
 

  

  

י לתיירות אילת בע"מ (חל"צ) ח.פ.    514695972התאגיד העירו

  

ייה פומבית לקבלת הצעות    וים" טבע מדבר -"ספר אילת להפקתפ

 

י לתיירות אילת בע"מ (להלן:  ה בזאת "התאגיד"התאגיד העירו  לקבל הצעות לצילום, עריכה), פו

 .מדבר טבע וים" -"ספר אילת והדפסת

  

דרש:   השירות ה

  בין היתר:  – המציעבמסגרת השירות יתבקש  . 1

בצירוף אישור בכתב להשתמש  או מי מטעמו ,שצולמו על ידו אילת מקורייםלאגד צילומי  1.1

ושאים סביבבצילומים ,  ייר עבה לספר בכריכה קשיחה טבע, מדבר וים -ה  .ו

המציע יהיה אחראי על הצילומים, עריכה, גרפיקה והדפסה של הספר בכמות עותקים של  1.2

 לפי דרישת התאגיד.  עותקים 1000כ 

ה  100 -הספר יהיה בן כ . 2 לצידה טקסט קצר המתאר את הצילום ועמודים ובכל עמוד תופיע תמו

גלית  .בעברית וא

יצול מקסימלי של הגיליון). X 25 23 –גודל הספר  . 3 ) 

 גרם. 170 –משקל דף  . 4

 סמי מאט.  –סוג דף  . 5

 שתן.יתפירה והדבקת פב  קשה –הכריכה  . 6

 זכויות היוצרים בספר יהיו שייכות לתאגיד התיירות בלבד.  . 7

ים להפקת הספר . 8  . יום 90 לוחות הזמ

  

אי סף   : ת

יסיון מוכח בצילומי טבע צלם מקצועי   .עם 

  

  

  

  



 

  

  :ההצעה תכלול

, ממליצים ואישורים להוכחת דומות לקוחות, תיק עבודות, רשימת מציעהקורות חיים של  .10

אי הסף.   ת

ון עבודה מוצע ותיאור של השירותים המוצעים .11 ית  סג באמצעות סקיצה / טיוטה ראשו

על המציע להתייחס לאופן כתיבת התוכן  ,כתיבת התוכן תהיה יצירתית ומקצועית. להמחשה

 ולסגנון תוכן מוצע בקווים כלליים.

עותקים, וכן, התייחסות  1000תתייחס לעלות הכוללת  של הפרויקט עבור הצעת המחיר  .12

וספים. וספת ככל וידרשו עותקים  י דרך לתשלום.  כמו כן,  לעלות   יש להתייחס לאב

 הצעה אשר לא תכלול את כל האמור תיפסל על הסף. .13

  

  כללי:

  ימים ממועד הגשתה. 90תוקף הצעה ל  .14

ותן השירות יהווה קבלן .15 ית מס  מובהר כי  גד חשבו שירות עצמאי אשר התמורה תשולם כ

ותן השירות. ו כדין  כי לא יתקיימו יחסי עובדי מעביד מול 

וגע לתוכן הספרעם התאגיד ותן השירות יעבוד בשיתוף פעולה מלא  .16   וצורתו.  ב

,  21יח'  6את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי התאגיד, בכתובת: ככר העוגן  .17

  rst@eilat.muni.il או בדוא"ל  12:00בשעה  18/07/2019 אילת, עד ליום בית הגשר

 .  08-6340253לפון לבירורים ט

ו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או כל הצעה שהיא. .18  התאגיד אי

 

  

  יוסי חן ,                   

כ"ל תאגיד התיירות                   מ

  

  

  

  

 


