
 חברת "סיפור מקומי" בע"מ - הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

בע"מ )להלן:  "סיפור מקומי" חברת עיריית קרית מלאכי מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם

פלטפורמה ) ארכיון מקומיבמסגרתו יוקם  ים"בלתי מוחשי"קול קורא  יישוםלשם  "החברה"(

 תוכן ומדיה בשיתוף הקהילה.ציר זמן לניהול והצגת  מבוסס (דיגיטלית

  כללי

המיועד  "משרד ירושלים ומורשת פרסם קול קורא עבור מיזמי מורשת לאומית "בלתי מוחשיים .1

לרשויות מקומיות, גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות וגופים המנהלים מיזם או מיזמים 

 קול הקורא.הרצ"ב . ארציים

חברות , רשויות מקומיות, גופים סטטוטורייםמזמין ומורשת אגף מורשת במשרד ירושלים  .2

בניהולם, באחזקתם או  ,ממשלתיות או גופים המנהלים מיזם או מיזמים ארציים אשר בבעלותם

במסגרת פעילות אגף  ביוזמתם מיזמים או נכסים "בלתי מוחשיים" שעשויים להתאים להיכלל

והעצמה, להציע  שדרוג, פיתוחמורשת ואשר מצריכים פעולות הצלה, שימור, תיעוד, הנגשה, 

 .תכניות להשקעה ממשלתית במיזמים אלו במסגרת פעילות האגף

 ,אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת אמון על שיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית

 באמצעות השקעה ממשלתית בשיקום ושימור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים המביאים

 .יזיים ודיגיטלייםלידי ביטוי את המורשת בכלים פ

 הינה הספר היחיד בארץבע"מ "סיפור מקומי" חברת  אסטרטגיהמנהלת אגף ה מבדיקה שערכ .3

הקמת פלטפורמה דיגיטלית מבוססת ציר זמן לניהול והצגת תוכן ומדיה : את השירות ההמעניק

לניהול לטפורמה דיגיטלית, מבוססת ציר זמן ותכלול את הדברים הבאים: א( פבשיתוף הקהילה 

תוכן בווב ובמובייל, הצגתו ונגישותו באמצעות תמונות/מסמכים וסרטונים. ב( התכנים מחולקים 

ד( מנגנון חיפוש ה( מתן אפשרות  לקטגוריות שונות ומוצגים על פיהן. ג( ממשק לניהול המידע. 

כת מער. ז( מערכת הרשמה. ו( לניהול לגולשים להוסיף תכנים ללא הגבלה )תמונות/סרטונים(

הרשאה להעלאת תוכן גולשים ח( מערכת הרשאת מנהלים. ט( ניהול עצמי של מנהל המערכת 

כולל הכנסת תכנים בפורמטים שונים, הכנסת קישורים, ניהול תוכן גולשים. י( ממשק משתמש 

עריכת תחקיר ואיסוף תכנים . יב( הדרכה וליווי בתהליך איסוף החומרים.  יא( נוח ואינטואיטיבי

שונים כגון: הקמת העיר ומורשת המקום, סיפור הקהילות, הקמת בתי ספר והישגי בתחומים 

מערכת החינוך, פיתוח כלכלי ופעילויות הקהילה. יג( עריכת התכנים, העלאתם לפלטפורמה 

ושילובם לאורך השנים על גבי ציר הזמן. יד( ליווי ותכנון לקראת השקת הפרויקט והטמעתו 

  י.כארכיון  קהילת קריית מלאכ



 הספק היחידבע"מ שהינה  "סיפור מקומי"חב' בכוונת העירייה להתקשר עם נוכח האמור לעיל,  .4

 "קול קורא עבור מיזמי מורשת לאומית "בלתי מוחשיים שוםיילשם כאמור לעיל,  בארץ

 ובהתאם להצעת המחיר הרצ"ב. בסכום הפטור ממכרז

  בכפוף לדין ולאישור ועדת התקשרויות העירונית. לשנת פעילות אחתההתקשרות הינה  .5

התקשרות בכל תקופות ההתקשרות, בהתאם בכל הנוגע להעירייה שומרת לעצמה לבצע שינויים  .6

 לשיקול דעתה. 

את  לבחון מעוניין להציע לעירייה הרואה את עצמו כמי שיכול להעניק את השירותים הנ"ל, וגוף  .7

-Hen@k   :לעירייה באמצעות שיגור מייל לכתובתלהודיע ע"כ , מוזמן עמו ההתקשרות

m.org.il  12:00בשעה  22/02/21וזאת עד ליום. 

 סיפור מקומיההתקשרות עם חב' בנוסף, כל אדם/ גוף רשאי להגיש התנגדות מנומקת לביצוע   .8

 .2:22/ בשעה /2222222 וזאת עד ליום

ולוודא אישור מסירה במייל   m.org.il-Hen@k את ההצעה / ההתנגדות יש לשלוח בדוא"ל .9

 חוזר. 

 העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.  .11

אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של העירייה או מי מטעמה  .11

  כלפי אדם או גוף כלשהם.

 . וניסיונו ליתן את השירות הנדרש יכולותיועל המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על  .12

אין בפניה זו כדי להטיל  על העירייה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהוא של  .13

 העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו. 

 

 

 ,בברכה

 יעל ברנדל
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