
 ראש העין העירונית לתרבות פנאי וספורטחברת ה

  מחיר הצעותוהזמנה להגיש  –קול קורא 

 לחברה העירונית ויח"צ לשירותי פרסום

 לשירותי פרסום מחיר לקבל הצעות נת"( מעונייהחברה)להלן: "ראש העין החברה העירונית  .1

  .המתמחים בתחום ליחידים או תאגידיםקול קורא זה מופנה "( המציעים)להלן "ויח"צ 

 יכולים להציע הצעות יחידים או תאגידים המאוגדים כדין במדינת ישראל.  .2

זה לפי  ןיובהר כי אין בהליך זה כדי לחייב את החברה בקבלת הצעות והחברה תפעל בעניי .3

 שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות קול קורא זה, והוראות כל דין.

או תמחור של /וליווי החברה בריטיינר חודשי עלות ן ציו ם בדרך שלהצעתעל המציעים ליתן  .4

 כל שירות בנפרד.

  :יידרש לספק הזוכה המציעש השירותים .5

הגשת תכנית אסטרטגית לפרסום וקידום החברה כולל שלבים ולוח זמנים לביצוע  (1)

 בהלימה לפעילות וחזון החברה

  קידום יחסי הציבור של החברה ברמה המקומית והארצית. (2)

  .הפרסומים של החברהביצוע כל  (3)

)פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר כו  ניהול וביצוע שוטף של כלל המדיה החברתית (4)

 בהתאם לרלוונטיות והצורך(  בהלימה למיתוג הקיים )אתר האינטרנט הקיים (.

 ניהול שוטף של פעילות הדיוור הישיר במיילים, מסרונים ואמצעים אחרים (5)

 של בסיס המידע של החברהח זמנים והרחבה על פי מדדים ולוניהול שוטף  (6)

 בהתאם לדרישות החברה. לפעילות החברה םשל שווקים חדשים ורלוונטיי קידום (7)

עריכת סקרים ומשובים למיפוי צרכי הלקוחות של החברה והטמעת התוצאות  (8)

 .באמצעי הפרסום

מובהר, כי בהצעתם על המציעים לקחת בחשבון את כל עלויות השירותים לרבות עלויות  .6

צים, גרפיקה וכו' אשר יינתנו על ידם ו/או מטעמם )גם אם יועצים/גרפיקאים וכד' אינם יוע

 מועסקים כעובדים במציע(.

  המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםעל  .7

של  /פרופילקורות חיים מפורטים הכולל בין היתר: עיצמסמך פירוט מלא של המ .א

, תכנית עבודה םבשווקים רלוונטיי, דוגמאות לתהליכים זהים או דומים המשתתף

 מוצעת.

ואישור על  1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור רשויות המס לפי  .ב

 .ניכוי מס במקור

במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זכויות  .ג

 החתימה בשם התאגיד.

קבלת החלטות, ומעמדו בבחינת יועץ  המציע הזוכה לא יהיה בעל סמכות לקביעת מדיניות או .8

 בלבד.

 המציע הזוכה יהיה בבחינת נותן שירותים ולא יתקיימו בינו ובין החברה יחסי עובד מעביד. .9



המציע הזוכה לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו לאחר, ללא אישור מראש ובכתב  .11

 של החברה.

תבחן שיוגשו הצעות הה, ועל בסיס יובהר כי אין מדובר בהצעה אלא בהזמנה להציע הצע .11

 ההתקשרות.החברה את עצם ההתכנות לעריכת 

, כן תהא לה הזכות להזמין את מי המציעיםלחברה תהא הזכות לבקש הבהרות מאת  .12

 לראיון ולקבלת פרטים והסברים נוספים. מהמציעים

החברה תהא רשאית לבחור את ההצעה הזוכה בהתאם להתרשמותה מן המציעים והתאמתם  .13

 לצרכיה, והיא אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי. 

יובהר כי לחברה תהא הזכות להזמין חלק מהשירותים או את כולם וכל זאת על פי שיקול  .14

 דעתה.

במסירה  11לב העיר מרבד הקסמים  – לחברה העירונית 19.15.2121עד ליום ההצעות יוגשו  .15

)יש לוודא קבלת ההצעה בדוא"ל   recesh@levrh.orgאו בדוא"ל   12:11ידנית עד השעה 

 ,152-2451611: בטלפון

 

 

 

  בכבוד רב,

 ד"ר מאיר צרויה, מנכ"ל
 

mailto:recesh@levrh.org

