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 11.1.22     ____ ___ ____:_____לכבוד

 __________________ דוא"ל: 

 טלפון:______________

 
 2202-3022  לשנים מדיה חברתיתניהול תוכן אתר אינטרנט ו  -בקשה לקבלת הצעת מחירהנדון: 

 

 השירותים  
 

 התנאים הבאים:מתכבדים בזאת לבקש הצעת מחיר עבור הבקשה שבנדון וזאת לפי 

 נוהל תוכן ומדיה חברתית למועצה המקומית שירות בהצעה הספק מתחייב בזאת לספק  .1

  .וזאת בהתאם לדרישות המועצה

באחריות הספק הגדרת רכיבי ממשק, הרשאות ואבטחת מידע, ממשקים נדרשים למערכות  .2

  .אחרות לצורך הזנת תוכן

בתיאום עם חב' האוטומציה כולל העברת לסייע בשדרוג אתר המועצה ק פבאחריות הס .3

כולל  החברתית למועצהברשתות ובאתר המועצה ניהול התוכן החודשי והזנת תוכן חומרים ו

 .ב' האוטומציהחעבודה מול מערכת ותשתיות 

 –הזנת התוכן באתר בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  .4

    התאמות נגישות  לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )ובפרט ובהתאם  1998

 . 2013 –(, התשע"ג  לשירות

כולל עיצוב חבילת פוסטים ובאפליקציה  קפיסבוהדף בבאתר, באחריות הספק להזנת תוכן  .5

 באתר ובמדיה החברתית רספונסיבי.למועצה ו

תקשורת דרך האתר באמצעות מחלקות המועצה על ידי להפעלת תקשורת בין הציבור  .6

    למנהלי המחלקות. הודעות ישירות או מספרי הטלפון של המחלקות בקווים ישירים

, כמו כן לשתף את למועצהבאתר, בפיסבוק ובאפליקציה אחריות להעביר את פניות הציבור  .7

למשך  והתגובות בעמודי הרשתות החברתיות השונים הדוא"לדרך  המועצההציבור במענה 

  .תייםשנ

 שנים לפחות. 5בעל ניסיון של צוות ספק ל .8

ועוד, אשר יובילו  -מחשבים  -מקלטים  -מצלמות  -הספק מתחייב לעבוד עם ציוד חדשני  .9

 .( תייםשנ לאורך כול התקופה )איכותיים לתוצרים 
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 חוץמוביקורים במועצה או פגישות , תקשורת של אירועיםהספק וצוותו ילווה את המועצה ב .10

 .של פעמיים בחודש בממוצעלרשות המקומית סרטוני תדמית והפקת למועצה 

  .יהמועצה ובערוצי הדיגיטלבאתר  הספק מתחייב לשמור על אבטחת מידע וסודיות .11

 .2017הספק מתחייב לעמוד בתקנות הגנת הפרטיות, התשע"ז  .12

 בקורונה.ציבורי למלחמה קמפיין סיוע להובלת  .13

 (: יש לצרף את המסמכים המפורטים מטה ) תנאי סף .14

o ציע שהינו תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:מ 

o עודת רישום.ת 

o .תקנון ההתאגדות 

o דפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחית.ת 

o   רו"ח או עו"ד בתוקף ישור בדבר מורשה חתימה מאושר ע"י אמציע שהנו יחיד יצרף

 לשנה הנוכחית.

o  אישור תקף על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות

 .1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

o .אישור תקף על שם המציע לניכוי מס הכנסה במקור 

o .העתק צילומי מתעודת עוסק מורשה של המציע לצרכי מע"מ 

o רשים, כפי שמופיע בנספח אישור קיום המציע מתחייב לערוך את כל הביטוחים הנד

המצורף למסמך  ביטוחיםהאישור קיום למסמך זה. בשלב ההצעה,  הביטוחים המצורף

, כהתחייבות לערוך את הביטוחים הנדרשים. המציע בלבד חתום ע"י המציעזה, יוגש 

הזוכה יידרש להציג אישור קיום ביטוחים חתום על ידי מבטחיו, ללא תיקונים או 

 ם מנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמך זה.שינויי

o  מוסדות  /ארגוניםרשויות / תאגידים/   3-בבניהול  אתרי אינטרנט המציע בעל ניסיון

 'אבנספח  לקוחות הממליצים, המציע ימלא את רשימת ה2020 - 6201בשנים 

o  המפורטות המלצות לפחות המעידות על ניסיונו של המציע בעבודות  3המציע יגיש

 בסעיפים

 לעיל . 13 -1  

o  שנים לפחות להובלת השירות הנדרש. 5למציע צוות בעל ניסיון של 

o המציע יגיש פירוט של תהליכי עבודה  המוצעים על ידו למתן השירותים המבוקשים.  
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 שקלול ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר  .15

o שלבים ובהתאם לאמות המידה המפורטות.  שניתיבדק ב הבכפוף לאמור להלן, ההצע 

o כל ומולאו וכי צורפו לעיל  1הסף כפי שהוגדרו בסעיף בתנאי עמידת ההצעה  תבדיק - שלב ראשון

המסמכים הנדרשים. הצעות שלא יעמדו בתנאים אלו, לא יעברו לשלב הבא, אין באמור כדי 

 נלווים,.  לפנות למציעים להשלמת מסמכים מועצה  הלגרוע מסמכות 

o בדיקת חוות הדעת וניסיונו של המציע,   - שלב שני 

o דירוג ההצעות הכשרות,  ע"פ אמות המידה מחיר /איכות:  

 ל אחוז השקלו  סעיף  מס' 

ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מלוא הניקוד, והצעות גבוהות יותר,  1
יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לתוספת היחסית )כלומר, ההצעה הנמוכה 

 נקודות(.  60ביותר חלקי ההצעה הגבוהה כפול 

60% 

לקוח / על תוספת כל  5%) לאמור בתנאי הסף  מעברניסיון הוכחת  2
 (.פרויקט נוסף

האתרים תהליכי העבודה ואת המועצה  המציע יציג בפני צוות 
 המנוהלים על ידו 

20% 

  3 -ל ) מעבר המלצהכל  המלצות המעידות על רמת הביצוע על  3
 נקודות  5תנוקד  (  מלצות שבתנאי הסףהה

20% 

o שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  המועצה רשאית

 מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף.   המועצהמסעיפי ההצעה, ואשר לדעת 

o  לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא. תמתחייבהמועצה אין 

o  ,היו  שלא להתחשב במסמכים שלא י המועצה רשאית בעת קביעת הציון המשוקלל

מפורטים ו/או  ברורים דיים, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בפרמטר לגביו צורף 

 . המסמך

 אבטחת מידע ל .16

החוקים,  ,דרישותהעל  הבאופן שיענ ןתוכנתל אמצעי אבטחת מידע ווכלת תהמוצע המערכת

 :, כולל עדכוניהם נכון לכל תקופת ההסכם, לרבותהתקנות, והתקנים המפורטים להלן

o  1981הגנת הפרטיות התשמ"א חוק 

o  '1996( )מאגרי מידע( התשנ"ו 4חוק הגנת הפרטיות )תיקון מס 

o  1995חוק המחשבים התשנ"ה 

o  1495דרישות אבטחת מידע של מכון התקנים הישראלי ת"י. 

o  דרישות אבטחת המידע המפורטות בסעיף המציע הזוכה יהיה האחראי הבלעדי ליישום

, ואמצעים שונים שילוב של כלים ה' , גם אם נדרש לכךלעיל ובהתאם למפורט בנספח  11

, אנטי וירוס, חומת מנגנונים לזיהוי משתמש, קביעת סיסמאות, החלפת סיסמאות כגון:

 וכד' PS/IDSמגן אש, מערכת גיבויים, ביצוע גיבויים 
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 הטמעת המערכות .17

o   המועצה.  הטמעה מפורטת בתיאום עם נציגיתכנית הכנת 

o ת אינטגרציהו, בדיקמערכותב מודוליםהתהליכים וה לכלכניות ההטמעה יכללו בתוכן הצגת ות 

פונקציות אבטחת המידע יישום  ים ובדיקות אמת בטרם העלייה לאוויר )המרכיבים השונבין 

 הנדרשות ומערכת ההרשאות 

o  המועצה.  אפיון דו"חות ושאילתות דינאמיים בהתאם לדרישת נציגי 

 

  חתימה על הסכם .18

o על  אים שיוצגו על ידי המועצה.  נהזוכה יחתום על הסכם הכולל ת תנאי ההתקשרות בהתאם לת

ימים ממועד ההודעה על   14וזאת בתוך  ₪ 5,000על סך  ביצועהמציע הזוכה להמציא ערבות 

 .זכייתו

o .ההתקשרות עם הזוכה תהיה למשך שנתיים ממועד חתימה על ההסכם 

o  ו/או המועצה ידי -במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על

רשאית לראות את ההצעה המועצה לא ימציא אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע, תהא 

 לבטל את זכייתו.ו, כבטלה מעיקרה

 

 :הגשת ההצעה  .19

o המציע  .הצעת המציע תוגש על גבי טופס ההצעה שהינו חלק בלתי נפרד מההזמנה להציע מחיר

ימלא את כל הפרטים שבטופס ההצעה ויחתום עליו בחותמת וחתימה מלאה, וכן חתימה על כל 

 מחיר, על כל נספחיה. ה  תאחד מעמודי ההזמנה להצע

  kol.kore2021.jatt@gmail.com לתיבת מכרזים אלקטרוניתההצעה תימסר   .1

 בלבד. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. 15:00עד השעה   17.1.22יום עד ל

 
o                                                                                                                                              

  , בברכה                                                                                                                                           

 ראש הועצה  –חאלד גרה         
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 המציע שבוצעו על ידי בניהול אתרים  רשימת פרויקטים -  'נספח א

 תיאור הפרויקט שנת ביצוע  פרטי איש קשר   שם הלקוח 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

    

    

_________________ 

 חתימה וחותמת הספק                                                                                                                        
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 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת    ביטוחים קיום אישור

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את   ביטוח  פוליסתישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפולי

 האישור מבקש מעמד * העסקה אופי המבוטח *האישור מבקש

 "ן נדל☐ : שם מועצה מקומית ג'ת   : שם

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 : ______אחר☐

ניהול תוכן אתר אינטרנט  
 מועצה עבור מדיה חברתיתו 

 'תג מקומית

  

                                משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 ______: אחר☐

 .ז/ח.פ: ת 500206289 ת.ז/ח.פ:

בנין המועצה, ת.ד.   מען: 
 3009100 , ג'ת81

 : מען

 כיסויים 

 סוג
 הביטוח

 

לפי   חלוקה
  גבולות

אחריות או  
  סכומי
 ביטוח

 מספר
הפוליס 

 ה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה 

 תאריך
 תחילה 

 תאריך
 סיום

  /האחריות גבול
 ביטוח סכום

   חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

 מבקש לטובת תחלוף על ויתור -309 ₪    ביט   רכוש
, טבע נזקי בגין כיסוי -313, האישור

 -316,  ושוד פריצה גניבה כיסוי -314
 ראשוניות -328, אדמה רעידת כיסוי

הרחבת  -304אחריות צולבת,  -302  ₪ 1,000,000   ביט  'ג צד
קבלנים וקבלני  -צד ג' -307שיפוי, 
ויתור על תחלוף לטובת  -309משנה, 

כיסוי לתביעות  -315מבקש האישור, 
 מעשי בגין נוסף מבוטח -321"ל,  המל

, האישור מבקש -המבוטח מחדלי או
' ג כצד ייחשב האישור מבקש -322

רכוש - 329, ראשוניות -328, זה בפרק
 'ג כצד ייחשב האישור שמבק

 אחריות
 מעבידים 

 על ויתור -309,  שיפוי הרחבת -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319, האישור מבקש לטובת תחלוף
 של כמעבידם וייחשב היה נוסף מבוטח

 ראשוניות -328, המבוטח מעובדי מי

 



 

 מועצה מקומית ג'ת

 

 مجلس جت المحلي

 

7 
 

 

 

 אחריות
 מקצועית

  

 

 

 ביט

  1,000,000 

 

דיבה,  -303, מסמכים אובדן -301 ₪
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת 

 הרחבת  -304כיסוי אחריות מקצועית, 
 לטובת תחלוף על ויתור -309,  שיפוי

מבוטח נוסף בגין  -321, האישור מבקש
מבקש  -מעשי או מחדלי המבוטח

מרמה ואי יושר  -325האישור, , 
פגיעה בפרטיות במסגרת  -326עובדים, 

  -327כיסוי אחריות מקצועית, 
 -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 

  12תקופת גילוי  ) -332,  ראשוניות
 חודשים( 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  השירותים פירוט

 (*:'גהשירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 שירותי ניהול 082, יועצים/מתכננים 038

 *הפוליסהשינוי /ביטול

הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 האישור חתימת 

 :המבטח
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1976ו " תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל –נספח  

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 

____________________________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1
(,  שהגיש הצעה בהליך הצעות מחיר המציע - _________________________ )להלן

 למועצה מקומית  ג'ת .

 נפרד מהצעת המציע להליך.הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי  .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,  אנוכי וכל בעל  .4
 [: ימהבמשבצת המתא Xיש לסמן זיקה למציע ]

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

  באוקטובר  31 -יום כ"ה בחשון התשס"ג הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002

,אך במועד האחרון להגשת  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 ההצעות בהליך,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

    לא חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף
 המציע.

  חלות על המציע  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף
   אותן. והוא מקיים

 -ת, תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלו 9)במקרה שהוראות סעיף  .6

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
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במשבצת   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

 :המתאימה(

   משרד העבודה והרווחה המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של

זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 .ליישומן

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  תהחברתיים לשם בחינ

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -מוגבלות, תשנ"ח

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8

 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 עניינים  ניגוד העדר על הצהרההתחייבות / 

  . למועצה מקומית ג'ת אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ  .1

למתן  בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2

אותי  שיעמיד אחר גורם או גוף לכל  שירותים ממתן להימנע זה נושא הפניה, ובכלל השירותים

להודיע   מתחייב אני .מועצה ה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו או עניינים ניגוד של במצב

היוודע  עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי באופן

 .מועצהה עם ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת לי

, כי אני מתחייב לנהוג 2/11אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3

פי נוהל זה וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון - על

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. - לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.

 פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב למועצה  להודיע מתחייב אני .4

 במצב אותי להעמיד עלול שראבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד כל של פעילותו

 .מועצהלהשירותים  למתן בקשר עניינים של ניגוד

במצב  אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5

פרטי  פירוט , תוךמועצהה לנציגי מיידי באופן כך על , אודיעמועצהה כלפי  עניינים ניגוד של

 הייעוץ.  תדירותו הרלוונטיים  המועדיםהייעוץ, 

מתן  לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6

שונים  גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה נושא השירותים

 להעמיד ושעלולים מועצהה את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים, בעניינים

 .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי

 

 

_________________  _________________ 

 תאריך   המציע וחתימת שם
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 תצהיר על העדר הרשעות של עובדי המציע

 

 אני החתום מטה:  

 _________________________ שם פרטי:  

 _________________________ שם משפחה:  

  _________________________ תעודת זהות: 

 "( היועץבעל/ת זכות חתימה בחברה: ______________       ח.פ.:___________ )"              

 

ועץ והחברה בעצמם,  מצהיר/ה בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם היועץ או החברה, לרבות הי

אשר יועסקו במסגרת מתן השירותים נשוא הקול הקורא, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו  

בעבירות שיש בהן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה  

 כדוגמת העבודות והשירותים נשוא קול קורא זה.      

 

       _____________                                                            ___________________ 

 יועץ/חותמת החברה               חתימה

 

 א י ש ו ר

הופיע/ה  _____ _____, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום ____ __________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  _____   ________, ת.ז. ___   __________בפניי מר/גב' 

להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  

 בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. 

 

                             _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(         
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 טופס הצעת מחיר 

 

 

 .כולל מע"מ לחודש  ₪ 2,800 שהנוהמציע ינקוב בהנחה ______ מהמחיר המקסימאלי 

 

 

 חתימת המציע:  

 החברה/ תאגיד/ שותפות: /המציעשם 
  

 

 ________________חתימה: _______________שם בעל זכות החתימה:

 

               ______________  שם בעל זכות החתימה: 

 

 ________________ חתימה: 

 


