד ו/או נזק ,שיגרמו לה ,במישרין א ובעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי
קיום התחייבויות החברה.
ג .מובהר בזאת כחי לא יהיה במימוש הערבות על-ידי המכללה כדי לגרוע מכל זכות העומדת
למכללה מכוח כל דין או הסכם.
 .22שונות
א.
ב.
ג.
ד.

תיקון ,שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים
להסכם זה.
לא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו ,לא יראה הדבר כוויתור על אותה זכות או כוויתור על
זכויות אחרות כלשהן ,אלא אם הדבר נעשה במפורש ובכתב .ויתור בעניין מסוים לא יפורש כחל על
עניין אחר ,אלא אם נאמר בו הדבר במפורש.
הסכם זה על נספחיו מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים
הנדונים בו והוא מבטל כל הסכם ,הסכמה או הבנה קודמת שהושגה בין הצדדים.
הח"מ בחתימתם ,בשם כל אחד מהצדדים ,לפי העניין ,מוסמכים לחייב את הצדדים להסכם ,בכל
התחייבויותיהם מכוח הסכם זה.

 .23הודעות
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל ,הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב כנמסרה
בתוך  72שעות מעת שנשלחה לצד השני על פי כתובתו הרשומה בכותרת הסכם זה בדואר רשום ,או בתוך
 24שעות אם נמסרה ביד או אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי העסקים המקובלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
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נספח א'  -תמחור עלויות
נספח זה יופרד מההצעה ויוגש במעטפה מספר 2

לכבוד
אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
אנו הח"מ _________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי
המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כלהלן:
 .1קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .אנו מצהירים על יסוד בדיקות
מוקדמות שביצענו כי המחירים המבוקשים ,מוסכמים על ידינו .אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט וליתר התנאים
המכרז.
שבמסמכי
 .3הצעתנו זו הינה בלתי-חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי ,ותהא תקפה במשך  90יום לאחר המועד האחרון
להגשת הצעות.
 .4הובהר לנו כי התקציב הפרסום המשוער עומד על כ  2.5מיליון  ₪יחד עם זאת הובהר לנו גם כי התקציב
המכללה עלול להשתנות בהתאם להחלטות המכללה ו  /או מגבלות תקציביות ולפיכך סכום התקציב עלול
להשתנות מעת לעת .אני מצהירה בזאת כי לא תהיינה לי טענות ואו תביעות בגין שינויים בתקציב האמור.
 .5ידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.
להלן הצעת המחיר המבוקשת:

א .ערוצי מדיה ( Onlineלצורך חישוב ,היקף התקציב המפורט מטה כולל מע"מ)
בגין ניהול ערוצי מדיה  ,Onlineהחברה מבקשת אחוז דמי ניהול כדלקמן ,בגין הסכמי מדיה דיספליי ,החברה
תשיב למכללה אחוז החזרי עמלה כמפורט:

מדיה /פלטפורמה
גוגל (כולל יוטיוב) ,פייסבוק
לצורך שיקלול העמלה תחושב מהיקף
תקציב של 600,000ש"ח
קידום תוכן (אאוטבריין /טאבולה),
קידום תוכן וידאו (ארטימדיה) ,מדיה
פרוגרמטית
לצורך שיקלול העמלה תחושב מהיקף
תקציב של ₪ 100,000
הסכמי מדיה דיספליי
לצורך שיקלול העמלה תחושב מהיקף
החזר תקציב של ₪ 500,000
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ב .שירותי קריאייטיב ,הפקה ,מדיה offline
בגין שירותי קריאייטיב והפקה ,החברה מבקשת ריטיינר חודשי קבוע כדלקמן ,בגין כתיבת
כתבות תוכן מבקשת החברה עלות פר כתב כמפורט להלן.

קריאייטיב והפקה

ריטיינר  /עלות

ריטינר חודשי בגין שירותי
קריאייטיב והפקות (  OnlineוOffline -
כתיבת כתבת תוכן– (עד  250מילים)
לצורך שיקלול  2בחודש
כתיבת כתבת תוכן– (עד  700-800מילים)
לצורך שיקלול  2בחודש

ג .החזרי עמלת מדיה בגין רכשית מדיה Offline
בגין ניהול ערוצי מדיה  ,Offlineהחברה תשיב למכללה אחוז החזרי עמלה כמפורט:

מדיה /פלטפורמה

 %החזר עמלה

שילוט/מכוונים ,רדיו ,עיתונות וטלוויזיה
תקציב של  1,300,000ש"ח

 .6התמורה המפורטת בנספח זה אינה כוללת מע"מ.
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נספח ב'  -מפרט השירותים
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מעוניינת לבחור משרד  /משרדים לקבלת שירותי ניהול מדיה
דיגיטלית ,עיצוב ,ופרסום במסגרת מכרז זה.
ההזמנה להגשת הצעות מופנית לגופים המתמחים בניהול קמפיינים בכלל המדיות והערוצים בארץ הן Online
והן  ,Offlineבדגש על פעילות וניהול מדיה דיגיטלית.
רקע אודות המכללה
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב נמנית עם המוסדות המובילים בתחומה ובשני העשורים שחלפו
מאז הקמתה הכשירה מהנדסים שהשתלבו בתעשייה בתפקידים מובילים:


 4,800מוסמכים ובוגרים סיימו את לימודי ההנדסה לתואר ראשון ושני 21% ,מתוכם היו נשים



כ 400 -סטודנטים מסיימים את לימודיהם מדי שנה



בשנת הלימודים תשע"ז לומדים במכללה כ 2,700-סטודנטים

המכללה מציעה חמישה מסלולי לימוד לתואר ראשון וארבעה מסלולי לימוד לתואר שני ,נוסף על מכינות ולימודי
חוץ.
הזוכה במכרז יידרש להיערך לניהול קמפיינים בתקציבים קטנים וגדולים כאחד ,במדיות דיגיטליות וכן במדיות
 ,Offlineלטווחי זמן קצרים (שבוע/שבועיים) וארוכים (שנה).
גובה התקציב השנתי הכולל המתוכנן יעמוד על כ 2.5 -מ' ..₪
מטרות ויעדים
מטרת הפעילות הפרסומית /שיווקית בכללותה הינה להביא לשיפור התוצאות העסקיות של המכללה .עבור כל
התכניות יקבע יעד פעילות ספציפי ,הן במונחים איכותיים :תדמית ומודעות והן במונחים כמותיים :המרה/
הקלקות /לידים /רכישות /וכו'.
שירותי הפרסום ,הקריאייטיב ,רכישת המדיה ,התכנון והניהול אשר יידרש המשרד לספק עבור המכללה,
כוללים את המרכיבים הבאים:
-

גיבוש אסטרטגיה פרסומית למכללה באופן כללי ולכל אחת מהיחידות האקדמיות בנפרד.

-

גיבוש קמפיין פרסומי וביצועו.

-

קניית מדיה.

-

ליווי המכללה במהלך כל תקופת ההתקשרות באספקטים הפרסומיים בפרט והשיווקיים בכלל.

-

שירותי רכישה וניהול מדיה דיגיטלית –שיפורטו להלן.

-

שירותי קריאייטיב  -קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים ,מודעות ,באנרים ,דיוורים וכו'.
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פירוט הדרישות עבור שירותי תכנון ,אסטרטגיה ושירותי פרסום:
פירוט הדרישות כללי:


ניהול קמפיינים משתנים (עליה וירידה בהתאם לצורך( זמינות להעלאת קמפיינים בטווחי זמן קצרים
ובמקרים חריגים גם מחוץ לשעות העבודה (אחרי השעה  19:00ובסופ"ש).



יכולת להעלאת קמפיין  ,ATLתוך תמיכה בקמפיין בדיגיטל.



ביצוע יום יומי של אופטימיזציה לקמפיינים ולפעילות שוטפת ,תוך שיפור מתמיד של אפקטיביות המודעות
לניצול מקסימאלי של תקציבי הפעילות ועמידה ביעדים ,הדיווח יבוצע באמצעות דוחות שוטפים.



בסיום קמפיין ,כתיבת דוחות סיכום מפורטים הכוללים מסקנות לגבי הקמפיין ומידת האפקטיביות שלו.

פירוט הדרישות למתן שירותי אסטרטגיה:


לימוד ובחינת צרכי השיווק ,והתקשורת השיווקית של המכללה בפלטפורמות הדיגיטליות ובפלטפורמות ה-
 Offlineהשונות ,בדגש על פתרונות טכנולוגיים עדכניים וחדשנים בציוד קצה מותאם כגון  :מחשבים
אישיים ,מחשבים ניידים ,טלפונים ניידים – סמארטפון דסקטופ ובמובייל.




ניתוח שווקים הנוכחיים ופוטנציאליים.
ניתוח שוטף של התפתחות הטכנולוגיה בעולם והתאמת התובנות למכללה -אחת לרבעון יוצגו חידושים בענף,
התפתחויות טכנולוגיות והמלצות ליישום בהתאמה לצורכי המכללה.
הכנת תכנית אסטרטגית ותכנית עבודה שנתית (הכוללת  Offlineודיגיטל).










פירוט הדרישות למתן שירותי פרסום:
הכנת תכנית פרסום ושיווק מבוססת יעדים הכוללת בניית קונספט קריאטיבי לקמפיינים כתיבה ועיצוב,
בהתאמה למסרים ולקהלי היעד שיוגדרו.
בניית תכניות מדיה עבור קמפיינים פרסומיים בכל הכלים ובכל ערוצי המדיה.
פעילות פרסומית ושיתופי פעולה ככל שיתבקשו למול אתרים ,מובילי דעה ברשת וגופי תקשורת דיגיטליים
ולא דיגיטליים.
לפי צורך ,שיתופי פעולה עסקיים מול גורמים מסחריים למטרות פרסום (דיגיטלי ,ולא דיגיטלי).
לפי צורך ,פרסום בפלטפורמות מדיה חדשניות.
לפי צורך ,אפשרות לפרסום באמצעים דיגיטליים נוספים כגון מסרונים ,דוא"ל ,וואטסאפ ועוד.
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פירוט הדרישות עבור שירותי רכישה וניהול מדיה:
















פירוט הדרישות למתן שירותי רכישה וניהול מדיה  -כללי
הכנת תכנית מדיה מפורטת ע"פ תקציב שיוגדר ע"י מחלקת שיווק ,הכוללי עדים ,אומדן עלויות והוצאות של
כל שירותי הפרסום הדיגיטלי באופן מפורט ומדויק ,לרבות עלויות צינורות הפרסום ,כולל הפקות חומרים
קביעת יעדי קמפיין איכותיים לדוגמא :מודעות ומעורבות ויעדים כמותיים :חשיפות ,הקלקות ,יחסי המרה,
עלויות הקלקה ,עלויות רכישה ,והגדרות נוספות בכפוף לצרכים השיווקיים בכל פעילות.
הוצאהאלהפועלשלתכניתהפרסוםבמדיההדיגיטליתוהלאדיגיטליתבמסגרתהתקציבשאושר ,והזמנה ושריון
של שטחי פרסום ,פלטפורמות או כל כלי אחר הנועד לצרכי פרסום עבור המכללה.
הגשת החומרים הפרסומיים ,הכוללים ביצוע כלל ההוראות הנדרשות ליישום הטמעה בקרה ומדידה ומעקב
על מהלך מול כלל ערוצי המדיה הרלוונטיים כמו גם תיאום ופיקוח על הביצוע בין כל קבלני המדיה והספקים
בתהליך.
בקרה שוטפת על איכות הביצוע אל מול היעדים שהוגדרו בכלל הכלים הפרסומיים שנכללים בקמפיין.
פיקוח ומדידה שוטפים של הפעילות בכלל הכלים ,הפלטפורמות והאמצעים הקיימים תוך ביצוע אופטימיזציה
של הפעילות לרבות בחירת מערכות הגשה ,הכלים הפרסומיים ,הפלטפורמות ,העלויות והמסרים.
במידה והקמפיינים הדיגיטליים ינוהלו על ידי מערכת הגשה .למכללה תינתן גישה עצמאית ובלתי תלויה
למערכת באמצעות סיסמה למורשים אשר ייקבעו על ידי המכללה ,ולהוצאת דוח"ות מהמערכת .גישה זו הינה
לצורך בקרה ואינה פוטרת את משרד הפרסום במתן דוחות ודיווחים בהתאם להתקדמות הקמפיינים ולפי
דרישת המכללה בשוטף
במהלך ובתום כל קמפיין יוגשו דוח"ות וניתוחים שוטפים בהתאם להגדרת הצורך השיווקי (חשיפות ,הקלקות,
יחסי המרה ,עלויות הקלקה ,הורדות ,שיתופים וכו') ,מסקנות להמשך ,סטטוס תקציבי ודו"חות סיכום נוספים
ומפורטים ככל שיידרש.
על הזוכה לבצע ביקורת חשבונות המוגשים לתשלום על ידי ערוצי הפרסום (למעט גוגל ופייסבוק) ,ספקים
ונותני שירותים לפני הגשתם למכללה ותשלומם בהתאם לאישורה המוקדם של המכללה.
אספקה ,שמירה ואחזקה הולמת של כל חומרי הפרסום (אשר הינם רכוש המכללה) והבטחת החזרתם למכללה
לאחר השימוש בהם ,או שמירתם והעמדתם לרשות המכללה בכל עת לפי דרישה ,גם לאחר סיום ההסכם.
הפקת דוח "ות רבעוניים או שנתיים לפי דרישת המכללה והערכות מפורטות של ביצוע התוכניות שאושרו על
ידי המכללה ותוצאותיהן האיכותיות והכמותיות.
תמיכה בפעילות התקשורתית הכוללת של המכללה ,לרבות שיתופי פעולה עם משרדים נוספים המעניקים
שירותי פרסום ושיווק למכללה.
פעולות הפקה תכלול :עיצוב ,עריכה ,קופירייטינג ,כתיבה ,צילום ,גרפיקה ,פיתוח ,תכנות ,פיקוח ,ייעוץ וכל
הדרוש לפעילות המכללה  Offlineו .Onlineיידרש הספק לספק שירותי כתיבה גם בשפות שונות :ערבית,
אנגלית וכיוב'.
הזוכה יתמוך במידת הצורך בכל פעילות פרסומית במודל  )Cost Per Lead( CPLושיתופי פעולה מול רשתות
שותפים ,אתרים ,מובילי דעה ברשת וגופי תקשורת דיגיטליים ,וכן בשיתופי פעולה עסקיים מול גורמים
מסחריים למטרות פרסום דיגיטלי ולא דיגיטלי.

פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות בגוגל
 חשבון גוגל יהיה בבעלותה של המכללה
 יבוצע מחקר ביטויי חיפוש עפ"י נושא הקמפיין והרכבת רשימת מילות חיפוש
 כתיבת מספר מודעות בהתאמה לרשימת המילים שתאושר
 עיצוב והעלאת מודעות טקסט ובאנרים
 על פי מודל )CPC (Cost per Clickדרך גוגל בחיפוש וברשת הדיספליי בכלל הערוצים
 ניהול קמפיינים ביוטיוב
 ניהול קמפיינים בGSP -
 במידת הצורך :קישור הפעילות לאנליטיקס וביצוע אופטימיזציה לפי המרות ,הפקת קוד רימרקטינג ולפי
מכירות.
 ביצוע מעקב שוטף על חשבונות  , ADWORDSכולל בתקופות קמפיינים
______
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ניהול קמפיין גוגל לפי פרמטרים שייקבעו בתחילת הקמפיין (המרות ,הקלקות וכיו"ב).
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בניהול הקמפיין :רימרקטינג ,טכנולוגיה מכוונת Conversion ,ROI
 Optimizerכולל מתן מענה לכלים וטכנולוגיות עתידיות שיתווספו לשירותי גוגל  /יוטיוב

פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות בקמפיינים בפייסבוק











הפעילות תנוהל תחת חשבון הנמצא בבעלות המכללה
כתיבה וניסוח מודעות בהתאם למסרים וקהלי היעד שיוגדרו
בניית סגמנטים וקבוצות קמפיינים תוך שימוש בכלי הפרסום השונים
עיצוב תמונות והפקת תמונות במידת הצורך למודעות
ביצוע פילוחים וטרגוטים תוך שימוש ביכולות הטרגוט של פייסבוק (קבצי Customer Audiences ,Lookalike
תחומי עניין וכו')
בחירת סוג המודעה וכלי הפרסום לפי אופי ומטרות הקמפיין
ניהול הקמפיין לפי פרמטרים שייקבעו בתחילת הקמפיין (המרות ,צפיות בוידאו ,הקלקות וכיו"ב).
שימוש בטכנולוגיות וכלים מתקדמים בניהול הקמפיין
הפקת דו"חות שוטפים למכללה במהלך ובסיום כל קמפיין/פעילות בפייסבוק
הערה :תמחור לסעיף זה יתייחס לניהול קמפיינים שוטפים ו  ATL -בלבד ,לא כולל ניהול תוכן /שוטף בעמודי
הפייסבוק של המכללה.

פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות בקמפיינים של דיספליי




ניהול מדיה לאורך השנה בקמפיינים משתנים
במידת הצורך ,קניית מדיה דיספליי בצורה חכמה ויעילה כמו גם פורמטים מתקדמים של פרסום ווידאו (כגון:
 )Inreadובאמצעות טכנולוגיות מתקדמות בבורסות פרסום ( RTBכגון .)ILX
ניהול הקמפיין לפי פרמטרים כמותיים ואיכותיים שיקבעו

פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול פעילות לקידום תוכן









פלנינג ובניית אסטרטגיית תוכן ליחידות המכללה השונות
תחקיר ומיפוי קהלי יעד שונים
ניהול פעילות קידום התוכן (פעילות  )Inbound Marketingבפלטפורמות קידום התוכן השונות (למשל
אאוטבריין ,טאבולה)
תמיכה בקריאייטיב תוכן ורעיונות לכתבות
הכנת בריף ודגשים לכותבי הכתבה
ניהול ואיתור הכתבות מול הפלייסמנטים השונים
שימוש באתר כפלטפורמת תוכן
מדידה ואנליזה בשוטף עבור התכנים

פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות לקידום קמפיינים ותוכן וידאו






ניהול פעילות קידום הוידאו בפלטפורמות קידום וידאו שונות כגון פרירולים ,יוטיוב ,פייסבוק ועוד.
הכנת בריף ודגשים להפקת הוידאו
פלנינג ובניית אסטרטגיית תצוגת הוידאו לפעילויות ולמוצרים השונים
מדידה ואנליזה בשוטף עבור התכנים ,כולל דוח"ות שוטפים שיועברו למכללה
ניהול  ,בקרה ,דיווח הקמפיין לפי פרמטרים שייקבעו בתחילת הקמפיין

פירוט הדרישות עבור פתרונות טכנולוגיים
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תפעול ,סנכרון ,ועבודה שוטפת על ומול המערכות הטכנולוגיות השונות של המכללה על פי הנדרש

פירוט הדרישות עבור מתן שירותי קריאייטיב והפקה:

















הספק מתחייב למתן שירותי קריאייטיב ופלנינג לכלל תוצרי הפרסום הדיגיטלי ,כגון :באנרים ,עמודי נחיתה,
תמונות לפוסטים בפייסבוק ובאינסטאגרם ,התאמות שונות ,הפקת סרטוני  New Mediaלשיווק באינטרנט,
ועוד .במסגרת שירותיו ,מתחייב הספק לשירותי ייעוץ לגבי התדמית הויזואלית והמותגית ככל שיידרש ,וכן
ייעוץ בנושאי  UI/UXבהפקת באנרים ,דפי נחיתה וכיוב'.
הספק מתחייב למתן שירותי קריאייטיב ופלנינג לכל תוצרי הפרסום ב ,Offline -כגון :הפקת קמפיין רדיו,
חסויות טלוויזיה ,התאמות שונות ,הפקת מודעות פרינט ...וכו'..
פעילות ה  off lineהתמקדה השנה ב :רדיו 6 -גלי פרסום ,עיתונות-בעיקר ארצית ,שילוט חוצות JCD ,
הספק מתחייב בין היתר לשירותים הבאים :עיצוב ,עריכה ,קופירייטינג ,התאמות ,כתיבה והכנת חומרים
חדשים (כול ל קונספט) ,מתן פתרונות רעיוניים וקונספטואלים לבריפים ,ו/או כל שירותי סטודיו אחרים
הנדרשים לצורך מהלכי שיווק ופרסום אשר יוזמנו בהתאם לצרכי המכללה ועל פי דרישתה.
בעת הצורך ,הספק יכין סקיצות ,אשר יהיו מעוצבות באופן ידני ומקורי ,להמחשת העיצוב להתייחסות נציג
המכללה  .לאחר מכן יבצע את התיקונים על פי הנחיותיו ולבסוף יכין קובץ סופי שיאושר ע"י נציג המכללה.
באחריות הספק להעביר את הקבצים שאושרו על ידי נציג המכללה ולאחר סגירתם לגורם המפרסם ו/או
לחברות אחרות ,בהתאם להנחיות נציג המכללה.
הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בויז'ואלים ו/או בחומרים גרפיים אחרים שיסופקו על ידי המכללה אלא
עבור עבודות קריאייטיב שהינן עבור המכללה בלבד.
הספק נדרש ומתחייב לגמישות גבוהה מבחינת היקף השירותים ,כמות העבודה ושינויי סקיצות במהלך
העבודה .במקרים בהם יימסרו למעצב מספר בקשות לעיצוב ,הנדרשות למועדי אספקה חופפים ,יעמיד הספק
לטובת ביצוע העבודות מספר מעצבים במקביל ,בהתאם לצורך .הספק מתחייב במסגרת שירותיו לאפשר סבבי
תיקונים פר עבודה ואלו לא יוגבלו על ידי הספק ו/או לא יתומחרו בנוסף למחיר הריטיינר.
הספק מתחייב ליכולת תגובה מהירה .מועדי הביצוע לכל משימת עיצוב ייקבעו על ידי נציג המכללה עם מסירת
העבודה לספק (להלן" :תאריך היעד") .על הספק לעמוד במועדים אלו ,אף אם המדובר לעיתים בזמני עבודה
צפופים.
השירותים יינתנו  5ימים בשבוע ,בימים א'  -ה' .במידת הצורך ובכפוף לדרישות המכללה  -ולצרכיה ,הספק
יעניק שירותים גם בהתראה מיידית ובשעות וימים מעבר למפורט לעיל ,ללא כל תשלום נוסף.
מובהר שהתשלום עבור השירות יהיה רק עבור דרישות שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי ונציג
המכללה .סיום העבודה ייחשב כשנציג המכללה יאשר כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו ובהתאם לאישור
העבודות בכתב.
שירותי הקריאייטיב יכללו פגישות אישיות ו\או טלפוניות בהתאם לצרכי ודרישות המכללה .הספק מתחייב
להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות המכללה ,על פי בקשת נציגה ,במשרדי המכללה ו/או מחוצה להם ולקיים
פגישות ייעוץ ומעקב שוטפות לשם הצגת תוצרים עם כל הגורמים הנדרשים ,ככל שיידרש לצורך אספקת
השירותים ו/או לפי דרישת המכללה.
להלן תכולת הריטיינר החודשי:







באנרים -מסטרים ,התאמות גודל ,עדכונים (כ 4 -קמפיינים בשנה)
מיניסייטים -בניה ,עיצוב ,תיקון ועדכונים שוטפים (עד5מיניסייטים (תואר ראשון ,תואר שני ,לימודי ערב,
יום פתוח ,מפגש מתעניינים)
מודעות פייסבוק -קריאייטיב ,טקסט ותמונות (כ 10 -פוסטים שונים בחודש)
מודעות גוגל חיפש  -שוטף
עדכון חומרים קיימים
עיצוב חומרי –BTL ,ATLלדוגמא :שילוט ,תשדירי רדיו ,מודעות לעיתונות ,וידאו

הערה :נפח ההפקה החודשית יקבע על פי האסטרטגיה שתקבע ע"י משרד הפרסום בשיתוף המכללה.
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פירוט הדרישות עבור שירותי ניטור ואנליזה (למציע המעוניין להציג מועמדותו למתן שירות זה)
ליווי על בסיס חודשי שיכלול תמיכה ב  3עולמות עיקריים –

ניטור – בניית תשתיות




הטמעת קודים משלימים לצורך ניתוח התנהגות הגולשים
הטמעת איבנטים לניטור פעולות שגולשים מבצעים באתר כגון :הקלקות על באנרים ,הקלקה על תפריטים,
צפייה בסרטונים ,פתיחת רכיבי שאלות תשובות ,הורדת מדריכים וכיוב'.
הטמעת קודי מפות חום  +מפות גלילה  +הקלטות של גולשים :כולל הטמעת קודי הבסיס באתר כולל דיווח
והצגת דיווח נתונים.

דיווח ודו"חות




בניית דו״חות מותאמים למנהלים בארגון לדיווח על ביצועי המדיה והתנהגות הגולשים
בניית דו"חות מתוזמנים יומיים/שבועיים/חודשיים לדיווח על ביצוע המדיה והאתר
בניית אלרטים להתראה של עלייה/ירידה בביצועים

ניתוח






ניתוח התנהגות אופטימיזציה הגולשים
ניתוח עומק של התנועה והתנהגות הגולשים
מציאת תובנות מאקרו לביצוע  A/B Testingותובנות מיקרו  QuickWinsוהגשת התובנות וההמלצות במסמך
אופטימיזציה מפורט
פגישה אחת לחודש לצורך הצגת הניתוח ,התובנות וההמלצות וקבלת החלטות .
ניהול וליווי בשוטף הטמעת שינויים שלא מצריכים ביצוע של טסטים . QuickWins
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נספח ב' - 1דרישות ופרטי אנשי הצוות המוצעים מטעם החברה
במסגרת העבודה השוטפת עם משרד הפרסום:


יעמוד מול המכללה צוות קבוע מטעם החברה ,בהתאם למפורט בסעיף בסעיפי המשנה למטה .בכל
מקרה של החלפת מי מבין אנשי הצוות אשר הוצע בהצעה ,יידרש אישור מראש ובכתב של המכללה.



תתקיימנה ישיבות שבועיות וישיבות נוספות על-פי הצורך ,הישיבות תתקיימנה במשרדי המכללה
(בהתאם לצרכי המכללה).



משרד הפרסום יפעל באופן שוטף להגשת מספר חלופות לעבודות :קונספט עיצובי ,מודעה ,סלוגנים
וכו' ,הבחירה בין החלופות תהיה של המכללה.



נציגת המכללה אחראית ליישום תהליכי העבודה השוטפים ומסגרת ההסכם היא מנהלת יחידת
השיווק והפרסום במכללה .בהתאם ,יעבוד משרד הפרסום ישירות מול יחידת השיווק במכללה
וייפגש ,על פי הצורך ובהתאם להנחיות יחידת השיווק ,עם גורמים נוספים במכללה.

דרישות בדבר הצוות המוצע
על מנת לספק למכללה את השירותים ,על החברה להרכיב צוות המורכב מבעלי התפקידים הבאים:
.1

שותף ,מרכז השירותים:
שותף (מרכז השירותים) שישמש כיועץ בכיר  -בעל השכלה אקדמית רלבנטית ובעל ניסיון של לפחות 10
שנים בניהול תקציב פרסום בהיקף הדומה לתקציב המכללה.

.2

מדיה:



מנהל מדיה אחד בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתפקיד ,עם התמחות בדיגיטל.
 2עובדים מוסמכי  Google Partnersהמשמשים כמנהלי תקציב בגוגל במשך שנתיים לפחות
(מומחי )Search/Display
.
 2עובדים המשמשים כמנהלי תקציב בפייסבוק ,במשך שנתיים לפחות– יתרון למשרד אשר עובד
אחד לפחות הוסמך ע"י פייסבוק.



 2עובדים שניהלו תקציבי מדיה במובייל במשך שנתיים לפחות.



הערה :ניתן להציע את אותם  2עובדים ,אם הם מומחים בארבעת הסעיפים המופיעים לעיל.



.3

קריאייטיב:





.4

קופירייטר אחד עם ניסיון של לפחות שנתיים בדיגיטל.
ארט דיירקטור ו/או סמנכ"ל קריאייטיב ו/או מנהל קריאייטיב ראשי אחד בעל ניסיון של לפחות 4
שנים.
ביצועיסט אחד בעל ניסיון של שנה לפחות.
מתכנת ופלאשיסט אחד בעל ניסיון של לפחות  4שנים.

אסטרטגיה:


איש פלנינג בדיגיטל ,בעל ניסיון של  3שנים לפחות.
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ניהול לקוחות:


תקציבאי בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתפקיד (בעיקר בדיגיטל).



תקציבאי תוכן – בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתחום.



מנהל לקוחות /סופרוויזר– בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתפקיד.

 בתקופות עומס יש לשריין תקציבאי נוסף לתגבור.
יש לפרט בטבלה הבאה את פרטי הצוות המוצע ולצרף קו"ח וצילום תעודות השכלה.
שם מלא

תפקיד בצוות

1

שותף

2

סופרווייזר

3

פלנר

4

תקציבאי תוכן

5

תקציבאי דיגיטל

6

מנהל קריאייטיב

7

קופירייטר

8

ביצועיסט

9

מתכנת /פלאשיסט

10

אנליסט דיגיטל

11

ארטדירקטור

מחלקה

שנות ותק
בענף

שמות ממליצים :שם לקוח ,איש
קשרו טלפון להתקשרות

מומחה גוגל פרטנרס
בעל ניסיון של שנתיים
לפחות ,מומחה בניהול
קמפיינים בפייסבוק בעל
ניסיון של שנתיים לפחות
מומחה בפרסום במובייל
בעל ניסיון של שנה לפחות
(יכול להיות  2אנשים
שעושים הכל ו/או יותר)
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נספח ב' - 2הצעת מחיר לערוצי מדיהOffline
מפרט

ערוץ

מחיר בש"ח כולל
מע"מ

עיתונות ארצית
ידיעות אחרונות

עמוד אמצע שבוע
חצי עמוד ,אמצע שבוע
עמוד סוף שבוע
חצי עמוד סוף שבוע

ישראל היום

עמוד אמצע שבוע
חצי עמוד אמצע שבוע
עמוד סוף שבוע
חצי עמוד סוף שבוע

הארץ

עמוד אמצע שבוע
חצי עמוד אמצע שבוע
עמוד סוף שבוע
חצי עמוד סוף שבוע

רדיו
גלגל"צ

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

רדיו ללא הפסקה

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

(הכולל FM103
ורדיו
)ECO99FM
גלי ישראל

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

רדיו מקומי-תל-

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

אביבFM102 ,
שילוט חוצות
בילבורדס

 30שלטים ,ת"א והשרון ,ל 10-ימים

אוטובוסים-כנען

ת"א והשרון ל 10-ימים

רכבת ישראל

תחנות ת"א ,השרון ,רמת גן ,פתח תקווה ל 10-ימים
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JCDecaux

ת"א ל 10-ימים

עיתונות ארצית
ידיעות אחרונות

עמוד אמצע שבוע
חצי עמוד ,אמצע שבוע
עמוד סוף שבוע
חצי עמוד סוף שבוע

ישראל היום

עמוד אמצע שבוע
חצי עמוד אמצע שבוע
עמוד סוף שבוע
חצי עמוד סוף שבוע

הארץ

עמוד אמצע שבוע
חצי עמוד אמצע שבוע
עמוד סוף שבוע
חצי עמוד סוף שבוע

רדיו
גלגל"צ

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

רדיו ללא הפסקה

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

(הכולל FM103
ורדיו
)ECO99FM
גלי ישראל

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

רדיו מקומי-תל-

 10ימים 15 ,תשדירים ביום 20 ,שניות

אביבFM102 ,
( )1או לחילופים מחיר לאינטש
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נספח ג'  -תצהיר המציע
אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב
כדלקמן:
 .1תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת__________________________________ (להלן:
"המציע") המוגשת במסגרת מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום ,שפרסמה
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן" :המכרז").
 .2הנני משמש/ת בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך/תליתן תצהיר זה בשמו ומטעמו.
 .3הנני מצהיר/ה כי המציע מתמחה במתן שירותי ניהול מדיה דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום ופועל בשוק החל משנת
___________ (תנאי סף  5 -שנים לפחות).
להוכחת סעיף מפורטת רשימת לקוחות כדלקמן:
שם הגוף

תחומי
שרות
(פרסום,
שרות
דיגיטל,
עיצוב)

היקף
פעילות
שנתי מעל
 2מלש"ח
 ₪תנאי
סף

תקופת
הפעילות
מ  -עד -

איש קשר
ותפקיד

טלפון

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .4למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  .1976 -האישורים מצורף בזאת.
 .5המציע ניהל תקציב של כ ₪ 1,000,000-ומעלה באופן ישיר בכל שנה במהלך שלוש השנים האחרונות (2015-
 )2017בפלטפורמות גוגל ופייסבוק ,כל אחת בנפרד .לצורך הוכחת הסעיף מצורפים בזאת דוחות כספיים
מאת גוגל ודוחות כספיים מאת פייסבוק המוכחים ניהול תקציב בהתאם.
 .6המציע מעסיק כעובדיו (במשרה מלאה) לפחות  20עובדים .להוכחת סעיף זה מצורפים בזאת רשימת עובדים
בהתאם לנספח ג' – תצהיר המציע.
 .7מבנה החברה:
 .7.1המציע מעסיק כעובדיו (במשרה מלאה) עובדים (תנאי סף 20 -עובדים).
 .7.2אצל המציע פועלות In Houseכל המחלקות הבאות :מחלקת קריאיטיב ,מחלקת תכנון אסטרטגי
(פלנינג) ,מחלקת ניהול לקוחות (תקציבאות) ,מחלקת פרפורמנסוPPC
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 .7.3להלן פירוט התמחות העובדים המועסקים על-ידי המציע ,בחלוקה למחלקות ותפקידים:



יש לפרט בתפקיד :שותף ,סופרווייזר ,פלנר ,תקציבאי ,קופירייטר ,קריאייטיב וכו'.
במידה והעובד אינו שכיר אלא עצמאי ,פרילנסר ,התקשרות עם חברה חיצונית ,יש לציין זאת.

שם מלא

תפקיד בצוות

מחלקה

שנות ותק בענף

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
______________________________________
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25
26
27
28
29
30

 .8הנני מצהיר כי החברה ניהלה פעילות מול גוגל בשנה האחרונה עבור לקוחותיה בהיקף העומד על כ-
_________________________ .₪
להלן מפורטים שמות לקוחות לקמפיינים של גוגל.
שם הלקוח

היקף פעילות
שנתי בשנה
האחרונה

תקופת
הפעילות
מ  -עד -

איש קשר
ותפקיד

טלפון

.1
.2
.3
 .9הנני מצהיר כי החברה ניהול פעילות מול פייסבוק בשנה האחרונה בהיקף העומד על כ-
_________________________ .₪
להלן מפורטים שמות לקוחות לקמפיינים של פייסבוק.
שם הלקוח

היקף פעילות
שנתי בשנה
האחרונה

תקופת
הפעילות
מ  -עד -

איש קשר
ותפקיד

טלפון

.1
.2
.3
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 .10הנני מצהיר כי החברה ניהול פעילות מדיה דיספליי במובייל בשנה האחרונה בהיקף העומד על כ-
_________________________ .₪
להלן מפורטים שמות לקוחות עבורם מנוהלת פעילות מדייה דיספליי במובייל.
שם הלקוח

היקף פעילות
שנתי בשנה
האחרונה

תקופת
הפעילות
מ  -עד -

איש קשר
ותפקיד

טלפון

.1
.2
.3

 .11הנני מצהיר/ה כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
ולראיה באתי על החתום:
_______________
תאריך

_______________________
שם מלא

אישור עו"ד  /רו"ח
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ____________ ,מ.ר ______________ .מרחוב______________ ,מאשר/ת בזה כי
ה"ה _______________ ת.ז_______________ ,משמש בחברת ______________________ ח.פ
 ,כי הוסמך על ידי החברה ליתן תצהיר
________________ (להלן" :החברה") ,בתפקיד
זה בשמה כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן .הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
__________________ ___________________
תאריך חתימת עו"ד  +חותמת
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נספח ד' - 1נוסח הערבות הבנקאית– ערבות הגשה
תאריך_____________ :
לכבוד
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (ע.ר)580260164 .
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית מס' _______________
אנו מתחייבים בזה כלפיכם ,יחד ולחוד ,לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  10,000ש"ח (עשרת אלפים ש"ח)
(להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת ___________________________________ (להלן" :הנערב") ,מכוח
מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב ופרסום .
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש ____ שנת  ,2017שהתפרסם ב 15 -לחודש שלאחריו (או בסמוך
למועד זה) ,בשיעור _________ נקודות" .המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שיפורסם לאחרונה ,קודם
לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה אוטונומית ובלתי מותנית .אנו נשלם לכם את סכום הקרן תוך  7ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק החוב האמור מאת החייב.
ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום 01.12.2017ועד בכלל ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף
החתום מטה שמענו הוא _____________ :לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל .דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד
הנ"ל ,לא תיענה.
בכבוד רב,
בנק _________בע"מ
סניף ____________

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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נספח ד -'2נוסח הערבות הבנקאית – ערבות ביצוע
תאריך_____________ :
לכבוד
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (ע.ר)580260164 .
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית מס' _______________
אנו מתחייבים בזה כלפיכם ,יחד ולחוד ,לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  75,000ש"ח (שבעים וחמש אלף .)₪
(להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת ___________________________________ (להלן" :הערב") ,בקשר
להסכם ההתקשרות מיום ______________ מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב ופרסום
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש ____ שנת  ,2017שהתפרסם ב 15-לחודש שלאחריו (או בסמוך
למועד זה) ,בשיעור _________ נקודות" .המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שיפורסם לאחרונה ,קודם
לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה אוטונומית ובלתי מותנית .אנו נשלם לכם את סכום הקרן תוך  7ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כל שהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק החוב האמור מאת החייב.
ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום ________________ועד בכלל ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי
הסניף החתום מטה שמענו הוא _____________ :לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל .דרישה שתגיע אלינו לאחר
המועד הנ"ל ,לא תיענה.
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ
סניף ____________

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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נספח ה' –1אישור קיום ביטוחים
תאריך________ :
לכבוד:
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (ע.ר ).ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות
(להלן" :המכללה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום פוליסה לביטוח בקשר עם הסכם בין המכללה לבין
__________ (להלן " :החברה") למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ,עיצוב ופרסום
בינכם לבין החברה לרבות באמצעי מדיה כגון :טלויזיה ,עיתונות ,רדיו ,אינטרנט,
מדיה חברתית ולרבות כל שירות נלווה
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם החברה לתקופה מיום _________
עד ליום ________.
הפוליסות מכסות את כל השירותים הניתנים על ידי החברה על פי ההסכם הנ"ל ,כאשר היקף הכיסוי הניתן
על פיהן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט.2013/
ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף  1להלן.
 .1ביטוח אחריות מקצועית ,לכיסוי אחריותה המקצועית של החברה ביחס להתחייבויותיה על פי החוזה
הנדון .גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ( ₪ 4,000,000 -ארבעה מיליון ש"ח) למקרה ובסה"כ
לתקופת הביטוח.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאי יושר עובדים ומנהלים ,מרמה ,חריגה מסמכות,
אובדן השימוש ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,נזק כספי ,פגיעה בפרטיות ,אובדן מסמכים
לרבות מדיה מגנטית ו/או אלקטרונית ,הוצאת דיבה ,השמצה ו/או לשון הרע ,הפרת סודיות ,נזק
תוצאתי כלשהו.
הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המכללה כמבוטחת נוספת בגין חבותה כמזמינת העבודה בכל
הנובע מפעולותיה של החברה כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.
הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על ידי החברה .כן כולל הביטוח
הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת  12חודש ביחס לתביעות הנובעות ממתן השירותים נשוא
החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.
 .2ביטוח אחריות מעבידים ,לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים
פגומים תש"ם  ,1980 -כלפי כל העובדים המועסקים על ידי החברה במתן השירותים עבור המכללה.
גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מ 20,000,000 -ש"ח לעובד אחד ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לכלול את המכללה כמבוטחת נוספת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה
כלשהי כי היא נושאת בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי החברה.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק ,ביחס לימי ו/או שעות
עבודה ,שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה ,שימוש בפיתיונות ו/או ברעלים ,העסקת נוער או כל הגבלה
אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה.
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,לכיסוי חבות החברה על פי כל דיני מדינת ישראל  -בגבול אחריות שלא
יפחת מ 2,000,000-ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח ,בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או
בעקיפין מפעולותיה של החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה וכל הבאים מכוחה ויחול על כל אובדן ו/או
נזק לגוף ו/או לרכוש.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מתקני
הרמה ,פריקה ,טעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,רעידות
והחלשת משען ,שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה

 - 48הביטוח מורחב לכלול את המכללה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי
החברה והבאים מטעמה ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
הערות כלליות (לכל הביטוחים  -סעיפים  1-3לעיל):
א .הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי החברה אינה מהווה עילה לדחיית
חבות כלפי המכללה.
ב .הפוליסות כוללות תנאי מפורש ,על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המכללה ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה.
ג .החברה הינה האחראית הבלעדית כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-פי
הפוליסות.
ד .כמו כן ,אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל ,אלא אם תשלח למכללה
הודעה בדואר רשום ,לפחות  60יום מראש.
שם סוכן הביטוח _________________________כתובת ____________טלפון__________
____________
פוליסת אחריות מקצועית מס'
פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס' ____________
פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ____________

.................................
..
(חתימת המבטח)
.................................
.
(חותמת המבטח)
.................................
..
(תפקיד החותם)

..

..

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

.................................
(שם החותם)
.................................
(תאריך)

______
החברה
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נספח ה' – 2אישור מוקדם לתנאי ביטוח
לכבוד:
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב(ע.ר)580260164 .
דואר אפקה 44905

הנדון  :אישור מוקדם לתנאי הביטוח
הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו וראינו את נספח ה' 1להסכם המצורף למסמכי המכרז הפומבי לקבלת
שירותי פרסום ושיווק  3039-2017 -אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב (ע.ר.)580260164 .
אנו מאשרים בזאת כי אנו נסכים לבצע את הביטוחים כמפורט בנספח ה' 1בעבור
________________________ באם הצעתה תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ,בנוסח ובתנאים כפי הרשום
בהם וללא כל שינוי בתוכנם.

בכבוד רב,

______________
שם החותם

_______________
תפקיד החותם

______________
חתימת המבטח

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

_____________ ______
חותמת המבטח

תאריך

______
החברה
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נספח ו'  -התחייבות לשמירת סודיות
מבוא
הואיל ונחתם בין __________________________ (להלן" :נותן השירותים") לבין אפקה המכללה
האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן" :המכללה") הסכם מכוח מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול
מדיה דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום ,ביום _______בחודש_______ שנת ( 2017להלן" :ההסכם")
שעניינו מתן שירותי פרסום למכללה (להלן" :השירותים");
והואיל ואני מועסק על-ידי נותן השירותים ,כעובד או כקבלן ,בין השאר ,לשם אספקת השירותים למכללה;
והואיל והמכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים ,לרבות עובדיו ,קבלני
משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות
זו ,וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו
להלן;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע ( ,)Informationאו ידע) )Know- Howכלשהם ,אודות המכללה ,עובדיה והסטודנטים
הלומדים אצלה ,לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי
או ידיעה כהגדרתה בסעיף  91לחוק העונשין ,תשל"ז 1977 -מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל
הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל " -קיצור דרך" לשם
הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,בדיסקט או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים,
מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע");
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף
כלשהם מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג המכללה המוסמך
מראש ובכתב עלול לגרום למכללה או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז;1977 -

.1
.2
.3

.4

אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפי המכללה כדלקמן:
המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
אני מתחייב בזאת לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן
השירותים.
אני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמו נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן
השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא
בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן השירותים או
לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא
לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או
כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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.5

.6

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות
שמירת על סודיות המידע ,בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית,
ביטחונית ,נוהלית או אחרת .
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת
סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

שם מלא___________________________ :
ת.ז_______________________________ :
חתימה____________________________ :

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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נספח ז'  -הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים
הואיל

ונחתם בין __________________________ (להלן" :נותן השירותים") לבין אפקה המכללה
האקדמית להנדסה בתל אביב (להלן" :המכללה") הסכם מכוח מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול מדיה
דיגיטאלית ,עיצוב ופרסום  ,3039-2017 -ביום _______בחודש_______ שנת ( 2017להלן" :ההסכם")
שעניינו מתן שירותי פרסום למכללה (להלן" :השירותים");

והואיל והנני נותן השירותים או מועסק על-ידי נותן השירותים ,כעובד או כקבלן ,בין השאר ,לשם אספקת
השירותים למכללה.
והואיל וידוע לי כי המכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים ,לרבות עובדיו,
קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת
ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עלול לגרום למכללה נזק מרובה;
אי לזאת ,אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפי המכללה כדלקמן:
.1

אני מצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא
במצב של חשש לניגוד עניינים עם התחייבותי לאספקת השירותים למכללה.

.2

אני מתחייב שלא לעסוק ,לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד
עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל ,במישרין או בעקיפין.

.3

אני מתחייב להודיע למכללה ,לאלתר ,בכתב ,על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,ולפעול על פי הוראותיה של המכללה.

.4

"ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס:
לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על-ידי ו/או
נשכרו על -ידי לצורך מתן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי,
מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה ,או למי
מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו – חבר בו ,מנהל אותו או עובד בו ,או יש לו חלק בו או בהון
מניותיו ,או זכות לקבל רווחים ,או בעל שליטה בו ,כהגדרתן בחוק ניירות ערך.
"בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו – בן זוג ,הורה ,אח ,צאצא ,ובני זוגם של כל אחד מאלה.

.5

התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכללה ותהא תקפה לכל העובדים
אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה.

.6

ככל שהתחייבות זו ממולאת על-ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו – למען הסר ספק,
אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על-ידי ו/או הפועלים
מטעמי ,להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על-ידי במסגרת מתן
השירותים למכללה.
ולראיה באתי על החתום:
שם מלא___________________________ :
ת.ז/ח.פ____________________________ :.
חתימה____________________________ :
חותמת____________________________ :

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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אישור חתימה על-ידי עו"ד (במקרה של תאגיד):
אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז _________________ .מאשר בזאת כי
____________________________ הינו תאגיד הרשום כדין בישראל וכי ה"ה ________________ ו-
_____________________ אשר חתמו על התחייבות זו בפניי מוסמכים לעשות זאת בשמו.

תאריך______________ :

חתימה _________________ :חותמת______________ :

אישור חתימה על-ידי עו"ד (במקרה של אדם פרטי):
אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז _________________ .מאשר
בזאת כי מר _________________ נושא ת.ז ,___________________ .אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.
ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות הצהרתו והתחייבותו לעיל וחתם עליה.

תאריך______________ :

חתימה _________________ :חותמת______________ :

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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נספח ח' –בריף המכללה
בריף קמפיין יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה במכללת אפקה
המותג :אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביבwww.afeka.ac.il .
הנושא :יום פתוח במכללת אפקה לקראת תואר ראשון  B.Sc.ותואר שני
 M.Sc.בהנדסה
תאריך ( 00/01/18 :עליית הקמפיין במהלך ינואר ) 2018

רקע קצר על המכללה

אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,נוסדה בשנת 1996
והיא מכללה ציבורית הפועלת באישור המועצה להשכלה גבוהה ובמימון
הות"ת .מכללת אפקה רואה עצמה כמוסד אקדמי מוביל ועדכני לחינוך
מהנדסים בעידן המודרני .חברי סגל המכללה מודעים לתפקידה כמנוע
כלכלי וחברתי לאומי לצמיחה ,וכן לאחריותם כמחנכיו של דור חדש של
מהנדסים .כיוון שכך ,מכללת אפקה מטפחת סביבה וקהילה מקצועית
תומכת ומאתגרת המאפשרת הזדמנויות לחקור ולפתח יצירתיות וחדשנות
בהנדסה .הגישה הפדגוגית של המכללה מתבטאת בפיתוח כישורים
חיוניים בנוסף לידע מדעי והנדסי רחב .כל אלה יאפשרו לסטודנטים שלנו
להתפתח ,לצמוח ולהפוך למהנדסים איכותיים ורלוונטיים שיתרמו למשק
ולחברה הישראלית.
באפקה חמישה בתי ספר להנדסה המפעילים חמש תכניות לימוד לתואר
ראשון וארבע תכניות לימוד לתואר שני .המכללה משמשת כיום בית
אקדמי לכ 3,500 -סטודנטים ,מהם כ 750 -סטודנטים בלימודים טרום-
אקדמיים ,כ 2,520 -סטודנטים לתואר ראשון וכ 200 -לתואר שני .במשך
עשרים השנים שחלפו מאז היווסדה ועד היום ,כ 5,000 -בוגרים ומוסמכים
סיימו את לימודי ההנדסה לתואר ראשון ולתואר שני באפקה.

תכניות הלימודים באפקה מוכוונות להקניית ידע ,הבנה ויכולת ליישם את הידע
הנלמד לשם פתרון בעיות חדשות ,יכולת שהיא ליבת עבודתו של מהנדס העוסק
בפיתוח מוצרים .עד היום ,כ 97% -מבוגרי אפקה השתלבו בהצלחה בתעשייה
הישראלית ותורמים לתל"ג כ -1.25 -מיליארד דולר בכל שנה.

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה

 - 55ההנדסה במאה העשרים ואחת מאופיינת בהתפתחות טכנולוגית מואצת ,ולצד זאת
בהקניית חשיבות מוגברת לנקודת מבט רחבה ולהתבוננות מעבר לידע הטכנולוגי,
וכפועל יוצא בדרישה לרב-תחומיות ,לכישורי אישיות חיוניים ולחדשנות מתמדת.
מאפיינים אלה מחייבים כל מוסד אקדמי ללימודי הנדסה לבחון מחדש את דרכי
הפעולה וההכשרה שלו.
כפועל יוצא מכך ,הסטודנטים של אפקה מבצעים פרויקט גמר הנדסי בשנה
האחרונה ללימודים .פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת בהכשרתם האקדמית.
הפרויקט מדמה עבודת מהנדס ופיתוח פתרון טכנולוגי מורכב לבעיה מוגדרת .כל
פרויקטי הגמר במכללה נתונים לפיקוחה של מנהלת עצמאית .בכל שנה
מתבצעים כ 400 -פרויקטי גמר בבתי הספר השונים במכללה.
ניתן לקרוא עוד באתר המכללהwww.afeka.ac.il :
מטרות המכללה:
 להוביל בהכשרת מהנדסים העונים על הצרכים הדינאמיים של התעשייה
והאקדמיה ולספק בידם כלים להשבחת ערכם היחסי בשוק העבודה.


לטפח בין שורותיה :ערכי אנוש ,יצירתיות ,יזמות ומודעות לתרבות עסקים
אוניברסלית.



ליצור סביבת הזדמנויות בין התעשייה והמגזר העסקי לבין גורמים במכללת
אפקה( סטודנטים ,בוגרים וסגל המכללה)

המטרה

מה אנחנו רוצים שיקרה בסופו של דבר (מה יחשב כהצלחה?) ובקרב איזה קהל
יעד?





להביא מועמדים להתעניין ולהגיע ליום הפתוח
לעלות את המודעות למכללה
חיזוק הבידול אל מול התחרותה מקומית

החסם

מהו החסם מבחינת המועמד שיכול להפריע בהשגת המטרה?

המועמדים חושבים שהם יודעים הכל ,מבינים בהכל ואם לא אז אפשר
לקרוא באינטרנט – למה להטריח אותו להגיע....
וגם תקופה רוויה בימים פתוחים

התובנה

מה אנחנו יודעים על המועמד שמאפשר להתגבר על החסם?
תובנה מפתיעה בפשטותה

סקרן  ,גר קרוב וגם קצת חנון (מתחבר לעולם ההנדסה ,טכנולוגיה,
מתמטיקה ולא נרתע מהמילה פיזיקה)
______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה
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השינוי
מהו השינוי הגדול שיפתור את החסם

מכללת אפקה מאפשרת לך ללמוד בסביבה תומכת ,יצירתית ,מעודכנת,
מקושרת לתעשייה ,איכותית ומתמחה רק בהנדסה

הרעיון הגדול

מבוסס על מה שחשוב לצרכן
המכנה המשותף המאחד את כל פעילויות ה360 -

לימודים זה השקעה לטווח ארוך ,בהשקעה בעלת השפעה כה גדולה על
החיים שלנו לא כדאי לקחת סיכונים אלה ללכת על בטוח ,לבחור
במכללה איכותית ,מובילה ומתחתה רק בהנדסה.

סיבות להאמין












מגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני 5:תכניות ללימודי תואר ראשון
 B.Sc.ו 4-תכניות לתואר שני  M.Sc.בהנדסה
מסלולי לימוד בוקר ומשולב (מסלול לאנשים עובדים) ,סמסטר אביב
גישה רב תחומית ודגש על יצירתיות
קשרי תעשייה הדוקים
תכניות לימוד מעודכנות (התמחויות חדשות לפי צורכי התעשייה –
התמחות במערכות רכב וחומרים תחת המחלקה להנדסה מכנית לדוגמא)
איכות הוראה– מרצים מעודכנים ,מקושרים לתעשייה
מכלל איכותית ,יצירתית המתמחה רק בלימודי הנדסה
תנאי קבלה מבין הגבוהים מבין המכללות להנדסה ( מעל  ,600ממוצע
פסיכומטרי בשנה האחרונה עמוד על )650
הכוון תעסוקתי –ייעוץ וליווי סטודנטים לקראת היציאה לשוק העבודה,
מתן עזרה בחיפוש ושילוב עבודה עם לימודים כבר מהשנה השלישית
 AFEXמרכז יזמות– חממה לסטארט אפים
 SMART-UPתכנית לסטודנטים מצטיינים ,שילוב תכנים מיוחדים וייחודיים
בנוסף למסלול הלימודים הרגיל

Tone and style
צעיר ,טכנולוגי ,יצירתיות ,סוחף ,אמיתי ,נועז ,מעשי ,אינטליגנטי ,מעורר
דיון ,אופטימיסט

בחירת מדיה 360°
תקציב קמפיין יום פתוח כ₪ 700,000 -

______________________________________
אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

______
החברה

