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 ע"מ בהחברה העירונית לראש העין 
 

 55/2022' מס  מכרז פומבי 
  םהפקת אירועילמתן שירותי 

 
הפקת  למתן שירותי הצעות    את בז נהמזמי "(,החברה)להלן: "בע"מ  החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג

נלווים לכל אלה    ,חברהל  םאירועי ה  הוהכל בהתאם לשיקול דעתולמתן שירותים  ובהתאם  חברה  הבלעדי של 
 . הלצרכי

המפורטים במסמך    הליךהעומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף ב  מציעים,  הליךרשאים להשתתף ב
 .  הליךההוראות למשתתפים, הכול כמפורט ובכפוף לאמור במסמכי ה

במשרדי החברה בשעות קבלת הקהל ובאתר האינטרנט    ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם

 .recesh@levrh.orgשל החברה בכתובת 

 
המכרזים   לתיבת  בדואר/בפקס/בדוא"ל(  לשלוח  )אין  ידנית  במסירה  להגיש  יש  ההליך  לתנאי  בהתאם  הצעות 

"מכרז פומבי מס': , במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב  , ראש העין10מרבד הקסמים  ברחוב    החברהשבמשרדי  
55/2022"   

 
מסמכי המכרז שיימסרו לאחר המועד    13:00עד השעה    26.1.2023ת קבוע ליום  המועד האחרון להגשת ההצעו

 והשעה האמורים ייפסלו על הסף ולא ייכללו במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת המכרזים.
 

- ה  חמישי    , זאת עד ליוםrecesh@levrh.orgבלבד לדוא"ל    wordבקבצי  שאלות הבהרה יש להפנות בדוא"ל  
 . 9382074-03יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון:    9.12.222

 
  המועד   לאחר  החברה  במשרד  ההצעה  מעטפת  המצאת  או/ו  ההליך  דרישות  כל  אחר  ומושלם  מדויק  מילוי  אי

 . ההצעה לפסילת  יכול ויגרמו,  לעיל הנקובים  והשעה
 

 .  שהיא הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה את  לקבל  תמתחייב החברה אין

 . שהיא הצעה  כל או ביותר הזולה  ההצעה  את לקבל ת מתחייב הואיננ  דין כל פי על  מ"מו לנהל תרשאיהחברה 

  מסמכי   את  להכשיר  כדי  בו  ואין ,  בלבד  הזהירות  למען  הינו  הפרסום  בגוף"  הצעה "  בלשון  השימוש  כי  בזאת  מובהר

 . המכרזים דיני פי  על הצעה לכדי המשתתף ידי  על  שיוגשו ההליך 

 
 
 

  
 

 "ל מנכ, ד"ר מאיר צרויה
 

 בע"מ החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג 

 

 

  

mailto:recesh@levrh.org
mailto:recesh@levrh.org
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 55/2022' מכרז פומבי  מס
  אירועיםהפקת  למתן שירותי 

 

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה   –דף ריכוז נתוני החוזה  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 הערות  המועד  הפעולה 

מועד הגשת  
 שאלות  

  WORDעל גבי קובץ  29.12.22

אחרון  מועד 
ההצעות  להגשת 

 מכרזל

לאחר   26.1.23 שתגיע  מעטפה 
 לא תתקבל.  המועד

  מיום הגשת חשבון ע"י ספק.  30שוטף + תנאי תשלום: 

 
  ערבותתוקף 
 :הגשה

3/4/2023  

   ערבות ביצוע: 

  תקופת
 ההתקשרות 

חודשים כאשר לחברה הזכות להאריך את ההתקשרות  24
על פי שיקול דעת במס' תקופות נוספות ובלבד שסך 

 חודשים.  60ההתקשרות לא יעלה על 

 

אופן הגשת  
 המכרז

במסירה ידנית )אין לשלוח  את ההצעות  יש להגיש  
בדואר/בפקס/בדוא"ל( לתיבת המכרזים שבמשרדי  

במעטפה   ש העיןארב 10 מרבד הקסמיםברחוב  החברה
 . " ___:"מכרז פומבי מססגורה הנושאת את הכיתוב 

 



                                          

 .                                     חתימה וחותמת המציע:                            
3 

 _______' מס  מכרז פומבי 
 אירועיםהפקת  למתן שירותי 

 

 הוראות למשתתפים 
 
 

הפקת  למתן שירותי הצעות    את בז נהמזמי "(,החברה)להלן: "בע"מ החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג 
 . הובהתאם לצרכיהבלעדי   הבהתאם לשיקול דעת ולמתן שירותים נלווים לכל אלה,  אירועים

כחלק בלתי    יםוהחוזה המצורפ  הליךולפי הוראות מסמכי ה  חברהה  ודרישות  להנחיות  בהתאםהשירותים יסופקו  
 . לאספקת השירותיםהדרושים והחומרים הציוד הידע יהיה לספק את   הליךנפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה ב

 לעדכן בהתאם  הליךמסמכי ה .1

 
המנויים לעיל והוא קראם, הבין    הליךכמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי ה  הליךראה במשתתף ב ת  החברה

וככל  תנאי ההסכם המצורף אם    פי-עלאת תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו  
 .הליךזוכה בהצעה הבחר כיהצעתו ת ש
 

 ההכרעה.  לנהוג  כיצד  הנחיות  קבלת  לשם  לחברה  המציע  יפנה,  הליךה  מסמכי  של  הנכונה  פרשנותם  בעניין
 הנחיותיו  פי  על  לנהוג  מחויב  יהיה  המציע  וכיהחברה    בידי  ובלעדי  מוחלט  באופן  נתונה  תהא  ל"הנ  בעניינים

 .הו/או מי מטעמ החברהזה, והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  של והוראותיו

 לבצע התאמות ע"פ צורך כללי .2

  על   והצהיר  שלמותם  את  שווידא  כמי,  ובמסגרת  הצעה  הגיש  אשר,  הליךב  משתתף  בכל  רואה  החברה 2.1
,  אליו   המצורפים  המסמכים,  הליךה   את  קרא   הצעתו  להגשת  שקודם  כמי   וכן ,  בחזקתו  במלואם   הימצאותם

  את  לספק  מתחייב  זאת  כל  ולאחר,  והסברים  הבהרות  קיבל,  תוכנם  את  הבין,  יסודי   באופן  ונספחיו  ההסכם
,  החברה  להוראות ובהתאם, ולהגדרותיו הליךה לדרישות  בהתאם , במלואם בו המפורטים  השירותים כלל
 . הליךה מסמכי  פי על עמו התקשרות חוזה וייחתם  הליךב  שיזכה ככל

באשר למועד תחילת    תמתחייב ה אינ החברהכמי שהצהיר כי ידוע לו כי  הליךרואה בכל משתתף ב  החברה 2.2
לעכב, להתלות לדחות או לבטל את ביצוע    הא יכולי, וכי ההליךהעבודה ואספקת השירותים הנכללים ב

ובין    ה, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעת הליךהעבודות הנכללות ב הבלעדי, בין מסיבות התלויות בו 
מסיבות אשר אינן תלויות בו, וכי לא תהיינה לו כל טענות, השגות, דרישות, או תביעות במקרה של עיכוב,  

 זה.  הליךדחייה או ביטול, מלא או חלקי של אספקת השירותים הנכללים במסגרת 

  הליךכלפי הזוכה/ים ב תמתחייב החברה כמי שהצהיר כי ידוע לו כי אין הליךרואה בכל משתתף ב  החברה 2.3
עבודות בהיקף כפי  מהזוכה  זמין  תא  ילכל היקף עבודה שהוא ו/או למתן בלעדיות בביצוע העבודות וכי ה

 מ'ע חלקים  נספח
 3-20   הליךהוראות למשתתפי ה  חלק א' 
 21-23 הצהרת והתחייבות המציע  2טופס 
 24 )הגשה( ערבות מכרז  3טופס 

 25-26 אישור זכויות חתימה  4טופס 
 27-29 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות  לחוק הצהרה לפי  5טופס 
 30 נוסח מכתב המלצה בדבר ניסיון   6טופס 
 31 בדבר ניסיון –הצהרת המציע  7טופס 
 35 תצהיר בדבר העדר הרשעות   8טופס 
 34 עניינים הצהרת המציע בדבר ניגוד  9טופס 

 חלק ב' 
נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים שהצעתו/ים תיבחר בהליך )להלן: ההסכם(  

 על נספחיו המפורטים.
36-49 

 50-53 השירותים מפרט  נספח א' 
 54-55 הצעת הספק על נספחיה  נספח ב' 
 60 כתב ערבות ביצוע   ' ג נספח 
 61-63   טופס עדכון פרטי חשבון הבנק של הספק ' דנספח 
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יהא מחויב מצדו לבצע את כל העבודות שתידרשנה    הזוכה בלבד.    ה וצרכי  המצא לנכון, על פי שיקול דעתתש
 ם. וההסכ הליךבהתאם לדרישות ה החברהעל ידי 

יחתום על    הליךכמי שבעצם הגשת ההצעה מתחייב כי במידה ויזכה ב  הליךרואה בכל משתתף ב  החברה  2.4
יחשב יום מסירת    הזכייה. יום קבלת ההודעה על  הליךב  הזכייהמיום קבלת הודעת    ימים  14ההסכם בתוך  

רשום,   בדואר  נשלחה  ואם  אישי,  באופן  ונמסרה  במידה  ביד,  המכתב    72ההודעה  מסירת  לאחר  שעות 
וממוען אל הכתובת אותה מסר המציע במסמכי    הזכייההרשום בבית הדואר, כשהוא מכיל את הודעת  

 . הליךה

ידע מקצועי ייחודי    ,מיוחדת  התמחות  הדורשים  ככאלוזה    הליךהשירותים הנכללים ב  רואה את  החברה 2.5
לצורך   עבודה    אספקתםאשר  תהליכי  של  הפועל  אל  והוצאה  ניהול  גבוהה,  ספציפית  מיומנות  נדרשת 

בין   כגון העירייה, משרד    , תיאום בין גורמים שוניםבחברהמחלקות שונות  מורכבים הכרוכים בסנכרון 
ישראל ומשטרת  מוהבריאות  מידע  מערכות  בהפעלת  שליטה  וניהול,  ארגון  כושר    ביצוע   של  רכבות, 

  מגמות   ועם ,  הרגולטורית,  המשפטית,  הכלכלית,  הטכנולוגית  הסביבה   עם  מעמיקה   היכרות ,  העבודות
 .ובעולם  בארץ המוסמכים התקינה גופי  ודרישות

, כמי שלאחר  במציע  החברה זה, רואה    הליךבהתאם לרמת מורכבות זו ולחשיבות השירותים הנכללים ב 2.6
מסמכי כלל  של  מעמיקה  ל  הליךה  בחינה  יכולתו  של  וכולל  מקיף  ואומדן  העבודה,  את  ותכולת  ספק 

, על כל  כגורם מתמחה בתחומוזה    הליך, הגיש הצעה במסגרת  ב, באיכות וברמה הנדרשיםבטיהשירותים  
 המשתמע מכך. 

העבודות ו/או    כל  לביצוע  הצעה  , כמי שהצהיר שידוע לו כי עליו להגישהליךרואה בכל משתתף ב   החברה 2.7
מרכיביהן וכי לא ניתן להגיש הצעה לביצוע חלק מהעבודות ו/או השירותים    על כלל  הליךהשירותים נשוא ה 

 הליך. נשוא ה 

  עד  שלב  בכל  או לעדכנם/ו  להם  להוסיף  או/ ו  ההליך  מסמכי  את  לתקן  הזכות  את  הלעצמ   תשומר  החברה 2.8
 .הצעות להגשת האחרון  למועד

  ללא  וזאת, להגשתן  המועד האחרון  לפני, הצעות להגשת  שנקבע  המועד את לדחות  תרשאי היהת  החברה 2.9
 .למציעים  מוקדמת הודעה כל

  סיבה מכל, אחר או  זה מציע בקשת  פי על הצעות להגשת  המועד  את לדחות חובה   כל תהיה לא לחברה 2.10
 . שהיא

 למציעים  סף תנאי .3

התנאים הבאים   בכל ההצעות  הגשת במועדהעומדים   יחידים או תאגידים מציעים הליך להשתתף ב  רשאים
 במצטבר ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אלה:

 

 סימון מסמכים נדרשים  תנאי סף   מסד

1.  

 . ישראל   תושב הינו המציע .א
 

 

  אזי, חברה/ בתאגיד שמדובר ככל .ב
 .בישראל רשום בתאגיד מדובר

 יחיד:  של במקרה

  של   זהות  תעודת  צילום  לצרף  יש
 . המציע

 : חברה/תאגיד של במקרה

  של   מטעמו  ההגשה  למועד   עדכני  אישור
,  המציע  רישום  לגבי  המציע  של  ד"עוה

  וסמכותם   המציע  בשם  החותמים  זכויות 
  זה   ובכלל,  בחתימתם   המציע  את  לחייב 

  המציע   את   לחייב  סמכותם
  בנוסח ,  זה  הליך  נושא   בהתחייבויות

  אם   . ההליך  למסמכי  4  כטופס  ב"המצ
   ימולא ,  רשומה  לא  שותפות  הוא  המציע
  מהשותפים  אחד   כל   י" ע  הנספח   וייחתם
 .ליחיד המיועד  בנוסח

❑ 
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 סימון מסמכים נדרשים  תנאי סף   מסד

 

 

2. 

אירועים  ב ,  ניסיון  בעל  הינו  המציע הפקת 
במשךלארגונים וזאת    2019-2022השנים     , 

אירועים בהם    3במהלכן המציע הפיק לפחות  
 מתקיימים התנאים המצטברים כדלקמן:  

 כלל )  אירוע כל  .א
 ;משתתפים 2500 לפחות 

  אשר משפחות אירוע הינו אחד אירוע   .ב
 ; לפחות משתתפים 1500 כלל

,  לפחותאירוע אחד  כי -  בזאת מובהר .ג
  הינולעיל,   המפורטים האירועים מכל

   .ציבורי ארגוןר  ובעבאירוע שהופק 
  רשויות:  " ציבורי ארגון"זה  לעניין
  וחברות  עירוניים  תאגידים, תומקומי 

  משרדי, וביוב מים תאגידי, עירוניות
  גוף  אוו/   ממשלתיות וחברות ממשלה
 . אחר ממשלתי/ציבורי
 

 
 

  יצרף זה    נאית ב  עמידתו  להוכחת .א
 : להצעתו המציע 

  ניסיונו   בדבר   חתומה  הצהרה .ב
 7  טופסכ  ב"המצ  בנוסח  המקצועי
 ההליך.למסמכי  

להם  הלקוחות    מטעם  המלצה  מכתבי .ג
השירות     2ף  לסעי  סבהתייחסופק 

  למסמכי   א 7  כטופס"ב  המצ  בנוסח
 . ההליך

  ידי   על  להיחתם  אלו   המלצה   מכתבי   על
 (.וחותמת  חתימה) בלבד המזמין 

המציע   ניסיון  כי  בזאת,    יבחן מובהר 
טופס של  תוכנם  סמך    טופס   - ו  7  על 

במועד הגשת    'א7 ע"י המציע  שיוגשו 
לעניין הן  ן  וה  הסף  תנאי  ההצעה, 

 . האיכות  דרישותלעניין 

תוך    צרףל  המציעעל   .ד עסקי  פרופיל 
על  פירוט סוגי האירועים אשר הופקו  

 ידו.  

❑ 

 

 

3. 

 

  קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא  המציע
  העברת אי כגון, פיסקלי בנושא בעבירה או

  מתן אי, המס לרשויות  דיווח אי, ניכויים
  תקופת  חלפה אם זולת', וכד רשמיות קבלת

  הפלילי המרשם חוק  לפי ,  ההתיישנות
 . 1981  – א"התשמ  השבים ותקנות

  .8 כטופס ב"המצ בנוסח, תצהיר
 
 סעיפים סימון על  להקפיד יש*

 * בלבד רלוונטיים

    

  ❑ 

 

 

4 . 

 

המציע צירף להצעתו ערבות הגשה )ערבות  
ובלתי  ערבות בנקאית אוטונומית ומכרז(  

מותנית ע"ש החברה כנדרש במסמכי המכרז  
 .  ₪ 30,000בסך של  

הערה: תשומת לב המציעים כי קיימת  
חשיבות להגשת ערבות תקינה ומדויקת על  

 פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

יע   להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המצ
 להצעתו:  

 כטופסכתב ערבות הגשה בנוסח המצ"ב 
3 

❑ 

 
 לידיעת המציעים:

  יש  ההצעה  את  . הצעתו  הגשת  במועד  המשתתף  ידי  על  שיוגשו  למסמכים  בהתאם  תיערך   ל"הנ   התנאים   בדיקת

 .  ההצעה לפסילת  לגרום עלול , אלה מתנאים סטייה או שינוי  וכל, המכרז  לתנאי בהתאם להגיש

   .לעיל כמפורט להצעותיהם  לצרף  שעליהם למסמכים המשתתפים של ליבם תשומת

  הישות .  משפטיות  ישויות  מספר  ידי  על   הצעה  הגשת  על  איסור  חל.  אחת  משפטית  ישות  ידי   על   תוגש  ההצעה

  כתב   על  החתומה  המשפטית  הישות  הינה,  הליךה  בתנאי  ועמידה  ההצעה  בחינת  לעניין  הקובעת  המשפטית

  .ההצעה

  והיא,  מטעמה  מי   באמצעות  או / ו  בעצמה   ן חלק  או   ן כול  העבודות   את  לבצע  הזכות  את   הלעצמ   שומרת   החברה 

עוד  .  העבודות  את  כלל  לבצע  שלא  ואף,  משתתפים  מספר  בין  הליךב  הזכייה  את  לפצל  הזכות  את  לעצמה  שומרת

  בא  ואינו,  נוחות  לצרכי  רק  נועד   הליךה  ומסמכי  הפרסום  בגוף "  הצעה" ו"  מציע"  במונח  השימוש  כי,  מובהר

 .המכרזים דיני י"עפ " הצעה "  לכדי כלשהו משתתף ידי  על  שיוגשו  הליךה  מסמכי  את להכשיר
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 :סף תנאי שאינן הליךב מהמשתתפים נוספות דרישות .4

 (: 3להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים )זאת בנוסף למסמכים הנדרשים בסעיף 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות    -ת  ואישור בתוקף בדבר ניהול חשבונ .א

תשל חשבונות(,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  בחוק  כאמור  והתקנות  1976  -ו  –ורשומות   ,

 שהותקנו על פיו. 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור .ב

 מוסף. ערך מס שלטונות מאת  מורשה עוסק תעודת העתק .ג

המיסים    אישור .ד   חובות   ותשלום  חשבונות  ניהול  אכיפת)   ציבוריים  גופים  עסקאות   חוק  לפי רשות 

  פנקסי  מנהל   כי המציע  המעיד  המיסים   רשות   של  האינטרנט   מאתר  ממוחשב  אישור  -   1976-ו"תשל(,מס

  מלנהלם   פטור  שהוא  או   1976-ו" תשל  מוסף   ערך  מס  וחוק (  חדש  נוסח)   הכנסה  מס   פקודת   פי  על  חשבונות

  שמוטל   עסקאות   על   מוסף  ערך  מס  למנהל  מדווח  וכן  הכנסותיו  על  שומה  לפקיד  לדווח  נוהג  הוא  כי  וכן

 . מוסף  ערך מס חוק  לפי  מס עליהן

 למסמכי המכרז.  2כטופס בנוסח המצ"ב  –המציע  והתחייבות הצהרה כתב  .ה

בדבר העסקת עובדים זרים    -  6–19-ו"תשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק'  ב  2'  סע  לפי  המציע  תצהיר . ו

ותשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  

תשל כדין(,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  ושכר  המצ"ב    –   1976  -ו  –מס  למסמכי    5  כטופסבנוסח 

 המכרז.

  ביצוע העבודות  עקב  עניינים  בניגוד  מצוי  ינו א  המציע לפיו    -   םענייניתצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד   .ז

 למסמכי המכרז.  9כטופס בנוסח המצ"ב  -  –זה הליך ו/או אספקת השירותים נשוא

בהתאם לנוסח    –פיסקאלי    נושא  או/ו  קלון  עימן  שיש  בעבירות   הרשעה  היעדר   המציע בדבר  תצהיר .ח

 למסמכי המכרז. 8כטופס המצ"ב 

כשהם   .ט ההליך  מסמכי  המציע כלל  ידי  על  ידי    חתומים  על  שהומצא  נוסף  מסמך  כל    החברהלרבות 

  -למציעים )לרבות פרוטוקול סיור מציעים )ככל שהתקיים(, פרוטוקול הבהרות, מענה לשאלות ההבהרה(

חתימת מורשה וחותמת, חתימת עו"ד, רו"ח ו/או כל    –כשהם חתומים בכל דף, ובמקומות הנדרשים  

 גורם נדרש אחר. 

  עשויה   ואשר  ילותולפע   בקשר  כנגדו  התלויה  תביעה /    אישום  כתב  כל,  בכתב,  בהצעתו  יפרט   המשתתף 4.1

 . הכלכלית  באיתנותו או/ו זה בהליך הנכללים השירותים את לספק המקצועית ביכולתו לפגום

אחריותם על פי הדין לרבות  מובהר בזאת כי על המציעים מוטלת האחריות לעריכת ביטוחים בהתאם ל 4.2

לשירותים נשוא מכרז  התחייבויותיהם על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות, בכל הקשור  בהתאם ל

 .זה באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל 

 השירותים הנדרשים ועיקרי תנאי ההתקשרות    .5

  כמפורט   הכל,  אלה  לכל  הנלווים  שירותים  ולמתן,  הפקת אירועיםשירותי    למתן  הצעות  בזאת  נהמזמי החברה  

 (. "העבודותאו "/ו" השירותים " להלן) הליךה מסמכי  במסגרת

  בלתי  כחלק   ים המצורפ והחוזההמכרז    מסמכי   הוראות  ולפי החברה  להנחיות   בהתאם  השירותים יבוצעו  5.1

ולא באמצעות    בעצמוזה    המכרזנשוא    השירותים את    לספק  יהיה  מכרזב  הזוכה  ועל,  אלה  ממסמכים   נפרד

 . קבלני משנה מטעמו ו/או נותני שירותים בחשבונית

הזוכה מוותר על כל טענה    עבודות כלשהו ו/או לבלעדיות המציע הזוכה.החברה אינה מתחייבת להיקף   5.2

הסתמכות ו/או אובדן  לו/או מי מטעמו בעניין זה ובכלל זה טענות    החברהו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  

 רווחים וכיוצ"ב. 
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,  חודשים  24  של  תקופה  למשך  תהייה  הזוכה  עם  החוזית  ההתקשרות  -–המקורית  ההתקשרות  תקופת 5.3

 . החתימה על ההסכם ממועד

  3-ב   המקורית  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  האופציה  תהיה  בלבד  לחברה  -   תוההתקשר  הארכת 5.4

 . כל אחת חודשים  12 בנות   נוספות ות תקופ

זו, יפעל ליצירת מערכתתרבות בחברה  מנהל אגף  יתחייב לקיים קשר שוטף עם    הזוכה 5.5 עבודה    ובמסגרת 

 . הרלוונטיים בחברההגורמים   כלל  עםסדירה 

  חתימה על ההסכם שלאחר    ששת החודשים הראשונים )חצי שנה(  לידיעת המשתתפים,  –שלב הניסיון   5.6

במהלכם ככל שלא יהיה שבע רצון מעבודת הזוכה ו/או ימצא כי אינו מתאים לביצוע   כתקופת ניסיוןיוגדרו 

 . להורות על הפסקת ההתקשרות זאת בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרותתהא החברה רשאית העבודות, 

   .מקור  בחתימת הליךה  מסמכי כל ועל  עליה ולחתום,  בחלק ב' הצעתו  למלא המציע  עלההצעה הגשת אופן 6

 לו עם מתן השירותים.  שיהיו וההוצאות העלויות כל את  תכלולהצעתו של המציע   6.2

אסמכתאות ומידע הנדרש    מסמכים כלליים ומקצועיים  ,הליךה  חוברתאת    לספק במסגרת הצעתו,  המציע   על 6.3

המציע ולצורך אספקת מידע מקצועי הנדרש לצורך הערכת הצעתו,    תרוילצורך הוכחת כש.  זה  הליךעל פי  

 . והנספחים לו הליךלדרוש מידע נוסף על הנדרש במסמך זה ובשאר מסמכי ה תרשאי  החברה

תנאי    את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לפינדרש לצרף להצעתו  המציע  לתשומת לב המציעים,  

ל לצורך  ,  הליךהסף  המציע    האיכותבחינת  וכן  בלבד  ועל  המסמכים  ועליו  את  לבחון  האחריות 

להצעתו. לא תישמע  במלואם  ולדאוג לצרפם   הליךודרישות האיכות בהמבוקשים במסגרת תנאי הסף  

 זה. ןבענייכל טענה מצד המציעים 

כשהם   החברהומסמכי התשובות שיענו ע"י  הליךעל המציע לצרף את כל מסמכי ההבהרות ללגרוע מן האמור,  מבלי 6.4

 חתומים בחותמת חברה ומרשי חתימה.

להציג ו/או להשלים לאחר הגשת הצעתו כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת   ציעשמורה הזכות לדרוש מהמ  לחברה 6.5

 תרשאי  האת  החברה  וכן ,  הסף  בתנאי  עמידתו מסמכים ו/או נתונים המעידים על    כשירותו, ניסיונו וכיו"ב לרבות

 .מציעהו/או נתון ו/או מידע לגבי  הלצהמ כל לקבל מנת על כלשהו  שלישי צדאו /ו  קשר אישאו /ו  ממליץ לכל לפנות

ונהירים לו, כי יש  דועים  יהחוזה  /הליך ה  והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  ציעהגשת הצעתו של המ    6.6

שהיא    המקצועיות, הניהוליות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינהלו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות  

   ל כמפורט במסמכי החוזה.ו הכ לבצע את העבודות נשוא ההצעה, 

 נוספים או כל גורם אחר.  ציעיםזה עם מ הליךחל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו ל 6.7

  אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא מתנאי   ציע המ    6.8

ועדת    הליך ה תהא  זה  התיקונים    המכרזיםובמקרה  מן  להתעלם  או  המציע  הצעת  את  לפסול  רשאית 

לנכון שתסבור  כפי  הכל  משום    ת רשאי  החברה .  והשינויים,  כאמור  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות 

 . ולפסול את הצעתו הליך ייגות המשתתף מתנאי ההסת

 . לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל תרשאי החברה 6.9

  הצעה   לפסול  לחילופיןאו  ,  בהצעה  שנפלו  יותא חשבונ  טעויות  או  סופר  טעויות  לתקן  תרשאי  החברה 6.10

 המוחלט.  ודעת  שיקול לפי הכול, כאמור התאמות אי  או טעויות בה שנפלו

 

 הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .7

,  מומחיותו,  המציע  של  כוללת  הערכה  פי-על,  המציע  של  ויכולתו  השירות  איכות  את  תבחן  המכרזים  ועדת

  הנתונים  סמך  על,  בארץ   ןוניסיו  מוניטין ,  השירות  רמת,  המכרז  בדרישות  לעמוד  וכישוריו  וניסיונ ,  משאביו
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  סמך   על  או  המציע  עם  קודמות  שונות  התקשרויות  מביצוע  החברה  רצון  שביעות  סמך  על,  להצעה  שצרף

  ידי-על  שייאסף  אחר  ממצא  כל  פי-על  וכן,  קודמות  מהתקשרויות  המציע  של  לקוחותיו  המלצות  בדיקת

 . מטעמה  שימונה בדיקה צוות ידי- על או  המכרזים ועדת

שקלול הצעות       איכותמשוקלל כולל )מחיר +    ייקבע לגביה ציון  הליךל  שעמדה בתנאי הסף  הצעה  כל

 ייקבע לפי משקלות יחסיות כדלקמן : 

   60% -ר ימשקל מח (א

 40% –משקל איכות  (ב

 :האיכות בדירוג שיבחנו הפרמטרים להלן

מס
 חישוב צורת הדרישה תיאור ד

 
 ניקוד

  מקסימאלי
(Z) 

1 
אירוע נוסף שיוצג מעבר לתנאי   לכ

  7000  -הסף, שהופק ע"י המציע ל
 . משתתפים לפחות

 נקודות לכל אירוע  5
20 

 
2 

  במסגרתמקצועי צוות התרשמות 
טלפוני ו/או פרונטאלי.   ביצוע ראיון 

מצגת   המציע יציג במעמד הראיון 
המפרטת את ניסיונו המקצועי ואת  

 פרופיל החברה 
 
 

ומקצועית    התרשמות  כללית 
ידע   מידת  הספק,  מניסיון 
ואני   אנוש  יחסי  ומקצועיות, 
הרפרנט   ו/או  המציע  של  מאמין 
לראיון   הייעודי מטעמו שיתייצב 
בתחומים   וזאת  הוועדה,  בפי 
לתכולת   בהתאם  הנדרשים 
הוועדה   המוצעת.:  העבודה 

מי תכנית  תתרשם  בניית  כולת 
עבודה של האירוע, הצעה של סל  
פעילויות   של  האפשר  ככל  רחב 
מהירות   אירוע,,  לכל  אפשריות 
ניהול   בזמנים,  ועמידה  תגובה 
אמת,  בזמן  תקלות  או  משברים 
 , והמלצות  ייעוץ  מתן   , ליווי 
יכולות מקצועיות בניהול ויצירת 

פעולה.   המציע    רקעשיתופי 
 והנציג המוצע מטעמו 

 

20 
 
 

 40  כ "סה 

 

   המכרזיםשל ועדת  י לגרוע מזכותהביותר וזאת מבל הגבוההזוכה ייקבע בהתאם לציון המשוקלל 
 כל הצעה מחמת חוסר סבירות ו/או כל נימוק סביר אחר.  לפסול 

 

 ההצעות  ושקלול חישוב  אופן  .8

ׂ (  X) ציוןמה 60% יהווה (  P) מחיר/הכספית הצעה  מרכיב  – (P) מחיר/הכספית הצעה מרכיב  9.1.1
 .  המגיש של הסופי

 
 
 
 

 

(𝒑 = 𝟔𝟎 ∗
ההצעה הזולה  ביותר 

ההצעה הנבדקת 
)   
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הניקוד שניתן  הציון המשוקלל על פיו יבחר הזוכה בהליך יתבסס על   –( Sהציון המשוקלל ) 9.1.2
 למרכיב המחיר בתוספת הניקוד שניתן לאיכות. 

 הזוכה  בבחירת המכרזים ועדת שיקולי  .9

  לעצמה   להבטיח  ביותר במטרה  לה  המתאימה  ההצעה  בחירת  על  להחליט  רשאית  החברה תהיה (א

 . היתרונות מירב את

הצעת (ב לעיל,  מהאמור  לגרוע    המכרזים  ועדת.  העבודה  מרכיבי  כל  את   תכלול  המשתתף   מבלי 

  ההצעה   את  לקבל  מתחייבת   המכרזים  ועדת  אין  כי,  יובהר  אולם,  המשתתף  הצעת  את  תבדוק

  שהיא   הצעה  הצעה בעלת ציון השקלול הגבוה ביותר או כלאת ה  אובעלת המחיר הנמוך ביותר  

  שתלווה  או  חלקי  באופן  שתענה  הצעה  הסף  על  לפסול  הזכות  את  הלעצמ  תשומר  החברה  וכי

 . כלשהן בהסתייגויות

ל  המכרזים  ועדת (ג ב  יםהמוצע  השירותיםלהצגת  זמן את המציעים  רשאית  ידי המציע    הליךעל 

   מציע.כל בציון המשוקלל של מהמציע הוועדה תשקלל את התרשמותה  .ולהתרשמות מהמציע

רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים    המכרזיםועדת   (ד

אחר   למלא  וכושרו  והכספיות  אפשרויותיו המקצועיות  בדבר  לנכון,  תמצא  שהיא  הוכחה  וכל 

זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות    הליךישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא  דר

דקלרטיביים אישורים  ו/או  הסף   המלצות  בתנאי  המציע  לעמידת  הנוגעים  היתר  אם בין  בין   ,

, או ניתוח  הםלעיל ובין אם אינו כלול ב  פיםהמסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעי

 את הפרטים וההוכחות הנדרשים.  לחברהנתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק  

  קשר   לכאורה  יוכח   אם    אחרים  משתתפים  עם  בתאום  שהוגשה  הצעה  כל   תפסול  המכרזים   ועדת (ה

 . המכרז  דרישות כל אחר ימלא לא  הזוכה אם או/ו כזה

  הועדה   של  שיקוליה  במסגרת  כי  מובהר,  לעילבסעיפים קודמים    האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי (ו

  המפורטים   הפרמטרים  את,  היתר  בין,  ההצעה  בחירת  לצורך  הועדה  תשקול  הזוכה  לבחירת

 : להלן

  עבודות   ביצוע   במהלך  שצבר  והמעשי  המקצועי   הניסיון   זה  ובכלל   המציע  של   ניסיונו (1)

 . הזוכה בחירת הליכי בעת  בפניה קיים שיהא מידע  כל י" עפ  וזאת, בעבר דומות

שירותים   המציע  עם   עבודות  בביצוע  אחרים  גופים  או/ ו  החברה  ניסיון (2) קבלת  ו/או 

 מהמציע. 

 הסכמים  פי  על  שליטתו  תחת  או  ברשותו  הנמצאים  אדם  וכוח  המציע  של  הביצוע  כושר (3)

 .ההזמנה  פי על  העבודות לביצוע המיודעת לתקופה  חתומים

 . המציע  של נוספות התחייבויות לאור הזמנים בלוח המציע  של עמידתו  יכולת (4)

  לוח  במסגרת  הליךה   נשוא  העבודה  של  מעולה   ביצוע  על  להשפיע  העשוי  אחר  פרמטר  כל (5)

 . הליךה לתנאי  ובהתאם  הזמנים

 סבירה   שאינה  או,  מחירה  בשל סבירה  שאינה  בהצעה  כלל  להתחשב שלא  תרשאי  החברה (6)

 הערכת  מונע   החברה  שלדעת   באופן   הליךה לתנאי  התייחסותה  חוסר  בשל  או תנאיה  בשל

   .כדבעי ההצעה

  לשם ,  הליךב  כזוכה  יבחר  אשר  המציע  עם  ומתן  משא  לנהל  תרשאי  האת  החברה  כי  בזאת  מובהר (ז

 לדין.  בכפוף, הצעתו  שיפור
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 החוזה, כשיר שני   חתימת (7)

  להשתכללות   כתנאי .  הזוכה  למשתתף  החברה  כך   על   תודיע ,  הליךב   כזוכה,  משתתף  של  הצעתו  נקבעה  (א

   המסמכים  כל צירוףב  לחברה ולהמציאו ההתקשרות  הסכם על לחתום הזוכה המשתתף על,  ההתקשרות

  בתוך   זאת ,  הליךול   לחוזה   בהתאם  שיידרש  מסמך  כל,  הזכייה  בהודעת  וכמפורט,  ההסכם  י " עפ  הנדרשים  (ב

 .הזכייה הודעת ממועד ימים 14

,  הזכייה  ובהודעת   במסמכי  כנדרש ,  הזוכה  המשתתף  י "ע  חתומים  הנדרשים  המסמכים  הומצאו   לא (ג

  בלתי  באופן  בזאת    מוותר  המשתתף  ,  תבוטל  הליךב   זכייתו,  הצעתו  אחר  עמד  שלא  כמי  המשתתף   יחשב

 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. חוזר 

  אם ,  שני  כשיר.  הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על  שני   בכשיר  לבחור  חייבת  לא  אך  רשאית  המכרזים  ועדת (ד

  במועדו   חוזה  על  הראשון  הכשיר  יחתום  לא  כלשהיא  מסיבה  אם  הליך ב  כזוכה  יוכרז,  ייבחר  שאכן  וככל

  החברה  תמסור,  במידת הצורך   בהסכם.  כהגדרתה  הניסיון  תקופת  במהלך  החוזה  עימו  יסתיים  או/ו

 .בחירתה על  שיוחלט וככל אם, במדרג ה יהשני הכשרה  ההצעה לבעל גם מתאימה הודעה 

ה  (ה בדרישות  הזוכה  המציע  עמד  הניסיון  החברהו/או    הליךלא  תקופת  ההתקשרות  במהלך  תופסק   ,

להתקשר בחוזה עם הכשיר    תהא רשאית  החברהחברה. במקרה כזה  ל   הליךהמציע הזוכה ב   ןבחוזה בי 

 השני שהצעתו דורגה שניה בעדיפותה לפי שקלול הציון הכללי וכך הלאה ו/או להתקשר עם כל גורם 

 אחר, בהתאם לדין. כל התחייבויות החלות על המציע הזוכה יחולו על המציע הנ"ל בהתאמה.  

  על   הודעה קבלת  מיום  ימים  14  ההתקשרות בתוך הסכם  על  לחתום  יתבקש  הליךב   כזוכה  שיבחר  משתתף (ו

 . הליך, ולהמציא במועד זה כל מסמך אחר שיידרש בהתאם לחוזה ולהליךב זכייתו 

 השירותים  בעד התמורה  (8)

טופס הצעת המחיר כפי שנקבע  ל  בהתאם  תחושב  השירותים נשוא המכרז  אספקת  בעד  השירות  לנותן  התמורה

מראש ובכתב, הכל בכפוף למסמכי המכרז על כל חלקיו    החברה ע"י המציע בהצעתו, וזאת לאחר קבלת אישור  

 ונספחיו.  

 הצהרה  -  םיהמציע ביטוחי (9)

  זה  מכרז  במסמכי  הנדרשים  השירותים  ואפיון  מהות  את  מבטחיהם  לידי  הביאו  כי  מצהירים  המציעים
  לאחריותם  בהתאם  הנדרשים   הביטוחים  כל  את   לערוך  התחייבות  ממבטחיהם  וקיבלו  במלואם

 .ההתקשרות  ולהסכם  המכרז לתנאי הקשור בכל השירותים  מתן בגין  ולהתחייבויותיהם

 הבהרות ושינויים (10)

 Word  קובץ  ובאמצעות,  בעברית,  בכתב  להפנותן  מתבקש  הבהרה  שאלות  להעלות  המעוניין  מציע (א

   -החמישי    ליום  עד  זאת,  recesh@levrh.org  לכתובת  האלקטרוני  הדואר  באמצעות  בלבד

  מספר  באמצעות  ושלמותה  האלקטרוני  הדואר   הודעת  קבלת   את  ולאשר    15:00בשעה    29.12.22

   .הודעתו קבלת  על חוזר  במייל אישור קבלת באמצעות או  504 שלוחה 03-9382074: הטלפון

 

  מספר ,  העמוד  מספר  את  השאלה   במסגרת  ולכלול   ענייני,  ברור  באופן  מנוסחות   להיות   השאלות   על (ב

 הדואר   כתובת  ברור  באופן  תצוין  השאלות  במסמך  .השאלה  מתייחסת  אליו  הסעיף  ותוכן  הסעיף

 ה. מענ  תקבלנה  לא יותר מאוחר  במועד תתקבלנה אשר שאלות. התשובות למתן האלקטרוני

 
.  התייחסות תקבלנה לעיל "ק א' בס הנקוב  למועד עד נשלחו   אשר שאלות  רק כי יצוין  ספק הסר  למען

  אולם, יותר מאוחר במועד  הבהרה   שאלות קבלת לאשר,  הבלעדי דעתו לשיקול  בהתאם, תרשאי החברה
 . ןכ לעשות חייב  אינו

mailto:recesh@levrh.org
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  וכי,  מקצתן  או  כולן,  ההבהרה  שאלות  על  לענות  תמתחייב  האינ  החברה  כי  יצוין  ספק  הסר  למען (ג

   בעלות   או  ענייניות  לא,  ברורות  לא  היותן  מחמת  לשאלות  לענות  שלא  הזכות  את  הלעצמ  תשומר  איה

 . הליךה מסמכי אל שגויה הפניה

רשאי  (ד לעיל,  האמור  אף  ההחברה  תעל  למסמכי  להכניס  הבלעדי,  דעתו  לשיקול  בהתאם    הליך , 

  שינויים, עדכונים, תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתו הוא,

 .  הליךלהגשת ההצעות לוזאת עד למועד האחרון 

לפני הגשת הצעתם, ולוודא כי המסמכים מובנים להם    הליךעל המשתתפים לבדוק את כל מסמכי ה (ה

 ולוודא שאינם סותרים אחד את השני, וברורים די הצורך להכנת הצעתם. 

מצא המציע סתירה או חוסר התאמה בין מסמכי ההליך לרבות כלל מסמכי ההליך והמסמכים   (ו

או   למציעים,  וההנחיות  ההוראות  ו/או  אליו  המצורפים  והמסמכים  ההסכם  אליו,  המצורפים 

לחילופין, מצא המציע את אחד מסעיפי ההליך כלא ברור דיו, דורש הבהרה או מנוגד להוראות  

ההבהרה כאמור לעיל, ובכפוף לתנאי הגשת    בכתב, במסגרת שאלות   החברההדין יפנה המציע אל  

עליה    השאלות ההבהרה עד למועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה. נתגלתה סתירה כאמור והשיב

 בכתב על האמור במסמכי ההליך המקוריים.  החברהבכתב, תגברנה הבהרות  החברה

  הליך ה  למשתתפי  שיינתנו  הסבראו  /ו  פירוש  לכל  תאחראי  האינ  החברה  כי  ,בהדגשה יתרה  יודגש ( ז

  אלא,  החברה  י"ע  שניתנו  תשובות  על  בהצעתו  הסתמך  כי  לטעון  רשאי  יהא  לא  המציע  .פה  בעל

 .נפרד הימנה בלתי  כחלק להצעתו צורפו והן, לעיל כאמור בכתב  לו ניתנו התשובות אם
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 2טופס 

 ____________' מכרז פומבי  מס
 הפקת אירועיםלמתן שירותי 

 
 לכבוד

 בע"מ החברה העירונית לראש העין
 ג.א.נ.,

 _______ ' הצהרה והתחייבות המציע מכרז פומבי  מס הנדון:
 

בין    ____________ מס'  '  מס   פומבי  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז

 , מצהיר ומתחייב בזה: מכרזהמצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  

על   .1 הגורמים האחרים המשפיעים  כל  וכן את  כל האמור במסמכי ההליך,  את  כי קראתי  בזה  הנני מצהיר 

עלויות העבודה ואספקת השירותים נשוא ההליך שביצועם ידוע ומוכר לי, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי  

 (. "העבודות")להלן: המכרזלביצוע העבודות ואספקת השירותים נשוא  

, על כל  המכרזאת כל האמור והמפורט בהליך, ומסכים לתנאים המפורטים במסמכי    אני מצהיר כי הבנתי  .2

מסמכי  " או "מסמכי ההצעהנספחיו, לרבות עדכונים ו/ או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב )הנקראים  "

 . המכרז"(, והם כולם מהווים את החוזה להתקשרות לביצוע העבודות נשוא ההליך

 ע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והמחיר כפי שפורטו במסמכי ההזמנה.מוד ימצהיר כי הננ יאנ .3

,  מכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרזאני מצהיר בזה כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ב .4

  מכרז, הכול כפי המפורט והנדרש במסמכי ה מכרזברשותי הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא ה 

 בהתאם ללוח הזמנים שיידרש.ו

כן אני מצהיר כי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי   .5

 ואני מוותר בזה מראש על טענות אלו.  מכרזה

ה .6 מסמכי  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  ה   מכרזהנני  מסמכי  פי  על  התחייבויותיי  כל  אחר    מכרזולמלא 

ינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אני מצהיר כי אינני רשאי להעביר כל מידע  במהימנות ואמ 

  מכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת    מכרזשברשותי כתוצאה מהשתתפותי ב

 זה.

ם הנדרשים  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב לספק את כל השירותים ו/או המוצרים והרכיבי .7

, כולל, בין  מכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו ל מכרזלביצוע העבודות נשוא ה 

, והנני מקבל על  עצמי לספק את השירותים ולבצע את העבודות  ומפרטיוהשאר, חוזה ההתקשרות, נספחיו  

 האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים  שיידרש.

במסמכי המכרז בהתאם לאחריותי  ב, ככל שהצעתי תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים  אני מצהיר ומתחיי .8

בכפוף   נספחיהם.  על  ההתקשרות,  והסכם  זה  מכרז  נשוא  השירותים  עם  הקשור  בכל  והתחייבויותיי 

מתחייב   הנני  בכתב,  בידיכם  לדרישתכם  דרישתכם,     14בתוך  להפקיד  קבלת  ממועד  ימים(  עשר  )ארבע 

 פוליסות הביטוח אשר ערכתי בכל הקשור לשירותים נשוא הסכם זה. כמו כן הנני מצהיר כי  העתקים מ 

לפי  ל  באתיה העבודות  מהות  ואת  במכרז  הנכללות  הביטוח  הוראות  את  מבטחיי  במלואם  ידיעת  המכרז 

חוזה   נשוא  פעילותי  עם  בקשר  הנדרשים  הביטוחים  כל  את  עבורי  לערוך  התחייבות  ממבטחיי  וקיבלתי 

רות. במקרה בו תיבחר הצעתי כהצעה הזוכה אעמוד במלוא דרישותיכם לעניין הביטוחים כמפורט  ההתקש

אנו    –פעל כאמור לעיל  אם לא נ במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  

י שהפר את  כלפינו כמ  לפעוללמנוע מאתנו את מועד תחילת מתן השירותים ו/או   תהיו רשאים  מסכימים כי 

 . החוזה ו/או לבטל את זכייתנו במכרז



                                          

 .                                     חתימה וחותמת המציע:                            
13 

הנני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי שאין באמור בהצעתי זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי   .9

להוות הסכמה וקבלה מצדכם את הצעתי בדרך כלשהי. אני מסכים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות  

מחייב ביני לבינכם. ידוע לי ואני מסכים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל  בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם, חוזה 

בכל מועד שהוא, לרבות    מכרז שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לי שתהיו רשאים לבטל את ה  מכרז

 . למועד מתן צו התחלת עבודה לאחר הגשת ההצעות ועד

  של  לתקופההצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי   .10

  נוסף  זמן  לפרק  יוארכו  וערבות המכרז  ההצעה  תוקף.  ההצעה  להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים(  שלושה)  3

במקרה    .ההצעה  פקיעת  לפני  ימים  10  של  בכתב  מוקדמת  בהודעה   החברה  דרישת  י"עפ ,  חודשים(  שלושה)  3  של

   זה תהיו רשאים כאמור לדרוש מאתנו את הארכת תוקף ערבות המכרז בהתאם.

מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתי נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה   .11

 מחייב אותי. ה

בידיכם ערבות    ם כך, ולהפקיד  אם הצעתי תתקבל, הנני מתחייב לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לש .12

את כל המסמכים הטעונים המצאה על פי מסמכי  בנקאית לביצוע החוזה כנדרש במסמכי המכרז, לרבות  

 .מכרזועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי ה  מכרזה

עד שייקבע על ידכם בהתאם  במו  זה מכרז  נשוא השירותים במתן אני מתחייב כי אם הצעתי תתקבל, אתחיל .13

 להסכם, ובקצב שיקבע על ידיכם.

למסמכי    3מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז, בנוסח שצורף בטופס   .14

 המכרז.

  אם  או  מכרזה  במסמכי  או/ו  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותיי  התחייבות  אפר  אם   כי  לי  ידוע  כי  מצהיר  יאנ .15

לחלט את סכום הערבות  ,  זכויותיכם  ביתר  לפגוע   מבלי,  זכאים  תהיו   אתם ,  מהצעתי  כלשהי  בדרך   בי  אחזור

לכם בשל הפרת    שנגרמו  וההוצאות ,  הבנקאית כפיצוי קבוע, הוגן וסביר ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה

 , וללא צורך בהוכחת נזק.מכרזהתחייבויותיי ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול ה 

אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואני מתחייב לא לגלות ולמנוע את   .16

 .מכרזגלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה ב

על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות    מכרז צהיר כי הבנתי את כל מסמכי האני מ .17

 העבודה הידועים והמוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. 

, כמפורט להלן, וזאת על גבי  מכרזזה, בהתאם להוראות מסמכי ה  מכרזאני מגיש בזאת את הצעתי הכספית ל .18

 . מכרזסמכי ה, למ'נספח בהצעת מחיר ב

 . מכרזאני מצרף להצעתי את כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי ה .19

אני מאשר כי ידוע לי וכי אני מסכים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת המציע הזוכה, תשקול החברה, את   .20

 על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  מכרזעמידתו של המציע בתנאים הנדרשים במסמכי ה

אני מאשר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי החברה תהיה רשאית לבחון את הצעתי על בסיס הציון המשוקלל   .21

, וזאת בנוסף לכל שיקול הנתון לחברה  מכרזהכולל שיינתן לה ע"י וועדת המכרזים, כמפורט לעיל במסמכי ה

 ו/או עפ"י הדין.  מכרזעפ"י מסמכי ה

ני מצהיר, כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה,  א .22

  כל  איןדין או הסכם לחתימתי על הצעה זו, וכי    וכי אני זכאי לחתום על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י

 .זו הצעה  על לחתימתי  שהוא וסוג מין עניינים  ניגוד או/ ו  הסכם או דין י"עפ  מניעה

  הגשת   אופן  -  יתכמו כן, אני מצהיר כי כל הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים אשר צוינו ו/או צורפו להצע .23
 .לפיהם לפעול  מתחייב ואני, ומדויקים נכונים  הינם, ההצעה

                                                             
 בכבוד רב,
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                   __________________       .                                                           

   המציע/המציע   

 תאריך                                                                                                       

 גיד( *)חתימת מורשי חתימה וחותמת התא

 שם המציע )באותיות דפוס(   ____________________________________ 
 ____________________________________            החתימה מורשי שמות

 לפרט( _____________________  נא  -אחר/שותפות/חברה) משפטית  אישיות 
 __________________ כתובת                                       ________________

 מס' טלפון                                  _________________________________ 
 מס' פקס                                   _________________________________ 

 _________________________________ מספר עוסק מורשה                   
 ___ ______ _@_________________________________                      דוא"ל 

 

 אישור עו"ד

"(     התאגידאני הח"מ ___________ עו"ד של ______________ מס' מזהה _____________ )להלן:     "
__________, אשר חתמו על הצעה זו,   -__ו מאשר  בזה  כי חתימת/ות  ה"ה  ___________________ 

 בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין. 

אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ו בפני ה"ה הנ"ל, ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את  
ת נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו  האמת וכי אם לא יעשה/ווכן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו א 

 עליה בפני. 

 ____________________                                                     ___________________ 

 תאריך                                                                                          חתימת עו"ד 
  מס' רישיון( )חתימה + חותמת + 



                                          

 .                                     חתימה וחותמת המציע:                            
15 

 
 
 
 
 

 3טופס 
 

 ________' מכרז פומבי  מס
 אירועים  הפקת שירותי   למתן

 

 ערבות מכרז )הגשה(  כתב
 לכבוד 

 "(  החברה " – בע"מ )להלן  החברה העירונית לראש העין עש קימרלינג
 , ראש העין 10מרבד הקסמים  רח'
 

 ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 

מכתובת  לבקשת    __________________ ת.ז.   / ח.צ   / ח.פ.  מספר   __________________
" )להלן  עד  הנערב_______________________  כל סכום  חוזר לתשלום  בלתי  באופן  כלפיכם  ערבים  אנו   )"

  למתן שירותי   _________שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז פומבי    (שלושים אלף ₪  )  ₪  30,000לסכום כולל של  
ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות    הפקת אירועים

 במסגרתו. 
 

ידי הלשכה המרכזית    לצרכן  המחירים  למדד  צמודסכום הערבות יהיה   .1 כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על 
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד  , לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם המדד בנוי ובין אם לאו, בתנאי ההצמדה  
 שלהלן: 

 
או במועד סמוך    15.12.22  ריךבתא  שהתפרסם  2022נובמבר    חודש  מדד  יהא  זו  ערבותן  לעניי  היסודי  המדד
 לכך.

 
  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה  
במדד   מחולק  לחילוט,  הדרישה  בסכום  היסודי  למדד  החדש  המדד  שבין  ההפרש  למכפלת  השווה  בסכום 

סודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  הי
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מיום עסקים אחד מיום קבלת דרישתכם על ידנו אל הכתובת   .2
לגובה   עד  בדרישה  הנקוב  כל סכום  לכם  נשלם  אנו  להלן,  בסעיף  המפורטת  הנקוב  לעיל,    1סכום הערבות 

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  
 את התשלום תחילה מאת הנערב.

 כהגדרתו במערכת הבנקאית וע"פ הנחיית בנק ישראל מעת לעת. – "יום עסקים" 
 

_ בנק  אל  להפנות  יש  זו  ערבות  פי  על  בכתובת  דרישה   ____________ סניף   _________
 .החברה הכספים  תמנהל __________________ כשהיא חתומה על ידי מנכ"ל ו/או 

באמצעות   הבנק  אל  שתגיע  דרישה  כוללת  אינה  לעיל,  כאמור  בכתב"  "דרישה  כי  יצוין  ספק  הסר  למען 
 הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר. 

אלה אם    )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת  3/4/2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .3
 . או הנערב החברהתוארך תוקפה בהתאם לבקשת 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4

 בכבוד רב,         

 בנק _________ 
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 4טופס 

 ______' מכרז פומבי  מס
 אירועיםלמתן שירותי הפקת  

 
 ורישום המציע  זכויות חתימהעו"ד אישור  

 __/__/__  תאריך:
                                                                                                                  לכבוד

 בע"מ  חברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג
 

 ________ פומבי  למכרז פרטי המציע ומורשי חתימה והצהרת המציע הנדון:
 

ממלא     , שהנני ______________ ח.פ. _____________ ת.ז._________________ אני החתום מטה,
למתן שירותי  _____  מס'  מכרזאצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על ___________________ תפקיד

והצעת המציע,    ההתקשרותמסמכי   על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את  חברהולהתחייב בשם ה, הפקת אירועים
 על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע: 

 

 ________________________ שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:  .1

 סוג התארגנות: _____________________  .2

 תאריך הרישום: ______________________  .3

 ע.מ.(: ______________________מספר מזהה )ח.פ. /   .4

 מספר חשבון בנק )בנק, מס' סניף, מס' חשבון(: _______, ______, ____________ .5

 :איש הקשר מטעם המציע   .6
 : ________________________  כתובת  : _______________________  שם

 : __________________________ פקס: _______________________       טלפון

 :________________________  טלפון נייד:________________________ דוא״ל

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן: .7
 _____________  דוגמת חתימה: _____________  ת״ז: _____________    שם:      

 _____________  דוגמת חתימה: _____________  ת״ז: _____________    שם:      

 הנ״ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד )יש להקיף בעיגול(.   

 

 בכבוד רב,

    

 חתימה + חותמת             שם החותם              
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5טופס              

 _____' מכרז פומבי  מס
 למתן שירותי הפקת אירועים

 
 

 תצהיר   
 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
לאחר שהוזהרתי  _________________ ת.ז. _________________    מרח' ________________  אני הח"מ

 מצהיר כלהלן: כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 *** )יש לסמן סעיפים רלוונטים בלבד( *** 

"(, אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך  החברה אני נציג ___________________ )להלן: " 
 להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן:

      . 1 

ב)א( לחוק  2סעיף עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו ב •
 עסקאות  

 בפסק דין חלוט ביותר   לא הורשעו)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו        
   1991-משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א        
 )להלן: "חוק שכר מינימום"(.  1987 -)להלן: "חוק עובדים זרים"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז        

 

לחוק  ב)א( 2יף עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסע  •
 עסקאות 

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר   הורשעוגופים ציבוריים(          
 מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.          

 
 

 

עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין  לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא הליך זה,  .2
במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו  

 אתקשר.

 

***  ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי     ההסכם   .3
 ך, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. ההתקשרות/ההלי

 

4.    

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך   הורשע  המציע או מי מבעלי הזיקה אליו •
 בשל הפרת דיני העבודה. 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות   לא הורשע  המציע או מי מבעלי הזיקה אליו •
 בודה.בהליך בשל הפרת דיני הע
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5.  

לחוק העבירות     5על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  נקנסוהמציע או מי מבעלי הזיקה אליו   •
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ביותר משני קנסות  1985-המנהליות, התשמ"ו

 בשל הפרת דיני העבודה. 

לחוק העבירות    5על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  לא נקנסוהמציע או מי מבעלי הזיקה אליו   •
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ביותר משני קנסות  1985-"והמנהליות, התשמ

 בשל הפרת דיני העבודה 
 

 

 :1998-לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .6
 

 לא חלות על החברה.  1998-לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  •

 חוק שווין )להלן:" 1998-ק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחו 9הוראות סעיף  •
 "( חלות על החברה והחברה מקיימות אותן ובכלל זאת:זכויות

 אנו מתחייבים בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד   – עובדים לפחות 100אם החברה מעסיקה 
 ימים ממועד זכייתנו בהתקשרות לשם בחינת    30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 לשם קבלת הנחיות בקשר  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך   9יישום חובותינו לפי סעיף 
 ליישומן; 

  
 ימים ממועד זכייתנו בהתקשרות לשם      30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 לשם קבלת הנחיות בקשר   -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך   9בחינת יישום חובותינו לפי סעיף 
 ליישומן; 

 
 בתצהיר זה: 

   עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם   .7
 היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת     
 .1994- קה(, תשנ"העזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקי   

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:   .8
                         שירות לאותו תושב      הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם,  כדי לתת  8.2.1

 ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 

 שוהה בישראל כדין.     8.2.2        

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.      8.2.3            

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר      8.2.4       
 קה. הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטי

 

 ___________ 
 חתימה      

 

 אישור עו"ד

שברח'  במשרדי  ,______________עו"ד  ,______ הופיע בפני______ הנני מאשר בזה כי ביום 
 המוכר  /______ ____________________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _____ ________ מר __________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה   ,לי אישית
 כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 ___________________ וחתימה חותמת     עו"ד ____________________ 
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 6טופס 

 ______' מכרז פומבי  מס
 למתן שירותי הפקת אירועים

 המלצה   מכתב נוסח                                             
 

 : לכבוד

 בע"מ החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג 

 ________________  :הממליץ שם הארגון

 ___________________ :   מועד מתן השירותים

   ________ ________ __ מס' טלפון של  הממליץ )חובה(:

       הממליץ ותפקידו )חובה(:שם הגורם 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, ____________________ת.ז/ ח.פ. _________________ מספק/סיפק לנו 
 שירותי הפקת אירועים, כדלקמן:   

 

 
 ** מקרא חוות דעת על אספקת השירותים: *

 ( לשביעות רצוננו המלאה ואף מעבר. 1)         
 ( לשביעות רצוננו. 2)                       

 ( לשביעות רצוננו החלקית. 3)                                                                            
 

 הננו מאשרים כי אין / יש למציע/ה תביעות תלויות ועומדות מולנו.  
 אנו ממליצים עליהם בפניכם.

 
 הערות נוספות בנוגע לאיכות אספקת השירותים: 

 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________ 

 
 תאריך:__________________ 

 
 : _______________________  פרטי הגורם הממליץ ותפקידו

 
 ________________________      חתימה וחותמת : 

  

  
  האירוע  סוג

' מס
 משתתפים

 
 משך

 האירוע

 האירוע  מועד
 ( שנה ו)תאריך 

 "דחו
 ** למקרא בהתאם

1  
 

   

2   
   

3 
   

   

4 
  

   

5  
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7ופס ט           

 ____' מכרז פומבי  מס
 למתן שירותי הפקת אירועים

 הצהרת המציע   –ניסיון                                                   
 

  שירותי הפקת אירועיםבאספקת ___________ ____ _______________ ת.ז/ח.פ.  ני להלן פירוט ניסיו
 זה.  הליךבהקבועות בהתאם לדרישות   זאת

 
 5 4 3 2 1 פרטים  

      לקוח שם ה

      סוג האירוע 

      מספר משתתפים

       תחום פעילות

תקופת אספקת 
 השירותים

 
 
 
 

    

   האירוע של כספי היקף

 
 
 
 

    

 
שם ומספר הטלפון של 
 איש הקשר של המזמין.

     

 
קיים מכתב המלצה  

  7נספח הגשה בנוסח 
 א'.

 כן / לא  כן / לא  כן / לא  כן / לא  כן / לא 

 
 בהתאם לפרמטרים המצויינים הערה : ניתן להוסיף טבלה כמפורט לעיל )פורמט דומה(  

 
 

 ______________             __________________                      _______________ 

 חתימה וחותמת                                 תאריך            שם + שם משפחה                        
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 8טופס 
 _____' מכרז פומבי  מס

 למתן שירותי הפקת אירועים
 

נושא  ימן קלון ו/או עבדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש  תצהיר
 פיסקאלי 

 

 __/__/__  תאריך:                                                                                                             לכבוד
 בע"מ חברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג

 

 בעבירות בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה תצהיר: הנדון

 ימן קלון ו/או נושאן פיסקאלי עשיש 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

המציע .1 כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  זיהוי/  הנני  מס'  ע.ר.    ח.צ./  /  ח.פ.  _____________ 

____________________ )להלן: "המציע"( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשע  

דיווח לרשויות   ניכויים, אי  כגון אי העברת  ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי,  עימן קלון  בעבירות שיש 

זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות  המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד',  

התשמ"א  ; 1981-השבים, 

זה   שליטה"    –בתצהיר  הזכות    –"בעל  בעל  או  הכללית  באסיפה  הצבעה  זכות  בעל  שהוא  מנות  למי 

 דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמציע הינו תאגיד.

 

 וכן תצהירי דלעיל אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ות .2

 שם: _________________ת.ז.:____ ___________ חתימה _____________ 

 : אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל

 

הח״מ ביום_______________אני  כי  מאשר/ת  עו״ד  בפני:___/___/___  ,  אשר  הופיע/ה    במשרדי 

שזיהה/תה  ____________________  מר/גב'___  _________ בישוב/עיר________________  ברחוב

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה    /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  עצמו/ה על ידי ת.ז.  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

   

 חתימה + חותמת   מספר רישיון
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9טופס   

 ___________' מכרז פומבי  מס
 למתן שירותי הפקת אירועים

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים 
 __/__/__  תאריך:           : לכבוד

                                            בע"מ  חברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג 
 
כי לא  מצהירים )שם המציע( _______________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם_________________   הח״מ   ואנ

מתקיים כל חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע ו/או בעלי תפקידים המועסקים אצל המציע  
 ולעבודות המפורטות בו.   זו התקשרותו/או מי מטעמו בנוגע ל

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו  
. אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא  החברהשל ניגוד עניינים כלפי  

 . החברהבניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם 
ידי   על  תיבחן  זה  בסעיף  המפורטים  לגורמים  קשר  או  זיקה  של  במקרה  עניינים  ניגוד  של  קיומו  על  ההחלטה 

, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  החברה
 דו במצב של ניגוד עניינים. ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמי

  החברה הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו לבין  
ל הקשורה  כלשהי  בעבודה  חלק  במישרין    התקשרותמליטול  עניינים  ניגוד  של  מצב  ליצור  בכדי  בה  יש  ואשר 

 ובעקיפין. 
ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע לי כי במקרה זה    במידה  החברההנני מתחייב ליידע את  

חשש לניגוד עניינים והכול    ם אשר מתקיים לגביהאו שירות  עבודה    ,שלא להעביר למציע  החברה   ת היה רשאית
 הבלעדי.  וי שיקול דעת "עפ

חר מתן השירותים נושא פנייה  בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לא
זו, בכל שלב שהוא. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם לאחר  

 , כפי שיהיו בכל עת. ובלעדי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותי , באופןלחברהתקופת ההתקשרות, נתונה  
, לרבות  החברהבעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעת    החברה  לאני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה ש

 . החברההחלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין  
 ולראיה באתי על החתום:

   

 חתימה + חותמת                   שם החותם                  

 : אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל

במשרדי אשר   הופיע/ה בפני:___/___/___  , עו״ד מאשר/ת כי ביום_____________ אני הח״מ 
____________________  מר/גב' ____________ בישוב/עיר ________________ ברחוב

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה  להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 תימה + חותמת ח                 מספר רישיון              
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 _____' מכרז פומבי  מס
 למתן שירותי הפקת אירועים

 
 2023   שנת    ____   לחודש ___ _ ביוםראש העין ב ונחתם שנערך

 

 בע"מ  החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג  בין:
 , ראש העין 10קסמים  המרבד  מרחוב 

 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה: 

 . ______________________ת.ז.______________________ 1

 .______________________ת.ז.______________________ 2

 "( החברה)להלן: "
  

 ; מצד אחד

          לבין:

 ח.פ. / ח.צ./ת.ז._____________ 

 מכתובת: _________________ 

 פקס:____________________  טלפון:___________________

 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה: 

 ______________________ת.ז.______________________ . 1

 .______________________ת.ז.______________________ 2

 ( "השירותים נותןאו " "המציע" )להלן:

 מצד שני; 

 

 ;חברה עירונית המקיימת אירועי תרבות שונים בתחום העיר ראש העין  הינה והחברה  הואיל 

 "(; הליךה"  :להלן)שירותי הפקת אירועים למתן ______ מכרז פומבי שמספרו והחברה פרסמה  הואילו

, על כל נספחיו, והבין את הדרישות העולות  הליך, לאחר שקרא באופן יסודי את כל מסמכי ההספקו והואיל
וביצוע    השירותמהם במלואן, מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון והכישורים הנדרשים לצורך מתן 

 ;העבודות

מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא ייתן לחברה את השירות, וזאת הן מבחינת   ספקוה והואיל
התקשרויותיו הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת היעדר ניגודי עניינים בין עיסוקיו האחרים  

   הקיימים או העתידיים ובין מתן השירות;

  מציעההצעת לבחור ב  __________,מיום  , המכרזיםועדת והחברה החליטה, במסגרת ישיבת  והואיל
 . ולהתקשר עמו בהסכם זה

, בכפוף לתנאי  העבודותמעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע  ספק וה, ספקללמסור  ן מעוניי והחברה  והואיל
 הסכם זה להלן; 

 ההדדיות;  וזכויותיהם מחויבויותיהם את בהסכם  לעגן הצדדים  וברצון והואיל
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 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: אי לכך 

 מבוא ונספחי ההסכם  .1

 

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם ויש לקראם כאחד.  1.1

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, היא כדלקמן: והמצ"ב להסכם  ,רשימת הנספחים 1.2

 מפרט השירותים. : נספח א' .א

 :  הצעת המשתתף.   נספח ב' .ב

 כתב ערבות ביצוע.  : 'גנספח  .ג

 טופס עדכון פרטי חשבון הבנק של הספק.  : 'דנספח  .ד

 .: טופס ניהול ספרים כדין + תעודת עוסק מורשה'הנספח  .ה
 

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים משמעויות, כדלקמן: 
 ביאור הגדרה

 בע"מ  חברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג החברה 

 הפקת אירועים למתן שירותי _____  מכרז מס' הליך 

 נותן השרות
המציע הזוכה   כהצעה הזוכה.  המכרזיםמציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת 

 זה  הליךביישום    החברהיחשב כאחראי לכל הפעילות והשירותים אל מול 

 הליך לביצוע ה  ככשיר שני המכרזיםזוכה אשר יבחר על ידי ועדת  זוכה חלופי

 מנהל 
 החברה 

מנכ"ל החברה או מי שהוסמכו על ידו לפקח ולבקר את ההתקשרות מול  
השירות, הזמנת וביטול שירותים  הזוכה לרבות ניהול לוח הזמנים, רמות 

 הניתנים על ידי נותן השרות ואישור תשלומים והפחתות לספק 
ההזמנה/ המפרט/     

הבקשה להצעות/  
 מסמכי ההזמנה 

מסמך זה של בקשה להצעות על כל נספחיו השונים, לרבות מסמכי הבהרה  
 ותשובות החברה לשאלות הבהרה, ככל שתהיינה 

ההצעה/המענה  
 לבקשה 

תשובת המציע להזמנה, הכוללת את כל המידע הנדרש   -המענה להזמנה זו 
לחברה, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות ההזמנה, התחייבותו  

 כל זאת עפ"י הדרישות –והצעת מחיר  לעמוד בתנאי ההזמנה

 ההסכם
הסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין החברה, על פי הזמנה זו ואשר  

 .מצורף למסמך זה

 תקופת השירות

תקופת ההתקשרות הנקובה במסמכי ההסכם. במהלך תקופה זו יחולו על  
כלל הוראות ההסכם, עמידה ביעדי שירות ואחריות כוללת לכלל   הזוכה

 .השירותים

 מנהל הכספים 
חשב החברה או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה, כולו או  

 מקצתו;

 השירותים
 בנספח א' להסכם זה   ביצוע השירותים המפורטים -"השירותים"

 התמורה
התמורה לה יהא זכאי הנותן השירותים בגין אספקת  -"התמורה"

 להלן;  9-8השירותים כמפורט בסעיפים 
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 מהות ההסכם .3

'  א  בנספחע"פ התנאים המפורטים להלן וכמפורט    השירותים  את   לחברה  לספק  מתחייב  השירותים  נותן 3.1
 להסכם זה. 

  כל   להוראות  בהתאםלספק את השירותים    ספקלעיל, מתחייב ה  3.1לפגוע בכלליות האמור בסעיף    מבלי 3.2
  תקן   וקיים  במידה,  אחר  נחוץ  תקן  כלאו  /ו  דין  כל"י  עפ  הנדרשים  התקנים   בכל  לעמוד   זאת  ובכלל ,  דין

 . ההסכם והוראות הליךה בתנאי  ולעמוד, כאמור
 . חתומות ומאושרות מראש ובכתב  עבודה להזמנת בהתאם יינתנו השירותים 3.3
בין   3.4 מכח    הזוכה  לבין  החברהההתקשרות  הצהרותיו    הצעתוהינה  סמך  על  הינו    הזוכה  לפיהןלחברה 

 מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה. 
מתחייב כי במהלך ביצוע הסכם זה, יפעל הוא או מי מטעמו באופן שלא ייווצר כל ניגוד    נותן השירות 3.5

 אינטרסים במישרין או בעקיפין בינו ו/או מי מטעמו ובין החברה. 
 

 הצהרות והתחייבות נותן השירות  .4
השירות  4.1 והדרישות    נותן  התנאים  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  כי  ההסכם,  הוראות  את  קרא  כי  מצהיר 

שבהסכם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לצורך אספקת השירותים על פי הדרישות והתנאים  
 המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.  

גילה ספק באשר  ו/או  זה לבין הנספחים,  סתירה בין סעיפי הסכם זה ו/או בין סעיפי הסכם  נותן השירות  מצא   4.2
 לדרך בה יש לפרש סעיף מסעיפי הסכם זה ונספחיו, יפנה אל המנהל בכתב לצורך קבלת הנחיות והבהרות. 

ימים מהיום שפנה. הוראות המנהל והסבריו    14הנחיות המנהל, הוראותיו והסבריו ימסרו לקבלן בכתב ועד   4.3
 והוא יהא מחויב לנהוג על פיהן. נותן השירותים  יבנה את כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, תחי

התפעוליים   4.4 המקצועיים,  ההיבטים  בכל  ובקיא  ניסיון  בעל  מכיר,  הינו  כי  בזאת  מצהיר  השירות  נותן 
השירותים   את  לבצע  בזאת  מתחייב  הוא  וכי  זה  הסכם  נשוא  השירותים  בביצוע  הקשורים  והמשפטיים 

 הוראות כל דין.כם זה, הנכללים בהסכם זה בהתאם להוראות הס

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו בעל הכלים הטכנולוגים, הרישיונות, האמצעים, הידע העובדים   4.5
כעולה   הנדרשים  וברמה  בטיב  זה  בהסכם  הנכללים  השירותים  מכלול  אספקת  לצורך  הנדרשים  והניסיון 

 מהסכם זה. 

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי כל עובדיו, שלוחיו ומי מטעמו שיועסקו באספקת השירותים הנכללים   4.6
העדכני,   המקצועי  הידע  רמת  הכישורים,  בעלי  הם  וכי  הנדרשות  ההכשרות  כלל  את  עברו  זה  בהסכם 

 המיומנות והניסיון הנדרשים לצורך ביצוע אספקת מכלול השירותים הנכללים בהסכם זה.
להנחיות    השרות  נותןבודת  ע 4.7 בהתאם  להסכם.  בהתאםו   המנהל  תיעשה  א'  בנספח  העבודה  נותן    לפירוט 

 . זה הליך נשוא בתחומים החברה של השוטפת  הפעילות את  ללוות  יתחייב השירותים

  כלל   עם סדירה  עבודה מערכת ליצירת  יפעל,  זו  ובמסגרת  החברה  מנהל  עם  שוטף  קשר לקיים  יתחייב הזוכה 4.8
 . בחברה הממשקים

  השירותים  מתן  למען  רלבנטי   מידע  לקבל  מנת-על,  השונים   החברה  אגפי  עם  סדיר  קשר  לקיים  יתחייב  הזוכה 4.9
 . זה הליך נשוא

  נשוא   העבודות  את  לבצע  או/ו   ביצוע  על  להחליט  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה  כי,  במפורש  בזאת  מובהר 4.10
  ספקים  באמצעות  או/ ו  הזוכה  המציע  באמצעות   ובין   בעצמה  בין,  בלבד  מהן   חלק   או/ו  בשלמותן   זו  פנייה

 . אחרים

  לעניין   נותן השרות של  חובותיו  את למצות  בכדי  בו  אין ', א בנספח העבודה  פירוט כי, בזאת ומובהר  מוסכם  4.11
  משלבי  שלב  בכל,  ל"הנ  הפירוט  במסגרת  שאינה  נוספת  ודרישה  מטלה  כל  לבצע  חייב  יהא  והוא,  זה  הסכם
  המטלה  שתהא ובלבד, לעבודה ביחס והבהרות תוספות, שינויים לרבות, מנהל החברה דרישת י"עפ, עבודתו
   .אליה ובקשר עבודה בתחום הנדרשת

תהא זכאית לדרוש  את כל המפורט לעיל. החברה    המוסכם בזאת כי אין כל חובה על החברה לכלול בעבוד        
 ק חלק מהמטלות המפורטות לעיל. מנותן השרות לבצע את העבודה במתכונת חלקית הכוללת ר

מקום  ומכל ככתבן וכלשונן או בכלל,  - נותן השרותחייבת להוציא לפועל את התוכניות שהכין  ההחברה אינ 4.12
 תהיה לחברה הזכות ליזום שינויים בתוכניות שהכין נותן השרות. 

ממנו, בין על פי מסמכי  החברה תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לנותן השירות כל סכום המגיע לה   4.13
  בכל  האמור  למרות,  כן  כמו .  כלשהי  קיזוז  זכות  תהא לא  השירות  לנותן  ההסכם ובין מכל עילה אחרת שהיא.

  הקשורים  הנתונים או  / ו   הציוד או  /ו  לשירותים   בקשר  כלשהי  עיכבון   זכות   אתה   לא  השירות  לנותן ,  דין
 . מניעה צו להוצאת זכותו על  חוזר  בלתי באופן  בזאת מותר והוא לשירותים

כי הסכם זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה לא תהיה    ,מוסכם בין הצדדים 4.14
קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים  

או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא    בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור
לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ונותן השירות יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  

 שלא נעשה בדרך האמורה. 

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות על פי הסכם זה מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע   4.15
לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו    שיגיע
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בכלל   הפרט  לצנעת  הנוגע  חוק  כל  הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך  ובאמינות,  במהימנות  זה  חוזה  פי  על 
 והתקנות שחוקקו בגינו.   1981-ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

רום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה ישמרו  נותן השירות מתחייב לג 4.16
גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות ותוך שמירה קפדנית  

 על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט 

ו עובדיו לא הורשעו ולא הוגש נגדם כתב אישום  נותן השירות מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא מנהליו בעליו א  4.17
 בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור או שהוגש נגדו כתב אישום. 

לביצוע   4.18 הנוגעות  ההוראות  לשנות  לפעם  מפעם  רשאית  לו שהחברה  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  השירות  נותן 
 להוראות אלו, ולבצען על הצד הטוב ביותר. העבודות נשוא החוזה, והוא מתחייב להישמע

ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט    - הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת ישראל, וכי לא ננקטה נגדו   4.19
 כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, או תוצאה דומה אחרת.  - נגדו 

בות מכוח דין ו/או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע כל  אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לר 4.20
התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו על פיו אינם מהווים הפרה של כל  

 דין ו/או הסכם כאמור. 
 הסכם זה מחייב אותו, וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים.  4.21
כל האי 4.22 לניהול פעילותו הכללית,  הוא בעל  דין  כל  פי  על  ו/או ההיתרים, הנדרשים  ו/או הרישיונות  שורים 

 בכלל, וביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
 יפעל בנאמנות וביושר ברמה מקצועית גבוהה, בסטנדרטים נאותים ומקובלים ובהתאם לדין החל.   4.23
 החברה. יפעל ככל יכולתו לשמירה על האינטרסים של   4.24

הקשורים בביצוע העבודות ואספקת השירותים ידועים ונהירים    מפרט השירותיםכל פרטי הסכם זה, לרבות   4.25
לו, וכי הוא בדק ובחן את כל הוראות ההסכם והנספחים לו, ואת כל יתר הנתונים הפיזיים והמשפטיים,  

ת אלה הוא מעריך, כי ביצוע  העשויים להשפיע על אספקת השירותים על פי הסכם זה; וכי בהתבסס על בדיקו
העבודות בהתאם להסכם זה, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע, הוא אפשרי ומעשי, וכי התמורה על פי  

 הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

השירותים   4.26 שנותן  לו  ידוע  כי  המצהיר  את  לבצע  לם  שירותיעליו  רגתהליכים  בהתאם    לטורייםו ושינויים 
בהתאם לחוקים, תקנות, הוראות, צווים, הנחיות, הוראות כל דין וכל כיוצ"ב החלים על שירותים  ועמידה  

 . נשוא הסכם זה

 

 ממשק העבודה  .5

 הסכם זה. ב 'אבנספח  והתפקידים והמטלות הכלולים במסגרתה הינם כמפורטהשירות  פרטי ונושאי  5.1

השירותים 5.2 אגף    עם  שוטף  קשר  לקיים  יתחייב  נותן  השוטפת    תרבותמנהלת  הפעילות  את  וילווה 
 בנושא הליך זה. 

    

 תחילת ביצוע והיקף ההעסקה .6

  הצעת ובהתאם ל   וכמפורט במפרט השירותים המצורף כנספח א'   עפ"י הסכם  ויבצע את עבודת  המציע  6.1
 . זה להסכם ' ב נספחהמצורפת  המשתתף

 להפסקת העבודה על פי כל דין או הסכם.  החברהאין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות  6.2

ח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחום מומחיותו,  ולא מוקנית מכ   מציעמובהר בזאת למען הסר ספק, כי ל 6.3
יועצים נוספים  ספקהחברה תהא רשאית להעסיק, במקביל להעסקת הו , על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 במהלך תקופת ההסכם.בתחום זה 
 

 לביצוע  זמנים לוחו ההסכם תקופת .7
חתימת    ביום  התחילת   אשר  חודשים  24לתקופה של    הינה  זה  הסכם  פי   על  המקורית  ההתקשרות  תקופת

 (. "ההסכם"תקופת )להלן: חברה ב החתימהמורשה  בידיההסכם 

  נוספות   תקופות   3-ב  ההסכם  תקופת  את  להאריך,  הבלעדי  הדעת  שיקול  י"עפ,  תרשאי  היהת   החברה 7.1
  התקופה  שסך  ובלבד(,  "ההארכה  תקופת":  להלן)  אחת  כל,  פחות  או  חודשים  12  עד  בנות,  רצופות

 . חודשים  60 על תעלה לא ההסכם של המצטברת

  תשמענה  ולא,  החברה   של  הבלעדי   ה דעת  לשיקול  נתונה   החוזה   חידוש  על   החלטה  כי   בזאת  מובהר 7.2
 .   ההסכם  חידוש  אי או חידוש על  החברה של החלטה כנגד השרות נותן  טענות

  סיום   מועד  לפני  יום  30  עד  תוך  ספקל  כך  על  ודיעת,  ההסכם  תקופת  את  להאריך  החברה  ההחליט  7.3
  הסכם  על  יחתמו  והצדדים,  מנכ"ל החברה  ידי  על  תיחתם  אשר  בכתב  הודעה   באמצעות,  זה  הסכם
 . הארכה

  כל  הסכם  על   חתימתו  במועד הספק    שיציג  לכך  בכפוף  רק  לתוקף   תיכנס,  ההסכם  תקופת  הוארכה  7.4
 . ההארכה הסכם תנאי  פי על  והכל, החברהדרוש תש אשר אחר מסמך



                                          

 .                                     חתימה וחותמת המציע:                            
27 

ולפי ראות עיניו, לתת ל 7.5 פי שיקול דעתו הבלעדי,  אלו מן    אי ארכה להשלמת    ספקרשאי המנהל על 
ב  לא יכול היה למנוע את העיכו ספקמוצדקת וכי ה ספק , באם מצא את בקשת ההמפורטות ותהעבוד 
 הנ"ל. 

 

 התמורה .8

  רבהצעת המחיבהתאם למפורט  חברה  זכאי לתמורה מה מציע  לאספקת השירותים יהא ה  בתמורה  8.1
  להלן: "התמורה"(.) ' להסכם זה ב כנספח"ב המצ

 . דין"י עפ  כשיעורו"מ מע יתווסף התמורה  סכום על 8.2

היקף    למען 8.3 כי  יובהר  בנספח    הנם  זו  התקשרות  נשוא  השירותיםהסר ספק  לקבוע    לא .  ב'בהתאם 
 .  החברהתתאפשר חריגה ממסגרת ההסכם ללא אישור מפורש ובכתב מאת מנכ"ל 

  המפורט  השירותים  היקףעל    השירותים העול   היקףכן מודגש, כי לא תשולם כל תוספת בעבור    כמו 8.4
זה   מנכ"ל  ב  ובנספחבהסכם  אישר  אם  אלא  ההסכם,  ממסגרת  בתוספת  החברה'  ובכתב  במפורש   ,

סכם זה ו/או בהסכם נוסף את הזמנתם של השירותים הנוספים בתמורה נוספת, והתוספת להסכם  לה
 כדין.  החברההחתימה של    מורשיונחתמו ע"י    החברהההסכם הנוסף הוחתמו בחותמת  חברה    זה ו/או

 

 התמורה תשלום אופן .9

"ב  המצ  המחיר בהצעת  זכאי לתמורה מהחברה בהתאם למפורט    הספק לאספקת השירותים יהא    בתמורה 9.1
  להלן: "התמורה"(.' להסכם זה )ב כנספח

 . דין"י עפ  כשיעורו"מ מע יתווסף התמורה  סכום על 9.2

  לם ו תש  והתמורה'  בבהתאם לקבוע בנספח    הנם  זו  התקשרות   נשוא  השירותיםהסר ספק יובהר כי היקף    למען 9.3
למפורט   ממסגרת    לא.  מהאבהת  עבודה  לשעת  תעריף  לפיו/או    המחירבהצעת  בהתאם  חריגה  תתאפשר 

 ההסכם ללא אישור מפורש ובכתב מאת מנכ"ל החברה.  

נוספות    עבודות  לדרוש מהזוכה לבצע,  זה  הסכם  במסגרת,  הבלעדית  הזכות  את  עוד שומרת לעצמה החברה  9.4
 . החתימה של החברה  ע"י מורשילדרישה בכתב  כל זאת בכפוף

' ולרבות כל  א  בנספחהמפורטים    םמרכיביהבגין כל    ומלאהסופית    ההינ  התמורה  סכוםבזאת, כי    מובהר 9.5
זכאי לכל    נותן השרותההסכם, וכי אין    מכוח  נותן השרותפעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י  

   .או בגין כל עילה אחרתו/ו/או נסיעות   תשלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות

שלא במסגרת השירותים המוזמנים בהסכם זה והמפורטים    נותן השרות, כי כל שירות שיינתן ע"י  יודגש 9.6
בכל תשלום שהוא, והוא    נותן השרות' ו/או שעות שבוצעו בחריגה ממסגרת ההסכם לא יזכה את  א  בנספח

 התמורה.   לא יהיה רשאי לתבוע מהחברה כל תשלום נוסף העולה על סכום

בהסכם    המפורט  השירותים  היקףעל    השירותים העול  היקףכן מודגש, כי לא תשולם כל תוספת בעבור    כמו 9.7
' ממסגרת ההסכם, אלא אם אישר מנכ"ל החברה, במפורש ובכתב בתוספת להסכם זה ו/או  א  ובנספחזה  

בהסכם נוסף את הזמנתם של השירותים הנוספים בתמורה נוספת, והתוספת להסכם זה ו/או ההסכם הנוסף  
 החתימה של החברה כדין.   מורשיהוחתמו בחותמת החברה ונחתמו ע"י 

  שעות "ח דו ובצירוף, השרות  נותן  מטעם חשבון  בקבלת מותנה  עילל  התמורה סכום  העברת כי בזאת מובהר 9.8
  לאחר  השרות  נותן  ידי  על  תופק  מס  חשבונית.  שבוצעה   העבודה  ופירוט  השרות  נותן  ידי  על  שבוצעו  עבודה

 . מוסף ערך  מס  לחוק 42  לתיקון בהתאם התשלום מועד אל ובסמוך

אינו ממלא    הספקרעון כל חשבון אם  ילעכב או לדחות פ החברה תהא רשאית, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה,   9.9
אחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז, או מתרשל במילואם. במקרה שכזה, תיתן החברה הודעה בכתב  

 רעון כאמור.  י, בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפלספק

צאות שנגרמו לה עקב הפרת ההסכם  , כנגד הוהשירות  ןלנותהחברה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה   9.10
 נותן השירות., וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הספקעל ידי 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המכרז המפורט לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום   9.11
  רותהש  נותןהעסקתו של    הופסקהגם לגבי כל תשלום במקרה בו    המחויביםודרך העברתם, יחול בשינויים  

להלן, או מכוח כל עילה וזכות    11טרם סיום ביצוע השירותים ביחס לתשלום היחסי המגיע לו מכוח סעיף  
 אחרים מכוח הסכם או דין. 

כל מס, היטל, אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים הניתנים על   9.12
 ישולמו על ידו. לחברה לפי הסכם זה, יחולו על הקבלן ו הספקידי 

 

 ערבות לקיום החוזה )ערבות ביצוע(  .10
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להבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, יפקיד הספק בידי החברה, עם   10.1

  ( 13'  מס )לוח    לצרכן  המחירים  למדדחתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית צמודה  

   שלכספי  או בסמוך לכך, בסך    15.12.22כפי שהתפרסם ביום    2022  נובמברכשמדד הבסיס הוא מדד חודש  

חודשים למן מועד מסירת הודעת    27(, וזאת לתקופה של  ש"ח  אלף  השישלושים וחמ)במילים:    ₪35,000  

   הזכייה במכרז לספק.

  יהיה   הערבות  בנוסח  המופיע  השם.  זה  לחוזה '  ה  כנספח  המצורף  הערבות   נוסח   לפי  יהיו  הערבות   תנאי 10.2

 .  הספק שם

,  הנדרשת  לתקופה  הביצוע   ערבות  תוארך,  החברה  של  הבלעדי   דעתה  לשיקול   בהתאם ,  החוזה  ויוארך  היה 10.3

 .  המוארכת החוזה   תקופת סיום ממועד חודשים 3  תום עד  יהא  שתוקפה כך

  הערבות  את  לממש  רשאית  החברה  תהא,  זה  חוזה  לפי  החברה  של  וסמכויותיה  זכויותיה  מיתר  לגרוע  מבלי 10.4

  כלפיה   הספק  התחייבויות   של   חלקי   או  מלא  לכיסוי  -   בשלבים  או  אחת  בבת,  מקצתה  או   כולה   -  האמורה 

  השלים   לא  והספק,  זה   בסעיף  שימוש  החברה  עשתה.  הספק  התנהגות  בגין  נזקיה  לכיסוי  או/ו  זה  חוזה  פי  על

 .  זה חוזה  של יסודית  כהפרה הדבר  ייחשב, לעיל 10.1בסעיף  הנקוב לסכום הנותר הערבות  גובה את

מהספק    לדרוש  רשאית  תהא  החברה,  ההתקשרות  היקף  הוגדלו/או    זהחוזה  תקופת  כאמור    הוארכה 10.5

  קיבל.  הבלעדי  הוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתת  את  להאריך  או /ו  הביצוע  הערבות   גובה  את  לעדכן

  המעודכנת   לערבות   בהתאם,  חדשה  ערבות  או/ו  לערבות   תוספת  החברה   לידי  ימסור ,  כאמור  דרישההספק  

  החברה ,  הספק  ידי  על ,  העניין  לפי,  החדשה  הערבות  או/ו  לערבות  התוספת  נמסרה  לא.  החברה  דרישת  ולפי 

הכללית לחילוט    ה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותהאת ערבות הביצוע הקודמת אשר בידי  לחלט   רשאית  תהא

 . הסכם או  דין כל מכוח לחברה  הקיימים  תרופה או סעד מכל  לגרוע ומבלי ,  הערבות

 

 שמירת סודיות .11

יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. ה  ספקעל ה ימנע    ספק תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר 

 מראש ובכתב. החברהמלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל על כך את הסכמת 

 

 רמה מקצועית ושמירת דינים  .12

מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא יהיה    ספקה 12.1

 לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם זה.  החברהאחראי ללא סייג כלפי  

לעניין האמור בהסכם זה והינו חייב    החברהמצהיר בזאת כי ידוע לו שהינו נציגה ושליחה של    ספקה 12.2

 ת כמתחייב ממעמדו זה. כלפיה חובת נאמנו

מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהן בנוגע    ספקה 12.3

 הסכם זה.  מכוח מחויבויותיולכל 

 

 עבודההפסקת   .13

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה, גם שלא מחמת    החברה תעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאי 13.1

הפרת ההסכם או פגם שנתגלה בו, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר  

 יום מראש.  30  ספק לתינתן 

אשר בוצע    ו את התמורה בעד אותו חלק מעבודת  ספק ל  החברה שלם  תהובא ההסכם לידי גמר כאמור,   13.2

בכפוף לזכותו לקיזוז על פי דין ובכלל זכותו לקיזוז חובות הפסק    .אות הסכם זהעל ידו בפועל עפ"י הור

 .  לחברהבגין כל חוב אחר, ככל שישנו 
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  ספק בשום אופן פיצוי, שיפוי או כל תשלום אחר ל  ההא חב תלא    החברהמובהר בזאת למען הסר ספק כי   13.3

 מעבר למפורט לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור.

כל דין    מכוח  החברה  תמובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאי 13.4

 או הסכם. 

ואשר אינה    ספקנשוא ההסכם מכל סיבה שהיא התלויה ב  מתן השירותים הפסיק את    ספק וה  במידה 13.5

)ולרבות תאו (, אשר אינה הפרת  ספקנה, מחלה, מוות, וכל מקרה אחר שאינו תלוי במהווה כוח עליון 

  תזכאי  החברההא  ת , שלא בהודעה מראש בתוך פרק הזמן הנקוב בהסכם זה,  החברהההסכם על ידי  

ה מאת  מוסכם  ל  ספק לפיצוי  שולם  אשר  האחרון  התשלום  בגובה  יהיה  שלב    ספק אשר  ביצוע  בגין 

 בעבודות.  

  והחברהבגין הפסקת העבודות    החברהשל    הכי הפיצוי המוסכם לעיל אינו ממצה את זכויותי  מובהר 13.6

לעצמ ה  ושומר  את  לתבוע  הזכות  הפרת    ספקאת  ו/או  עבודתו  הפסקת  עקב  לה  שיגרמו  נזקים  בגין 

 ההסכם.  

  ספקכל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת העסקתו של ה  מכוחמבלי לגרוע בזכות הקיימת לה   13.7

את ההסכם לאלתר, ולבצע את    עמו, לבטל  ספקלהפסיק את עבודת ה  החברה  תסעיף לעיל, רשאי  מכוח

 באמצעות גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאותו גורם וזאת במקרים הבאים:   ויתרת עבודת

ניתן    -באם הינו תאגיד    -הוכרז כפושט רגל, או    ספקכל דין, ו/או ה  מכוחכונס נכסים    ספקמונה ל 13.7.1

 יו צו פירוק. לגב

 נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עמה קלון.  ספקנגד ה 13.7.2

 או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשה מרמה. ספקה 13.7.3

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית,    ספק כי ה  לחברההוכח   13.7.4

 ל סיבה אחרת.או מכמקצועית  

אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה   13.7.5

 עילה שבדין.   מכוחלבטל את ההסכם באופן כאמור  החברהוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

  החברה  תזכאילעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם    13.7מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס"ק   13.8

כל דין או הסכם מעבר לקבוע בס"ק א' לעיל, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות    מכוח

 יסודיות של ההסכם. 

 התנאה על זכות יוצרים  .14

.  החברההבלעדי של    סיסי הנתונים הקיימים הינם קניינו בבימים  ילרבות אלו הקכל המידע והנתונים   14.1

רהנתונים   הם  הספק  אל  והספק  החברהשל    כושו שיועברו  הנתונים  ,  את  עת,  בכל  להעביר,  מתחייב 

 . החברהאו לידי בא כוחו מיד עם קבלת הדרישה מ  החברהבחלקם או בשלמותם לידי 

ו/או  ו הסכם זה זכות הבעלות והשימוש בתוכניות, במסמכים, בח  מכוח מוקנית    לחברה 14.2 ו"ד, בדוחות 

  ספק, ולא תישמע טענה מצד ה ספקזה, שהוכנו ע"י הבכל חומר מקצועי, גולמי או אחר נשוא הסכם  

 במסמכים אלו. החברהעשה תש להפרת זכות היוצרים שלו בגין כל שימוש   החברהכלפי 

במסגרת    ספקלעשות שימוש מסחרי במסמכים שהוכנו ע"י ה  החברה  תרשאיעל אף האמור לעיל, לא   14.3

, כדי שיעשה בהן שימוש, אלא  לגוף אחר  -בתמורה או שלא בתמורה    -ההסכם על דרך של מסירתן  

להשתמש במסמכים האמורים    החברה  ת. בהעדר אישור כאמור רשאיספקובכתב של ה   מראשבאישורו  

 בלבד.  ולצורכי עצמ 

גם טרם סיום עבודתו    ובמסגרת עבודת  ספקלהשתמש במסמכים שהוכנו ע"י ה  תהא זכאי ת  החברה 14.4

 לעיל.ו/או התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים עפ"י סעיף 
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דוחות ו/או בכל חומר מקצועי, גולמי  ו"ד,  וחמסמכים,  ה תוכניות,  היעביר את    הספקבסיום ההתקשרות   14.5

זה נשוא הסכם  שליפת  . הספק  לחברה  או אחר  עבור  נוסף  תשלום  כל  לגבות  רשאי  יהיה  המידע  לא 

  המידע כאמורתיעוד של מבנה הנתונים וכל שרות אחר הקשור להעברת  והעברתו או    כאמור, הפקתו 

 או לבא כוחו. לחברה

 

 כוח  אדם  .15

. המנהל יהיה רשאי לתת  יםיעסיק את מספר העובדים הדרושים לביצוע נאות של השירות   נותן השירות   15.1
נותן  לספק הוראות בדבר מספרם של העובדים והתאמתם לתפקידם וספק מתחייב לציית להוראות אלה.  

ועובדי  תן השרות והתמיכה ויעמוד בקשר עם מנהל החברה  יהיה אחראי למ השירות  ימנה איש קשר, אשר  
 החברה. 

לידה,    נותן השירות   15.2 )מילואים, חופשת  מתחייב כי במקרה שעובד מטעמו יעדר מהעבודה מסיבה כלשהי 
 . מחלה, חופשה שנתית וכיו"ב(, ידאג ספק לספק עובד מחליף ברמה וכישורים של העובד שנעדר

מתחייב להחליף, ללא דחוי, כל עובד המועסק על ידו במתן השירות, אשר המנהל יקבע כי אינו    נותן השירות   15.3
לתפקידו.  מת מעובדי  אים  מי  של  החלפתו  המנהל  השירות  דרש  יחליפו    נותן  מטעמו,  הבא  מי  נותן  ו/או 

, וזאת  ובהתאם להוראות המכרז  ויעמיד במקומו עובד אחר בעל כשירות וניסיון אשר אינם פחותים  השירות  
 ימים ממועד קבלת דרישת המנהל.    7בתוך 

שכר עבודה,    –ם מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  ולכל אד  נותן השירות  כל התשלומים לעובדי   15.4
זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום  
סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים של המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך  

התחייבוי ביצוע  ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  הסיכונים  וכל  ההוצאות  יתר  וכל  זה  הסכם  עפ"י  ותיו 
וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והחברה לא תהא    נותן השירות  יחולו על    התחייבויותיו עפ"י הסכם זה

 אחראית לכך, בכל אופן וצורה.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .16

  יחשבו   לאו,  חברהל  שירותים  כנותני  ייחשבו  מטעמו  עבודה  מבצע  וכל  ספקה  כי,  בזאת   מוצהר  ספק  הסר  למען 16.1
 . ומעביד עובד  יחסי  כל החברה לבין ספקה בין ייווצרו לא מקרה  ובשום  החברה  כעובדי

  לבין  החברה  בין   מעביד  עובד   יחסי  התקיימו  לעיל   האמור   אף  על   כי,  מוסמכת  ערכאה   ידי   על  וייקבע   היה  16.2
  או /ו  נזק  כל  בגין  מטעמה  מי  כל  או/ו   החברה  את  ויפצה   ישפה  כי  ספקה  מתחייב,  מטעמו  מי  כל  או/ו  ספקה

,  כאמור  מעביד  עובד   יחסי עם  בקשר קביעה  או/ו  תביעה  או /ו טענה  מכל   כתוצאה  שיגרמו  אובדן  או /ו הוצאה
 .  החברה של  הראשונה  דרישתה עם מיד

  האמור  אף  על   כי,  מוסמכת  ערכאה  ידי  על  וייקבע  היה  כי,  בזה  ומוסכם  מוצהר  לעיל  מהאמור   לגרוע  מבלי 16.3
  על  מלכתחילה  הסכימו  כאילו  הצדדים  את  יראו,  הספק   לבין  החברה  בין  מעביד  עובד  יחסי  התקיימו  לעיל

  בזה   מצהיר  והספק"(,  המופחתת  התמורה: "להלן)  לעיל  8  בסעיף  כאמור  התמורה  מן  60%  המהווה  תמורה
ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, במידה שייקבע  המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור    התמורה  כי

 כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. 

הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה המופחתת    את   לחברהיחויב להשיב    הספקבמקרה כזה,   16.4
מ וריבית  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ההשבה"(  "סכום  ממועד  ק)להלן:  סימלית, 

  ליועץחוב  תלקזז את סכום ההשבה מכל סכום ש  תזכאי הא  ת   והחברהועד למועד ההשבה בפועל,    שלומםת
עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד    הספק על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי  

וסמכת כי  והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המ  –מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור 
 לעיל.  13.3"ק בסו/או מי מטעמו בהתקיים האמור   לספקעל החברה לשלם  

 

 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספים  .17

 . 1975-מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  ספקה  17.1

על פי כל דין     מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש    ספקה  17.2
 הסכם זה. כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של 

היר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות  מצ   ספקה 17.3
 הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה. 
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אישור על גובה ניכוי   לחברה ספק במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא ה 17.4
אישור כאמור במועד, לא    לחברה. מוסכם בזאת כי באם לא יומצא  האזורימטעם פקיד השומה  מס במקור  
טרחתו בהיעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא    לכל החזר  בגין סכומי מס שנוכו משכר    ספקיהא זכאי ה

 בדיעבד אישור כאמור. 

 

 איסור המחאה  .18

מומחיותו המקצועית    מכוחההסכם הינן    מכוח   ספקהתחייבויותיו של המוסכם בזאת בין הצדדים כי כל   18.1
 ולפיכך הינן אישיות ועליו לבצען בעצמו. 

ההסכם או כל חלק מהן לאחר או לאחרים וכן אין    מכוח אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו    ספקה 18.2
בות המחאת הזכות לקבלת  הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעות מההסכם, ולר

 סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי שהחזיק בו   25%לרבות העברה של    -תאגיד תיחשב "המחאה"  ספקהיה ה 18.3
 במועד חתימת הספק על ההסכם, לאחר או לאחרים. 

של שירות כלשהו  את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצועו    ספקהמחה ה 18.4
הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו במלואן    יישאר המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,  

כלפי הגורם    החברה עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך בכדי לפגוע בזכויותיה של  
 הנמחה.

תיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או  להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויו  תרשאי  היהת  החברה 18.5
הסכם זה    מכוח  ספקלכך, זאת בכפוף לשמירה על זכויותיו של ה  ספקחלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת ה

 ומכוח הוראות כל דין. 

 ויתור ושינוי  .19

כל שינוי של הוראות הסכם זה, ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו   19.1
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה. 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו לפי חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור תקדימי ולא יהא בו   19.2
 יתור במקרה אחר, דומה ושאינו דומה, בין אם המדובר בהפרה דומה, שונה או אחרת.  כדי ללמד על ו

 

 :וביטוח אחריות  .20

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שיגרם לחברה    ספקה 20.1
או לרכוש, בשל מעשה ו/או    ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף

ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע    ספקמחדל של ה
יפצה את החברה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק   ספקעל פי הסכם זה. ה  ספקהתחייבויות ה 

ו/או שלוחיה ו/או את מי שבא  משחרר לחלוטין ומראש את החבר  ספקשיגיעו לה/להם. ה ה ו/או עובדיה 
מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או  

 לרכוש בכל עילה שהיא. 

י כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, במידה ואחריות  א אחר  ספקה 20.2
, או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או  1968ליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  כזאת מוטלת ע 
ה של  בביצוע    ספקמחדל  בעקיפין,  או  במישרין  והקשורים  מטעמו  שבא  מי  שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או 

על פי הסכם זה, אם תתבע החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה   ספקהתחייבויותיו של ה
לסלק את התביעה כנגד החברה או לשלם כל סכום שיפסק    ספקעל נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא ה
 לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי. 

וכנגד כל תביעה ו/או דרישה מכל עילה  מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה  על כל נזק    ספקה 20.3
ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל   שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה 

נזק כמפורט בסעיפים קטנים   לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות    –   22.2  -ו    21.1תאונה, חבלה או 
 ההוצאות המשפטיות שיגרמו לחברה.

 :הספק חיביטו 20.4

  אחראי  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  הסכם זה   מסמכי  פי  על  הספק  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי 20.4.1

  על  ולקיים   לערוך   הספק  מתחייב,  דין  כל  מהוראות   לגרוע   ומבלי,  ולהלן  לעיל   לאמור  בהתאם

  הדין  פי  על  אם  ובין  פיו  על  אם  בין  קיימת  אחריותו   עוד  וכל   זה  הסכם  תקופת  כל  במשך  חשבונו

 . ולהלן  לעיל כאמור,  ולאחריותו  להתחייבויותיו  בהתאם ביטוחים הישראלי 
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  לפעול  כדין  המורשית  ביטוח  חברת  באמצעות( שייערכו ככל ) הביטוחים   יערוך  כי מתחייב  הספק 20.4.2

 "(. הביטוחים" או" הספק ביטוחי: "להלן) בישראל

  ובגין  לכל  וחבות   אחריות   מכל  מטעמם  הבאים   וכל  עובדיה  או/ו  החברה  את   לחלוטין  פוטר  הספק 20.4.3

  לכל   נגרם  או/ו   ייגרם  אשר,  זה  הסכם  נשוא  השירותים  עם  בקשר  הספק   של  באחריותו  נזק  כל

  מקורם   אשר  הספק   ידי   על   המועסקים  לעובדים  לרבות ,  כלשהו  ממוני   לנזק   או /ו  לרכוש  או/ו  אדם

 .זה הסכם פי על  השירותים במתן  הקשור  בכל שהיא עילה בכל

לעיל,    בנוסף  20.4.4 מהאמור  לגרוע  וומבלי  הספק  את    מתחייב מצהיר  משחרר  הינו  ו/או  כי  החברה 

  בזכויות הספק של בפגיעה שמקורן דרישותאו / ו תביעות בגין אחריות מכל מנהליה ו/או עובדיה

,  הציבור  ברגשות  פגיעה  או/ו  בפרטיות   פגיעה ,  הרע  לשון  פרסוםזכויות יוצרים,    הפרת,  רוחני  קניין

 . זה הסכם פי על  הספק ו/או מי מטעמו  פעילות עם בקשר

  ככל)  הספק  ידי  על  הביטוחים  עריכת  בעצם  או/ו  זה  בסעיף  באמור  אין   כי   במפורש  בזה  מוסכם 20.4.5

  להטיל   או/ו   דין   כל  פי על או/ו  זה   הסכם פי  על כלשהי  מאחריות   הספק את  לשחרר   כדי (,  שייערכו

 . בדין או/ו   זה בהסכם לאמור   מעבר כלשהי נוספת  חובה  החברה על

  כדי   לעיל  כאמור(  הספק  ידי  על  שייערכו  ככל)  הביטוחים  בעריכת  אין  כי  בזה  ומוסכם  מובהר 20.4.6

,  הדין  פי  ועל  זה  הסכם  פי  על  הספק  כנגד לחברה  המוקנים  תרופה  או/ ו  סעד  או/ו  זכות  מכל  לגרוע

 .זה הסכם לפי מהתחייבויותיו הספק  את לשחרר  כדי בהם  ואין

  הביטוחים  בגין  הביטוח  דמי  לתשלום  האחריות  כי  במפורש  בזה  מוסכם  ספק  כל  הסר  למען 20.4.7

  פי  על  המבטח  כנגד  תביעה  או/ו   נזק  מקרה  בכל  העצמיות  וההשתתפויות  זה  ףסעי  פי  על  הנערכים

  מקרה   ובכל,  בלבד  הספק על יחולו,  זה  הסכם  עם  בקשר   הספק  ידי  על הנערכות הביטוח פוליסות

 . מטעמה מי על או/ו  החברה  על לא

,   זה  הסכם  נשוא  השירותים  עם  בקשר  ידו  על  ייערכו  אשר  הביטוח  פוליסות  כי  מתחייב  הספק 20.4.8

  מבטחי  וכי  החברה  ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  וקודמות   ראשוניות  הנן   לפיו  מפורש  תנאי  יכללו

  כל  לרבות  . החברה  ביטוחי  שיתוף  בדבר  תביעה  או/ו  טענה  או/ו  דרישה  כל  על  מוותרים  הספק

  ביטוח"  טענת  כל   ולרבות  1981  –  א"התשמ  הביטוח  חוזה  לחוק   59  בסעיף  כאמור  זכות  או/ו  טענה

 . מבטחיה וכלפי  החברה כלפי" כפל

  קבלת   ממועד  ימים(  עשרה)  10  בתוך  לה  ימציא  בכתב  החברה  לדרישת  בכפוף  כי  מתחייב  הספק 20.4.9

,  הכוללים,  זה  הסכם  נשוא  לשירותים  בקשר   שערך  הביטוח   מפוליסות   העתקים,  ל" הנ  דרישתה

 זה. בסעיף  האמור  את, היתר בין

 יסודיות הפרות .21

והפרתן תיחשב כהפרה   להסכם הינן תנאים עיקריים להסכם זה  3,4,10,11,12,17,20ם הוראות סעיפי

 יסודית של ההסכם. 

 כתובות והודעות  .22

 כתובות הצדדים הינן כמפורט  בכותרת להסכם.  22.1

ישלחו בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח בדואר  מסמך או הודעה לעניין הסכם זה  22.2

 ימים מתאריך שליחתו בבית הדואר. 3רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תוך 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום: ו

 : ספקה    בע"מ  החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג 

        __________________________ _______________              
 __________________________  ________________     
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 ' א נספח

 

 55/2022מכרז פומבי  מס'  

 למתן שירותי הפקת אירועים 

 

 השירותים  מפרט
 
 
היועצים, המהנדסים, המומחים, המנהלים, העובדים, הפועלים, אנשי    להזמין, להעסיק ולספק את כל .א

המקצוע, אנשי צוות, כותבי תוכניות, מנב"טים, מפעילי מתקנים, מלווים, עוזרי הפקה וכל היתר הנדרש  

 לתכנון, אספקה, הקמה, ביצוע, תפעול וניהול של כל אחד מהאירועים השונים.  

)בין היתר: ביטחון, בטיחות, תנועה,    התוכניות הנדרשות עפ"י דין להכין ולספק עבור כל אירוע את כל   .ב

יתר   וכל  והנלווים  וכיו"ב(, האמצעים, החומרים, העזרים, הציוד  נגישות, מזון  קונסטרוקציה, חשמל, 

 הנדרש לתכנון, אספקה, הקמה, ביצוע, תפעול וניהול כל האירועים. 

ניידות מד"א, משטרה, כיבוי אש, טכנאי גז )לרבות מטפים    לתאם, להזמין ולספק לכל אחד מהאירועים .ג

 ונלווים( וכל היתר שיידרש עפ"י גורמי ההצלה, המשטרה, הביטחון והמועצה. 

אירוע .ד לכל  ולהשיג  לטפל  להכין,  ביצוע,    לפעול,  בתכנון, אספקה, הקמה,  כל האישורים הקשורים  את 

ן, בטיחות, במות ומתקני הרמה, נגישות לרבות  תפעול וניהול של האירועים השונים )בין היתר: ביטחו 

מתרגם שפת סימנים לערב יום השואה וערב יום הזיכרון, קונסטרוקציה, חשמל, מזון, תברואה ומשרד  

הבריאות, רישוי עסקים, תנועה, משטרה, מד"א, כב"א )אש וגז( וכיו"ב וכל שיידרש על פי כל דין, גורמי  

 ההצלה, המשטרה, הביטחון והמועצה 

גורם  ל .ה כל  ועם  וסגנו  בפגישות במשטרה עם הקב"ט  ועדת ההיגוי של האירועים,  ישיבות  השתתף בכל 

 הנדרש למי מהאירועים. 

 תיאום מול קבלן הגינון והניקיון, חשמלאי  .ו

 העברת אגרות ורישיונות לתשלום ע"י החברה  .ז

 באישור משרד הבריאות ובפיקוח רישוי עסקים  - הפעלת דוכני מזון .ח
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 ב'נספח 

 55/2022'  מס  פומבי  מכרז
 אירועים  הפקת שירותי  למתן 

 מחיר  הצעת
 

 

 

 
 : בטבלה להלןבהתאם לשיעורי העמלה כנקוב על ידי   החברהשירותי הפקת האירועים בעבור אני מציע לבצע 

 

שייקבע  גודל האירוע )עפ"י תכנון(  כפי  אירוע  כל  תקציב  מתוך  העמלה  שיעור 
 בעת תכנון האירוע

 
 איש   7000אירועים מעל 

 
 

 איש    5000אירועים מעל 
 

 

 איש  3000אירועים עד 
 

 

 

 .  5%מובהר בזאת כי שיעור העמלה המקסימלי הוא 

 .במועד התשלום  דיןבשיעורו עפ"י "מ מע  יתווסף  לתמורה

 
 
 
 
 

 ____________  ת.ז או ח.פ  ___________   שם המציע            

 ____________  כתובת המציע  ___________   חתימת המציע 

 ____________   טלפון  ___________   תאריך  
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 ' גנספח  

 

 

 ביצוע -כתב ערבות 

 לכבוד

 בע"מ  החברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג 
 )להלן: "החברה"( 

 .העין-ראש, 10מרבס הקסמים רח' 

                                                                                                                         ,א.ג.נ

 ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות ביצוע( מספר___________ 

 

   _______________ מכתובת   ______________ ח.פ./ח.צ./ת.ז.  בקשת________________מספר  פי  על 

  35,000של כל סכום עד לסכום כולל כולל לתשלום  כלפיכם, באופן בלתי חוזר, )להלן: "הנערב"(, אנו ערבים בזה 

  הצמדה למדד כמפורט להלן,    ₪ ( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשישלושים וחמישה אלף   ש"ח )במילים:  

החברה    עבורהפקת אירועים    למתן שירותים בנושאים :   _________  פומבי  למכרז בקשר  הנערב  מאת  שתדרשו

העין לראש    ההתקשרות  והסכם  המכרז  מסמכי  פי  על   התחייבויותיו   כל  ביצוע   להבטחת,  מ" בע  העירונית 

 . במסגרתו

יהיה   .1 ידי הלשכה המרכזית    לצרכן  המחירים  למדד  צמוד סכום הערבות  על  לעת  שהוא מתפרסם מעת  כפי 
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד  ,  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם המדד בנוי ובין אם לאו, בתנאי ההצמדה  
 שלהלן: 

 
 . 15.12.22  בתאריך שהתפרסם 2020 נובמבר חודש מדד יהא  זו ערבותן לעניי   היסודי המדד

 
  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

 
אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה  

החדש   המדד  שבין  ההפרש  למכפלת  השווה  במדד  בסכום  מחולק  לחילוט,  הדרישה  בסכום  היסודי  למדד 
היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  

 ללא כל הפרשי הצמדה. 
 
אל הכתובת   .2 ידנו  על  דרישתכם  מיום קבלת  מיום עסקים אחד  יאוחר  ולא  בכתב,  דרישתכם הראשונה  לפי 

להלן,   בסעיף  המפורטת  הנקוב  הערבות  סכום  לגובה  עד  בדרישה  הנקוב  סכום  כל  לכם  נשלם  לעיל,    1אנו 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את  

 התשלום תחילה מאת הנערב.
 

 עת.כהגדרתו במערכת הבנקאית וע"פ הנחיית בנק ישראל מעת ל – "יום עסקים" 
 

בנק   אל  להפנות  יש  זו  ערבות  פי  על  בכתובת  דרישה   ____________ סניף   __________
 . בחברהמנהל הכספים כשהיא חתומה על ידי מנכ"ל ו/או  __________________

 
 

אלה    בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת )כולל(  ___________  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
 . או הנערב  החברהאם תוארך תוקפה בהתאם לבקשת 

 
 אינה ניתנת להעברה או להסבה. הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, וערבות זו 

 בכבוד רב ,                                                                                                                       

 

 בנק _______________                                                                                                                      

 

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת הסניף. 
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 ' דספח נ
 טופס עדכון פרטי חשבון הבנק של הספק

 הסבר לטופס פרטי ספק דברי

 לכבוד

 _____________ 

 א.ג.נ,

הקפידו   אנא  ההתקשרות  תהליך  את  לזרז  מנת  על  ספק,  פרטי  להקמת  בקשה  טופס  אליך  אחר  מועבר  למלא 

  :השלבים הבאים

 יש למלא את הטופס במלואו. טופס לא שלם יוחזר לשם השלמת הפרטים.  (1
טי הבנק  פראת המאשרים נדרש לצרף המחאה מקורית מבוטלת או להחתים את סניף הבנק, רו"ח או עו"ד   (2

 שנרשמו על גבי הטופס. 
 באם קיים ברשותך טופס המאשר את פרטי הבנק חתום על ידי אחד מהגורמים הנ"ל ניתן לצרפו.  (3

 

 יש לצרף את האישורים והמסמכים הרלוונטיים הבאים :

 ס במקור אישור על ניכוי מ (1

 ת לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומו (2

 אישור עוסק במע"מ  (3

 צילום חשבונית מס  (4

 יק צילום ש (5

 במידה וקיים   ISOתקן (6
 

נציין כי בהעדר פרט מהפרטים המופיעים בטופס או בהעדר אחד מהאישורים הרלוונטיים, לא נוכל לפתוח או  

הזכאי. כמו כן, חשוב לציין כי שינוי בפרטים המפורטים בטופס, לרבות בניכוי המס, האחריות  לעדכן את  פרטי  

 על העדכון מוטלת על הספק. 

 בכל מקרה של ניכוי יתר בגלל פרטים לא נכונים או מעודכנים, לא יבוצעו החזרים. 

 יש להחזיר את הטופס בצירוף כל המסמכים הדרושים לכתובת הרשומה מטה.
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 בקשה לפתיחת פרטי ספק

 :  פרטים כלליים

 _________________________________                 שם הספק:  

 _________________________________               מהות העיסוק/מתן השרות:

 _________________________________ מספר ח.פ./עוסק מורשה/עוסק פטור:       

 כתובת העסק וכתובת למשלוח דואר:      _________________________________ 

 _________________________________       מספר טלפון:                                        

 _________________________________                 מספר  ופקס:

 _________________________________     טלפון סלולרי:                                       

 _________________________________                                                        דוא"ל: 

 _________________________________                 איש קשר: 

 

 

 מצורף בזאת:

 אישור על ניכוי מס במקור  (1

 ת לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומו (2

 אישור עוסק במע"מ  (3

 צילום חשבונית מס  (4

 יק צילום ש (5

 במידה וקיים   ISOתקן (6
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 :לכבוד
 _________________ 

    

 בקשה להעברת כספים במסלקה בנקאיתהנדון:                                                            

, בעלי החשבון אשר פרטיו כמפורט בסעיף   להלן וכי הננו    9הננו הח"מ שפרטינו לעיל, מצהירים בזאת כי אנו 
 מסכימים לכל האמור להלן: 

העברת   (1 להסדר  אותנו  לצרף  המסלקה  נבקשכם  באמצעות  לחשבוננו  ישירות  מכם  לנו  המגיעים  תשלומים 
 הבנקאית.

הרינו מצהירים בה שכל תשלום שירשם בחשבוננו במפורט להלן יחשב כאילו שולם על ידכם לידינו ממש ביום   (2
 הזיכוי בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו. 

מוטעה תהיו זכאים לדרוש את ביטולו ו/או תיקון  הננו מסכימים בזאת מראש כי אם יסתבר שהזיכוי היה   (3
סכומו על ידי דרישתכם אשר תופנה ישירות לבנק. הננו מסכימים בזאת מראש כי הבנק יחייב את חשבוננו  
כפי התיקון המבוקש על ידיכם וזאת גם אם חשבוננו יהי דביטורי או יעשה דביטורי כתוצאה מביצוע דרישתכם  

 כאמור לעיל. 

  , הננו נותנים בזאת הסכמתנו לבנק לפעול על פי הוראותיכם ללא צורך בקבלת הרשאה ו/או למען הסר ספק (4
 נוספת מאתנו.  הסכמה  

הננו מצהירים כי לא תהיה לנו ו/או לבא מכוחנו ו/או מטעמנו כל טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בקשר   (5
 זיכוי חשבוננו ו/או תיקון הזיכוי ו/או ביטולו  עם 

יהיה בו צורך כתוצאה מתשלום ו/או תיקון התשלום ו/או ביטול התשלום אשר בוצע על ידיכם  כל בירור ש  (6
 כאמור לעיל יעשה על ידינו ישירות עמכם. 

ימים    14ימים, ובכתב על שינוי בפרטי החשבון, השינוי יכנס לתוקפו בתוך    7הננו מתחייבים להודיעכם בתוך   (7
 ל קבלת ההודעה. נוספים ממועד ההודעה על השינוי ואישורנו ע 

 לפני מועד הביטול. יום לפחות    30בכתב לקבלת הודעתנו  בקשה זו תהא בתוקף עד לביטולה על ידינו ואישורכם   (8

 פרטי חשבון הבנק:  (9
 סמל הבנק:______________________ שם הבנק:____________________                       

 מספר חשבון:_____________________        ____                חשבון:_______________ שם 

 מספר הסניף:_____________________   הסניף:___________________                      שם

 כתובת הסניף:________________ 

 שם מורשה החתימה מטעם הספק בבנק ותפקידו:______________________ 

 לראיה באנו על החתום: 

 :__________________ חותמת         __     ______________ חתימה 

 ____________________________________________________________________ 

 אישור הבנק, עו"ד ,רו"ח

לעיל    9כמפורט בסעיף    מאשרים נכונות פרטי החשבון(  שם הבנק, רו"ח , עו"ד________ )______ ,_______נוא
 המורשים בחשבון. והחותמים הינם החותמים  

 ולראיה באנו על החתום:

 _______ ____ חותמת: ___________________            חתימה מורשה:


