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  25/1/2021תאריך:                   
  לכבוד

_______________________  
  

_______________________  
  

_______________________  
  
  א.נ.,ג.

  למתן שירות פרסום בעיתונות הזמנת הצעות מחירהנדון:  
  

עיריית סח'נין מזמינה בזה, בשיטת המעטפה הסגורה, הצעות מחיר לפרסום בעיתונות של 
פרסומים ו/או /או ומודעות דרושים ו/או , (להלן: "מכרזים)מכרזים לקבלת עובדים  ו/או ,מכרזים
  :הכל כמפורט להלן אחרות מטעם העירייהמודעות 

  
  :על המשתתף לעמוד בתנאים שלהלן

  
אישור תעודת עוסק מורשה וכן להיות עוסק מורשה ולנהל ספרים כחוק. יש לצרף להצעה  .1

ת ניהול לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפ על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור לצורך ניכוי מס ו כן יש לצרף . כמ1976 –חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 בתוקף.במקור 
  
. יש לצרף להצעה המלצות של שנתיים לפחותהפרסום להיות בעל ניסיון מוכח בתחום  .2

 שנתיים האחרונות.דומות בעבודות המשתתף רשויות מקומיות לפחות בהן ביצע  תימש
  

: עיתון יומי םעיתונישלושה לגבי מכרזים והודעות דרושים ההצעה תתיחס לפרסום מכרז ב .3
 10בפונט של  ון שבועי בשפה הערביתתחאד ועוד עיתא-, עיתון אלנפוץ בשפה העברית

אינץ' רבועים  בכל  8 עד בשפה הערבית. שטח הפרסום יהיה 8 של בפונט בשפה העברית ו
היה והשטח יהיה גדול יותר על המפרסם לקבל את אישור מנהל הרכש  ד מן העיתונים.אח

 מראש ובכתב.
  

ההצעה תתיחס לשטח של אינץ'  – או מודעות דרושים לא מכרזים –לגבי מודעות אחרות  .4
ולאישור מנהל הרכש  בהתאם להזמנת העירייה, בערבית 8בעברית ופונט  10, פונט מרובע

 .מראש ובכתב
  

 האישורים הנדרשים לא תידון.כל יצורפו אליה  שלא הצעה .5
  

אשר יכניס אותן לתיבת את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לידי מנכ"ל העירייה  .6
רה תהיה אישית. אסור המסי 13:00עד השעה  4/2/2021, מישיחביום וזאת המכרזים 

 לשלוח הצעות בפקס או בדואר.
  

ימה על החוזה ערבות בנקאית חתה עם המשתתף אשר יזכה יהיה עליו להמציא לעיריי .7
שהוא נוסח מחייב. על הערבות  נוסח המצורףבהתאם ל ₪ 7,500בסכום של ת יבלתי מותנ

חודשים לאחר תום מועד ההתקשרות עם אפשרות להארכה לפי דרישות  3להיות בתוקף 
 העירייה.
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מן  העירייה תהיה רשאית לפצל את הזכייה ולבחור בבעל ההצעה הזולה בכל אחד .8
 לעיל. 4 -ו 3התחומים כאמור בסעיפים 

  
או לשלוח בקשת הבהרה לפקס  052-8901455נייד לבירורים נוספים ניתן להתקשר לטלפון  .9

04-6788893.  
  בכבוד רב

  ד"ר ספואת אבו ריא
  ראש העירייה
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  ההצעה הכספית
  ותנאי התשלום

  
 3כאמור בסעיף  עיתוניםשלושה ב ו/או מודעות דרושיםעבור פרסום מכרזים   .א

הוא העיתונים בצוותא שלושת בלפרסום כל מכרז המחיר הנדרש להזמנה דלעיל 
 לא כולל מע"מ.____________ ₪ 

  
הזמנה דלעיל המחיר הנדרש ל 4סעיף בהתאם לאמור בות אחרות עבור פרסום מודע  .ב

 כולל מע"מ. לא ₪לכל אינץ' מרובע הוא _________________ 
  

 למחירים הנ"ל יתווסף מע"מ כדין.
  

חתומה ע"י ראש העירייה, ע"י העירייה ביצוע העבודה יהיה מותנה בהנפקת הזמנת עבודה 
נה יימסר למפרסם. בהעדר הזמנת עבודה אשר העתק ממבצוותא הגזבר והחשב המלווה 

  עה במלואה.כנ"ל תהיה העירייה פטורה מתשלום כל תמורה שהיא גם אם העבודה בוצ
  

ולאחר אישור מנהל הרכש של  כנגד המצאת חשבונית מס כדין 60תנאי התשלום: שוטף +
  .ומנהל המחלקה שהזמינה את הפרסום העירייה

  
ת לחשבוניכנדרש לעיל תנאי לביצוע התשלום הוא צירוף העתק מן הפרסום בכל העיתונים 

  ה מתשלום.רשאם לא כן תהיה העירייה פטוהמס 
  

  ________________________________   שם המציע :
  

  ___________________________  מספר ת.ז. / ח.פ. 
  

  _________________  ________________ פקס.  טלפון:
  
  
  

______________    _______________    ______________  
  .חתימה      חותמת        תאריך

  
  לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: על המשתתף

  
 ק מורשה.תעודת עוס .1
 ספרים. אישור ניהול .2
 אישור ניכוי מס במקור. .3
 ן קודם משתי רשויות מפחותובדבר ניסיים שוראי .4

  
  

*******  
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  אופן בחינת ההצעות

  
 10 -, ונקודות להצעה לפרסום מכרזים ו/או מודעות דרושים 40נקודות:  50המחיר:   .א

 נץ' רבוע).ינקודות למחיר לפרסום מודעות אחרות (לפי א
  

  ול ביותר יקבל את מלוא הנקודות.ר הזהמחי
  

  קביעת הניקוד של יתר ההצעות תהיה לפי הנוסחה שלהלן:
  

  הזולה  ההצעה    מחיר Xלפי העניין)  10או  40הניקוד המגיע = (
  ההצעה הנבדקתחיר מ                  

 
 נקודות.  50העירייה:  התרשמות וניסיון קודם לרבות ניסיון בעבודה עם  .ב

  
קוב בניקוד שיראה לנכון והניקוד הסופי יהיה הממוצע של י הוועדה ינכל אחד מחבר

  ועדה.ניקוד כלל חברי הו
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  סכם ה
  בעיתונותשירותי פרסום  למתן

  2021 נתפברואר ש לחודש שנערך ונחתם בסח'נין ביום 
  

              
  בין:

  עיריית סח'נין 
  30810, סח'נין 35ד. .ת, 128 ג'ליל-שד' אל

  04-6788893, פקס. 04-6788892טל. 
  (להלן:"העירייה")

  מצד אחד
  

  לבין:
  _____________________    שם:

  
  _____________________  ת.ז. /ח.פ. :

  
  _____________________  כתובת:

  
  _____________________    טלפון:

  
  _____________________    פקס:

  ")המפרסם(להלן:" 
  ד שניצמ

  
שירותי פרסום בעיתונות של והעירייה הזמינה הצעות מחיר לאספקת   הואיל:

, ו/או מודעות אחרות כמפורט בהמשךמכרזים ו/או מודעות דרושים 
  מספר ספקים."), משירותי הפרסום(להלן:"

  
לקבל את הצעתו של / הרכש החליטה ועדת המכרזים  __________וביום   והואיל:

העירייה אישר יה בפני ראש העיר כהצעה הזוכה וראש המפרסם ולהמליץ על
  את ההמלצה.

  
בעל ניסיון מוכח בתחום זה של עבודות של שנתיים מצהיר כי הוא והמפרסם   והואיל:

, ויש לו את כל הכישורים והיכולות לבצע את העבודות על הצד הטוב לפחות
 ביותר.

  
ז בהתאם לתקנות העיריות ומדובר בעבודות שבהתאם לשוויין פטורות ממכר  והואיל:

  .1987 –(מכרזים) תשמ"ח 
  

סדיר את היחסים ביניהם ע"פ ובהתאם לתנאי הסכם והצדדים מעוניינים לה  והואיל:
  זה.

  
  .בסעיף  ולהתקשרות כיסוי תקציבי בתקציב העירייה  והואיל:

  
  אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
  
אישור על ניהול  עוסק מורשה ולנהל ספרים כחוק וברשותוכי הוא  מצהיר המפרסם .2

ומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות פנקסי חשבונות ורש
 .ואישור ניכוי מס במקור בתוקף 1976 –ותשלום חובות מס) התשל"ו 

  
"פ חוק לאספקת כן מצהיר המפרסם כי בידיו כל האישורים והרישיונות הנחוצים ע .3

 וכי אין כל מניעה חוקית להתקשר בחוזה זה. שירותי הפרסום
  

באיכויות במועדים  שירותי הפרסוםלספק לעירייה, מדי פעם, את  מתחייב המפרסם .4
 כל כמפורט שלהלן:הובכמויות שייקבעו, הכל בהתאם להזמנת העירייה ולמחירים 

  
מע"מ עבור כולל  ₪___ _______חיר שתשלם העירייה למפרסם הוא ___המ  .א

 לביצוע עבודות ו/או מכרז לקבלת עובדים (להלן: "מכרזים") ו/או פרסום מכרז
נטו  רבועאינץ'  8 היהישטח פרסום בצוותא שלושה עיתונים במודעת דרושים 

בשפה הערבית, במידה ושטח  8 -בשפה העברית ו 10בכל עיתון, גודל הגופן יהיה 
ד העיתונים, על המפרסם לקבל את אישור חאבאינץ' מרובע  8הפרסום יעלה על 

 מנהל הרכש מראש ובכתב.
 

- , בעיתון אלבשפה העבריתנפוץ סום יהיה בעיתון יומי למען הסר ספק הפר  .ב
 ית.בשפה הערבנפוץ תחאד ובעוד עיתון שבועי א

  
מובהר בזאת כי פרסום חסר ולא לפי דרישות העירייה אינו מזכה את המפרסם   .ג

 ופן יחסי.בתמורה כלשהי גם לא בא
  

המחיר שתשלם העירייה  –לא מכרזים או מודעות דרושים  –לגבי מודעות אחרות   .ד
לכל כולל מע"מ  ₪הוא ____________ עיתונים בצוותא שלושה למפרסם ב

 הכל בהתאם להזמנת העירייה לגבי כל פרסום באופן ספציפי.אינץ' רבוע נטו 
תב לגבי תוכן הפרסום לפני הפרסום על המפרסם לקבל אישור מנהל הרכש בכ

 וגודלו.
 

. .עיתונים בצוותאשלושת הברסום פמובהר בזאת כי המחיר הנ"ל הנו עבור   .ה
 פרסום חסר אינו מזכה את המפרסם בכל תמורה שהיא.

  
נפוצים, האחד  עיתוניםשלושה מובהר ומודגש כי הפרסום של מכרזים יהיה ב  .ו

מכרז בעיתון  פרסםור ל. אסכאמור לעיל העברית ושניים בשפה הערביתבשפה 
 .אחרתרחונים או בכל דרך ימקומי או ב

  
הפרסום ימציא המפרסם למנהל הרכש גיליון של העיתונים בהם בוצע  עם ביצוע  .ז

 הפרסום וזה יהיה תנאי לאישור החשבון ו/או לביצוע התשלום.
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כאמור לעיל עיתונים שלושה לגבי מכרזים והודעות דרושים הפרסום יהיה ב  .ח
אינץ'  8בשפה הערבית. שטח הפרסום יהיה  8ל  בשפה העברית וש 10בפונט של 

היה והפרסום יהיה קטן מן השטח הנ"ל תשלם  רבועים  בכל אחד מן העיתונים.
 העירייה למפרסם באופן יחסי.

 
המפרסם מתחייב בזה כי כל שירותי הפרסום והפרסומים שיבצע עבורה שהוא יספק  .5

ביעות רצונה המלא, עית גבוהה, על הצד הטוב ולשלעירייה יהיו ברמה מקצו
   .1987 –ועומדים בדרישות ובהוראות הדין לרבות תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח 

  
ו ע"י שייקבעובזמן במקום פרסום שירותי המתחייב בזה לספק את  המפרסם .6

 .העירייה
  

תאם ו/או שאינם בהו/או טעות  כל פגם שהואפרסומים במידה ויתברר כי יש ב .7
בצע את התיקון ולפרסם את המודיעה מחדש ל המפרסם לדרישות העירייה, מתחייב

סעיף זה יחול גם אם  הכל על חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר כלשהי.
 מדובר בשגגה או בטעות שהיא בתום לב.

  
כולל  ₪ 90,000עד הנו בסך של לשנת כספים אחת הסכום הכולל של ההתקשרות  .8

לום כל סכום שהוא א תהיה חייבת בתשע"מ). העירייה ללים: כולל ממע"מ, (במי
 .מעבר לסכום זה

  
נוספים או להגדיל  25%העירייה תהיה רשאית להגדיל את סכום ההתקשרות עד  .9

וזאת  25% -ובלבד שערך ההתקשרות הכולל לא יגדל ביות מ % 50פריט מסוים עד 
 ללא צורך בקיום נוהל הצעות מחיר חדש.

  
 יוםלא יאוחר מעד וו תימתוח מיום ה אחת החללשנהתקשרות הנה תקופת ה .10

 המוקדם מביניהם. 8התקציב כאמור בסעיף ולניצול  או עד לסיום 28/2/2022
  

 יםיתשנעד לעירייה האופציה להאריך את ההתקשרות עם המפרסם לתקופה של  .11
 28/2/2024 וכלה ביום 1/3/2022נוספת באותם מחירים ובאותם תנאים החל מיום 

שר לכיסוי ההוצאות הכרוכות בחוזה זה ושערך תקציב מאולקיומו של הכל בתנאי 
 העבודות לא יעלה על התקרה הפטורה ממכרז בהתאם לתקנות. 

  
החליטה העירייה להאריך את ההתקשרות כאמור יחתמו הצדדים על חוזה חדש  .12

ם שאם לא כן תסתיים ההתקשרות ביו 2022לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 
 המשתמע מכך. באופן אוטומטי על כל 28/2/2022

  
מותנית בקיומה של התחייבות כספית מצד העירייה  שירותי הפרסוםאספקת  .13

חתומה ע"י ראש העירייה, הגזבר, והחשב המלווה בצוותא בצירוף חותמת העירייה, 
 המפרסם. על שירותי הפרסוםאחרת העירייה תהיה פטורה מתשלום כל תמורה בעד 

 יבות כספית חתומה כאמור לעיל.טרם אספקת הסחורה כי קיימת התחי לוודא,
  



  עיריית סח'נין
  30810, סח'נין 35ת.ד. 

  04-678892טלפון: 
  04-6788893קס. פ

________________________________________________________________
________________________________________________________________   

  
  

  

8   
  

כל התחייבות שאינה חתומה כדין כאמור לעיל, לא תחייב את העירייה, ועובד  .14
 העירייה.

  
שירותי הפרסום מתחייב בזה להגיש לעירייה חשבונית מס בה יפורטו כל  המפרסם .15

ימים מיום הגשתו.  7ך יבדוק את החשבון ויאשר אותו תורכש . מנהל השסופקו
את החשבון, כולו או חלקו, יעביר אותו לגזברות להמשך טיפול רכש האישר מנהל 

 ותשלום.
  

תשלום התמורה מותנה באישור מנהל הרכש כי העבודות שהוזמנו סופקו בהתאם  .16
להזמנה הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות וללא אישור זה לא תהיה העירייה 

 תן עבודות.חייבת לשלם בעד או
 

שהוא  שירותי הפרסוםת התמורה והמחירים שאושרו בעד העירייה תשלם לספק א .17
יום מיום אישור החשבון ע"י מנהל המחלקה כאמור לעיל, אחרת  90ספק בפועל תוך 

שא התמורה הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, וכן ריבית שנתית בשיעור של ית
4%. 

  
הופיע , היינו על הפרסום לרסום שיוזמנועל המפרסם לספק את כל שירותי הפ .18

 שעות ממועד הזמנתם ע"י העירייה.  48עד  24תוך בעיתון 
  

הפרסום בפועל בעיתון. למען הסר ספק העירייה אינה הנו מועד ביצוע העבודה מועד  .19
אחראית לכל עיכוב ו/או איחור שמקורו במפרסם ו/או בעיתון בו מפורסמות 

זמן כאמור לוודא כי הפרסום יבוצע תוך פרק ההמודעות ועל המפרסם לדאוג ו
 לעיל. 18בסעיף 

  
 לעירייה קבלה בהתאם. המפרסםעם ביצוע התשלום ימציא  .20

  
מובהר בזאת כי לא יאושר תשלום כלשהו עבור עבודות הפרסום אלא אם כן אישר  .21

מנהל המחלקה הרלוונטית, טרם אישור מנהל הרכש, את הפרסום והעלות שלו וכי 
 הזמנה.הוא בהתאם ל

  
במעמד החתימה על להבטחת קיום כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא המפרסם  .22

 .₪ 7,500ת בהתאם לנוסח המצורף בסכום של חוזה זה ערבות בנקאית בלתי מותני
, ובמידה וההתקשרות תוארך מעבר ליום 30/5/2022הערבות תהיה בתוקף עד ליום 

 הבנקאית. , ההארכה מותני בהארכת הערבות28/2/2022
  

-04, פקס. 04-6788892טלפון  .וא מנהל הרכשע הסכם זה הנציג העירייה לצורך ביצו .23
 .0528901455, נייד 6788893

  
,  וחוק האחריות למוצרים 1970 –חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א  .24

יהיה אחראי  המפרסםחלים על ההתקשרות ע"פ הסכם זה. ו  1980 –פגומים, תש"ם 
 שהוא מספק. סוםשירותי הפרהעירייה לתקינותם של כל  כלפי
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מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה, וכי חוזה זה ו/או כל  המפרסם .25
מסמך שיש בו התחייבות כספית אינם מחייבים את העירייה אלא אם הם היו 

 ייה.חתומים ע"י ראש העירייה, גזבר העירייה, והחשב המלווה בצירוף חותמת העיר
  

 להתקשרות על פי חוזה זה קיים כיסוי תקציבי בסעיף לתקציב העירייה .26
  

  ולראייה באו הצדדים על החתום
  
  

  __________________המפרסם
  
  
  
  

*******  
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 :וזהקיום החערבות ל

  תאריך:            
  לכבוד 

  עיריית סח'נין 
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

  
  א.ג.נ., 

  
   כתב ערבות מס':הנדון:       

  
שבעת (במילים:  ₪ 7,500אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

בלבד) להלן: "סכום קרן הערבות") כשהוא צמוד לעלייתו  ₪אלפים וחמש מאות 
המדד באופן המפורט להלן, וזאת להבטחת קיום כל התחייבויותיו של  בלבד של

למתן שירותי חייב") ומתן השירותים ע"פ חוזה ______________ (להלן: "ה
ות עבור עיריית פרסום בעיתונות של מכרזים ו/או מודעות דרושים ו/או מודעות אחר

  .סח'נין
    

  אופן חישוב ההצמדה: 
  

  בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: 
  
ע"י הלשכה מדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ה"

המרכזית לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל 
  מוסד ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו. 

  
 15 -שפורסם ב 2020שנת  דצמבר"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש 

ד זה) בשיעור ___________ שלאחריו (או סמוך למוע 2021ינואר שנת לחודש 
  נקודות. (קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה).

  
המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב  -"המדד הקובע" משמעו:

  ערבות זה. 
בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה 

דרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום ה לעומת
  הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק. 

  
למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה 

  לו, לא תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 
  

עד לגובה סכום קרן הערבות אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם   (א) 
ימים  7לעיל, בתוך  1(לעיל ולהלן: "קרן הדרישה"), כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש 
  תחילה את התשלום מאת החייב. 
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ור היה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקהדרישה לתשלום צריך שת
ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל 

 בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. 
  

דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא   (ב) 
  על פיה.  תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם

  
ספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה הוצאת ערבות זו לטובת מ  (ג) 

  להיעשות ע"י כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 
  

ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על  30/5/2022ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום 
להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד  פיה. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה

 - לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו  - האמור 
  לא תיענה.    

  
  ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.

  
  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

  בנק  
  

  


