
 68/2017 קול קורא
 של המועצה לתפעול מערך השילוט הדיגיטלי

השילוט הדיגיטלי של מערך  בתפעול" מעוניינת שדות נגב" האזוריתהמועצה 
 בתחומה ומזמינה חברות מדיה להציע הצעותיהן לקהילהוההודעות 

 

 תנאי הסף:

  מסכי  3 לכל הפחותבבעלות ותפעול שוטף של המציע קיימת פלטפורמת פרסום של

OUTDOOR יש  –שליטה מרכזית להעברת ותזמון תכנים מערכת דיגיטליים מנוהלים ב

 .המסכיםלצרף צילום חוזה שכירות, פרטי גודל ומיקום 

 עורך סרטוני וידאו במשרה מלאה המועסקים על ידו בשלושת / או למציע יש גרפיקאי ו

וכן תיק עבודות של  תלושי שכר אחרונים 3לצרף יש  -החודשים האחרונים לפחות 

 .הגרפיקאי

 מקומית אחת  רשות \למציע יש ניסיון קודם בהפקת תכנים למסכים עבור גוף ציבורי

 יש לצרף המלצה בנוסח המצ"ב -לפחות

  יש להגיש  –בשנה לפחות  ₪ 1,000,000למציע קיים מחזור כספי בתחום המדיה של

 .2016אישור רו"ח עבור שנת 

 

 ההצעה תכלול:

  של המועצהמערך השילוט הדיגיטלי וההודעות לקהילה ניהול שוטף של 

 ללא הגבלהבמערכת המסכים תכנים  עדכון. 

  תכני וידאו מקוריים )סרטונים( עבור המועצה בכל שנה. 100הפקת 

  מסרים עבור המועצה בכל שנה.  \הודעות  120הפקת גרפיקה עבור 

 .השתתפות בישיבות מדיה חודשיות 

 

 :פים שעל המציע להגישמסמכים נוס

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. 

 האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

מרואה חשבון על ניהול אישור מפקיד מורשה או  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  (ב)

פנקסי חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976 -חשבונות(, תשל"ו 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור (ג)

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה (ד)

 .צועצה מקומית בדבר ניסיון קודם\המלצה מגוף ציבורי (ה)

 .תצהיר המציע על עמידה בתנאי סף (ו)

 .2016אישור רו"ח בדבר הכנסות המציע בשנת  (ז)

 כל מסמך נוסף שנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל. (ח)



 

 

 הערות:

 ולא תובא לדיון הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל. 

  מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, כולה או מקצתה. המועצהאין 

  הנהוגים במועצה.העבודה תתבצע בכפוף לנהלי העבודה 

  שכירות ע"ג מסמך לוגו של החברה המציעההעל המציע להעביר את הצעתו לתשלום 

 בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף "ההצעה תכלול".

  לפני מע"מ בשנה. ₪ 50,000ההצעה לא תפחת מסכום  -מחיר מינימום 

  תקופות להארכה בנות שנה אחת כל פעם )סה"כ  3שנתיים +  –תקופת ההסכם / ההפעלה

 שנים (  ההארכה הינה בסמכות המועצה האזורית בלבד. 5מקס' 

 

האזורית שדות ת סגורות, למשרדי המועצה יש להגיש הצעות על פי המפרט שלהלן, במעטפו

 15:00בשעה  24/12/17, טבת ו, עד יום ראשון, נגב

 "68/2017 מכרז זוטא – מדיה על גבי המעטפה יש לרשום באופן בולט: "ניהול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תצהיר

אני הח"מ ___________ ת.ז. ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן: 

 הריני להצהיר כי אני הבעלים ומורשי החתימה להגיש הצעה בשם חברת ___________.  .1

 3בבעלות החברה ותפעולה השוטף קיימת פלטפורמת פרסום של לפחות הריני להצהיר כי  .2

 דיגיטליים מנוהלים בשליטה מרכזית להעברת ותזמון תכנים. OUTDOORמסכי 

ועורך סרטוני וידאו במשרה מלאה החברה מעסיקה גרפיקאי הריני להצהיר כי  .3

 המועסקים על ידה בשלושת החודשים האחרונים לפחות .

מועצה \לחברה יש ניסיון קודם בהפקת תכנים למסכים עבור גוף ציבוריהריני להצהיר כי  .4

 מקומית אחת לפחות.

בשנה  ₪ 1,000,000לחברה קיים מחזור כספי בתחום המדיה של הריני להצהיר כי  .5

 לפחות.

 מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני  .6

 ולראיה באתי על החתום.   .7

 

_____________________ 

                                חתימת המצהיר                                                                                                                                                      

 

 אישור

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפניי, עו"ד ______________________________ 

במשרדי שברח' __________________________________ אשר זוהתה ע"י ת.ז. שמספרה 

לעונשים הקבועים  ולאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי ,_____________ 

 בחוק אם לא אעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי. 

 

 

______________________ 

 חתימת עו"ד                                                                                                                          

 

 דוגמא



 

 

 נוסח המלצה
 

  אזורית שדות נגבאל: מועצה 
 

 אני הח"מ משמש כ ______________ ב_____________________.
 

"( הפיק עבורנו תכנים למסכי פרסום החל המציעמאשר בזאת כי _______________)להלן: "

 משנת  __________ ועד לשנת ___________ בהיקף של _______ ש"ח.

 

 
 

 אצלנו )אנא הקף/י בעיגול את החלופה הרלוונטית( ונמק:הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם 

-( לשביעות רצוננו המלאה 1)

_______________________________________________________ 

 -( לשביעות רצוננו החלקית 2)

______________________________________________________ 

( מידת שביעות רצוננו מהספק הינה 3)

________________________________________________ 

 

הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו בהתאם ללוחות הזמנים )אנא הקף/י בעיגול את החלופה( 

 ונמק:

 -( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן מלא 1)

_________________________________________ 

 -חלקי  ( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן2)

________________________________________ 

 ( ללא עמידה בלו"ז.3)

 
 אנו ממליצים עליהם בפניכם:

 הערות נוספות: 

 ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 תאריך: __________________

 פרטי החותם: _______________________ חתימה וחותמת _____________________

 

 

 



 

 

 לכבוד
 שדות נגב אזוריתמועצה 

 
 

 2016הכנסות מניהול מדיה לשנת 
 
 

, הינו בהיקף כספי 2016הריני להצהיר, כי המחזור הכספי של החברה עבור גופים ציבוריים בשנת 

כולל מע"מ, עבור לפחות גוף אחד. לעניין זה גוף יהיה רשות מקומית  ₪ 1,000,000 -שאינו נמוך מ

 מוסד ו/או תאגיד אחר.ו/או משרד ממשלה ו/או גוף ציבורי ו/או 

 

בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, 

 להוכחת ההיקף הכספי, התואמת את האמור לעיל: 

 
 היקף כספי לשנה טלפון אנשי קשר  שם המזמין 

 2016שנת 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 המציע + חתימהשם 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 לכבוד

_________________ 

 א.ג.נ.,

 2016  תהנדון: הכנסות  בשנ

הנובעות לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של החברה 

, הכלולים בהצהרת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו 2016מניהול מדיה בשנת 

 ביקורתנו.בהתבסס על 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית 

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים 

 נו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .שביקורת

לדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות החברה 

 כאמור .

 

 

 

 

 בברכה
______________________ 

 רואי חשבון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


