איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי

בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור מיתוג תהליך המדיה

רקע
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול")  ,מאגד בתוכו
 11רשויות במרחב הנגב המערבי .האשכול הוקם במטרה להשיג יעילות כלכלית ותפעולית ,טיוב
והרחבה של שירותים מוניציפליים ופיתוח כלכלי-חברתי של המרחב וכלל תושביו .זאת תוך שימוש
ביתרון הגודל ,בניית שיתופי פעולה ייחודיים ואיגום משאבים.
פיתוח תחום תעשיית המדיה בנגב המערבי
אשכול נגב מערבי פועל לאור תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-וחברתי של המרחב ,שנוצרה עם
מחזיקי העניין המרכזיים במרחב .במסגרת התוכנית הוגדרה תעשיית המדיה כאחד ממנועי
השגשוג המרכזיים באזור בהתבסס על תשתיות ,נכסים קיימים ואקו סיסטם הנוצר ביניהם .יחד
עם מכללת ספיר ובתמיכה של קרן נס  ,יצאנו לדרך  .לאחר מיפוי ובחינת הכוחות הפועלים בתחום
וההזדמנויות הקיימות ,הוחלט לפעול בכמה מישורי פעולה:
מישור מקומי -בניית האקו -סיסטם במרחב הנגב מערבי ,תוך שילוב של הכוחות המקומיים
העוסקים במדיה :מחלקות הלימוד מכללת ספיר ,פסטיבל קולנוע דרום ,צוות מוביל בתחום המדיה
כפר היוצרים  ,בתי ספר ותיכוניים  ,סינמטקים באזור ,עסקים קטנים שפועלים בתחומי המדיה .
מישור ארצי -בניית שותפויות עם משרדים ממשלתיים לקידום ופיתוח התחום בנגב המערבי ,
ויצירת מודל עבודה ייחודיי עם גופים עסקיים מתחום תעשיית המדיה בארץ במטרה להקים בנגב
קרן קולנוע ,חממת אנימציה ,חברת הפקות  ,ארכיון לסרטים דוקומנטריים ובית פוסט פרודקשיין.
מישור בינלאומי -בניית שיתופי פעולה יחד עם גופי תקשורת גדולים בעולם על מנת לייצר
הזדמנויות להבאת הפקות בינלאומיות לארץ ולאזור ,דרך מתן מענקים ,החזרי מס ופתרונות
ביטוחים רלוונטיים.
מוזמנים לצפות בסרטון הסברה הקצר.

אנו פונים לקבלת הצעה עבור מיתוג תהליך המדיה בנגב המערבי.
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 .1תנאי הסף
תנאי סף מנהליים:


חברה או עוסק אשר ביכולתה להגיש חשבוניות.



אישור בתוקף של ניכוי מס וניהול ספרים.
תנאי סף מקצועיים:



ניסיון בבנייה והוצאה לפועל של תהליך מיתוג אזורי



ידע וניסיון בתחום המיתוג ,השיווק ויחסי ציבור



ידע וניסיון בהקפת חומרים ויזואלים לתהליך מיתוג

 .2פירוט העבודה המבוקשת
 .1הגדרת מותג ייחודי -בניית קונספט ,חזון ,גיבוש אסטרטגיה ויצירת תוכנית פעולה.
 .2פיתוח שפת מותג -גיבוש שפה עיצובית:כלים ,אייקונים ומסרים ויזואליים .עיצובי לדפוס
ולדיגיטל.
 .3אומדן
עד ( ₪ 8,000לא כולל מע"מ) לכל הפרויקט כפי שמתואר בסעיף  .2תתקבל עד  20אחוזי הנחה.
 .4תקופת ההתקשרות
הצעת המחיר המבוקשת הינה עבור מתן השירותים המפורטים מעלה לתקופה כפי שתוגדר בהמשך
ועד לטווח של  3חודשים מתחילת קבלת השירות.
 .5ביטוח
 5.2מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי דין ועל פי הליך זה ,המציע יסדיר ביטוחים על מנת למנוע
הפסד או נזק לו ,לאשכול ולצד שליש .הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות הרשומים בהליך זה,
הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד
לביטוח
 5.3בין השאר הביטוחים יכללו:
 5.3.1ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח.
 5.3.2ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  ₪ 1,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח וביטוח.
 5.3.3בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין :כיסוי זיהום
פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי .אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .אובדן
השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה .אחריות בגין קבלני משנה .אובדן מידע ומסמכים.
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע .פגיעה בפרטיות.
 5.3.4בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
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 5.3.4.1סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי
לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין האשכול לבין המציע.
 5.3.4.2סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת " .תקופת גילוי של  6חודשים לאחר
ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י
המציע ,ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות המציע באותו היקף
ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 5.3.5חבות מעבדים בגבולות האחריות של  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 5.4בביטוחי המציע ירשם שהם קודמים לכל ביטוח שנערך ע''י האשכול .בביטוח המציע ירשם
וויתור זכות תחלוף כלפי האשכול ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון .הביטוח יורחב לשפות את האשכול בגין מעשי ו/או מחדלי המציע
זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח .ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם יחשב כמעביד של עובדי
המציע .פוליסות ביטוח למעט ביטוח אחריות מקצועית תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט'
או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי .כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי
מבוטל ,אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי
הדין.
 5.5ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף ,כל עוד קיימת למציע אחריות על פי כל דין.

 .6פרטי קשר
בעל התפקיד באשכול נגב מערבי :זיוה ששון בוקסבאום
פרטי התקשרות (טלפון ,דוא"ל)media@westnegev.org.il :
תחום פעילות באשכול נגב מערבי :אגף לתכנון כלכלי ופיתוח אסטרטגי -פיתוח תעשיית המדיה .
 .7מועד ואופן ההגשה
את ההצעה יש להגיש בדוא"ל Media@westnegev.org.il :עד ליום .29/7/21
ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:
 הצעת מחיר על גבי נספח ההצעה (נספח א) המצ"ב בלבד. קו"ח עדכניים. מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף . פרטי שני ממליצים הכוללים שם ,טלפון ,דוא"ל ופירוט קצר על תפקידם ומהות ההיכרות . .8הוראות להצעת מחיר
 8.1מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד האשכול
להזמין העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.
 8.2התמורה הינה מלאה וסופית לשירותים הנדרשים ,ותכלול כל הוצאות מכל מין וסוג
שהוא למתן השירותים.
 8.3המציע מודע לכך כי אין בזכייה בנוהל הצעות זה לרבות בחתימה על הסכם
ההתקשרות כדי ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם
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אחר מטעמו לבין האשכול ו/או מי מטעמה ,יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי כל
העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא נוהל זה ,לרבות הוא,
יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול יחסי עובד מעסיק ,מכל מין
וסוג שהוא.
 8.4הצעת המחיר תהיה תקפה ל  12חודשים ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או-
התייקרויות כלשהן.
 8.5האשכול יהא רשאי בכל עת ,עובר למועד האחרון להגשת הצעות ,לבצע שינויים ו/או
תיקונים במסמ כי ההצעה לרבות תנאיה ונספחיה .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי הליך ההצעות.
 8.6מודגש ,כי לא תתקבלנה כל טענה מצד מציע כלשהו בהליך הצעות המחיר ,כי הסתמך
בהכנת הצעתו והגשתה לאשכול ,על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו
באשכול.
 .9תנאים כלליים להצעה
 9.1אין האשכול מתחייב לקבל הצעה כל שהיא .אין בפרסום בקשה לקבלת הצעת מחיר
משום התחייבות של האשכול להזמין את השירותים המבוקשים כולם או חלקם.
 9.2אין בנוהל הצעות מחיר זה בכדי למנוע מהאשכול לפרסם מכרז פומבי ,אם יחליט
לעשות כן.
 9.3בהגשת ההצעה מצהיר המציע כי קרא ובדק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים
אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את טיב השירותים הדרושים.
 9.4כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההצעה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם
בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא בחשבון
 9.5בעת דיון על ההצעה ,ואף עלול לגרום לפסילתה.
 9.6האשכול רשאי ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל הצעות המחיר.
 9.7האשכול רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציעים ,כדי לקבל הבהרות או
להסיר אי-בהירויות ,בקשר להצעה.
 9.8האשכול רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מציעים שאינם עונים על הקריטריונים שקבע
האשכול.
 9.9האשכול יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים לאחר מועד הגשת ההצעות.
 9.10יובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות האשכול לפי הדין וזכויותיו שמורות לו
במלואן.
בברכה,
יובל סתיו
מנהל האגף לפיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי
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נספח א'
הצעת מחיר
שם המציע  /העסק ____________________________________________________ :
ח.פ_______________________________________________________________ :.
כתובת______________________________________________________________ :
איש קשר____________________________________________________________ :
פרטי התקשרות_______________________________________________________ :
המחיר עבור השירותים המפורטים מעלה הוא( ____________ :המחיר אינו כולל מע"מ).
* במידת הצורך יש לצרף מסמכים נלווים.
** במידה ותתקבל הצעתכם תידרשו לשלוח לאשכול נגב מערבי את המסמכים הבאים:
ניכוי מס במקור ,ניהול ספרים ,אישור ניהול חשבון בנק .אנא היערכותכם.

____________________
חתימת המציע

____________________
תאריך
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