עיריית

רמלה

קול קורא
להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול רמלה FM 106
עיריית רמלה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים ,העומדים בתנאים המפורטים להלן ,להציע
הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול רמלה  FM 106להלן" :המציע" ו" -השירות" בהתאמה).
.1

את תנאי הקול הקורא והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם ,עליו יידרש הזוכה
לחתום ,ניתן לראות באתר העירוני .www.ramla.muni.il

.2

בכל מקרה של שאלה ו\או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות בכתב אל הגב' גלית יעקב
באמצעות מייל  galit@ramla.muni.ilבקובץ  ,WORDעד ליום ראשון –  23.12.2018בשעה
.12:00

.3

העירייה תעביר תשובתה לכל המשתתפים (כמו כן תשובות אלו יהיו ניתנים לעיון לכל מבקשה
במשרדי מחלקת משק ונכסים) .כל מציע ייחשב כמי שהשאלה ו\או הבקשה וכן תשובת העירייה
הובאו לידיעתו ,ולא תישמע מצדו כל טענה בעניין זה נגד העירייה ו\או מי מטעמה.

.4

את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי ,יש להעביר ,במסירה
ידנית ,למחלקת משק ונכסים – לידי גב' גלית יעקב ברח' שמשון הגיבור  15רמלה ,עד ליום
חמישי –  27.12.2018בשעה  .12:00הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה יוחזרו למציע ולא ייבחנו.

.5

תוקפה 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.

.6

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,ייפסלו ולא ייכללו במניין ההצעות
שידונו על ידי ועדת המכרזים.

.7

המציע חייב להמציא את כל המסמכים ,אישורים ,המלצות וכל מסמך אחר אשר נדרש
להמציא ,בהתאם למפורט בתנאי הקול הקורא.

.8

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה יותר או כל הצעה אחרת.

.9

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם גורם אחד או יותר ,הכל לפי ראות עיניה ומבלי
שתהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החלטת העירייה בהקשר זה.

.10

מובהר בזאת ,כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחות בלבד ,והוא אינו בא להכשיר את
מסמכי הקול הקורא שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

עיריית רמלה

עיריית

רמלה

הוראות למשתתפים
עיריית רמלה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים ,העומדים בתנאים המפורטים להלן ,להציע
הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול רמלה  106 fmבמרכז התקשורת העירוני (להלן" :המציע"
ו" -השירות" בהתאמה).
 .1כללי
א.

התקשרות תהא למתן השירות ה כולל :ניהול ואחריות על תחנת הרדיו ,לרבות ניהול תקציבה;
אחריות על תכני השידור בתחנה ,כולל הפקה ,הקלטה והבאה לשידור של תכניות מוזיקה,
ג'ינגלים ,אקטואליה ,אותות ופורומים; אחריות על הכנת לוח תכניות; הפקת תכניות מיוחדות
בשיתוף גורמים שונים; הדרכה ולימוד של מתנדבים; שיווק וחשיפת התחנה; טיפול בתקלות
וטיפול שותף ועוד.

ב.

תקופת ההתקשרות הנה למשך שלוש שנים בכפוף לתנאי החוזה ,על תתי סעיפיו .תקופת
ההתקשרות תהא ניתנת להארכה לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,על פי שיקול
דעתה של העירייה בלבד ,ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות ו תקופות ההארכה לא יעלו
על  60חודשים.

ג.

היקף השירות הנדרש מוערך בכ 120 -שעות עבודה חודשיות.

ד.

המציע אשר הצעתו תיבחר יהיה כפוף למחלקת הדוברות בעירייה.

ה.

מובהר ,למען הסר ספק ,כי המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין שירותיו ,מעבר
למחיר אשר ננקב בהצעתו.

ו.

על המציע לערוך ,על חשבונו ועל אחריותו ,את כל הבירורים והסידורים הדרושים לו ברשות
המקומית ו\או בכל מוסד ו\או גוף אחר ,לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע להצעתו ולשם
הכנת ושקלול הצעתו והגשתה.

ז.

עם 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.

 .2ההצעה
א .המציע הינו בעל הכישורים והניסיון הנדרשים לשם ביצוע העבודה.
ב .הצעת המציע תוגש על גבי טופס "הצעת המציע" המצורפת למסמכים אלה.
ג .בשיקולי בחירת הזוכה ,העירייה תבחן את גובה ההצעה ואיכות ההצעה ,בהתאם למפורט
מטה.
 .3תנאי סף:
המציעים נדרשים לעמוד בתנאים המצטברים ,כמפורט להלן:
א .ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בניהול רדיו קהילתי ,על המציע לצרף להצעתו הסכם
התקשרות אחד לפחות המוכיח את ניסיונו.
ב .ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בהדרכה ולימוד תחום הרדיו במגמות תקשורת ,על המציע
לצרף להצעתו הסכם התקשרות אחד לפחות המוכיח את ניסיונו.

עיריית
ג.
ד.

רמלה

ידע וניסיון בהפקת תכניות ,הגשה ,עריכה ,טכנאות לשידור ישיר .על המציע לצרף להצעתו
מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי זה .ככל שאין בידיו מסמכים ,יצרף תצהיר מאומת
ע"י עו"ד.
תעודות מקצועיות כטכנאי קול או הנדסאי קול או תואר אקדמאי בתקשורת .על המציע
לצרף להצעתו תעודה המוכיחה את עמידתו בתנאי זה.

 .4אופן הגשת ההצעה:
המעוניינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים:
א .טופס ההצעה ,המצורף למסמכי הקול הקורא כנספח א'.
ב .כלל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
 תצהיר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כמסמך ב'.
 תצהיר העדר הרשעות בנוסח המצ"ב כמסמך ג'.
 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המציע.
 אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ז ( 1976להלן" :חוק מע"מ") ,או שהוא פטור מנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
ג .הוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף המציע ,בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים
הבאים:
 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המציע.
 תדפיס נתונים עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של
המציע (אין צורך בפירוט שעבודים).
 אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המציע הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי
הקול קורא הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או
אחר שיידרש.
ד .כלל מסמכי הקול הקורא ,כאשר הם חתומים על ידי המציע.
 .5שאלות והבהרות
בכל מקרה של שאלה ו\או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות בכתב ,בקובץ  WORDאל
הגב' גלית יעקב במייל  ,galit@ramla.muni.ilעד ליום ה'  23/12/208בשעה . 12:00
 .6הגשת ההצעה
א .את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי ,יש להעביר,
במסירה ידנית ,למחלקת משק ונכסים – לידי גב' גלית יעקב מנהלת מדור ביטוחים ומכרזים
ברח' שמשון הגיבור  15רמלה .עד ליום ה'  27/12/2018בשעה  .12:00הצעות שיתקבלו לאחר
מועד זה יוחזרו למציע ולא ייבחנו.
ב .תוקפה 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.
 .7בחירת ההצעה
לצורך בחירת הזוכה תפעל העירייה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

עיריית
א.
ב.
ג.

ד.

רמלה

אין עיריית רמלה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה/הטובה ביותר ,או את כל ההצעה
בשלמותה.
העירייה תהא רשאית להכריז על יותר מזוכה אחד ו/או לפצל את ההתקשרות בין מס' זוכים.
בכל מקרה לא יהיה יותר מזוכה אחד בכל מתחם.
תיאום הצעות מהווה הפרה חמורה על עקרונות דיני המכרזים וכן מהווה הסכם כובל אסור,
המהווה עבירה פלילית .בהתאם לקבוע בהוראות חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח.1988 -
המציע או מי מטעמו לא יפעל בשום אופן לתיאום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלשהו ,,ולא
יפעל או יחדל מלפעול ,בתיאום עם מציע פוטנציאלי או מציע בפועל ,בקשר עם הצעה זה.
בחירת הזוכה :לצורך קביעת הזוכה תדורגנה הצעות המשתתפים ע"פ הניקוד המפורט להלן:
 )1לצורך קביעת הזוכה במכרז תדורגנה הצעות המשתתפים על פי ציון כמותי (התמורה
הנדרשת כמפורט בהצעה הכספית של המשתתף) (יסומן באות  Aויהווה  50%מהשקלול
הסופי) ועל פי ציון איכותי (התרשמות כללית הציון ייחשב בהתאם לניסיון מוכח רלוונטי
מגובה בהמלצות (יסומן באות  Bויהווה  50%מהשקלול הסופי) אשר ייקבע על ידי
המחלקה המקצועית.
 )2הניקוד לאמות המידה ייעשה לכל אמת מידה בנפרד ,ע"פ החישוב הבא:
המשקל * ההצעה הזולה ביותר
ההצעה הנבחנת
הציון הסופי יקבע משקלול של B0.5 + A0.5
 )3המחלקה המקצועית תנקד כל אחת מאמות המידה ,בציון של  1-100נקודות ביחס לכל
מציע.
בציון הכמותי ( - )Aההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון  100ושאר ההצעות יחושבו
ביחס אליה ,בהתאם לנוסחה הקבועה לעיל בס"ק (.)2
בציון האיכות ( – )Bכל הצעה תקבל ציון בין  ,0-100אשר יחולק באופן הבא –
( )1המלצות חיוביות יזכו את המשתתף בעד  15נקודות עבור כל המלצה ,עד לסך
כולל של עד  30נק'.
( )2התרשמות כללית הכוללת ראיון– עד  50נק'.
( )3אופן הגשת הצעתו תזכה את המציע עד  20נקודות.

 .8הודעה על הזכייה וההתקשרות
א .הצעות המשתתפים ,תובאנה בפני ועדת הצעות פטורות ממכרז ,אשר תבחר את ההצעה/ות
הזוכה/ות בקול קורא (להלן :״פרוטוקול הזכייה״).
בין הזוכה/ים לבין הרשות ייחתם הסכם התקשרות בתוך  14ימים מיום פרסום פרוטוקול
הזכייה.
ב .תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת הזכייה ,ימציא כל זוכה לרשות את הסכם ההתקשרות על
נספחיו שיומצא לו על ידי הרשות כשהוא חתום על ידו ,בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש
לרשות ,בעקבות זכייתו ,לרבות ערבויות ואישורי ביטוח.
בכבוד רב,
רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

עיריית

רמלה

הצעת המציע:
.1

אני/ו הח"מ מצהיר/ים כי קראתי/נו את כל מסמכי הקול הקורא לרבות נספחיו ולרבות ההסכם
שצורפו לו ,וכי ברצוננו להגיש הצעתנו לקיום (להלן" :השירות" או "העבודות").

.5

אני\ו מצרף\פים את כל מסמכי הקול הקורא שהומצאו לי\נו ע"י העירייה ואת כל המסמכים
הנדרשים כפי שצוין בהוראות למשתתפים ,לאחר שחתמתי\נו עליהם כנדרש בתנאי הקול
הקורא ואני\נו מצהיר\ים כי תוכנם מובן לי\נו היטב.

.6

ידוע לי\נו כי העירייה זכאית לבטל את הקול הקורא מכל נימוק עפ"י דין.

.8

אם הצעתי/נו תתקבל ,הנני/נו מתחייב/ים לחתום על החוזים על כל מסמכיהם בתאריך שיידרש
על ידי העירייה ,וזאת לא יאוחר מ 7-ימים מהודעת העירייה על זכייתי/נו.

.9

הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו עד ליום _____ ,כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה.

הצעתנו תמורת מתן השירות כמפורט בתנאי הקול הקורא וכן בהסכם ההתקשרות ,הינה כמפורט
להלן ₪ ____________ :כולל מע"מ לשעת עבודה.
ההצעה לוקחת בחשבון את כל ההוצאות של המציע לצורך ביצוע התחייבויותיו במשך כל תקופת
ההתקשרות.
__________________
שם החברה

________________________
חתימה וחותמת

עיריית

רמלה

תצהיר בדבר ניגוד עניינים
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם עיריית
רמלה במסגרת קול קורא מס' (____________ ___ /להלן" :המציע") .אני מכהן
כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ,במהלך תקופת מתן השירותים על פי מכרז זה (אם אזכה
במכרז זה) ,ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
עם גורמים בעלי עניין ,בתחום הנוגע למתן השירותים על פי מכרז זה ו/או הנוגע למידע אליו
אחשף במסגרת ביצוע השירותים על פי המכרז.

.3

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים הניתנים
במסגרת מכרז זה והמידע המועבר במסגרתו ,למעט מטעם עיריית רמלה ,במהלך תקופת מתן
השירותים על פי מכרז זה ושלושה חודשים לאחריה ,אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש
ובכתב מאת העירייה.

.4

הנני מתחייב להודיע עיריית רמלה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא
במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

.5

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לעיריית רמלה על כל כוונה שלי ,להתקשר עם כל גורם כאמור
בסעיפים  4-5לעיל ,בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין .עיריית
רמלה רשאית לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד
עניינים ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו.

.6

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
חתימת המצהיר

אישור

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________
עו"ד

עיריית

רמלה

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המשתתף
אני הח"מ _________________  _________________ ,ת.ז _______________,
____________לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
___ המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו**ביותר משתי עבירות***
___ המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.





"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.12
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – .1991

 .1הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________________________
יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי המשתתף שיש בחתימתם כדי לחייב את המשתתף.
אימות חתימה:
אני הח"מ ________________ עו"ד (מ.ר_____________) ,מאשר כי ביום ___________
הופיע/ה בפני מר/גב' ________________ ת.ז __________________ ,לאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא  /תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_______________________
אימות חתימה:

אני הח"מ ________________ עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר כי ביום___________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ת.ז _____________ ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא  /תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
_____________________________

שם המציע _________________ חתימה וחותמת המציע ____________________

