
 

עיצוב שירותי  קבלת הצעות למתןל 1/2018 'מסהזמנה 
 גרפי
 

הספרייה הלאומית בע"מ  עבור שירותי עיצוב גרפי לאספקתהזמנה זו הנה לקבלת הצעות 
על מציע לענות למכרז זה בהצעה כוללת להזמנה  .("המזמיןו/או " "הספרייה)חל"צ( )להלן: "

שר אזו בהצעה כוללת המתייחסת לכלל השירותים המבוקשים להלן. לא יתקבלו הצעות 
וע י לגרעל אחריותו הבלעדית ומבלמציע יוכל  ירותים בלבד.ייתנו מענה לאחד/חלק מהש

 -השירותים קבלני משנה בכדי לספק את  עםלהתקשר  מאחריותו המלאה כלפי הספרייה,
 .וזאת באישור מראש של הספרייה

לפי  הזמנה זומספר ספקים במסגרת ספק אחד או עם הספרייה רשאית לבחור ולהתקשר עם 
 .שיקול דעתה הבלעדי

 
 המבוקשים השירותים .1

 לאספקת שירותים בשתי קטגוריות:על המציע לענות למכרז זה בהצעה 
הטמעה של השפה הגרפית החדשה לרבות: עיצוב אתר,  ,שירותי עיצוב מוצרי דיגיטל .א

אפליקציות, באנרים וכו. העבודה תהיה לפי מחירון שיצורף למכרז זה ולאחר סיכום 
 .שעות העבודה מראש

שירותי עיצוב גרפי, הכוללים בין היתר פרסומים )מודעות, עלונים, ערכות לתורמים,   .ב
-ם, ניוזלטר חודשי, פוסטים, רולהפקות מיוחדות(, הפקות דפוס )עלונים פנימיי

, קטלוגים, שילוט, כתוביות, פולדרים(, ניירת משרדית )דפי פירמה, טפסים, אפים
 מדבקות, תזכירים( וכדומה )להלן: "שירות עיצוב גרפי"(.

הגדרת החוקיות הפרסומית והדיגיטלית לשפת המותג שיהווה בסיס  – ספר מותג .ג
 .לכל העיצובים העתידיים

 
 .יתבססו על השפה המיתוגית של הדיגיטל ושל הבניין החדשהעיצובים 

 
מן הקטגוריות והספרייה תהיה רשאית לבחור  מציע רשאי להגיש הצעה לאחת או יותר

 ספק אחד או יותר אשר יתן/נו מענה לקטגוריות אלה.
 

של ריטיינר  ע מראש ואינו מותנה בלוחות הזמניםאינו קבו לכל המוצריםלוח הזמנים 
 עשוי להתבקש בהתראה קצרה ואף מיידית.הבסיס ו

 

 סף תנאי .2
 על הספקים שיגישו הצעות לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 שירותי עיצוב ודיגיטלשנים לפחות בפעילות שוטפת של  3ניסיון מוכח של  ניסיון: .א
לניסיון עם מוסדות בעלות פרופיל דומה: מוסדות תרבות, תינתן עדיפות בישראל. 

  פילנתרופיות, מוסדות אקדמיים וכו'.מפעלי תרבות, קרנות 

 הכוללשל הסטודיו צרף להצעתו פירוט פרופיל מקצועי על המציע ל: פרופיל מקצועי .ב
פירוט  וותק ומוניטין שהמציע צבר בתחום; שנות :התייחסות לפרמטרים הבאים

חומי עיסוק מאפיינים; השכלה רלוונטית של עובדים; מספר עמדות קבועות; ת
נות וגרסאות התוכנה תוכ מועסקים באופן קבוע במשרה מלאה;מספר מעצבים ה

 .מספר עמדות זמינות לצורך הפרוייקט  עימה עובדים;

פרוייקטים מייצגים.  6: על המציע לצרף תיק עבודות הכולל לכל הפחות תיק עבודות .ג
זרות )לוגו, מודעה, עבודות המשקפות קו עיצובי כולל ונג 3על התיק להכיל לפחות 

תיק העבודות יציג את החיבור בין עולם וכו'(.  מיניסייט לתערוכה כניה,קטלוג/ת
 .הפרינט לעולם הדיגיטל

שמות של ממליצים, ומסמך המתאר עבור כל ממליץ  3על המציע לצרף  :המלצות .ד
 היקף הפרוייקט שבוצע עבורו, מועד ותקופת ההתקשרות עימו.מהו 

 רישיון עמדות 3 ממשרדו/עסקו לפחותהספק מעסיק באופן קבוע וכחלק אינטגרלי  .ה
 .לתוכנת העיצוב

קשר מיתוגי בין שני  , ויכולת להציגעיצוב לדיגיטל ופרינטלספק ניסיון מוכח ב .ו
 .המרחבים הללו



 

 

 לספק אנשי צוות בעלי ניסיון מוכח בטיפול בטקסט באנגלית. .ז

 הוא או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים האחרונותיצהיר ש קפסה .ח
בהפרה של דיני העבודה ו/או שלא ניקנס יותר מפעמיים בשנה שקדמה להגשת 

 ההצעה מטעמים של הפרת דיני העבודה.

להבטחת ₪  15,000 להצעה הכספית יצורף צ'ק ביטחון לפקודת הספרייה על סך .ט
עמידת הזוכה בתנאי ההזמנה וההתקשרות. הספרייה תהיה זכאית לחלט את הסכום 

ה של אי עמידה בתנאים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לדרוש הנ"ל במלואו בכל מקר
 ולקבל פיצוי על כל נזק שנגרם לספריה.

: תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור, תעודת מסמכים .י
 התאגדות. 

על המציע להצהיר כי כל הפרטים אשר סיפק לעיונה של הוועדה בכל שלב  :הצהרה .יא
מדוייק, אמין ונכון. ככל שיתברר כי הצעת המציע אינה עונה על משלבי ההליך הוא 

דרישה זו, תהיה לספריה הזכות לשלול מהמציע את המשך השתתפותו בהליך ואף 
 לבטל את ההתקשרות ככל שבוצעה התקשרות עם אותו מציע.

הספריה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כל אישור ו/או רישום  ו/או רישיון ו/או 
בתקנים הנדרשים על פי דין ולפי העניין לצורך עמידה בתנאי ההליך. אי עמידה 

ע יה עלול לשלול את זכאותו של המציעמידה בהנגשת המסמכים לעיונה של הספרי
 לזכיה בהליך ההתקשרות.

 

 

 נוספות דרישות .3

הכוללת הציג פרזנטציה פרט וללאשר יעבור לשלב השני המציע על : הצגת ההצעה .א
 כמפורט בהמשך. צהתיק עבודות וסקי

על המציע לפרט את היקף כוח האדם אשר יעמיד באופן שוטף לטובת  :צוות תגבור .ב
הזמנה זו, וכן את היקף כוח האדם שהוא מתחייב להעמיד לטובת הזמנה זו 

 בתקופות עומס )פיקים(.

על הספק הזוכה להתחייב כי לצורכי ביצוע הזמנה זו ישובצו  ניסיון הצוות המטפל: .ג
 שנים בעיצוב ו דיגיטל לפי העניין. 3אנשי צוות בעלי ניסיון של לכל הפחות אך ורק 

חלק מהשירותים יבוצעו ע"י הספק בבית הספרייה קיימת אפשרות שמובהר כי  .ד
 הלאומית בירושלים, לפי דרישת הספרייה.

 

 תקופת ההסכם .4
 חודשים עם אופציה להארכת התקופה בשנה נוספת.  12-תקופת ההסכם הינה ל .א

כל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי זכות להודיע על ביטול החוזה ב תהיה ייהלספר
 ימים מראש.  30בכפוף להתראה בכתב לספק 

ים המבוקשים ולא להפסיקם אלא המציע מתחייב להמשיך לספק את השירות .ב
פי הוראות -על חפיפה מסודרתחודשים ותוך  3של  בכתב לספרייה בהתראה

 . מהעהספרייה, לה או למי מט

 30חודשים נוספים בהודעה מראש של  12 -אופציה להארכת ההסכם לניתנת בזאת  .ג
וזאת עד  עם כל הארכת הסכם תתחדשימים לפני מועד סיומו של ההסכם. האופציה 

ידי חתימת הצדדים על הסכם -הארכות תתבצע על 5-כל ארכה מעבר ל .הארכות 5-ל
 הארכה חדש.

 

 ההצעה הכספית  .5
ם, כפי המוצג ייאפשר כל ארבעה מסלוליםמוצגת ב הספק להיותעל הצעת המחיר שיציע 

 : המצ"ב להזמנה זו בטופס הצעת המחיר
 בנספח א' להזמנה זוריטיינר חודשי בסיסי עבור כל אחד מהשירותים המפורטים  .א

 )עבור כל נספח יש למלא את מלוא הסעיפים(.



 

 

 ב'  בנספח)כולל מע"מ( עבור כלל השירותים המפורטים  מורחב ריטיינר חודשי .ב
יוער כי פריטים אשר  )עבור כל נספח יש למלא את מלוא הסעיפים(.להזמנה זו 

צבו ויעוצבו בריטיינר מורחב מיועדים לצרכי גיוס משאבים ומיתוג הספרייה, ויע
 גבוהה. ברמה

בודה ו/או הנחה עבור שירותי עיצוב דיגיטל, המבוסס על עלות שעת ע מחירון .ג
 ממחירון שעת עבודה.

 מחירון. .ד

  
 הספריה תהיה רשאית לעבור ממסלול למסלול בתום כל שנת התקשרות.

ע"י הגורם המוסמך  בכפוף לאישורהתמורה תשולם ע"פ חשבונית מס שתוגש לספרייה, 
 העבודותפירוט  ףלחשבונית יצור .יום 45ובתנאי תשלום של שוטף +  בספרייה הלאומית

  . מן התשלום ינוכו, ע"ח הספק מסים ע"פ חוק.העבודה עליהן שעותכן שנעשו ו
 

 
 והערכהניקוד  .6

 על פי הפרמטרים הבאים:בשני שלבים  ניקוד והערכת ההצעה הזוכה יתבצעו
 

 שלב א'
 
 עמידה בתנאי הסף. .א

דגש יושם על הוכחת יכולות והמלצות על מקצועיות, רמת שירות  -המלצות 30% .ב
 גבוהה, אמינות ועמידה בלוחות הזמנים. 

לעניין זה ייתכן ושנות ניסיון בתחום שנמצא קרוב יותר לצרכי  –ניסיון  10% .ג
הספרייה בהליך זה יקבל משקל גבוה יותר באופן יחסי מאשר ניסיון כללי של 

 לפי השיקולים שייבחנו ע"י הוועדה.המציע, והכול 

. באשר למוצרי הדיגיטל יינתן משקל לעבודות התרשמות מתיק עבודות -60% .ד
  המדגישות את הקשר המיתוגי שנבנה בין המרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי.

 
כבר בשלב זה תוגש ההצעה הכספית במעטפה סגורה, אשר תיפתח רק אם ההצעה 

 .תעבור לשלב ב'
 

לשלב השני יעברו עשרת  .נקודות הינו תנאי למעבר לשלב ב' 55לי של ציון מינימא
. הספריה נקודות( 55המציעים אשר קיבלו את הציון הגבוה ביותר )ולכל הפחות 

צלחה את שלב א', ותודיע להם על מועד להעברת התודיע למציעים אשר עברו ב
ולצורכי הכנת הסקיצה ייתכן . )לכל היותר תוך חודש ממועד קבלת ההודעה( סקיצה

  .ג של הספריהשו המציעים לעבוד בהתאם לספר המותיידר
 
 

 שלב ב'
 

ההצעה בשלב ב' כוללת שני חלקים: ההצעה הכספית שהוגשה במעטפה סגורה בשלב א', 
 ."(עיצובית סקיצה )"הצעהו

 ₪.  2,500ישולמו דמי סקיצה של  כהגדרתה במסמך זה העיצובית על הגשת ההצעה
 

דקות בפני צוות הספרייה, ובמעמד  30יוזמן להציג את הצעתו העיצובית במשך  כל מציע
 אשר תישאר בידי הספריה. העיצובית זה ימסור עותק מודפס של ההצעה

 ההצעה העיצובית תכלול את הפריטים הבאים:

שפה גרפית, תכניה, מיתוג  כולל)כנס פרק חדש  קמפייןפריטים ל -
  (.'נדייסומרצ

שבוע הספר בספריה  -סדרה בנושא: ספר סופר סיפורפריטים לקמפיין  -
 הלאומית )לוגו, מודעה בפורמטים שונים, גלויה ובאנר(.

 מודעת עמוד חודשית בנושא אירועי תרבות )אגי משעול( בעברית ובאנגלית. -

 תוכניית מופע/סדרה )עטיפה+דף פנימי לבחירה מתוך שני קמפיינים(. -

 .סיםאתר לתערוכה כולל עמוד למכירת כרטי -
 .דיוור שיתוקשר במייל ללקוחות הספרייה הלאומית -
 .קמפיין לרשתות החברתיות כולל פריסה מומלצת -



 

 

 
של הצעה של פרויקט הספרייה לתורם פוטנציאל שכולל טקסט,  PDFמסמך  -

 אימגים וטבלאות.
 

נקודות, תיפסל כבר בשלב זה והצעתה  40צעה עיצובית אשר לא קיבלה ניקוד של ה
 תיפתח.הכספית לא 

וינקדו , נקודות בבחינת ההצעה העיצובית 40חברי הועדה יבחנו את ההצעות אשר קיבלו 
 את ההצעות כדלקמן:

 . להצעה העיצובית 40% .א

)כל מסלול ינוקד בנפרד מהמסלולים המבוקשים  יר בכל אחדחהמ תהצע 40% .ב
 (.וייערך שקלול

השירותים ניקוד למציע אשר יכלול הצעה והתחייבות לספק את כלל  5% .ג
 ד'.-המפורטים בנספחים א'

 התרשמות כללית. 15% .ד

 

 
 תבחירת ההצעות הזוכו .7
 

   .לאחר שקלול ההצעה ובכפוף לאישור הועדה תקבע ההצעה או ההצעות הזוכות .א

המזמין יהיה רשאי לנהל, באמצעות ועדת ההתקשרויות או מי שיוסמך על ידה, משא  .ב
, אחד או יותר – מגיש ההצעה ה"זוכה"ומתן עם מגישי ההצעות או מי מהם וכן עם 

בטרם קיבל את הצעתו. המשא ומתן יכול שיהיה על כל רכיבי ההצעה, לרבות הרכיבים 
כל עדכון להצעה שיבוא בעקבות המשא ומתן יחייב את  המוצע. השירותהכספיים ורכיבי 

 .תוילהתקשרות אהמציע ואם הצעתו תתקבל תהווה ההצעה המעודכנת הבסיס 

התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות חוזית עם  בהזמנה זואין לראות  .ג
ההסכם . מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח /הזוכההמציע

 .שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה ע"י ועדת ההתקשרויות של המזמין

רייה עקב מעשה או מחדל שלו או הספק יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף ייגרם לספ .ד
, לרבות פגיעה בשמה הטוב של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם על פי הזמנה זו

הספק מתחייב לשפות את הספרייה או את מי  .מעובדיה או שלוחיהשל הספרייה ו/או מי 
וצאה הפועל מטעמה בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומוחים וכל ה

אחרת שישולמו על ידה בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד 
בסעיף  הספרייה, עובדיה ושלוחיה ואשר האחריות לגביה חלה על הקבלן על פי האמור

 זה.

צורך לבכל חומר אשר הוכן  כל זכויות היוצריםכל קובצי המאסטר יהיו ברשות הספריה.  .ה
, וכל חומר אחר אשר ו/או הקשורים לשירותים כאמור המבוקשיםשירותים אספקת ה

אספקת השירותים  תוך כדיידי הספק -ייעשה בו שימוש ו/או יפותח, יירכש או יותאם על
 רשימות משתמשיםג'ים, ולוגואים, תמונות, אימטקסטים, דוחות, לרבות המבוקשים, 

  ., על כל הזכויות בופרייהשל הסהבלעדי יהיה רכושה , וכל חומר אחר בכל צורה שהיא

הספק מתחייב לשמור בסודיות כל מידע שיימסר לו ו/או שיגיע אליו תוך כדי ו/או עקב  .ו
ביצוע השירותים המבוקשים, ולא לגלות ו/או להעביר את המידע לאחרים ו/או לעשות בו 
שימוש כלשהו זולת לצורך השירותים המבוקשים, לרבות כל מסמך, דו"ח, חוות דעת או 

ידיו ו/או באמצעות אחרים או בסיועם בקשר לשירותים -לט מידע אחר שיופק עלפ
המבוקשים. כל מידע, מסמך דו"ח ופלט כאמור יהווה רכוש הספרייה ולא יעשה בו דבר 

 אלא לפי הוראותיה.

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי או מובהר בזה כי  .ז
 .בללנמק את ההחלטה שתתק

, וכן לבחור יותר המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור הצעה בחלקה או בשלמותה .ח
 אחד לביצוע השירותים. /זוכהממציע

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההליך ההתקשרות בשלמותו או בחלקו בכל  .ט
 .עת, בטרם קבלת ההחלטה על הזוכה, בלא מתן הסבר כל שהוא לכך

 דוא"ל על הזכייה בהליך ההתקשרות, לפי העניין בהודעת זוכים/ להמזמין יודיע לזוכה .י
  ./ותהזוכה /ותלאחר ובמידה וועדת ההתקשרויות תאשר את ההצעה



 

 

מובהר בזה כי היה ולא תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל מכל סיבה שהיא, בכל  .יא
שלב, המזמין יהיה רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום איתו על הסכם 
התקשרות כאילו היה הזוכה בהליך, בהתאם לתנאי ההליך ולהצעתו של אותו מציע. לא 
הסכים לכך המציע שדורג במקום השני יהיה רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום 

 השלישי וכך הלאה.
 
 
 הגשת ההצעות בהליך  .8
 
עטפה בשני עותקים כרוכים, הכוללים כל אחד מ ה של שלב א'המציעים יגישו את ההצע .א

סגורה ובה ההצעה הכספית לכתובת הספרייה הלאומית בקמפוס האוניברסיטה העברית 
 בשעה 21.10.18לא יאוחר מיום  -1אדמונד ספרא בגבעת רם לידי הגב' לאה בוסקילה בקומה 

המציעים אשר יעברו לשלב ב' יגישו את הצעה העיצובית עד ליום . בבוקר שעון ישראל 13:00
, כאשר הפרזנטציות יתקיימו בשבוע שלאחר בצהרים שעון ישראל 15:00בשעה  18.11.18

 מכן.

לפנות בכתב בנושא הנ"ל בכתב מציעים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר להליך זה, רשאים  .ב
 12:00 בשעה 7.10.18 שצוינו בסעיף הקודם וזאת לא יאוחר מיום דוא"ללכתובות ה בלבד

בצהריים שעון ישראל עבור  12:00בשעה  7.11.18עבור שלב א', ויום  בצהריים שעון ישראל
 .שלב ב'

עבור  14.10.18יינתן עד ליום מענה לשאלות הבהרה ותיקונים למסמכי הליך ההתקשרות  .ג
המענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו עבור שלב ב'.  11.11.18שלב א', ועד ליום 

 המציע ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.  חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומהצעת

 
 כללי .9
 

וכל הסתייגות כלשהי לגביהם, בין ע"י המציע במסמכי ההצעה כל שינוי או תוספת שייעשו  .א
 .ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב עלולים לפסול את ההצעה

 , בראשי תיבות בשוליההצעהעל כל עמוד ועמוד ממסמכי  מוהמציע יחתמורשי החתימה של  .ב
 .כל דף ובחתימה מלאה ו/או חותמת במקומות המיועדים לכך

אין המציע רשאי להעתיקם או  כל מסמכי ההליך ההתקשרות הם רכושו של המזמין. .ג
 .להשתמש בהם לשום מטרה אחרת

נוחות הקורא בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש בפרשנות הינן ל על נספחיה כותרות הצעה זו .ד
 .ההסכם

יום ממועד  120מדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של הצעת המציע תיחשב כעו .ה
 .ההגשה הסופי

הספרייה רשאית לפנות למי מהמציעים לאחר הגשת הצעתם לבצע תיקונים והשלמות בהצעה  .ו
במידה ולדעת הספרייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי נפל בהצעה פגם או חוסר בהיסח דעת, או 

 טעות סופר וכיוצא באלה.

צמו את הזכות לאפשר לכל המשתתפים בהליך ההתקשרות לעיין בהצעה המזמין שומר לע .ז
הזוכה, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולזוכה לא יהיו כל טענות כנגד המזמין 

 .בנושא זה

, הכרוכות בהכנת ההצעה ₪( 2,500בסך  סקיצה)למעט דמי  שהואכל ההוצאות, מכל מין וסוג  .ח
 .בהליך ההתקשרות, תחולנה על המציע בלבדלהליך ההתקשרות ובהשתתפות 

המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות להליך ההתקשרות, להכניס  .ט
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתו או בתשובה לשאלות  הליךשינויים ותיקונים במסמכי ה

שרות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הליך ההתק
ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, באמצעות אתר האינטרנט של הספרייה הלאומית. המציע 

 נדרש לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו כאמור.

מענה לשאלות הבהרה ו/או להגשת כהמזמין רשאי לדחות את המועדים הנקובים במסמך זה  .י
על פי שיקול  אחר שיקבעו/או כל מועד  "(המועד האחרוןההצעות להליך ההתקשרות )להלן: "

ההודעה על שינויי מועדים תתפרסם באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית. על  .דעתו
 .המציע נדרש לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו כאמור

מובהר בזה כי על הליך התקשרות זה ועל פעילותה של הספרייה הלאומית בע"מ )חל"צ(  .יא
ותקנותיו. כמו כן מחלוקות  1992-התשנ"בבכלל, לא חלים או יחולו חוק חובת המכרזים 



 

 

בקשר להליך התקשרות זה, במידה ותתעוררנה, לא יתבררו בבית המשפט לעניינים מינהליים 
 .אלא בבית המשפט האזרחי המוסמך במחוז ירושלים

 
חברת הספרייה הלאומית בע"מ )חל"צ( הנה חברה שנרשמה והתאגדה לפי חוק החברות אך היא 

 החברה הוחל חוק מיוחדת או גוף אחר שעליו חל חוק חובת המכרזים. על אינה חברה ממשלתי
 .2007-המסדיר את פעילותה הוא חוק הספרייה הלאומית, התשס"ח

  



 

 

 1/2018 להזמנה לקבלת הצעות מס' טופס הגשת הצעת המציע
 

 
  ____________________________אני/אנו החתומים מטה________________

 _____רישום_____________ת.ז./מס' 
 

 מרחוב______________________
 

 1/2018 מס' הזמנהאנו מסכימים לכל התנאים המפורטים מצהירים ומתחייבים כי קראנו הבנו ו
. הצעתנו [ריה הלאומית בע"מ ]חל"צפהס עיצוב ודיגיטל עבור שירותי למתן הצעות לקבלת

)יש למלא את החלקים הרלוונטיים בלבד, ואין לערוך שום שינוי בעמודות  הכספית היא כדלקמן
 :הפרטים והתיאור(

 

 מחיר בש"ח כולל מע"מ תיאור פרטים

  ע"פ פירוט בנספח א ריטיינר בסיס

  ב ע"פ פירוט בנספח ריטיינר מורחב

  עלות לשעת עבודה :דיגיטלמחירון 

  עמודים 5מיניסייט הכולל עד 
כמות שעות יש לציין 

 עבודה

  גדלים 5באנר ב 
יש לציין כמות שעות 

 עבודה

  עיצוב לתבנית אתר חדשה
יש לציין כמות שעות 

 עבודה

  עיצוב לתבנית אתר קיימת
יש לציין כמות שעות 

 עבודה

  אייקון בהתאם לשפת המיתוג
יש לציין כמות שעות 

 עבודה

 מחירון:

   עמודים 32חוברת, 

   מודעת עמוד

   , צבעוני, דו צדדי, קיפול אחדA4עלון 

   רול אפ ו/או מוצר דומה

   לוח שנה

   שקופיות 25-מצגת, כ

 
כל תוקף המחירים והתחייבותנו לספק את השירותים על בסיסם לספרייה, תהיה לידוע לנו כי 

 , וכך אנו מתחייבים בפרט,מהמועד בו נמסרה לנו הודעה שהצעתנו התקבלה ההזמנה תקופת
 .ולקיום יתר תנאי ההזמנה בכלל

 
 להזמנה ללא יוצא מן הכלל. 1אנו מצהירים כי הננו עומדים בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 



 

 

 
נו לצרף בהתאם להוראות במצורף  לטופס זה אנו מגישים את כל המסמכים והפרטים שנדרש
 לפסילת הצעתנו.ההזמנה. ידוע לנו כי חוסר במסמכים או פרטים שנדרשו עלולה לגרום 

 
כביטחון לעמידתנו ₪  15,000במצורף לטופס זה אנו מגישים צ'ק לפקודת הספרייה ע"ס של 

בתנאי ההזמנה וכן ההתקשרות ככל שהספרייה תתקשר עימו על בסיס הצעתנו. ידוע לנו שבכל 
במלואו, בלי לגרוע  מקרה של אי עמידה בתנאים תהיה הספרייה רשאית לחלט את הסכום הנ"ל

 מזכותה לדרוש ולקבל פיצוי על כל נזק שנגרם לספרייה.
 
 

 שם:___________________
 

 תאגיד:_________________
 

 חתימה:________________
 
 

 "ד/רו"חעו אישור
 אני מאשר כי החותם הנ"ל חתם בפני. 

ב את התאגיד לכל דבר ]במקרה של תאגיד[ אני מאשר כי חתימתו של החותם הנ"ל מוסמכת לחיי
 התחייבויות שהתאגיד קיבל עליו לעיל.ועניין הכרוך ב

 
 

____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"חשם 
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הערה: הספריה תוכל לנייד כמויות ומוצרים בין התחומים.
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אירועפוסטר 
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אי-כארד רכיב דיוורשפה שוטפתעיצוב בתוך עיצוב קמפיין 

(בהתאמה 

רכיב לאיוונטר  לרכיב דיוור)
(בהתאמה 

לרכיב דיוור)
רקע 

לאיוונטר  
(בהתאמה 

לרכיב דיוור)
אירועפוסטר 

(בהתאמה 

לרכיב 
רכיבי מסך דיוור)

(פריסט + 

מרצנדייסמצגותברושורתוכנייהשילוטרקע) 1202020201011מרכז מורים כללי 

1252520מוצרי מרכז מורים :  200100חידה דיגיטלית 353515יחידות הוראה

1101011202012כנס קיץ 2019 222יום עיון רוח צעירה  555511551 ימי עיון קהילות 

תחום 4
רכיבי מסך שפה שוטפתעיצוב בתוך עיצוב קמפיין

(פריסט + 

אי-כארד ברושורסימנייהרולאפ קלסרתעודות/פוסטררקע)
(ע"ב רכיב 

דיוור) 52שוטף + פרויקטים

General611341

Exhibition Europe131

EDJC114

Gesher Website Launch1

At the Source11111

Education Website launch11

פאזלסימניות ריקותדיגיטאלירכיב שילוטלתלמידיםחוברת פעילותכרטיסיות פוסטריםעיצוב תערוכהשפה שוטפתעיצוב בתוך עיצוב קמפיין תחום 5 1111אוצר ירושלמי - דו שפתי 1111בעקבות דבורה עומר



1111בעקבות הרמב"ם 1111כתבי יד לבתי ספר יהודיים 1111אוספי הספרייה לבתי ספר ערביים

11מוצר דומהמפה-סיפור לבתי ספר ערביים או 

מצגות מודעות פרינטחוברתעיצוב מיני סייטעיצוב קמפייןתחום 6
(כ-25 שקופיות)

66611גיוס משאבים מתנותפקסימיליות/ברושורלוח שנהרול-אפיםתעודות סיוםטפסיםבאנר פייסבוקאי קארד/ כרטיסיםשילוטדיגיטליותהזמנות  1דו"ח רב שנתי

NLI USA11223010הפורום הבינ"ל 125325312שירותי קהל 65אגף אוספים + אגף תהליכי ספרייה 8201משאבי אנוש 125חינוך



אייקון בהתאם לשפת המיתוגעיצוב לתבנית אתר קיימתעיצוב לתבנית אתר חדשהבאנר ב 5 גדליםמיניסייט הכולל עד 5 עמודיםויש לציין כמות שעות עבודהיש לתת מחיר לשעת עבודהנספח ג'- תכולת עיצוב דיגיטל



יונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונינספח ד'- לוחות זמנים משוערים שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטף
פרויקט: כנס רמב"םפרויקט:כנס רמב"םפרויקט:בסוד קולות רביםפרויקט: לילה לבן - בסוד קולות רביםפרויקט: לילה לבן - פסטיבל דוקוטקסטפרויקט: פסטיבל דוקוטקסטפרויקט: שבוע הספרפרויקט: 

שבוע הספרפרויקט: שבוע הספרפרויקט: רסטורציהסדרת 
סדרת רסטורציהפרויקט: סדרת רסטורציהפרויקט: כנס רמב"םפרויקט:בסוד קולות רביםפרויקט: לילה לבן - בסוד קולות רביםפרויקט: לילה לבן - פסטיבל דוקוטקסטפרויקט:  שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטף
סימניותפרויקט:חנוכה לילדיםפרויקט:חנוכה לילדיםפרויקט:קיץ לילדיםפרויקט:קיץ לילדיםפרויקט: שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטף שוטף שוטף שוטף שוטף שוטף כנס קיץ כנס קיץכנס רוח צעירה? כנס הרמב"ם קהילות מורים קהילות מורים כנס קיץ +קהילות מורים כנס קיץ 

אתר גשר לאירופה, לימוד תוכנית גשר לאירופה
At the Sourceאתר גשר חינוך' אפמרהEuropean Day of 

Jewish Culture 

(EDJC) אירוע ספר ספרדAt the Sourceלימודתערוכה אירופהלונדוןשבוע הספר אירופהתערוכה לימודAt the 

Source

ירושלמיפרויקט: אוצר פרויקט: בעקבות דבורה עומרהרמב"םפרויקט: בעקבות 
פרויקט: 
כתבי יד 

יהודייםלבתי ספר 
פרויקט: אוספי 

ערבייםהספרייה לבתי"ס 
פרויקט: מפה 
ערבייםסיפור לבתי"ס  שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטף

פרויקט:דו"ח שנתיפרויקט:דו"ח שנתיפרויקט:
NLI USA 

פרויקט:
NLI USA 

הפורום הבינ"לפרויקט: הפורום הבינ"לפרויקט: הפורום הבינ"לפרויקט:  שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשירותי קהל
שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףאגף תהליכי ספרייהאגף אוספים + 

 שוטףמשאבי אנוש
 תוכנית עבודהפרויקט:

 תוכנית עבודהפרויקט:
שוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףשוטףתוכנית עבודהפרויקט: איסלאם/ישראל - 2יהדות-1משיב/רמב"מ-5בסוד קולות -6דוקוטקסט - 8 מודעותפרדס - מודעה 1שבוע הספר: 2 מודעותדיגיטל - שיווק אתר כנס קיץאתר לפורום הבינ"לאתר רמב"םאתר לכנס בסוד קולות רביםאתר לפסטיבל דוקוטקסטאתר קיץ לילדים באנריםבאנרים לפרסוםבאנריםבאנרים לפרסוםבאנרים לפרסוםבאנרים לפרסום דיוורדיוורדיוורדיוורדיוורדיוור מצגת נתונים כציצג בתערוכה דיגיטל - מוצר

ריטיינר
מורחב- 

תכולה זו 
בתוספת 
לתכולת 
בסיסריטיינר 

שעותלפי 

תרבות

מרכז המבקרים

גיוס משאבים

מרכז מורים  בסיסריטיינר

חינוך


