עיריית רמלה
מחלקת דוברות

קול קורא –שירותי צילום אירועים
 .1עיריית רמלה (להלן" :העירייה") מעוניינת לקבל הצעות מחיר לשירותי צילום אירועים ,בתנאים ובהוראות
המפורטות בהסכם ההתקשרות אשר ייחתם עם הזוכה.
 .2העירייה מעוניינת בתיעוד באמצעות צילומי וידאו ו/או סטילס ו/או צילום רחפן בכל הקשור לאירועים
ופסטיבלים ,כנסים ,ירידים ,תערוכות וכד' .לשם כך ,עיריית רמלה מזמינה בזאת הצעות לשירותי צילום
כמפורט להלן.

 .3כללי
 )1על המציע לערוך ,על חשבונו ועל אחריותו ,את כל הבירורים והערכות השווי הדרושים לו ,להגשת
הצעתו.
 )2תיאור השירותים הנדרשים ואופן תמחור השירות:
צילום סטילס בעת האירוע:


עלות שעתית (אירועים קצרים/כנסים וירידים)

 עלות יומית (אירועים ארוכים ופסטיבלים)
צילום וידאו כולל עריכה:


סרטון קצר -המתאים לרשתות חברתיות (עד דקה)

 סרטון תדמית שאורכו בממוצע  3-4דקות
צילום רחפן כולל עריכה:
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סרטון קצר -המתאים לרשתות חברתיות (עד דקה)



סרטון תדמית שאורכו בממוצע  3-4דקות

תנאי סף -
 2.1ניסיון קודם של  5שנים לפחות ,בין השנים  ,2015-2019בכל מרכיבי השירות המוצע (סטילס ,וידאו)
לגופים ציבוריים .לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המשתתף לצרף המלצות ממקומות עבודה
קודמים.
המשתתף יפרט את הניסיון הדרוש בסעיף זה ברשימה כרונולוגית מלאה של עבודות שבוצעו על ידו
במהלך התקופה האמורה לעיל ,תוך ציון פרטי הגורמים שקיבלו ממנו שירות זה ,לרבות שם ,היקף
העבודה ,מועד ביצוע ומספר הטלפון של הגורם המזמין.
לעניין סעיף זה – "גוף ציבורי" – משרדי ממשלה ,תאגידים ממשלתיים ,מערכת הביטחון ,רשויות
מקומיות ,תאגידי מקומיים ,מועצות דתיות ותאגיד שהוקם על פי דין.
על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח המאשר עמידתו בדרישת תנאי סף זה.
 2.2יכולת ניידות עם רכב וציוד צילום מתאים .בעל רישיון להפעלת רחפן.
על המציע לצרף העתק הרשיון להצעתו להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.
 2.3ההתקשרות עם עיריית רמלה הנה כנותן שירות עצמאי .המציע שייבחר על ידי עיריית רמלה (להלן:
"נותן השירות") יחתום עם עיריית רמלה על הסכם מסגרת בנוסח שיועבר אליו על ידה.

חתימה וחותמת המציע__________________ :

עיריית רמלה
מחלקת דוברות
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ההצעה
 3.1אומדן העירייה הינו כדלקמן:
מחירים לא כולל מע"מ
צילום סטילס בעת האירוע:
עלות ליציאה  -עד שעתיים (אירועים קצרים/כנסים וירידים) ₪ 250
עלות יומית – עד  8שעות (אירועים ארוכים ופסטיבלים)

₪ 1,000

צילום וידאו כולל עריכה:
סרטון קצר -המתאים לרשתות חברתיות כולל צילום ועריכה ₪ 1,750
(עד דקה)
סרטון תדמית שאורכו בממוצע  3-4דקות
תוספת במאי ותסריט

₪ 4,000
₪ 1,500
סה"כ ביחד₪ 5,500 :

סרטון (מופע) שאורכו עד שעה (מ 2-מצלמות)

₪ 4,000

הוספת כתוביות לסרטון

200-800

תוספת צלם

₪ 1500

צילום רחפן כולל עריכה:
סרטון קצר -המתאים לרשתות חברתיות  -הפעלת רחפן עד ₪ 1,200
 4שעות (עד דקה)
סרטון תדמית שאורכו בממוצע  3-4דקות – הפעלת רחפן עד ₪ 2,000
 4שעות
צילום ושידור  LIVEברשתות חברתיות:
שידור עד שעה

₪ 1500

כל שעה נוספת

₪ 500

 3.2לאחר שקראתי את כל האמור לעיל ,הצעתי הנה כדלקמן:
מחירים לא כולל מע"מ
צילום סטילס בעת האירוע:
עלות ליציאה  -עד שעתיים (אירועים קצרים/כנסים וירידים)
עלות יומית – עד  8שעות (אירועים ארוכים ופסטיבלים)
צילום וידאו כולל עריכה:
סרטון קצר -המתאים לרשתות חברתיות כולל צילום ועריכה
(עד דקה)
סרטון תדמית שאורכו בממוצע  3-4דקות
תוספת במאי ותסריט

חתימה וחותמת המציע__________________ :

עיריית רמלה
מחלקת דוברות

סרטון (מופע) שאורכו עד שעה (מ 2-מצלמות)
הוספת כתוביות לסרטון
תוספת צלם
צילום רחפן כולל עריכה:
סרטון קצר -המתאים לרשתות חברתיות  -הפעלת רחפן עד
 4שעות (עד דקה)
סרטון תדמית שאורכו בממוצע  3-4דקות – הפעלת רחפן עד
 4שעות
צילום ושידור  LIVEברשתות חברתיות:
שידור עד שעה
כל שעה נוספת

 3.3ההצעה כוללת את כל ההוצאות (הישירים והעקיפים) בגין מתן השירותים.
 3.4עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,כמי שערך כל
בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של העירייה
ו\או מי מטעמה ,ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה של
פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו\או המופיע בה ו\או שאינו מופיע בה.
 3.5תנאי תשלום  -העירייה תשלם למשתתף את ההפרש בין המכירה לרכישה בתנאי שוטף  45+ימים,
ממועד הגעת חשבון מאושר על ידי מנהל מחלקת דוברות לגזברות העירייה.
4

תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות תהיה ממועד החתימה על ההסכם ולמשך שלוש שנים .לעירייה תהא האופציה להאריך
התקשרות זו לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות ההסכם
שייחתם בין העירייה לזוכה.

5

שאלות והבהרות
 5.1בכל מקרה של שאלה ו\או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות בכתב אל גב גלית יעקב ,מנהלת
מדור מכרזים וביטוחים במייל ________ ,עד ליום __________.
 5.2העירייה תשיב לכל המציעים עד ליום __________ .כל מציע ייחשב כמי שהשאלה ו\או הבקשה
וכן תשובת העירייה הובאו לידיעתו ,ולא תישמע מצידו כל טענה בעניין זה נגד העירייה ו\או מי
מטעמה.

6

הגשת ההצעה

חתימה וחותמת המציע__________________ :

עיריית רמלה
מחלקת דוברות

 6.1את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי (חתומה  +חותמת
בתחתית כל עמוד)  ,יש להעביר ,במסירה ידנית ,למחלקת משק ונכסים ,אצל הגב' גלית יעקב ,ברח'
שמשון הגיבור  ,15רמלה ,בין השעות  ,08:00-15:00עד ליום  29.4.21בשעה  .12:00הצעות שיתקבלו
לאחר מועד זה יוחזרו למציע ולא ייבחנו.
 6.2תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו תודיע העירייה למציע על אי קבלתה כאמור להלן ,בכל
מקרה ,ההצעה תפקע תוך  90ימים מהיום האחרון שנקבע להגשת הצעות בהליך זה.

7

בחירת ההצעה
 7.1העירייה אינה חייבת לבחור כל הצעה ו\או כל הצעה שהיא.
 7.2בסיום שלב הגשת ההצעות ,ובאם תוגש יותר מהצעה אחת ,תהה רשאית העירייה לבחור את הזוכה
בעל ההצעה הטובה ביותר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 7.3באם תוגש הצעה אחת בלבד ,רשאית העירייה לבחור את הזוכה בעל ההצעה היחידה ע"פ שיקול
דעתה הבלעדי או שלא לבחור את ההצעה.
 7.4העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול קורא וכן להימנע מלהתקשר עם הזוכה
מנסיבות ענייניות הנובעות מצרכיה ו/או משאביה ,וזאת בנוסף לזכותה על פי ההסכם .החליטה
העירייה כאמור ,לא תהא למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 8בחירת הזוכה
 8.1העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8.2לצורך קביעת הזוכה במכרז תדורגנה הצעות המשתתפים במכרז על פי הציונים המפורטים בטבלה
מטה .ההצעה הטובה ביותר בכל קטגוריה תקבל את הציון הגבוה ביותר ,ושאר ההצעות יחושבו
ביחס אליה.

 8.3להלן פירוט ניקוד הצעות המחיר:
הקריטריון

הניקוד המרבי לקריטריון

שירותי סטילס

 50נק' (ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון
המרבי ושאר ההצעות יחושבו באופן יחסי
אליה).

צילומי וידאו

 20נק' (ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון
המרבי ושאר ההצעות יחושבו באופן יחסי
אליה).

צילומי רחפן

 20נק' (ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון

חתימה וחותמת המציע__________________ :

עיריית רמלה
מחלקת דוברות

המרבי ושאר ההצעות יחושבו באופן יחסי
אליה).
המלצות

 10נק'

 8.4המחלקה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מן המציע ,כי יפרט ו\או יבהיר ו\או ישלים מסמכים ו\או
מידע חסר ו\או אישורים ו\או פרטים נוספים ו\או מסמכים נוספים ,על מנת לבחון ולדרג הצעתו.
ההבהרות וההשלמות ,יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף.
 8.5לצורך קביעת הזוכה במכרז ,תשקלל הועדה את כלל ההצעות בהתאם לטבלה מעלה ,ותנקד את
ההצעות על פי האמור בה .ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ,תוכרז כהצעה הזוכה.
 9הודעה על הזכייה וההתקשרות
 9.1הצעות המשתתפים ,תובאנה בפני ועדת התקשרויות של הרשות ,אשר תקבע את ההצעה הזוכה (להלן:
״ההחלטה״).
 9.2בין הזוכה לבין הרשות ייחתם הסכם ,בתוך  10ימים מיום פרסום פרוטוקול הזכייה.
 9.3תוך שבעה ( ) 7ימים מקבלת הודעת הזכייה ,ימציא כל זוכה לרשות את הסכם על נספחיו שיומצא לו
על ידי הרשות כשהוא חתום על ידו ,בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש לרשות ,בעקבות זכייתו.
 9.4איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף  3לעיל ,במלואן ובמועדן ,ישלם לרשות פיצוי בסך של
( ₪ 1,000אלף שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור וזאת ,מבלי לפגוע בכל סעד לו זכאית הרשות על
פי הדין.

בכבוד רב,
רונן עזריה ,מנכ"ל העירייה

חתימה וחותמת המציע__________________ :

