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הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי ניהול אסטרטגי ומעשי של התקשורת
השיווקית של המועצה במרחב המקוון
במסגרת מכרז מס' 48102/
עבור המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
כללי:
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המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן – "המועצה") היא תאגיד לו
מוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלבבישראל,התשע"א–  8199והיאפועלתבכפוף
להוראותיו.ביןהיתר,מתמודדתהמועצהעםסוגיותמרכזיותהנוגעותלענףהחלבבכללותו
ולעוסקיםבו.
המועצה מבקשת לשכור את שירותיו של ספק המתמחה במתן שירותי ניהול אסטרטגי
ומעשי של התקשורת השיווקית במרחב המקוון (להלן – "השירותים") ,לפי הצרכים כפי
שיהיומפעםלפעםוההחלטותשתתקבלנה,הכלכמפורטבמכרזזהלהלן.
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המכרזעפ"יהזמנהזויתקייםבשנישלבים:
א. בשלב א' תבחר המועצה עד ארבע ההצעות הטובות מבין ההצעות שהוגשו ,בהתאם
לאמותהמידההמפורטותלהלןבמסמכיהמכרז.
ב. בשלבב'יוזמנוהמתמודדיםשהצעותיהםנבחרובשלבא'לראיוןבמשרדיהמועצה.
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המסמכיםהמפורטיםלהלןמהוויםחלקממסמכיהמכרזכהגדרתםלהלן:
א. הזמנהזו.
ב. טופסלהגשתהצעהעלנספחיו,מצ"בכנספח א'.
ג. תצהירבדברעמידהבתנאיהסףכנספח ב'.
ד. אישורתאגיד,מצ"בכנספח ג'.
ה. תצהירבדברשמירהעלזכויותעובדים,מצ"בכנספח ד'.
ו. נוסחהסכםהתקשרותמצ"בכנספח ה'.
ז. פירוטהשירותיםהנדרשיםמצ"בכנספח ו'.

הגדרות

" אתר האינטרנט"  -אתר האינטרנט בו מתפרסמים מסמכי מכרז זה וכן המידע וההודעות
בקשרעםמכרזזה,בכתובת:.www.milk.org.il
"מציע"  -מישהגישהצעתובמסגרתמכרזזה,עלפיהתנאיםהמפורטיםבו.
"הצעה" -תשובתושלמציעלמכרזזה,לרבותכלתשובהוכלהבהרהוכלחומרנוסףשהוגשעל
ידיהמציעבמענהלפנייתועדתהמכרזיםו/אומימטעמה,ככלשועדתהמכרזיםהחליטהלקבלה.
"נכסים מקוונים"  - הפלטפורמותהקיימותהמשמשותאתהמועצהלשםיצירתתקשורתוהעברת
מסרים במרחב המקוון (לרבות :האתרים ,חשבונות פעילים בפייסבוק ,אינסטגרם ובטוויטר,
פעילותברשתותחברתיותושיתופיפעולהעםאתריתוכןהמנוהליםעלידיצדדיםשלישיים)וכןכל
פלטפורמהמקוונתעתידיתבהתחליטהמועצהלעשותשימוש.
"קהל היעד"  -השירותים נשוא מכרז זה מיועדים הן לצרכני הקצה של החלב ומוצריו (כגון:
משפחות,ילדיםוכיוצאבאלה)והןלקהלמקצועיהנדרשלעיסוקבשאלותהכרוכותבצריכתחלב
ומוצריוכגון:חקלאים,מחלבות,כלהעוסקיםבתעשייתהחלב,אנשיחינוך(מורים,גננות,מדריכי
קבוצותנוערואח')גורמירפואה,וטרינרים,סטודנטיםואנשימדע.המסריםוהכליםבהםיעשה
שימוש,יותאמולקהלהיעדהמסויםאליוהםמופנים,בהתאםלצרכיההמשתניםשלהמועצהועל
פיהעניין.
"התמורה"  -הסכום הכספי שנותן השירותים זכאי לקבלתו ממועצת החלב בעבור ביצוע
השירותיםנשואמכרזזה,כפישהואמפורטבהצעתהמחירשלנותןהשירותיםנספחא'למכרז
זה,ובכפוףלתנאימכרזזה.
"מסמכי המכרז"  -כלמסמכימכרזזהעלנספחיו,לרבותההסכם,וכלתיקוןוהבהרהשתפרסם
מועצתהחלב,ככלשתפרסם,לאחרפרסוםמכרזזהוטרםהמועדהאחרוןלהגשתהצעות.
"מטרות הפעילות"  -כהגדרתןבסעיף5לעילעלתתיסעיפיו.
"נותן השירותים"  -מציעשהצעתותיבחרכזוכהבהתאםלתנאימכרזזה.
"נציג נותן השירותים" -יקראגם "נציג המציע" לפיהעניין– יהיהמנהלבכיראושותףבמציע
אשריהיהאחראיאישיתלקשרהשוטףביןנותןהשירותיםוביןהמועצהוידאג,ביןבעצמוובין
באמצעותאחריםמטעםנותןהשירותיםלביצועכלהתחייבויותנותןהשירותיםעלפיתנאימכרז
זה.
"נציג מועצת החלב" -מי שהוסמך ע"י המועצה לשמש כנציגה לעניין ביצוע השירותים על פי
תנאימכרזזה,והודיעהעלזהותולנותןהשירותים.מועצתהחלבתהיהרשאיתלשנותאתזהות
הנציגמעתלעת,לפישיקולדעתה.

תיאור השירותים
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במסגרתתפקידיהומטרותיהפועלתהמועצה,ביןהיתר,כדילפתח,לייעלולבססאתמשק
החלב בישראל ,תוך הבטחת איכות ובטיחות יצור החלב ושיווקו ,וכדי להבטיח אספקה
סדירהשלחלבומוצריו,תוךהבטחתמחיריםנאותיםליצרנים,למחלבותולציבורותנאים
הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות .כמו כן פועלת המועצה בתחום ענף הבקר והצאן
לבשר .על מנת לתמוך בפעולותיה ,גם במרחב המקוון , דרושים למועצה  שירותי ניהול
אסטרטגי ומעשי של התקשורת השיווקית של המועצה במרחב המקוון  -על בסיס שוטף.
תכליתםשלהשירותיםהיא:
א. העברת מידע מקצועי ואמין לציבור הרחב ולציבור המקצועי אודות תעשיית החלב
ומוצריוותעשייתהבשרבישראל,וכןאודותנושאיםנוספיםהכרוכיםבנושאיםאלה;
ב. חיזוקתדמיתםשלהחלבומוצריוושלתעשייתהחלב(חקלאיםומחלבות);
ג. קידוםתדמיתהשלמועצתהחלבכגוףמקצועי.
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השירותים יכללו ,בין היתר ,ניהול אסטרטגי ומעשי של התקשורת השיווקית של המועצה
במרחבהמקוון. השירותיםהכלוליםבתחוםזהמפורטיםבסעיףזהעלתתיסעיפיוובנספח
ו' . נותן השירותים יהיהאחראי לביצוען של כל הפעולות הנדרשות בקשר עם ביצוע מכלול
השירותים ,באופן מקצועי ומיטבי ,הכל באמצעות אנשי מקצוע מומחים ומנוסים מטעמו.
השירותיםהנדרשיםכולליםגםאךלארקאתהשירותיםהבאים:
א .בנית אסטרטגיהתקשורתיתלמועצה:גיבוש קונספט,הגדרת דרכי פעולה,בחירת אופן
השימושבפלטפורמותמקוונותשונותמתוךמבחרשיציגנותןהשירותיםבפניהמועצה.
ב .כתיבת תוכנית תקשורת שנתית מפורטת שנועדה ליישם בפועל את האסטרטגיה
התקשורתית שבחרה המועצה .התוכנית תכלול מדדים לבחינת הצלחתה (להלן –
"התוכנית השנתית").נותןהשירותיםיכיןתוכניתשנתיתויהיהאחראילביצועההלכה
למעשה.
ג .ייזום, ארגוןוליוויפעילויותלקידוםמטרותהמועצהבמרחבהמקוון,כפישהןמוגדות
בסעיף 5ותתסעיפיולעיל,וכןלקידוםמטרותנוספותו/אואחרותככלשתורהעליהן
המועצה מעת לעת , לרבות ביצוע בפועל של כל הדרוש לשם ניהולן של הפעילויות
האמורות ,בין שהן מבוצעות על ידי נותן השירותים עצמו ובין שהן מבוצעות על ידי
גורמיםאחרים.
ד .פיקוח צמוד על הביצוע בפועל של כל פעילות ,הדרושה לשם ביצוע התוכנית השנתית
ו/או לשם ביצוע פעילות עליה החליטה המועצה ,לצורך השגת מטרות הפעילות ,ככל
שהיאמבוצעתעלידיצדדיםשלישייםשאינםנותןהשירותיםעצמו,ודיווחלמועצהעל
כלתקלהו/אועיכובו/אוחריגהמהנחיותהביצועשנמסרולגורםהמבצע,אומהדרוש
לשםהשגתמטרותהפעילות.
ה .איתורהזדמנויותתקשורתיותעבורהמועצהומימושן,לשםהעברתהמסריםהתומכים
בקידוםמטרותהפעילות.
ו .תמיכהבפעילויותהשיווקיותשהמועצהמבצעת,יוזמתו/אושותפהלהןו/אומעוניינת
בקידומן ,באמצעות הפעלה וניהול של הנכסים המקוונים ,תוך שיתוף פעולה מלא עם
צוותהיועציםהמקצועייםשלהמועצה.
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יצירהשלתוכןחדש,התאמתוועיבודו(לרבותהתאמהועיבודשלחומריתוכןקיימים)
המיועד לשימוש ולהפצה באמצעות הנכסים המקוונים השונים ובאמצעים נוספים,
לרבות :חומרים שיווקיים ,מצגות ,סקירות ,סרטונים וכיוצא באלה .ההתאמה תעשה
בהתאםלקהליהיעדאליהםמופניםהחומריםהאמורים,ובהתאםלשימושבהםבפועל.
שירותיקריאייטיב(לרבותעיצובגרפי)ותכנותככלשאלהידרשולשםהפעלתהנכסים
המקווניםשלהמועצה.
ליוויהמועצהבניהולמשברים,אםוככלשיהיהבכךצורך,לרבות:קביעתאסטרטגיה
לטיפול בנושא ,הכוונת מסרים ,תדרוך בעלי תפקידים וליווי ככל הדרוש עד לסיום
המשבר ,הכל בתיאום עם היועצים המקצועיים האחרים של המועצה ,ובלוח הזמנים
המתחייבממהותושלהמשבר,לשםניהולוהמיטבי.
תמיכהתקשורתיתוניסוחמסריםלרבותבשפההאנגלית,ובשפותנוספות,לפיהצורך.
ניטור וניתוח של  השיח ברשתות החברתיות ,העוסק בנושאים המטופלים על ידי
המועצהומתןמענהנדרשבזמןאמת.
ניהול וביצוע פעילויות בנכסים המקוונים כמפורט בנספח ו' ,וכן בנכסים מקוונים
נוספים עליהם תחליט המועצה במהלך תקופת ההתקשרות ולרבות פעולות קידום
אורגני ( )SEO של הנכסים המקוונים ועדכון שוטף של התכנים הכלולים בכל אחד
מהנכסיםהאמוריםבתדירותשל2או4פעמיםבשבועאולמעלהמזה,לפיהצורך.
נותןהשירותיםידאגלאחסון שלכלחומריהגלםבהםישתמשלצורךמתןהשירותים
ולגיבוישלכלהתכניםבנכסיםהמקוונים,באמצעיאחסוןוירטואלי("בענן") שיוקצה
עלידיהמועצה לטובתהעניין .חומריהגלםשאוחסנווהתכניםהמגוביםיעמדולרשות
המועצהבכלזמןשהיאתבקש.

התמורה והתנאים לתשלומה
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המציעיפרטבטופסהצעתהמחירבנספחא'אתהתמורההמבוקשתעלידובעבורביצועכל
השירותיםובגיןביצועכלההתחייבויותהמוטלותעלנותןהשירותים,לרבות,כלהפעולות
המפורטות בסעיף  6לעיל על תתי סעיפיו ובנספח ו' .התמורה תשולם לידי נותן השירותים
בתשלוםחודשיקבוע,בשיעורכפישנרשםבנספחא'למכרזזה,בגיןהשירותיםהאמורים
(להלן–"התשלוםהחודשי").

.2

מובהר בזה כי ,תשלום סכום התמורה מהווה את התשלום המלא והכולל עבור מכלול
השירותיםהמבוצעיםע"ינותןהשירותים,לרבותכלהמיסים(למעטמע"מ),עלויותהתכנון,
זכויות סוציאליות של העובדים ,נסיעות ,מחשוב ומיפוי ,הדפסות ,העתקות ,צילומים,
הוצאות משרדיות ,ביטול זמן ,ביטוחים ,הפקת דו"חות ,רווח קבלני וכל תשלום והוצאה
אחרתמכלמיןוסוגשהוא.נותןהשירותיםלאיהיהזכאילתשלוםנוסףבגיןשירותכלשהו
מהשירותיםשהואנדרשלמלאםבהתאםלמפורטבמסמכימכרזזה.
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מועצתהחלבתהיהרשאיתלעכבביצועושלכלתשלום,במקרהבולאבוצעוהשירותיםאו
כלחלקמהםכנדרש,וזאתעדלהשלמתהשירותיםהנדרשים,בהתאםלהוראותמכרזזה.
לחלופין , תהיה מועצת החלב רשאית לוותר על השירותים שלא בוצעו ולהפחית את ערכם
מהתשלוםשיפרעלידינותןהשירותים.לחלופיחלופיןתהיהמועצתהחלברשאיתלבצעאת
אותםהשירותיםבעצמהאובאמצעותאחרים,ולקזזאתהעלותהנדרשתלכךמהתשלומים
המגיעיםלנותןהשירותים,והכללפישיקולדעתהשלהמועצה,ובלבדשנתנההתראהבכתב
לנותןהשירותים,טרםנהגהכן.

 .91כלאחדמהתשלומיםהכלוליםבסכוםהתמורהישולםרקלאחרובכפוףלקבלתאישורושל
נציגמועצתהחלבכיהשירותיםהחודשייםבוצעוכנדרשובהתאםלדו"חמפורטשיגישנותן
השירותים . במקרים של חילוקי דעות בעניין זכאותו של נותן השירותים לפירעון החשבון
שהגיש ,יהיה נציג מועצת החלב רשאי להוסיף ולעדכן את הנחיותיו באשר לדרך ביצוע
השירותים,למניעתמחלוקותדומותבעתיד.במקריםבהםלאניתןיהיהלגשרעלהפערים,
יהיהנציגמועצתהחלברשאי,גםמסיבהזו,להפסיקאתההתקשרות,ולנותןהשירותיםלא
תהיהכלטענהו/אודרישהעקבכך.
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כלחלקשלהתמורהישולםלאחרהגשתחשבונית מסודו"חמפורטכנדרשבסעיף 91לעיל.
התשלוםיבוצעבתוך61ימיםמהמועדבואושרהחשבוןעלידינציגמועצתהחלב.

תקופת ההתקשרות
 .98המועצהתתקשרעםהזוכהלתקופהשל 84חודשים,וזאת, 61ימיםמיוםחתימתההסכם
(להלן–"תקופת ההתקשרות").

 .92עלאףהאמורבסעיף 98לעיל,שלושתהחודשיםהראשוניםממועדחתימהההסכםכאמור
בסעיף  98ישמשו כתקופת ניסיון ,במסגרתה תבחן המועצה את מידת התאמתו של נותן
השירותיםלקיוםהדרישותהמפורטותבמכרזזה(להלן–"תקופת הניסיון").המועצהתהיה
רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,בתוך תקופת הניסיון מכל סיבה שהיא ,ולנותן
השירותים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך ,למעט זכותו לתשלום בגין השירותים
שביצעבפועלבתקופתהניסיון,בהתאםלתנאימכרזזה.עשתההמועצהשימושבסמכותה
וביטלהאתההתקשרותעםנותןהשירותים– תהיההמועצהרשאיתאךלאחייבת,לפנות
למי שהוגדר ככשיר שני ,בהתאם למפורט בסעיף  21להלן ,ולהתקשר עמו בהתאם לתנאי
מכרזזה.
 .94למועצתהחלבבלבדשמורהזכות-ברירה(אופציה),בהודעהבכתבומראש,להארכתתקופת
ההתקשרות לשלוש תקופות התקשרות נוספות בנות שנתיים כל אחת ועד לסך של  6שנים
נוספותבסךהכל,לאחרתוםתקופתההתקשרות(להלן– "זכות הברירה").מועצתהחלב
תהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה ,בכפוף לצרכיה ,לאישור
התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב ,להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת
המכרזים,התשנ"ב-9118והתקנותשהותקנומכוחוולהוראותההסכםנספחד'למכרזזה.












 .95מובהר כי ,נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לתקופת ההתקשרות
הראשונה,אלאבהסכמתמועצתהחלב.מועצתהחלבתהיהרשאית לפעולבענייןזה–כבכל
ענייןאחר–בהתאםלשיקולדעתהועלפיצרכיה.
תנאי סף
 .96רשאילהשתתףבמכרזמציעהעומדבמועדהגשתההצעה,בתנאיםהבאים:
א. המציעהואיחיד/תאגידהמאוגדכחוקבישראל.
ב. בידי המציע האישורים הדרושים בדבר רישום במע"מ ,רישום במס הכנסה וניהול
ספריםבהתאםלהוראותחוקעסקאותגופיםציבוריים(אכיפתניהולחשבונותותשלום
חובותמס),התשל"ו-.9186
ג. המציעמעסיק,נכוןלמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרזזה,לפחות 2עובדיםשהינם
אנשי מקצוע בתחום התקשורת ו/או יחסי הציבור ו/או הדוברות כאשר לפחות שניים
מהםהינםבעליניסיוןוידעמקצועירחבבתחוםהתקשורתהמקוונת.להוכחתעמידתו
בתנאיזהיצרףכלמציעפרופילשלהצוותהמקצועיהמועסקעלידוואתפרטיהניסיון
הרלבנטייםשלכלאחדמאנשיהצוות.
ד. למציע עצמו ניסיון מוכח של  2שנים לפחות באספקת שירותים בתחום התקשורת
המקוונתוהדוברות. לשםהוכחתהניסיוןהנדרשבסעיףזהיצרףכלמציעלהצעתואת
המסמכיםהבאים:
.9 מסמך המתאר את המציע לרבות קורות חיים וניסיון הרלבנטי לעניין דרישות
מכרזזה.
.8 הגשת 2המלצותבכתב(לפחות),מאתגופיםעבורםביצעהמציעשירותיםמסוג
השירותיםנושאמכרזזה,במשךתקופהשל 98חודשיםרצופיםלפחות.מבוקש
כי ההמלצות יהיו מהשנה האחרונה . בצד ההמלצות ירשמו גם פרטי הקשר עם
הממליציםלרבות:מספרטלפון,מספרטלפוןניידוכתובתדואר-אלקטרוני.
ה. נציג המצי ע יהיה מנהל בכיר או שותף במציע ובעל ניסיון מוכח באספקת שירותים
בתחוםהתקשורתהמקוונתוהדוברות.לשםהוכחתהניסיוןהנדרשבסעיףזהיצרףכל
מציעלהצעתומסמךקורותחייםשלנציגהמציע,המתאראתהשכלתושלהנציגואת
הניסיוןהרלבנטילענייןדרישותמכרזזה.
ו. המציע אינו נותן שירותים לחברות מתחום החלב ,הבשר ,תעשיות התחליפים (לרבות
סויהומוצריה) ואוגופיםשעלוליםלהיותבניגודענייניםעםתעשייתהחלבו/אוהבשר
(המציעיצרףאתרשימתלקוחותיו).
ז. המציע צירף להצעתו את כל מסמכי המכרז כשהם מלאים ,חתומים ע"י המציע
ומאומתיםלפיהנדרש.

הגשת ההצעות
 .98המועדהאחרוןלהגשתהצעותהואיום21.2.8192בשעה98:11במשרדיהמועצה.
 .92מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א. כלמסמכיהמכרזכשהםמלאים,חתומיםע"יהמציעומאומתיםלפיהנדרש.חתימת
המציע כאמור ,תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כל הנאמר במסמכי המכרז
והסכיםלתנאיםהאמוריםבהם.
ב. כלהמסמכיםהנדרשיםלהוכחתעמידתושלהמציעבתנאיהסףהאמוריםבסעיף96
לעיל.
ג. אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 9186-המעידים כי
המציע:
.9 מנהל את פנקסי החשבונות וכל הרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה
ועפ"יחוקמסערךמוסף;
.8 נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן
מסלפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף;
ד. תעודתעוסקמורשהלפיחוקמסערךמוסף,התשל"ו.9186-
ה. מסמכיהתאגדותהמציע:
.9 העתק תעודת רישום תאגיד המציע או אישור עו"ד או רו"ח בדבר שם תאגיד,
תאריךרישומוברשםהחברותומספרהרישום.
.8 תקנוןמעודכןשלהתאגידהמציע.
.2 אישורתאגידנספחג'-אישורעו"דאורו"חבדברזכויותחתימהאצלהמציעוכן
אישור כי החותמים על מסמכי המכרז בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו
הרשאיםלחייבובחתימתם.

 .91ההצעהתעמודבתוקפהותחייבאתהמציעככתבהוכלשונהלמשך11יוםממועדהגשתה.
המועצהרשאיתלדרושמהמציעלהאריךאתתוקףהצעתולתקופהשלאתעלהעל 11יום
נוספיםוהמציעמתחייבלעשותכןמבלישתהיהלוכלטענהאודרישהבשלכך.במקרה
ובמהלך התקופות הנקובות בסעיף זה יחזור בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל
צורה שהיא , תהיה המועצה רשאית לראות את הצעתו כמבוטלת וזאת מבלי לפגוע בכל
זכותשלהמועצהעלפיכלדיןו/אומכרזזה.
.81

הצעותתוגשנהעלגבימסמכיהמכרזבלבד.איןלהכניסכלתוספת,שינויאוהסתייגות
באיזהממסמכיהמכרז,ביןבגוףהמסמכים,במכתבנלווהאובכלדרךאחרת.כלתוספת,
שינויאוהסתייגותכאמור,יהיוחסריתוקףכלפיהמועצה.

.89

מציעימלאאתכלהפרטיםהנדרשיםבמסמכיהמכרזויחתוםעלגביכלעמודממסמכי
המכרז.המציעיכניסאתכלמסמכיהמכרז(מקור+8עותקיםמצולמים)חתומיםעלידו
כאמור, למעטפהסגורהויגישהלתיבתהמכרזיםבמשרדיהמועצה,בדרךהחורש4ביהוד
עדלמועדהאחרוןלהגשתההצעות,כאמורלעיל.

כלהבהרות/תוספות/שינוייםלתנאיהמכרז,כאמורבסעיף 21להלן,יהווחלקבלתינפרד
ממסמכיהמכרזבהליךזה.

.88

ההליך
.82

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא כתב הזמנה זה ,מכל סיבה
שהיאו/אולאלקבועזוכהכללו/אולקייםהליךשלמכרזמחדש,מכלטעםשהואומבלי
כלצורךלנמקהחלטתה,הכלעפ"ישיקולדעתההבלעדי.

.84

תחליטהמועצהלבטלמכרזזה,לאתהיהלמשתתפיםכלתביעהו/אודרישהו/אוטענה,
מכלסוגשהוא.

.85

המועצהרשאיתלנהלמו"מעםהמציעיםאומימהם,בנוגעלתנאיהצעתם,לאחרהגשת
ההצעות,הכללפישיקולדעתההבלעדי.

.86

המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלשנותאתהמועדהאחרוןלהגשתהצעותולהאריךאת
המועדלהגשתהצעותלתקופהנוספת,בהודעהאשרתפורסםבדרךשתקבעהמועצה.

.88

הצעות אשר לא יוגשו בהתאם לאמור בהזמנה זו תיפסלנה .על אף האמור ,וועדת
המכרזיםשלהמועצהתהארשאיתלאפשרלמציעלתקןפגמיםבהצעתו,שלדעתהאינם
מהותיים.
פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות להזמנה

.82

משתתף יהיהרשאילפנותבשאלות/בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכיהמכרז
וזאת באמצעות כתובת הדוא"ל  Aviva@milk.org.ilעד ליום  95.2.8192בשעה .98:11
המציע לבדו יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי המועצה עד
למועדהאמור.

.81

התשובותלשאלות/הבהרותיפורסמובאתרהמועצהבכתובת: www.milk.org.il(להלן
– "אתר המועצה") בלבד .באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי
התשובותבאתרהמועצה. יובהרכירקתשובותבכתבשיפורסמובאתרהמועצהתחייבנה
אתהמועצה.

.21

המועצה תהא רשאית ,בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,לפרסם הבהרות,
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים
וזאת ,בדרך של פרסום הודעה באתר המועצה בלבד .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו
חלקבלתינפרדמתנאיהמכרזויחייבואתהמציעים.
כל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז .כל מציע יהיה
אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל פרסום יחייב את
המשתתפים.








.29




מציע שימצא אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים
ו /אוביןהוראותשונותמהוראותיהםאוכלאיהתאמהאופגםאחרבהם,יפרטםבכתב
במסגרת פניה למועצה בבקשה למתן הבהרות  - שאם לא כן ,הוא יהא מנוע מלהעלות
בעתידכלטענהבדברסתירותו/אואיהתאמותו/אוכלפגמיםאחריםכאמור.למעןהסר
ספק ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות
כאמורתהאפרשנותהשלהמועצה.

.28

לאחרהגשתההצעותלאיהיהתוקףלכלטענהשלהמציעבדברטעות,איהבנה,סתירות,
שגיאות ,אי התאמות וכיוצ"ב בקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי ההזמנה להציע
הצעות,והואיהיהמנועמלהסתמךעלטעויות,סתירות,שגיאותכאמור.

.22

אלא אם נאמר אחרת במפורש ,האמור בפרסומי המועצה בדבר שינויים ,תיקונים או
הבהרות כאמור יגבר על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות המקורית .במקרה של
סתירהביןפרסוםאחד לאחר,יגברהאמורבפרסוםהמאוחרמביניהם.למעןהסרספק
מובהר כי לא יהיה תוקף לכל תיקון ,שינוי ,הסבר ,פרשנות ו/או הבהרה לגבי מסמכי
המכרז,אלאאםנעשובמפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעילוהמשתתפיםלא
יהיורשאיםלהסתמךעליהם,אלאאםפורסמוע"יהמועצהכאמור.

בחירת ההצעה8ההצעות הזוכות
.24


הליך בחירת ההצעה הזוכה יתקיים בשני שלבים .בשלב א' תבחר המועצה עד ארבע ()4
הצעותהטובותביותר,העומדותבתנאיהסף,לפיהקריטריוניםהיחסייםהבאים:
א. ניסיון קודם של המציע ,לרבות ניסיון במתן השירותים ללקוחות שתחום עיסוקם
משיקלתחוםהעיסוקשלהמועצה–.45%
ב. תיקעבודותודוגמאותלמהלכיםתקשורתייםשביצעהמציע–.21%
ג. המלצות לקוחות (תוכן ההמלצות ,זהות הגורמים ותחומי עיסוקם ,משך
ההתקשרותעםהמציע,קבלתשירותיםמבעליהתפקיד)–.95%
ד. התרשמותכלליתמהגשתההצעה–.91%

.25

בשלבב',במועדשייקבע,תקייםהמועצהראיוןעםהמציעיםשנבחרובשלבא'(כוללאנשי
הצוותשיתנובפועלאתהשירותים)ובויציגהמציעאתמשרדו,נסיונוואתתיקהעבודות
(כוללמקרהשלאתגרתקשורתיאיתוהתמודדו).פרקהזמןשיעמודלכלמציעלשםהצגת
הנושאלאיעלהעל 81דקות.המציעיםיעבירולמועצהמבעודמועדמצגת.Power Point
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים פגישה נוספת במשרדי המציעים לצורך
התרשמותנוספת.

.26

לאחרתוםשלבב'תדורגנהההצעותפעםנוספתלפיהקריטריוניםהבאים:
א. ניסיוןשלהמשרדושלאנשיהצוות-21%
ב. מגווןהעבודותשהוצגו,איכותן–21%
ג. התרשמותכללית–.85%
ד. מחיר–.95%





.28

המציע שיזכה לניקוד הגבוה ביותר בשלב ב' ,יוכרז כזוכה במכרז והצדדים יחתמו על
הסכםההתקשרותבנוסחנספחה'דלעיל.

.22

המועצהתהארשאיתשלאלבחורבאףאחתמןההצעות,לפישיקולדעתההמלאוהבלעדי
מבלישתהיהעליהחובהלנמק,בפרט,אךלארק,אםישלמועצהחששממשיכימציעלא
יעמוד בהתחייבויותיו כלפיה ,ו/או אם תסבור המועצה כי ההצעה אינה כלכלית למציע
ו/אותכסיסניתו/אובלתיסבירה.

.21

ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור במציע כזוכה שני (להלן  -"כשיר שני").
בחרההועדהבמציעככשירשני,לאיהיהבכךכדילהטילחובהכשלהישלהמועצהכלפי
הכשירהשניולאיהיהבכךכדילהעניקזכותכלשהילכשירהשני.

.41

היהוההתקשרותעםהמציעהזוכהלאתצאלפועלו/אותופסקבמהלךתקופתהניסיוןאו
במהלךתקופתההתקשרותכהגדרתהבסעיף 98לעיל,מכלסיבהשהיא,שמורהלמועצה
האופציה לפנות אל הכשיר השני ולהציע לו לשמש בתפקיד נותן השירותים בהתאם
ובכפוףלתנאימכרזזהעלנספחיו,וזאתבהתאםלתנאיםשפורטובהצעתוובכפוףלקבלת
הסכמתו.

.49

זאת ועוד ,היה ותרצה המועצה ,במהלך תקופת ההתקשרות ,להגביל או לצמצם את
העסקתנותןהשירותים לחלקמסויםשלהעבודה,בהתאםלזכותהשמורהלהבסעיף92
תהיה היא רשאית לפנות לכשיר השני ,ובלבד שלא חלפו  84חודשים ממועד בחירת
ההצעההזוכהעלפימכרזזה.

.48

המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לאפשר למציע שהגיש הצעה חסרה
ו/אופגומה,לתקןאתהצעתו.

אחריות המציע להצעתו
.42

בהגשתהצעתוהמציעמצהירומתחייבכלפיהמועצהכיראהובדקאתתנאיהמכרז,בחן
אתכלהנתוניםהרלוונטייםוביצעאתכלהבדיקותהנדרשותלו,מכלמיןאוסוגשהוא,
בקשר עם המכרז ו/או הספקת השירותים ו/או בקשר עם הצעתו ,באופן עצמאי ומבלי
שהסתמך על כל מידע שניתן לו ,ככל שניתן לו ,ע"י המועצה או מי מטעמה ,וכי הגיש
הצעתועלבסיסזה,מתוךהבנהוהסכמהלכלתנאיהמכרזללאיוצאמהכלל.מציעיהיה
מנועמלטעוןכילאהיהמודעלפרטאותנאיכלשהוביחסלמכרזו/אולשירותיםו/אוכי
הסתמך באופן כלשהו על מצג של המועצה או כל מי מטעמה ,אלא אם נאמר הדבר
במפורשבמסמכיהמכרז.

.44

המועצהאיננהנושאתבכלאחריותלהוצאותו/אולנזקיםכלשהםשייגרמולמציעבקשר
עםהצעתובמסגרתהמכרז. המציעלבדויהיהאחראילבצעאתכלהבדיקותלשםהגשת
הצעתווהיאתוגשעלאחריותובלבד.

.45

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט
שאינונכוןו/אואינומדויקו/אומטעהבהצעתו.

הודעות נציגות ושיפוט
.46

המציעיצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעהנספחא'.ואלהיחייבואותולצורךהצעתו
זו.

.48

הודעות תשלחנה בדואר רשום ,או בפקסימיליה ,או בדוא"ל בהתאם לפרטים שציין
המציעבנספחא'.הודעהשנשלחהבדואררשום,תחשבכהודעהשנמסרהלמענהבתום88
שעותמעתהישלחה בדואררשום;אובמועדמסירתהאםנמסרהביד;הודעהשנשלחה
בפקסימיליהתיחשב כאילוהגיעהליעדה,תוךיוםעבודהממועדהמשלוח,ובלבדששולח
ההודעהיידעבשיחהטלפוניתאתמקבלההודעהעלמשלוחהפקסימיליה,בתוך84שעות
ממועדמשלוחה;הודעהשנשלחהבדוא"לתיחשבכאילוהגיעהליעדהבמועדהישלחה.

.42

מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט המוסמכים
במחוזתל-אביב-יפו.









בכבודרב,


מועצהלענףהחלבבישראלייצורושיווק(חל"צ)

נספח א' :טופס הגשת הצעה









תאריך:____________

לכבוד
המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
רחוב דרך החורש 4
יהוד
הנדון:מכרז מס' _________
הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי ניהול אסטרטגי ומעשי של התקשורת השיווקית של
המועצה במרחב המקוון
המציע:

שם
________________________________________________________
המציע:
כתובת
______________________________________________________
___________________
פקסימיליה:
___________________
טלפון:
דוא"ל___________________________________
מס' ת.ז . /מס' תאגיד :___________________ שמות מורשי החתימה ומספרי ת.ז .:
_________________________,________________________
אניהח"מ_______________ח.פ/.ת.ז.______________(להלן–"המציע"),לאחרשקראתי
בעיוןאתמסמכיההצעהמצהירומתחייבבזה,כדלקמן:
הנני מאשר כי הצעתי זו מוגשת לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז ואת תנאי
.9
ההתקשרות–הכלכאמורבמסמכיהמכרז,ולאחרשניתנהליהאפשרותלקבלהבהרותבכל
דברועניןהנוגעלהליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענתטעותו/אואיידיעה
כלפיהמועצהאוכלמימטעמה.
 .8רצ"במסמכיהמכרזכשהםמלאיםוחתומיםכנדרש,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,לרבות
חתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה,וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז.
 .3אני מציע לספק למועצה שירותי ניהול אסטרטגי ומעשי של התקשורת השיווקית של
המועצה במרחב המקוון בהתאם לתנאי מכרז זה תמורת סך ___________  ₪לחודש.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת ותהא בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  11ימים מעת
.4
הגשתה . הזכות למועצה לדרוש הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד  11יום ואני
מתחייבלעשותכןלפידרישתה.

ידוע לי ואני מסכים , כי המועצה רשאית להתקשר עם מציע אחד או מספר מציעים ו/או
.5
לבטל את המכרז נשוא הזמנה זו מכל סיבה שהיא ו/או לא לקבוע זוכה כלל ו/או לקיים
הליךחדששלמכרז,ו/אולנהלמו"מעםהמציעיםו/אולהתקשרעםכשירשני,והכללפי
שיקולדעתההבלעדי.
תאריך:__________________
_________________

חתימהוחותמתהמציע

אימות החתימות ע"י עורך דין
הננימאשרבזאתכיהמציעהחתוםמעלהחתםבפניהיוםוכיהחתימותדלעילהןחתימותיהם
של ה"ה_________ ,נושא ת.ז _________.ושל ה"ה_________ ,נושא ת.ז .___________,
שחתימתו/חתימותיהם בתוספת חתימת התאגיד _______________ ,מחייבת את התאגיד
הנ"ל.
___________________
חתימהוחותמתעו"ד

נספח ב' :תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף


אני הח"מ ___________________ ת.ז .__________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומראתהאמתוכיאםלאאעשהכןאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקמצהירבזאת,בכתב,
כדלקמן:
בשם _____________________ ח.פ/.ת.ז.
תצהיר זה
.9 הנני עושה
________________________(להלן–"המציע")לצורךהגשתהצעתהמציעלמכרזמס'
___ 8192/של המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ) .הנני מוסמך לעשות
תצהירזהבשמושלהמציע.
המציעהואיחיד/תאגידהמאוגדכדיןבישראל(מחקאתהמיותר).
 .8
 .6המציע מציע לספק למועצה שירותי ניהול אסטרטגי ומעשי של התקשורת השיווקית של
המועצהבמרחבהמקווןבהתאםלתנאימכרזזהתמורתסך___________₪לחודש.
המציעמעסיק,נכוןלמועדהאחרוןלהגשתהצעותבמכרזזה,לפחות2עובדיםשהינםאנשי
.8
מקצועבתחוםהתקשורתו/או יחסיהציבורו/אוהדוברותכאשרלפחותשנייםמהםהינם
בעליניסיוןוידעמקצועירחבבתחוםהתקשורתהמקוונת(המציע יצרףפרופילשלהצוות
המקצועיהמועסקעלידוואתפרטיהניסיוןהרלבנטייםשלכלאחדמאנשיהצוות).
למציעעצמוניסיוןמוכחשל2שניםלפחותבאספקתשירותיםבתחוםהתקשורתהמקוונת
.2
והדוברות,כדלקמן:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ ________________________________________
_______________________________________________________(המציע יצרף
מסמךהמתאראתהמציע,לרבותקו"ח,יציין מספר הלקוחות,שמותיהם המלאים ופרטי
אנשיקשרעמם,לפחות2המלצותבכתבכאמורבסעיף.96ד.8.למכרז).











נצ יגהמציעהואמנהלבכיראושותףבמציעובעלניסיוןמוכחבאספקתשירותיםבתחום
התקשורתהמקוונתוהדוברות,כדלקמן:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________ ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________ ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________(צייןשםמלאופרטיםמזהים,המציעיצרףמסמךקורותחייםשלנציגהמציע,
המתאראתהשכלתושלהנציגואתהניסיוןהרלבנטילענייןדרישותמכרזזה).
המציעאינונותןשירותיםלחברותמתחוםהחלב,הבשר,תעשיותהתחליפים(לרבותסויה
.1
ומוצריה) ואו גופים שעלולים להיות בניגוד עניינים עם תעשיית החלב ואו הבשר (המציע
יצרףאתרשימתלקוחותיו).
 .91המציעהמציאבמסגרתמסמכיהמכרזאתכלהאישוריםהנדרשיםלפיחוקעסקאותגופים
ציבוריים,התשל"ו–.9186
 .99המציע צירףלהצעתואתכלמסמכיהמכרזכשהםמלאים,חתומיםע"יהמציעומאומתים
לפיהנדרש.
הננימצהירכיזהושמי,זוחתימתיותוכןתצהירילעיל,אמת.
_________________
שםהמצהיר
אישור
אניהח"מ___________,עו"דרשיוןמס'__________מאשרבזהכיביום________הופיע
בפני מר ________________ שזיהיתיו לפי ת.ז .מס' _____________ ולאחר שהזהרתיו כי
עליו לומר את האמת ו כי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות
הצהרתודלעילוחתםעליהבפני.

________________

,עו"ד


נספח ג' :אישור תאגיד – אימות חתימה
לכבוד
מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
א .ג .נ ,.
הנדון:מכרז מס' ______
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח ______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז
זה.
שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם של תאגידים מסוגו:
.9
____________________.
סוגההתארגנות:____________________.
.8
תאריךהרישום:____________________.
.2
מספרמזהה:____________________.
.4
שמותהמוסמכיםלחתוםולהתחייבבשםהמציעומספרית.ז.שלהםודרישותנוספותכגון
.5
תוספתחותמת,אםיהיו:
____________________.
.5.9
____________________.
.5.8
____________________.
.5.2
 .6מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים(אכיפתניהולחשבונות),תשל"ו9186-וכןאישורעלניכוימסבמקורכפישניתןעל
ידישלטונותמסהכנסהומע"מ.


בכבודרב,
____________________
חתימהוחותמת 

____________________ ____________________
מס'רישיוןעו"ד/רו"ח
שםמלא



______________________________________________
טלפון
כתובת






נספח ד' :תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים


עלהמציעלצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידו:
אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ._______________ ,משמש אצל המציע
__________________ (להלן :"המציע") .אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע
בחתימתי .אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה,
מציעאתשירותיהמציעלביצועהשירותיםנשואמכרזזהוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחר
התנאיםוהדרישותלשביעותרצונההמלאהשלהמועצה.
הרינילאשרכיכלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו
בענייןזכויותהעובדיםעלפיחוקיהעבודה,צוויהרחבה,הסכמיםקיבוצייםכללייםוספציפיים
לענף הניקיון ובמיוחד את האמור בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים
קיבוציים ,התשי"ז –  ,9158אשר אושר על ידי שר התעשייה והמסחר והוחל על כלל העובדים
והמעבידיםבישראלהחלמיום.9.9.8112
הרינילאשרכיהשכרשישולםע" יהמציעלעובדעבורשעתעבודהביוםחולרגיללאיפחתמ___
₪לשעה.
עלותהשכרלמעבידלשעתעבודה,כוללכלהמרכיביםהקבועיםבחוק,לאתפחתמ_______₪
לשעה.
מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע דלעיל ,מתחייב המציע לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם
בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים
להלן:
9151
חוקשירותהתעסוקהתש"יט,
9159
חוקשעותעבודהומנוחהתשי"א
9186
חוקדמימחלהתשל"ו
9151
חוקחופשהשנתיתתשי"א
9154
חוקעבודתנשיםתשי"ד
9165
חוקשכרשווהלעובדתולעובדתשכ"ו
9152
חוקעבודתהנוערתשי"ג
9152
חוקהחניכותתשי"ג
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) 9159
תשי"א
9152
חוקהגנתהשכרתשי"ח
9162
חוקפיצוייפיטוריןתשכ"ג
9128
חוקשכרמינימוםתשמ"ז
9122
חוקשיוויוןהזדמנויותתשמ"ח
9115
חוקהביטוחהלאומי(נוסחמשולב)תשנ"ה
(כוללחוקבריאותממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 8119
התפטרות
חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד 8119

המכווןלמתןשירותלקטינים
חוקעובדיםזרים(איסורהעסקהשלאכדין 9119
והבטחתתנאיםהוגנים),תשנ"א










ידועליכיאםיתבררשפרטמהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעיתגלהכלאנכוןו/אואםהמציע
יסרבלחתוםעלההסכםבמידהוהצעהזותוכרזכזוכהעלידיהמזמין,יהיההמזמיןרשאילחלט
אתהערבותאשרצורפהלהצעה.

תאריך:___________________________

שם:________________________


חתימהוחותמת:____________________
אישור עו"ד 8רו"ח
אניהח"מ,עו"ד/רו"ח____________________,מרח'_____________________,מאשר
בזהכיהמציעהמפורטלעילקיים, פרטיוכמצויןלעילנכוניםוכיהחותםבשמומוסמךלחייבאת
המציעבחתימתועלפימסמכיהיסודשלהמציע.

חתימהוחותמת:_______________

תאריך:_____________________

שם:_______________________





















נספח ה' :הסכם התקשרות
הסכם
שנערךונחתםביהודביום____לחודש______8192
בין:




המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)
מרח'דרךהחורש4
ת.ד.,18יהוד56911
(להלן:-"המועצה")

לבין:





____________________
____________________
מרח'______________
___________________
(להלן:-"הספק")

מצד אחד

מצד שני
והמועצה היא חברה לתועלת הציבור לה נתונות סמכויות לפי חוק תכנון משק החלב
בישראל,התשע"א–8199והיאפועלתבהתאםלהוראותיו;

הואיל:

הואיל:

והמועצהקיימההליךהזמנהלהציעהצעותלקבלתשירותיניהולאסטרטגיומעשישל
התקשורתהשיווקיתשלהמועצהבמרחבהמקווןבמסגרתמכרזמסגרתמס'______
(להלן–"המכרז");


והואיל: ולספק יש את היכולת ,הידע ,הניסיון ,הכישורים ,האמצעים וכל האישורים
והרישיונותהנדרשיםעלפיחוק,המיומנותוכוחהעבודההמקצועיהנדרשכדילספק
למועצה את שירותי יחסי ציבור בהתאם להצעתו במכרז ,ברמה מקצועית גבוהה,
ביעילותובדייקנות,הכלבהתאםלהוראותהסכםזהלהלן
והואיל: והספק הגיש הצעתו למכרז כמפורט במסמכי ההצעה המצורפים להסכם זה כחלק
בלתי נפרד הימנו ומסומנים נספח א' (להלן -"הצעת הספק") ,והמועצה הכריזה על
הצעתהספקכהצעהזוכה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם כדלקמן:
מבוא
המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .כותרות ההסכם מובאות
.9
לצורכינוחיותבלבד,ולאתינתןלהןמשמעותפרשניתכלשהי.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה ו/או במכרז לבין האמור בהסכם זה ,יגברו
.8
הוראותיושלהסכםזה.
להסכםזהמצורפיםהנספחיםכדלקמןשיהווחלקבלתינפרדהימנו:
.2
נספח א'–הצעתהספק;
ההתקשרות
בהתאםלאמורבמכרז, השירותיםשיידרשהזוכהלספקלמועצהיכללוכולליםגם,אךלא
.4
רק,אתהשירותיםהבאים:
בנית אסטרטגיהתקשורתיתלמועצה:גיבוש קונספט,הגדרת דרכי פעולה,בחירת
א.
אופן השימוש בפלטפורמות מקוונות שונות מתוך מבחר שיציג נותן השירותים
בפניהמועצה.
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כתיבת תוכנית תקשורת שנתית מפורטת שנועדה ליישם בפועל את האסטרטגיה
התקשורתית שבחרההמועצה.התוכניתתכלולמדדיםלבחינתהצלחתה(להלן–
"התוכנית השנתית").נותןהשירותיםיכיןתוכניתשנתיתויהיהאחראילביצועה
הלכהלמעשה.
ייזום ,ארגון וליווי פעילויות לקידום מטרות המועצה במרחב המקוון ,כפי שהן
מוגדותבסעיף5למכרזותתסעיפיולעיל,וכןלקידוםמטרותנוספותו/אואחרות
ככל שתורה עליהן המועצה מעת לעת ,לרבות ביצוע בפועל של כל הדרוש לשם
ניהולן של הפעילויות האמורות ,בין שהן מבוצעות על ידי נותן השירותים עצמו
וביןשהןמבוצעותעלידיגורמיםאחרים.
פיקוח צמוד על הביצוע בפועל של כל פעילות ,הדרושה לשם ביצוע התוכנית
השנתית ו/או לשם ביצוע פעילות עליה החליטה המועצה ,לצורך השגת מטרות
הפעילות ,ככל שהיא מבוצעת על ידי צדדים שלישיים שאינם נותן השירותים
עצמו ,ודיווח למועצה על כל תקלה ו/או עיכוב ו/או חריגה מהנחיות הביצוע
שנמסרולגורםהמבצע,אומהדרושלשםהשגתמטרותהפעילות.
איתור הזדמנויות תקשורתיות עבור המועצה ומימושן ,לשם העברת המסרים
התומכיםבקידוםמטרותהפעילות.
תמיכה בפעילויות השיווקיות שהמועצה מבצעת ,יוזמת ו/או שותפה להן ו/או
מעוניינת בקידומן ,באמצעות הפעלה וניהול של הנכסים המקוונים ,תוך שיתוף
פעולהמלאעםצוותהיועציםהמקצועייםשלהמועצה.
יצירה של תוכן חדש ,התאמתו ועיבודו (לרבות התאמה ועיבוד של חומרי תוכן
קיימים) המיועד לשימוש ולהפצה באמצעות הנכסים המקוונים השונים
ובאמצעים נוספים ,לרבות אך לא רק :חומרים שיווקיים ,מצגות ,סקירות,
סרטונים וכיוצא באלה .ההתאמה תעשה בהתאם לקהלי היעד אליהם מופנים
החומריםהאמורים,ובהתאםלשימושבהםבפועל.
שירותי קריאייטיב (לרבות עיצוב גרפי) ותכנות ככל שאלה ידרשו לשם הפעלת
הנכסיםהמקווניםשלהמועצה.
ליווי המועצה בניהול משברים ,אם וככל שיהיה בכך צורך ,לרבות אך לא רק:
קביעת אסטרטגיה לטיפול בנושא ,הכוונת מסרים ,תדרוך בעלי תפקידים וליווי
ככלהדרושעדלסיוםהמשבר,הכלבתיאוםעםהיועציםהמקצועייםהאחריםשל
המועצה,ובלוחהזמניםהמתחייבממהותושלהמשבר,לשםניהולוהמיטבי.
תמיכה תקשורתית וניסוח מסרים לרבות בשפה האנגלית ,ובשפות נוספות ,לפי
הצורך.
ניטורוניתוחשלהשיחברשתותהחברתיות,העוסקבנושאיםהמטופליםעלידי
המועצהומתןמענהנדרשבזמןאמת.
ניהול וביצוע פעילויות בנכסים המקוונים כמפורט בנספח ו' למכרז ,וכן בנכסים
מקוונים נוספים עליהם תחליט המועצה במהלך תקופת ההתקשרות ולרבות
פעולות קידום אורגני ( )SEOשל הנכסים המקוונים ועדכון שוטף של התכנים
הכלולים בכל אחד מהנכסים האמורים בתדירות של  2או  4פעמים בשבוע או
למעלהמזה,לפיהצורך.
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הספק ידאג לאחסון של כל חומרי הגלם בהם ישתמש לצורך מתן השירותים
יג.
ולגיבוי של כל התכנים בנכסים המקוונים ,באמצעי אחסון וירטואלי ("בענן")
שיוקצהעלידיהמועצה לטובתהעניין .חומריהגלםשאוחסנווהתכניםהמגובים
יעמדולרשותהמועצהבכלזמןשהיאתבקש.
הפעולותהמפורטותלעילתקראנהלהלן–"השירותים"

מובהר כי ההתקשרות בהתאם להסכם זה היא על בסיס אחריות כוללת ,לפיה מקבל
הספקאחריותמלאהלמתןהשירותים,עלכלהנובעמכך.
מועצתהחלבתהיהרשאיתלרכושמאתנותןהשירותים,שירותיםמשלימיםו/אונוספים
לשירותים המפורטים במפורש במסמכי מכרז זה ,לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה
ולתקציבה , ובלבד שככל שההתקשרות לרכישת השירותים האמורים מחויבת בביצוע
הליךתחרותיעלפידין –  יבוצעהליךכאמורונותןהשירותיםיהיהרשאילהשתתףבו.
מודגש כי ,אין במכרז זה כדי למנוע מהמועצה רכישתם של שירותים נוספים מאת נותן
השירותים ,בכפוף להוראות כל דין ,ואין בו כדי להעניק בלעדיות לנותן השירותים
באספקתםשלהשירותיםנשואמכרזזהו/אושירותיםאחריםכלשהם,למועצה.
מועצתהחלבתהיהרשאית,לפישיקולדעתההבלעדיוהמוחלט,בהתאםלצרכיהובכפוף
לתקציב העומד לרשותה ,לבטל כל אחד מהשירותים המפורטים לעיל ,כולו או חלקו,
ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה עקב כך .ביטלה המועצה שירותים
כאמור , לא יהיה נותן השירותים זכאי לתשלום כלשהו בקשר עם השירותים שבוטלו,
למעטשירותיםניתנועלידובפועל,קודםלהודעתהביטול.צמצמההמועצה,לפישיקול
דעתה ,את כמות השירותים הנדרשת ,יוקטן התשלום החודשי המגיע לנותן השירותים
ביחסתואם.

התחייבויות הספק והצהרותיו
 .2הספקמתחייבלבצעאתהשירותים,בהתאםלתנאיהסכםזה,בהתאםלהוראותוהנחיות
המועצהולשביעותרצונהובתיאוםמלאעםמנכ"להמועצהו/אומנהלתהפרסוםוהשיווק
במועצה. השירותיםיינתנוכשהםכולליםכלפעולההנדרשתלשםביצועםברמהגבוהה,
אףאםאותהפעולהאינהנזכרתבמפורשבהסכםזהובלבדשהיאאינהחורגתמהתנאים
המסחרייםהמוסכמיםבהסכםזה.
הספקמתחייבלספקאתמכלולהשירותיםבהתאםלתנאיהמכרזולנספחו'למכרזבלא
.1
פחותמ851-שעותעבודהבחודש.
 .91הספקמתחייבכיהנציגמטעמוהינה/וגב'/מר____________________(להלן–"בעל
התפקיד")משמשבפועלכמנהלבכירו/אושותף.בעלהתפקידהנ"ליהיהאחראיאישית
לקשר השוטף בין הספק לבין המועצה וידאג ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעם
הספקלביצועכלהתחייבויותהספקעלפיתנאיהמכרזוחוזהזה..
התחייבותהספקלמתןהשירותיםבאמצעותבעלהתפקידמהווהתנאייסודיבהסכםזה.
 .99הספק מתחייב להציג את עבודתו ככל שיידרש ,בפני כל פורום של המועצה כחלק בלתי
נפרד ממתן השירותים וללא תמורה נוספת ,כן מתחייב הספק להגיש למועצה בכל עת
שתידרשלכך,כלנתון,מידעאומסמךהמצויבידהוהקשורלמתןהשירותים.













 .98הספק מצהיר ומאשר בזאת ,כי במועד חתימת ההסכם מתקיימים בו כל התנאים
והדרישותשלהלן,ללאיוצאמהכלל,והםימשיכולהתקייםבוכלתקופתמתןהשירותים
עפ"יהסכםזה,ובכללזה:
כיהואעוסקמורשהומנהלספריםכדין.
א.
כי הוא בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
ב.
חשבונות),תשל"ו–.9186
כיהואמקייםאתחובותיובענייןשמירהעלזכויותעובדיםעלפיחוק,לרבותעל
ג.
פיחוקעבודתהנוער,תשי"ג .9152-
כיהואבעלכשרותמלאהובלתימסויגתלכלזכותו/אוחובהמשפטית.
ד.
כי הוא אינו נותן שירותים לחברות מתחום החלב ,הבשר ,תעשיות התחליפים
ה.
(לרבותסויהומוצריה) ואוגופיםשעלוליםלהיותבניגודענייניםעםתעשייתהחלב
ו/אוהבשר.כיהואבעלניסיוןמוכחשל 2שניםלפחותבאספקתשירותיםבתחום
התקשורתהמקוונתוהדוברותוכיבעלהתפקידמטעמוהואמנהלבכיראושותף
במציע ובעל ניסיון מוכח באספקת שירותים בתחום התקשורת המקוונת
והדוברות.
 .92הספק מצהיר כי התנאים הנקובים לעיל הם מעיקרי הסכם זה ואי התקיימותם מהווה
עילהלמועצהלהביאהסכםזהלידיסיוםמיידי.
תקופת ההסכם 
 .94המועצהתתקשרעםהספקלתקופהשל84חודשים,וזאת,61ימיםמיוםחתימתההסכם
(להלן–"תקופת ההתקשרות").
 .95על אף האמור בסעיף  94לעיל ,שלושת החודשים הראשונים ממועד חתימה ההסכם
כאמורבסעיף94ישמשוכתקופתניסיון,במסגרתהתבחןהמועצהאתמידתהתאמתושל
הספקלקיוםהדרישותהמפורטותבמכרזזה(להלן– "תקופת הניסיון").המועצהתהיה
רשאיתלהפסיקאתההתקשרותבכלעת,בתוךתקופתהניסיוןמכלסיבהשהיא,ולספק
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך ,למעט זכותו לתשלום בגין השירותים שביצע
בפועל בתקופת הניסיון ,בהתאם לתנאי מכרז זה .עשתה המועצה שימוש בסמכותה
וביטלהאתההתקשרותעםהספק.
 .96למועצת החלב בלבד שמורה זכות-ברירה (אופציה) ,בהודעה בכתב ומראש ,להארכת
תקופתההתקשרותלשלושתקופותהתקשרותנוספותבנותשנתייםכלאחתועדלסךשל
 6שנים נוספות בסך הכל ,לאחר תום תקופת ההתקשרות (להלן – "זכות הברירה").
מועצת החלב תהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה ,בכפוף
לצרכיה ,לאישור התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב ,להוראות כל דין לרבות
הוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב - 9118והתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות
ההסכםנספחד'למכרזזה.
 .98מובהרכי ,הספקאינו זכאילהארכתההסכםמעברלתקופתההתקשרותהראשונה,אלא
בהסכמתמועצתהחלב.מועצתהחלבתהיהרשאית לפעולבענייןזה– כבכלענייןאחר–
בהתאםלשיקולדעתהועלפיצרכיה.
 .92בתקופותההתקשרותהנוספותיחולוהוראותהסכםזהבמלואן.

תמורה ,תנאי תשלום והוצאות
 .91תמורתאספקתהשירותיםע"יהספקבהתאםלהוראותהסכםזה,תשלםהמועצהלספק
תשלום חודשי קבוע וכולל בסך של ___________________ (במילים:
_________________)₪בתוספתמע"מכחוק.
להסרת ספק , מובהר כי התשלום האמור לעיל הינו בבחינת תמורה סופית ומלאה עבור
מתן השירותים וכל הנובע או המתחייב מכך .כל הוצאות הספק הכרוכות בביצוע
השירותיםיחולועלהספקבלבד.עלאףהאמור ,המועצהתשיבלספקהוצאותשהוציא
לפיבקשתהובאישורהבכתבומראש,בכפוףלכךשהספקימציאאסמכתאותמתאימות
לביצועההוצאה.
 .81מועצתהחלבתהיהרשאיתלעכבביצועושלכלתשלום,במקרהבולאבוצעוהשירותים
אוכלחלקמהםכנדרש,וזאתעדלהשלמתהשירותיםהנדרשים,בהתאםלהוראותמכרז
זה .לחלופין , תהיה מועצת החלב רשאית לוותר על השירותים שלא בוצעו ולהפחית את
ערכםמהתשלוםשיפרעלידינותןהשירותים.לחלופיחלופיןתהיהמועצתהחלברשאית
לבצעאתאותםהשירותיםבעצמהאובאמצעותאחרים,ולקזזאתהעלותהנדרשתלכך
מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים ,והכל לפי שיקול דעתה של המועצה ,ובלבד
שנתנההתראהבכתבלנותןהשירותים,טרםנהגהכן.
 .89כלאחדמהתשלומיםהכלוליםבסכוםהתמורהישולםרקלאחרובכפוףלקבלתאישורו
של נציג מועצת החלב כי השירותים החודשיים בוצעו כנדרש ובהתאם לדו"ח מפורט
שיגיש נותן השירותים .במקרים של חילוקי דעות בעניין זכאותו של נותן השירותים
לפירעון החשבון שהגיש , יהיה נציג מועצת החלב רשאי להוסיף ולעדכן את הנחיותיו
באשר לדרך ביצוע השירותים ,למניעת מחלוקות דומות בעתיד .במקרים בהם לא ניתן
יהיה לגשר על הפערים ,יהיה נציג מועצת החלב רשאי ,גם מסיבה זו ,להפסיק את
ההתקשרות,ולנותןהשירותיםלאתהיהכלטענהו/אודרישהעקבכך.
 .88כל חלק של התמורה ישולם לאחר הגשת חשבונית מס ודו"ח מפורט כנדרש בסעיף 89
לעיל.התשלוםיבוצעבתוך61ימיםמהמועדבואושרהחשבוןעלידינציגמועצתהחלב.
 .82בד בבד עם מסירת חשבונית המס למועצה ,ימסור הספק גם דין וחשבון בדבר פעילותו
בחודשהחולף.
 .84המועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלום כאמור מס במקור ,אלא אם ימציא הספק,
מראש,אישורחוקיותקףמרשויותהמסבדברפטורמניכויהמסבמקורכאמור.
 .85איןבאמורלעילכדילגרועמזכותהשלהמועצהלעכבו/אולקזזסכומים,אשריגיעולה
עקבנזקים,שנגרמואושיגרמולהכתוצאהמהפרתההסכםע"יהספק.
 .86הספק ישא בכל חבות בקשר עם קבלת התמורה ,לרבות חבות במס ובתשלומים למי
מעובדיוו/אוספקיוו/אומימטעמו.
זכויות וקניין רוחני
 .88כל הזכויות ,ללא יוצא מהכלל ,בכל עבודה שנעשתה עבור המועצה ו/או בכל חומר
שהעבירה המועצה לספק כחלק ממתן השירותים ו/או בכל תוצרי השירותים שיעניק
הספקשייכותלמועצהולהבלבד.
 .82הספקלאיעשהשימושבכלעבודהו/אוחומרותוצריםכאמור,אלאלשםוכחלקממתן
השירותיםעפ"יהסכםזהולאלכלמטרהאחרת.
היעדר יחסי עובד-מעביד
 .81מוצהרומוסכםבזהבמפורששהספקהינוקבלןעצמאילכלדברועניין.
 .21הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת ,כי היחסים ביניהם הנם יחסים של ספק ומזמין
שירותוכילאמתקיימיםולאיתקיימוביןהמועצהו/אומימטעמהלביןהספקו/אומי
מטעמו,בכלתקופתההסכםו/אועםסיומו,יחסיעובד-מעביד,עלכלהכרוךוהנובעמכך.

אחריות לנזקים
 .29הספק לבדו ישא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא ,ללא יוצא מהכלל,
שייגרמולכלאדםו/אולכלצדג'שהוא,במישריןאובעקיפין,בקשרעםביצועהשירותים
נשואהסכםזה,אםנגרמוכתוצאהממעשהאומחדלשלהספקו/אומימעובדיוו/אומי
מטעמו.
 .28הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה עם דרישתה הראשונה ,בגין כל דרישה
ו/אותביעהו/אוטענהשלצדג'כלשהובשלנזקיםשנגרמולובקשרעםביצועהשירותים
נשוא הסכם זה המצויים באחריות הספק ,כאמור ,ובתנאי כי המועצה תודיע לספק על
קיום דרישה ו /או תביעה כאמור ותאפשר לספק להתגונן בבית משפט .הספק מתחייב
להודיעלמועצהעלכלדרישהאותביעהבקשרעםנזקשנגרםבמהלךביצועהשירותיםאו
הקשורבהןוזאתמיידעםקבלתה.
ניגוד עניינים ושמירת סודיות
 .22הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל מניעה חוקית
שהיא,שישבהכדילהפריעלמתןהשירותיםע"פהסכםזה,וכיאיןהואקשוראומעורב,
במסגרתעסקו,באופןישיראועקיף,בכלענייןאחרשישבוחששלניגודענייניםעםמתן
השירותים למועצה לפי הסכם זה .הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה
מלקחתחלקו/אולהיותמעורבבכלעסקהו/אוענייןאחרשישבוו/אוהעלולליצורמצב
שלניגודענייניםעםמתןהשירותיםלמועצה.
 .24הספק מתחייבת לדווח למועצה ,ללא דיחוי ,על כל חשש לניגוד עניינים ו/או סתירה
להסכםזהו/אולמסריםשלהמועצה.הספקיקבלעלעצמוביצועעבודהאשרביחסאליה
קייםחששכאמור,רקאםהמועצהאישרה,מראשובכתב,כיאיןלההתנגדותלכך.
 .25בכלמקרהשלמחלקותביןהצדדיםהאםבענייןפלוניישמשוםחששלניגודעניינים,או
סתירהעםההסכםוהמסריםשלהמועצהתכריעדעתהשלהמועצה,ובלבדשניתנהבתום
לבובהגינותמסחריתמקובלת,וכןבתנאישניתנהלספקזכותשימועבמהלכהיוכללפרוש
אתטענותיוולהציגראיותיובפניהמועצה.
 .26הספק ישמור בסודיות ,לא יגלה לצד שלישי כלשהו ולא יעשה כל שימוש ,שלא בהתאם
להסכם זה ולצרכי המועצה בלבד ,בכל מידע מכל מין וסוג שהוא שהגיע לרשותו או
לידיעתוו/אובסודותמקצועייםו/אומסחרייםהקשורים,במישריןאובעקיפיןלמועצה
ו/או לחברי המועצה ו/או לענף החלב .הוראות סעיף זה וכל התחייבויות הספק בנוגע
לשמירת סודיות תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את הספק גם לאחר תום תקופת ההסכם,
ללאהגבלתזמן.
 .28התחייבויותהספקבעניןמניעתניגודענייניםושמירהעלסודיותהינןמעיקריהסכםזה.
סיום ההסכם
 .22בכל מקרה בו תיווכח המועצה כי הספק אינו מבצע את התחייבויותיו או כל חלק מהן
לשביעותרצונה,אושאינוממלאאתדרישותיה,תהאהמועצהרשאית,מבלילגרועמכל
זכות ו /או סעד לו היא זכאית ומבלי שתהא חייבת לבטל הסכם זה ,לפנות לספק אחר
ולשכוראתשירותיו,ולספקלאיהיוטענותו/אודרישותכלשהןבגיןכך.
 .21מבלילגרועמהאמורלעילאובכלמקוםאחרבהסכםזה,המועצהתהארשאיתלבטלאת
ההסכם ולקבל את השירותים בכל דרך אחרת כפי שתראה לנכון ,בכל אחד מהמקרים
המנוייםלהלן:
אם הספק הפר התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא תיקן ההפרה למרות דרישת
א.
המועצהכייעשהכן.
אם הספק התרשל בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם לאחר שהתראה ו/או
ב.
דרישהשנמסרהלולאהביאהלתוצאותרצויות.









אםהספקנקלעלהליכיפשיטתרגל,פירוק,כינוסנכסים,הסדרנושים.
ג.
בכלמקרהאחרשלאבדןאמוןבינולביןהמועצה.
ד.
 .41מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל כעילות לביטול ההסכם ,אינם בבחינת רשימה
סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכח כל עילה
שבדין.
 .49במקרהשלהפרתההסכם,בהתאםלאמורלעיל,תשלחהודעהבכתבלספקבדברהפסקת
ההתקשרותעימה,וזותיכנסלתוקףתוך8ימיםמיוםשליחתמכתבזהע"יהמועצה.
הסבת ההסכם
 .48הספקאינורשאיתלהמחותו/אולשעבדו/אולהסבו/אולמכורו/אולהעבירו/אולמסור
לאחר כל זכות או חובה מכח הסכם זה או חלק מהם ,אלא בהסכמת המועצה בכתב
ומראש.
שונות
 .42לשםביצועהשירותיםמתחייבתהמועצהלשתףפעולהעםהספקולמסורלונתוניםומידע
וכלחומראחרשברשותההדרושלביצועהשירותים.
 .44מוסכםבמפורשכילספקלאתהאזכותעיכבוןמכלסוגשהואבשירותיםאובתוצריהם,
בכלמדיהשהיא,אובכלחלקמהםאובכלדברוענייןהקשורלהסכםזה.
 .45כל שינוי ,הנחה ,ביטול ,תוספת ,ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של
תנאי ו/או הוראות הסכם זה ,לא יחייב את הצדדים ,אלא אם נעשו מראש ,בכתב
ובמפורשונחתמוכדיןע"ישניהצדדים.
 .46הסכמה כלשהי מצד המועצה ו/או מי מטעמה לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים,
לא תהווה תקדים כלשהו ,ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר ,והוא הדין בכל
מקרהבולאהשתמשההמועצהבזכויותהמסורותלהעלפיהסכםזה.
 .48המועצהתהארשאיתלקזזמכלתשלוםהמגיעממנהלספקכלסכוםאשרחייבלההספק
בהתאםלהוראותהסכםזה.
 .42כתובות הצדדים הינן כאמור בכותרת להסכם זה.הודעה שנשלחה בדואר רשום ,תחשב
כהודעהשנמסרהלמענה בתום  88שעותמעתהישלחהבדואררשום;אובמועדמסירתה
אם נמסרה ביד; הודעה שנשלחה בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ,תוך יום
עבודהממועדהמשלוח,ובלבדששולחההודעהיידעבשיחה טלפוניתאתמקבלההודעה
עלמשלוחהפקסימיליה,בתוך84שעותממועדמשלוחה;הודעהשנשלחהבדוא"לתיחשב
כאילוהגיעהליעדהבמועדהישלחה.


ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
המועצה

______________________
הספק


נספח ו'
תיאור השירותים
א.
.9

.8
.2
.4
.5

כללי
בהתאםלאמורבמכרז,השירותיםהנחוציםלמועצהיכללוגם,אךלארק,ניהולוביצועשל
כללהפעילויותבנכסיםהמקווניםשלהמועצהלרבותברשתותהחברתיות(בחשבונותקיימים
ו/או בחשבונות שיוקמו בעתיד) (להלן":החשבונות"); ניהול ותחזוקה שוטפת של אתרי
האינטרנט שמפעילה המועצה ו/או שהמועצה עתידה להפעיל  (להלן :"האתרים") .נותן
השירותיםמתחייבלספקאתמכלולהשירותיםבהתאםלתנאיהמכרזולנספחזהבלאפחות
מ851-שעותעבודהבחודש.
מודגש כי , רשימת הנכסים המקוונים להלן אינה מהווה רשימה סגורה והמועצה רשאית
להוסיף  ו/או לגרוע ממנה לפי שיקול דעתה בכל עת ,מבלי שיהיה בכך כדי לשנות
מהתחייבויותנותןהשירותיםעלפיתנאימכרזזה.
 נותן השירותים יבצע אפיון של קהל היעד אליו פונים החשבונות והאתרים ויוודא התאמת
התכנים והעיצוב על פי סוגי קהלי היעד .זאת ,על מנת לאפשר לגולשים גישה נוחה ,מהירה
וידידותיתלמידעהנמצאבנכסיםהמקוונים.
נותןהשירותיםיצורתכניםחדשיםבחשבונותובאתריםויעדכןתכניםקיימיםתוךשימתדגש
עלמאפייניקידוםאתרים.
נותןהשירותיםידאגלאחסון שלכלחומריהגלםבהםישתמשלצורךמתןהשירותיםולגיבוי
שלכלהתכניםבנכסיםהמקוונים,באמצעיאחסוןוירטואלי("בענן")שיוקצהעלידיהמועצה
לטובתהעניין. חומריהגלםשאוחסנווהתכניםהמגוביםיעמדולרשותהמועצהבכלזמןשהיא
תבקש.

ב .ניהול ותחזוקה השוטפת של תכני הרשת החברתית
ביחסלחשבונותהפייסבוקשלהמועצה:
 .6ניהול כלל פעילות המועצה בפייסבוק על כל הכרוך בה לרבות המפורט להלן ,הכל בתיאום
שוטףעםנציגהמועצהועלפיהנחיותיו.
 .8ניהולהאסטרטגיההשיווקיתשלהמועצהבמסגרתפעילותהבפייסבוק,כחלקמהאסטרטגיה
התקשורתיתשנקבעה.
 .2בחינהמחודשתשלהקונספטהקייםויישוםבפועלשלהקונספטהמחודששתבחרהמועצה.
 .1מעקב ,שינוי ועדכו ן שוטף של הקונספט הנבחר לשם הבטחת שמירת העמוד כעדכני ומוביל
במשךכלתקופתההתקשרות.
 .91אחריות על קריאייטיב ,עיצוב וכתיבת כלל התכנים הדרושים לעמוד ,באופן שוטף ,ועדכונם
הקבוע.
 .99מעקב יומיומי שוטף על הנעשה בעמוד ,מענה לפניות ותגובות גולשים ,טיפול בתגובות
שליליותככלשתעלינהוכלהדרושבקשרלכך,בזמןאמת.
 .98מעקב יומיומי אחר תגובות ופעילות ברשת הפייסבוק הנוגעת לפעילות המועצה ולנושאים
המקצועייםבהםהיאמטפלתועריכתתגובותבזמןאמתבשםהמועצה.בכללזהיבוצעמעקב
יומיומיאחרהפעילותבעמודיפייסבוקנבחרים,הכלבתיאוםעםהמועצהועלפיהצרכיםכפי
שיהיומעתלעת.
 .92יצירתפעילויותנקודתיותומוקדיענייןמתאימיםבאופןשוטףולפידרישתהמועצה,לרבות
אךלארקבחגים,בסמוךלאירועיםשלהמועצהובהתאםלדרישותהמועצה.









 .94ביחסלחשבוןהאינסטגרםוהטוויטרשלהמועצה:טיפולשוטףבחשבונותכולליצירתתכנים
והתאמתםלתוכניתהעבודה.
 .95ינהלבפועלאתהחשבונותויערוךאתהתכניםשיפורסמובובשםהמועצה,עלבסיסיומיומי
ובהתאםלאסטרטגיהשתבחרבפועלעלידיהמועצה.

ג .ניהול ותחזוקה שוטפת של תוכן של אתרי האינטרנט שמפעילה המועצה
 .96מועצתהחלבמפעילהמספראתריאינטרנט,ביןהיתרבכתובותהבאות:
אHalavi.org.il .
בMilk.org.il .
גmeat.org.il .
דisraeldairy.com .
וברשותהגםאתריםישנים:
אMilka.org.il .
ב .Milkway.co.il
ג .Shavuot.org.il
ד .Kvasim.org.il
ה .Eser.org.il
 .98ניהולכללפעילותבאתרימועצתהחלבעלכלהכרוךבהםלרבותהמפורטלהלן,הכלבתיאום
שוטףעםנציגהמועצהועלפיהנחיותיו.
 .92התאמת התכנים באתר על פי האסטרטגיה התקשורתית שנקבעה והתאמתם לדרישות
הטכנולוגיותהחדשות.
 .91יצירתתכניםחדשיםבאופןשוטף(לפחות 6בחודש),אחריותעלקריאייטיב,עיצובוכתיבת
תוכן.
 .81מעקב יומיומי שוטף על הנעשה באתרים ,מענה לפניות ותגובות גולשים ,טיפול בתגובות
שליליותככלשתעלינהוכלהדרושבקשרלכך,בזמןאמת.
 .89השתתפותבישיבותשבועיותוקשרעםצוותיח"צומשרדהפרסוםשלהמועצה.
 .88אחריותעליצירתשיתופיפעולהמולמגווןהגורמיםהפועליםבמרחבהמקוון(לרבותשימוש
בתכניםשיווקים)ושימורם,עבורהמועצה.
 .82הכנת 2דו" חותתקופתייםהכולליםסיכוםפעילותשבוצעהוהצגתהתוצאותשהושגו,לאורך
כלשנתפעילות.
 .84הצגתהאפשרויותהעומדותבפניהמועצהלהרחבתהשימושיםבתחומיהמרחבהמקוון.


