
 
  

 

 

 8/22מכרז פומבי מס'  :הנדון

 החדשנות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע  הצעות להציע   הזמנה

 

לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון    הצעות"החכ"ל"( מזמינה בזאת הגשת  :  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן .1

בעיר ראש העיןוהפקת אירועים במסגרת שבוע     המפורטות   ולהוראות  לדרישות,  לתנאים  בהתאם  ,החדשנות 

 "(.המכרז: "להלן) העבודה הגדרת ומסמך ההסכם  הוראות ובמיוחד  זה מכרז במסמכי

 :כדלקמן, מהמכרז נפרד  בלתי חלק  מהווה מהם אחד שכל, חלקים ( 3)שלושה  זה למכרז .2

 ;ותנאיו  המכרז נוהל': א חלק .2.1

 . : הגדרת השירותים'א נספח 

 

 ; חוברת הצעה': ב חלק .2.2

 . הצעהגשת ה: טופס ה1נספח ב' 

 ניסיון המציע. : 2נספח ב' 

 וניסיונו. ההפקה מנהל פרטי : 3' ב נספח

 בוטל : 4' ב נספח

 בוטל : 5' ב נספח

 : תכנית פעילות מוצעת.6נספח ב' 

 נוסח ערבות הצעה. :7ב'  נספח

 . מינימום שכר וחוק זרים עובדים   חוק  לפי  הרשעות היעדר בדבר  תצהיר :8ב'  נספח

 .  עובדים העסקת בתחום החקיקה  לקיום  המציע ואישור התחייבות: 9ב'  נספח

 . סודיות ולמניעת ניגוד עניינים לשמירת  ועובדיו הספק התחייבות: 10' ב נספח

 השימוש בתוכנות מקור. : הצהרה בדבר 11ב' נספח 

 

 ;שירותיםלמתן  הסכם': ג חלק .2.3

 . ביטוחים עריכת אישור נוסח: 1'ג  נספח

 ביצוע. ערבות נוסח: 2'ג  נספח

 

 

 בברכה,

 עו"ד יאיר אברהם, 

 מנכ"ל
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 8/22' מס פומבי מכרז

 החדשנות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע 

 נוהל המכרז ותנאיו  -חלק א' 

 

 מבוא .1

בע"מ  .1.1 העין  לראש  הכלכלית  הצעות  ( "המזמין"  :להלן)     החברה  לקבלת  בזאת  פונה  גיבוש  ,  לתכנון, 

בעיר  החכמה  תחבורה  אוטוטק והבתחום ההחדשנות  קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע  

 .("הספק" )מבצע השירותים יקרא במסמכי המכרז "העבודותאו "  "השירותים: "להלן)  ראש העין

האירועיםמועד   .1.2 ישבוע    -  קיום  הימיםימים    2-3במשך  תקיים  החדשנות  ל  11 בין    15-לספטמבר 

 . כולל() לספטמבר

 הגדרות .2

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ.   -  או החכ"להמזמין  .2.1

שבוע החדשנות בעיר  והפקת אירועים במסגרת  תכנון, גיבוש קונספט, ארגון    –  השירותים נשואי המכרז .2.2

 ראש העין.  

בשבוע    מהמציעהפרויקט מטעם המציע ואחראי לביצוע כלל הפעילות הנדרשת    מנהל  –  ההפקה  מנהל .2.3

 )במידה ויזכה(.  החדשנות

 אתר פיזי בו מתקיימת פעילות במסגרת האירוע הכולל.  –מוקד פעילות  .2.4

שיעביר    –  קונספט .2.5 של הפעילות,  המרכזי  ומדויקת את המסר  הרעיון  ברורה    המזמין אותו  שבצורה 

 . לצורך השגת יעדים הנקבעים ומוגדרים מראשהיעד  להעביר לקהל   ןמעוניי 

 

 לוח זמנים מרוכז  .3

 להלן טבלה מרכזת עבור מועדי המכרז העיקריים: 

 7-4-22 פרסום המכרז 

 12-4-22 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 25-4-22 מועד אחרון להגשת הצעות 

 31-8-22 תום תוקף ערבות הצעה 
 

 ההתקשרותתקופת  .4

הפ  .4.1 לצורך  היא  והיא  קההתקשרות  בלבד  החדשנות  שבוע  זכייה  ת  על  הודעה  שתפורסם  לאחר  תחל 

ההתקשרות חוזה  על  חתימה  ותתבצע  כל    במכרז  והשלמת  החדשנות  שבוע  תום  עם  ותסתיים 

 .  זהתחייבויות הספק על פי תנאי המכר

 תיאור הפרויקט והיקפו .5

בדגש על  התחבורה החכמה בעיר ראש העין, טק ווהאוטמעוניינת לקיים שבוע חדשנות בתחום  החכ"ל  .5.1

המשלב יופעילו מקצועית,  ויזמות  חדשנות  מעודדות  מעצימהות  קהילתית  חוויה  כחלק    ת  וזאת, 

 התחבורה החכמה.   האוטוטק ו   ממאמציה של עירית ראש העין, להפוך לעיר המובילה בישראל בתחום
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אשר  והתחבורה החכמה,    בתחומי האוטוטק   סימן החדשנותבת הוא שבוע של פעילויות  שבוע החדשנו .5.2

ב  ספטמבר  יתקיים  מרכזיות  שלוש  לפחות  ויכלול  2022חודש  או  האירועים"  –)להלן    פעילויות   "

 : "(הפעילויות"

 .כנס דוברים ופאנלים עם דוכנים של חברות מציגות .5.2.1

 משתתפים, לכל הפחות.    500 הכנס יכלול

מונציפליים  גורמים  י ממשל, אקדמיה, צבא,  מ פאנלים וחמש הרצאות אורח של גור  3בכנס יהיו לפחות  

   .  קל הכנס יכלול כיבוד  ותעשיה.

 . האקתון .5.2.2

ו/או תחבורה    ומי האוטוטקחתב שעות ויכלול מרתון של הצגת פיתוחים טכנולויים    48האקתון ייערך  

 חכמה, כולל פרסים לזוכים.  

 משתתפים בכל קבוצה.  5קבוצות, של עד   5יהיו, לכל היותר, 

 ההאקתון יכלול כיבוד קל.  

אירועי .5.3 והספק  תשלום  ללא  הרחב  לקהל  פתוחיםיהיו  חדשנות  ה   שבוע  כל  לגבות    לא,  רשאי  יהא 

 תשלום כלשהו.  מהמשתתפים בפעילויות 

  או /והתרבות העירוני    היכלאו  /ואולם הסימפוניה     את, ללא תמורה,  הספק  לרשותהעיריה תעמיד   .5.4

ה  אחר  הכנס    מתאיםמבנה  עריכת  לצורך   ימים  חמישה  עד  למשךלצורך  פתוח  ציבורי  שטח    וכן 

   הפעילויות המוצעות. 

הוצאות מתן השירותים  ₪ כהשתתפות במימון    200,000תקציב של  העיריה לרשות הספק  תעמיד    בנוסף .5.5

"(. מחצית מסכום השתתפות העיריה תמסר לספק  סכום השתתפות העיריה ":  )להלן  נשוא מכרז זה

הפעילות   הצגת לאחר   למקום  ורישיונות  בשלמותו  ו  אישורים  הפעילות  תוכן  החכ"ל  אישור  ידי  על 

ה והגשת דו"ח  ת לשביעות רצון החכ"ל והעירייוה לאחר השלמת כל הפעילו יוהמחצית השני והעיריה  

 השירותים   בביצוע  המציע  הוצאות  כל   כי,  ויודגש  סיכום האירועים, לרבות מס' משתתפים בכל אירוע.

  .כאמור  ₪ 200,000  של בסך המציע  בהוצאות העיריה ההשתתפות למעט, בלבד עליו יחולו

נטרנט של העיריה  י והעיריה לפרסם את הפעילויות, בתיאום עם הספק, באתר הא  סף, ידאגו החכ"לובנ .5.6

הבלעדי של העיריה והחכ"ל ולספק לא תהיה כל    ןלפי שיקול דעת הכל  י מדיה נוספים  צוהחכ"ל ובערו

 טענה בנוגע לפרסום או היקפו.   

 

 השירותים הנדרשים  .6

הפעילות   .6.1 לכל  אחראי  יהיה  זה  במכרז  שיזכה  בהמציע  שלייעוץ,  הכרוכה  והפקה  ארגון    תכנון, 

 :  הפעולות המפורטות להלן ובנספח א' )הגדרת השירותים(לרבות , בשבוע החדשנות יםהאירוע

 

 .דשנותשבוע החלכולל  מיתוג יצירת קונספט ו .6.1.1

 ים. האירוע  של כללית הפקה .6.1.2

 קבלת אישורים ורישיונות מהגופים המוסמכים.  .6.1.3

 למיתוג.הכנת שילוט וביגוד בהתאם   .6.1.4

 . וחלוקתם הדפסת חומריםעיצוב, גרפיקה,   .6.1.5
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 . , תוך התאמה לקבוצות גיל שונותבהתאם לקונספט שייקבע פיתוח תוכן .6.1.6

 .לפעילות  ים/תאמת המתחםה .6.1.7

 סידורי בטיחות וביטחון.  .6.1.8

 אבטחה וסדרנות במהלך האירועים. .6.1.9

 צילום האירועים.  .6.1.10

 י המשנה. הביטוחים הנדרשים במכרז זה, לרבות ביטוחים עבור ספק  רכישת  .6.1.11

החדשנותב  ההפקה   ניהול .6.1.12 לשבוע  ההפקה,  ,  מנהל  של  מלאה  נוכחות  הטכני רבות    הצוות 

 . והמדריכים בעמדות

 מערך רישום משתתפים.  .6.1.13

 הנדרשים.   תיאום מול הגורמים הרלוונטיים .6.1.14

הזוכה לא יסכם על חסות כלשהי, ללא שנתקבלה  מובהר כי  גיוס חסויות לשבוע החדשנות.   .6.1.15

לכך הסכמת החכ"ל, מראש ובכתב, הן בנוגע לעצם מתן החסות והן בנוגע לגובה החסות ותנאי  

החסות. יובהר, כי החכ"ל תהא רשאית לפסול הצעה למתן חסות מכל שיקול שהוא, ולזוכה  

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.  

  הפקת שבוע החדשנות לכיסוי הוצאות תשמש  נתוני החסויות מ  גויס מורה שתיובהר, כי הת

מובהר,    לספק.    ישירות  מסכום החסויות שיגויסו בפועל שתועבר    20%עמלה בגובה    ניכויב

כספי   לגובה  בהתאם  הפעילות  היקף  את  להגדיל  מהספק  לדרוש  רשאי  יהיה  המזמין  כי 

 החסויות שיגויסו על ידי הספק. 

כל העלויות כאמור לעיל,  ₪,    200,000בסך של  בהוצאות הספק  י פרט להשתתפות יודגש, כ

תשלומים   לרבותהכרוכות באירוע, מכל מין וסוג שהיא, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף,  

  .ספק בלבדהיכוסו וישולמו על ידי לעובדים ולקבלני משנה של הספק, 

שלא  )לרבות נספח תקציבי עדכני,    כנית עבודה סופית,וקונספט מעודכן ות לחכ"ל    יגיש  הזוכה  המציע .6.2

הצעתו במסגרת  שהגיש  התקציב  מהצעת  מקרה  בכל  על    יום  30עד  (  יפחת  הצדדים  חתימת  לאחר 

מענה כולל לכל התוכנית שהוגשה על ידו בהצעתו למכרז, לרבות    לחכ"ל   יספקהזוכה    ציעהמ  .ההסכם

יפעיל את כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם, וזאת    מציעה.  החכ"ל  שינויים שיידרשו ע"י 

  החל מיום חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים.

מנת    הזוכה  ציעהמ .6.3 על  הנדרשת  הפעילות  כל  לביצוע  אחראי  מושהאירועים  יהיה  במועד  יהיו  כנים 

יהיה אחראי לכל הפעילות הנדרשת, יעסיק את כל העובדים הנדרשים לו, לפי    הזוכה ציעהמתוכנן. המ

האירועים בשבוע  של    כל חוקי העבודה והמס במדינת ישראל, לצורך ההקמה, הפירוק, הליווי והאחזקה

 החדשנות.  

יתעד לביקורת כל  , וכן  החדשנות  בשבוע  יםיכין דוחות תכנון ודוחות ביצוע של האירוע  ציע הזוכה המ .6.4

לדרוש מסמכים אלו  . יובהר, כי החכ"ל תהא רשאית  מסמך הנוגע להוצאות הרכש )קבלות, חשבוניות(

 בכל עת. 

לדרוש מהמציע הזוכה תיקונים ושינויים בכל הנוגע לפעילות הלוגיסטית או לתוכן  תהא רשאית    החכ"ל  .6.5

יע הזוכה יהיה אחראי על ביצוע כל משימה העונה על  המצ  ה. האירועים, כדי שאלו יהיו לשביעות רצונ

 הגדרה זו. 
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רשאית   .6.6 תהא  ביצוע  החכ"ל  הזוכה  המציע  על  ה להטיל  הנ"ל,  למשימות  משלימות  נחוצות  פעולות 

 .להצלחת הפרויקט ומהוות חידוד או הבהרה של השירותים

נספח    -  'בביצוע העבודה מתוארים לפרטיהם בנספח א  הזוכה  השירותים המלאים הנדרשים מהמציע .6.7

 הגדרת השירותים. 

 

 תנאי סף  .7

זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע שרכש את מסמכי המכרז ועונה במועד הגשת ההצעות למכרז על כל תנאי  

  הסף הבאים במצטבר:

תתקבל הצעה    ציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. לאהמ .7.1

 של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".  

 המשתתף הינו עוסק מורשה.  .7.2

סך    עלחילוט  -וברתמותנית  -בלתי,  צמודה  לאבנקאית    ערבות  להצעתו  לצרף  המציע   על  –   הצעה  ערבות .7.3

  יזכו   שלא   למציעים  תוחזר  זו  ערבות .7'ב  בנספח  האמור  הנוסחפי  - על,  המציע  שם  על₪,    20,000של  

  לביצוע   בערבות   זו  ערבות  יחליף  במכרז  שיזכה  המציע  .30.7.2022  ליום  עדתהא בתוקף    הערבות .  במכרז

  תוקף בדרישה של סכום הערבות ו/או    תאינה עומד  אשרערבות    שתכלול  הצעה.  להלן  כנדרש  החוזה

  .ו/או נוסח תואם תיפסל על הסף

מציע  לו   2017-2021כל אחת משלוש מתוך חמש השנים  ב    ₪  5,000,000זור המציע עמד על לפחות  חמ .7.4

 .  31.12.2021הון עצמי חיובי ליום 

אירועים או כנסים, במצטבר, בשלוש מתוך חמש השנים    חמישהלפחות    בהפקה של  בעל ניסיון  המציע .7.5

כאשר  2017-2021 מהם    והיקפ ,  אחד  כל  של  המינימאלי  ומספר  ₪    100,000לפחות  היה  הכספי 

  האירוע.   לפחות )באופן מצטבר על פני כל ימי   3,000בכל אחד מהם היה   / מבקרים המשתתפים

 

מכירת כרטיסים ורישום של משתתפים, גיוס  ניסיון ב  תסף זה כולל   בתנאי עמידה    -  "ניסיון בהפקה" 

ניסיון    ,  בניית תוכן אטרקטיבי בוועידות, אירועים וכנסים,  אמנים או מרציםחסויות, התקשרות עם  

קנה יתרון  ת  –מסוג האירועים נושא מכרז זה תחת קונספט אחיד מסוים    ירועיםסדרה של אבארגון  

 למציע כמפורט להלן.  

 

 מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה  .8

 :הצעה יש לצרףל

 כאמור במכרז זה.  חוברת הצעה מלאה וחתומה  .8.1

מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל   .8.2

(  והחוזה )נספח ג'(  1עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה )נספח ב'

 מת רשמית של המציע.  ייחתמו גם ע"י מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חות

 .  התאגידים מרשות  עדכנישותפות  /חברה נסח יצרף - אם המציע הוא תאגיד  .8.3

 .  להבטחת קיום תנאי המכרז  בנקאית ערבות .8.4

 (. 8ב' תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד )נספח  .8.5

 (. 9ב' התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד )נספח  .8.6
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 (. 10ב'התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים )נספח   .8.7

 (.  11ב')נספח  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות .8.8

וסוג התאגדותו המשפטית של   .8.9 )לפי העניין  העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות 

אם המציע הוא עמותה, עליו להעביר אישור ניהול תקין מטעם רשם  .  המציע( מאושר/ים על ידי עו"ד

 העמותות, תקף למועד הגשת ההצעה.  

"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז  אם המציע הוא תאגיד, יצורף בנוסף אישור עו .8.10

 רשאים לחייב את המציע בחתימתם. 

   ף. תק ואלפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, כשה אישור .8.11

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור   .8.12

ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף   "אישור"  כל המונחים לרבות  זה, משמעות  ב'    2ותצהיר. בסעיף 

 . 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה.   .8.13

ר קיומו של הון עצמי  ובדב  2017-2021אישור רו"ח בדבר מחזור הפעילות של המציע, בכל אחת מהשנים   .8.14

 .  31.12.2021חיובי למציע נכון ליום  

 נוספים שעל המציע לצרף:מסמכים  .8.15

סעיף זה יפורט    פ"י. הניסיון הנדרש עבתנאי הסף לעיל  כנדרש  ציעפרטים אודות ניסיונו של המ  .8.15.1

כפי שנדרש בטבלאות  ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון,  

  (.2)נספח ב' שבחוברת ההצעה 

הכוללת  ,  וההכנות אליהם  םותכנית עבודה אופרטיבית לאירועיהחדשנות  קונספט מוצע לשבוע   .8.15.2

את ב'  את  כנספח  תצורף  )התכנית  זה  במכרז  המתוארים  והשירותים  .  להצעה(  6האירועים 

 תייחס לנושאים הבאים: כנית תותה

 ולאירועים שייערכו במסגרתו.   החדשנותכולל לשבוע   )סיפור מסגרת( קונספט  .8.15.2.1

 שבוע החדשנות. תכנית למיתוג  .8.15.2.2

 הצעות מפורטות לעמדות הפעילות.   .8.15.2.3

 האירועים.  לוח זמנים כללי לתכנון והפקה של .8.15.2.4

 כנית אופרטיבית מלאה ומפורטת לאירועים. ות .8.15.2.5

התקציב יוגש בגרסה  .  במהלך האירועיםהשירותים שיסופקו    כלכנית כספית לות .8.15.2.6

 .  מודפסת וכן בפורמט של קובץ אקסל

תוגש ע"י המציע הזוכה לאחר זכייתו ותידרש    סופיתכנית  ולמען הסר ספק, ת .8.15.2.7

 החכ"ל והעיריה.לקבל את אישור 

 מסמך בשפה העברית המתאר את פרופיל המציע.   .8.15.3

חייםקורו .8.15.4 תעודותת  הכשרת  ,  על  המעידים  מטעם   של  ווניסיונ  וומסמכים  הפרויקט  מנהל 

 יע.  צהמ

 ים הנ"ל.לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכלמען הסר ספק, החכ"ל רשאית  .8.16
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 ההצעה  משלוח .9

  שני בכשהם חתומים כמפורט לעיל, יש להכניס למעטפה,    ,את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה .9.1

מודפס  עותקים:   מקורי  גבי    שניועותק  עותק  בפורמטים    ,Disk-On-Keyעל   docx, xlsxשמור 

יש   המעטפה  על  "ולסוגרה.  גיבוש  לתכנון  8/22  מס'מכרז  לציין:  אירועים ,  והפקת  ארגון  קונספט, 

 .  בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר "במסגרת שבוע החדשנות

נוסף   .9.2 יצרף עותק  סוד מסחרי או סוד מקצועי המפורט במסגרת הצעתו,  מציע המבקש שלא לחשוף 

 .  מושחר

בראש העין,    11/1, רחוב העבודה  משרדי החכ"ללתיבת המכרזים, בגיש את המעטפה הסגורה  המציע י .9.3

   .12:00שעה  2022, לאפריל 12 ליום  עדלכל המאוחר, 

. למציעים  להגשת הצעות  המוחלט ו להאריך את המועד  ההבלעד   ה, לפי שיקול דעת חכ"ל תהא רשאיתה .9.4

 הארכת המועד כאמור. בנוגע ל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

עה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאים  לפסול על הסף הצתהא רשאית    החכ"ל .9.5

 . חכ"לשל הה שיקול דעתהדין ואו לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכול לפי 

 מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז. ובהגשת הצעת  .9.6

הבהרה   .9.7 או  שינוי  כל  וכן  המכרז,  למסמכי  בפתיח  כמפורט  המכרז,  לתנאי  המצורפים  המסמכים  כל 

 , יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז. חכ"לה ע"ישניתנו או שיינתנו 

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר    החכ"ל לא תשא .9.8

לבטל את המכרז כולו או חלק הימנו וכן לשנותו  חכ"ל רשאית  קבלת הצעתו. ה  למכרז זה, ובפרט בשל אי

לפצות או    ה ומבלי שיהיה עליה  קול דעת יולעדכנו )לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו( בכל עת לפי ש

 לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

מקרה. למען הסר כל ספק   כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל .9.9

,  חכ"למובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מה

( על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע  האו נציגי  ה , שלוחיה)לרבות מי מעובדי  האו מכל גורם מטעמ 

, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי  ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה

 תנאיו או ביטולו. 

 

 מבנה ותכולת ההצעה  .10

. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים  1ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת כנספח ב'  .10.1

כל   את  לצרף  בשלמותה,  ההצעה  חוברת  את  למלא  חובה  המציע.  של  למסמכים  ודרישות  שונים 

בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז ו/או במתכונת  המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט  

 שונה מהטבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.

הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט   .10.2

 הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית. 
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 בחירת ההצעה הזוכה .11

 "(. ועדת המכרזים)להלן: "  החכ"לההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של  .11.1

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, יהיו על פי אמות המידה והמשקולות המפורטים להלן:  .11.2

  

 משקל בציון האיכות   פרמטר איכות 

   ניסיון המציע 

ם העומדים בתנאי הסף  אירועי   3הפקה של  

נקודות. הפקה של    10לעיל תזכה ב  האמור  

אירועים נוספים(    7כל אירוע נוסף )עד  

נקודות נוספות. שימוש    2תזכה ב  

ה לרישום משתתפים  מ באפליקציה חכ 

 נקודות.    6וגבית כספים תזכה ב  

30% 

 . המוצע   מנהל ההפקה ניסיון  

מנהל הפקה בעל ניסיון אישי בניהול הפקה  

ירועים העומדים בתנאי הסף לעיל  א   2של  

נקודות, ניהול כל אירוע נוסף )ולא    5יקבל  

 אירועים(  יזכה בנקודה נוספת.    5יותר מ  

 

10% 

 איתנות כספית. 

מציע שהיקף ההכנסות שלו המצרפי שלו  

( לפי אישור רו"ח  2017-2021בחמש השנים ) 

היה הגבוה ביותר שהציג את האיתנות  

נק' לציון    20הגבוהה ביותר יקבל  הפיננסית  

הסופי. יתר המציעים יקבלו ניקוד עבור  

בהתאם להיקפי    האיתנות הפיננסית 

 . ההכנסות המצרפים שהציגו באופן יחסי 

 

20% 

תוך התחשבות    הכתובה   בחינת ההצעה 

  20מגוון ואיכות הפעילויות המוצעות ) ב 

 ק'( נ 

20% 

 ראיון + פרזנטציה התרשמות מ 

 
20% 

 100% "כ סה 

 

בחינת   .11.3 היבטיה ההצעותלצורך  כל  על  רשאית    ,ן,  היתר,  החכ"ל  בין  רשאי  אשר  בדיקה,  צוות  למנות 

לשוחח עם הגורמים להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את  

   איכות השירותים בכל דרך שימצא לנכון.
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 ומתןדיון עם המשתתפים, תיקון הצעות וקיום משא  .12

בחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות יקבלו את המשקל הראוי  יההצעות ת .12.1

מי שהיא תקבע   או  ועדת המכרזים,  זאת  עם  של הצעתם.  נרחב  פירוט  נדרשים לתת  להן, המציעים 

 מטעמה, רשאים לדרוש השלמות ו/או לקבל הבהרות מהמציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

ת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים, לפי שיקול דעתם, לבקש מהמציעים שהצעותיהם  ועד .12.2

חלק   עם  )לרבות  מציעים  במספר  מדובר  אם  ובין  בודד  במציע  מדובר  אם  בין  מתאימות,  נמצאו 

ובין   מהמציעים בלבד(, לתקן את הצעותיהם, אם נמצא כי נפלו בהן פגמים טכניים, בין בשלב אחד 

 ים.  במספר שלב

ועדת המכרזים תודיע למציעים, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת, אם וככל שהיא   .12.3

 תראה לנכון לקבוע הליך כאמור.

למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לבוא בדברים עם   .12.4

א מהאמור במסמכי המכרז, או כדי לאפשר  מציעים כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהי

 למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.  

 לנהל משא ומתן עמו במטרה לשפר או לתקן את הצעתו.  ת החכ"ל לאחר קביעת הזוכה, רשאי .12.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו,   .12.6

. החכ"ל  ביחס להצעתו או ההסכם, אשר להערכתו יוזילו את השירותים  להציע שינויים או שיפורים

לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה,  ת  רשאי היא  לבחון או לדון בהצעה כאמור, וכן  אינה חייבת  

 בכל תנאי שיראה לה.  האו להתנות את הסכמת 

וידרשו המציעים המעוניינ .12.7 הנ"ל,  יתארכו מעבר לתקופה  וככל שהליכי המכרז  כי הצעותיהם  אם  ים 

את   להאריך  עליהם  יהיה  הערבות  תוקף  את  להאריך  בחשבון,  ההצעהתילקחנה  לתקופה    ערבות 

 י החכ"ל. שתידרש על יד

 

 נוספים יםכשיר .13

במכרז.  הלעצמ   ת שומר  ל ”החכ .13.1 להצעות  בהתאם  וזאת  נוספים  כשירים  להגדיר  הזכות  ערבות    את 

 .החדשנותעד למועד פתיחת אירועי שבוע החכ"ל ההצעה של הכשיר השני תישאר אצל 

  הספק   עם  כלשהי  מסיבה  ההתקשרות  תבוטל  באם,  הזוכה  הספק  עם  ההתקשרות  חוזה  שנחתם  לאחר .13.2

  מכל   תבוטלנה  איתו ההתקשרות  או/ ו  וזכייתו, הזוכה עם  שהיא  סיבה  מכל הסכם  נחתם ולא  במידה   או

"(,  שני   כשיר: "להלן)  במכרז   שזכה  המציע  אחרי  שדורג  למציע  לפנות תהא החכ"ל רשאית  ,  שהיא  סיבה

  מחויב   יהיה  זהו ,  להצעתו  ובהתאם  המכרז  לתנאי  בהתאם,  השירותים  באספקת  שיתחיל  מנת -על

 . אליוחכ"ל ה  פניית מיום היותר  לכל עבודה  ימי  14 בתוך השירותים באספקת להתחיל

  לפי ,  אחריו  שדורגו  המציעים  אל  לפנותתוכל החכ"ל    בהתקשרות  להתחיל  השני  הכשיר  ויסרב  במידה .13.3

החכ"ל    של  זו  סמכות,  ספק  הסר  למען.  הפרויקט  לביצוע  חדש  הסכם  לחתימת  עד,  הבלעדי  הדעת   שיקול

 . העניין נסיבות  י"עפ  הדעת  לשיקול בהתאם בה שתמשחכ"ל ת וה   רשות סמכות היא
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 הבהרות, שינויים ותיקון פגמים .14

במידה והמציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק בקשר   .14.1

לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, או שהוא יהיה מעוניין בקבלת הבהרות בנוגע למכרז, ניתן לפנות  

בדוא"ל   בכתב  יאוחר    ido@rosh-haayin.comלחברה  לא    12:00  שעה  2022,  לאפריל  12 מיוםעד 

 הפניות ייענו בכתב ויופצו לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.  

להכניס שינויים ותיקונים,   12:00בשעה    2022,  לאפריל  14החברה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מיום   .14.2

מכל סוג שהוא, במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות רוכשי המכרז. השינויים והתיקונים  

למסמכי   המציע,  ע"י  חתומים  כשהם  ויצורפו,  והחוזה  המכרז  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור, 

 המכרז.

לידי  .14.3 בכתב  ויובאו  החברה  באתר  יפורסמו  והתיקונים  המכרז,  השינויים  מסמכי  רוכשי  כל  של  עתם 

באמצעות  הדוא"ל, לפי כתובות הדואר האלקטרוני שנמסרו בעת הרכישה ע"י רוכשי מסמכי המכרז.  

 על המציע לוודא, כי כתובת הדואר האלקטרוני המדויקת נמצאת בידיעת החברה. 

מכרז השונים.  או כל פרט המוזכר במסמכי ה\המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז ו .14.4

בין בגוף    הסתייגות  או   שינוי   חוסר,  תוספת,במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות  

במסמכים   בין  אחרת,    נלוויםהמסמכים  בדרך  המכרזיםנהג  ת ובין  דעת  ועדת  לשיקול    ה בהתאם 

סתייגות  את ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או ה  לפסול, בין היתר,  תרשאי  תהאהמוחלט, ו

כן תהיה הועדה רשאית לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה בה  -כמו  .נעשוכאמור ולראותם כאילו לא  

 טעות או פגם. 

לכך    בהגשת .14.5 המציע  מסכים  רשאיתשההצעתו  תהא  חייבחכ"ל  לא  אך  שהצעתו  ת,  למציע  לאפשר   ,

ה כפי שהיא.  את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותיר  להשלים מסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או  

 תקבע. , בדרך ובתנאים שחכ"לה  שלה המוחלה  ל לפי שיקול דעתוהכ

 

 )החכ"ל(  זכויות המזמין .15

ההצעה,   .15.1 מהות  לעומת  המחיר  מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאי  המזמין 

את   מלהעריך  מונעת  המזמין  שלדעת  המכרז,  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  חוסר  או  תנאיה 

ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/או בהסכם. היה  

ו/או   במפרט  לאמור  מעבר  תוספות  ו/או  הסתייגויות  ו/או  שינויים  יהיו  בה  בהצעה  יבחר  והמזמין 

 בהסכם, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המזמין. 

ההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו,  למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה ו .15.2

ל בכפוף  ואו בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, הכ

תכ"ם. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר פרטים במקומות אחרים  וראות  לכללי חוק חובת המכרזים וה

 להם סיפקו המציעים שירות דומה. 

 כל הצעה.    ן אינו מתחייב לקבלהמזמי .15.3

ו/או העבודה  לבטל את המכרז או  המזמין רשאי   .15.4  ם או לבטלו/להרחיב או לצמצם את היקף המכרז 

, לרבות בשל אילוצים והשלכות של  אחרותמסיבות  או  ,  תקציבמסיבות של העדר  מסיבות ארגוניות,  

וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא  משבר הקורונה צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה  , 

 . מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים
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 התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהזוכה במכרז  

הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב, בתוספת דרישות ותנאים    הספקעם  יום מהודעת הזכיה, ייחתם    14תוך   .15.5

רוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על המזמין  שיתואמו בין הצדדים ובלבד שאין בהם כדי לח

יום מיום שנמסר לו ההסכם    14חיובים נוספים מעבר להצעת הזוכה. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך  

 לחתימה, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו. 

ל סך  ו/או עירית ראש העין, ע  חכ"להימציא ערבות בנקאית לפקודת   הספק יום מהודעת הזכיה 14תוך   .15.6

, בתוקף למשך תקופת ההתקשרות  2בנספח ג'מפורט    סחבנו )ארבעים אלף שקלים חדשים(  ₪    40,000

   ועוד שלושה חודשים.

  ציע הזוכה בכל מקרה שהמלממשה    ת רשאי   תהיה אשר  החכ"ל  תוחזק על ידי  ערבות הביצוע   .15.6.1

 לא יעמוד בהתחייבויותיו. 

ת  לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי  ציע הזוכה בכל מקרה בו המ .15.6.2

, החל בתאריך שייקבע  ציע הזוכהכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב למלבטל את זכייתו במ  החכ"ל

לא    ואהודעה בה נדרש לתקן את המעוות והו  בהודעה, זאת לאחר שניתנה ל  חכ"לעל ידי ה 

ע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקב

   הצדדים על פי כל דין.

יום    14תוך  את הערבות הנ"ל, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו,    לחכ"ליגיש    הספק .15.6.3

 מהודעת הזכיה. 

 (. 1ג' אישור בדבר עריכת ביטוחים )נספח הספק לחכ"ל  יגיש יום מהודעת הזכיה  14תוך  .15.7

ביטוחים   .15.8 ערבות    כאמורהמצאת  ספק,  הסר  למען  ההתקשרות.  הליכי  לביצוע  מוקדם  תנאי  מהווה 

 ההצעה של הזוכה עומדת גם כנגד ביצוע הפעולות כאמור לעיל. 

 עיון בהצעת הזוכה .16

, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה  1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21בהתאם לתקנה   .16.1

 הזוכה. 

מס  .16.2 סוד  לחשוף  שלא  המבקש  אלו  מציע  לציין  נדרש  הצעתו,  במסגרת  המפורט  מקצועי  סוד  או  חרי 

סעיפים הוא מבקש למנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז ונימוק למניעת החשיפה, וכן לצרף  

עותק נוסף מושחר. כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות  

 ו אף מבלי שתשלח למציע הודעה.  אשר ייחשפ  –מהותיות של המכרז 

בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של   .16.3

 אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.   החכ”ל

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם מזכירת   .16.4

 הוועדה. 

 כבוד רבב

 ___________________ 

 עו"ד יאיר אברהם, 

 כ"למנ

   

 חתימה וחותמת המציע   תאריך 



 
   8/22 מביפו מכרז

 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות  

 

 השירותים  הגדרת - 'אנספח 

 

   במסגרת מתן השירותים יהיה אחראי הספק לביצוע ההתחייבויות הבאות: .1

 בטיחות

אירועים .1.1 לקיום  הנדרשים  הבטיחות  תקני  בכל  יעמוד  שבוע    הספק  במסגרת  המתקיים  מהסוג 

 , לרבות כניסה, יציאה ונוכחות של קהל רב במקום.דשנותהח

 .  בשבוע החדשות ראיים על כל נושא הבטיחותעל הספק להעסיק יועצי בטיחות שיהיו אח .1.2

 וניקיון סדרנותאבטחה,  .2

והסדרנים שידרשו  משטרת ישראל בכל הנוגע להיקף המאבטחים    עפ"י הנחיותעל הספק יהיה לפעול   .2.1

 .  בהתאם לאופי הפעילות ומיקום הפעילות

, על מנת לאפשר  הפעילות  שעות  בכל  שבוע החדשנותהספק אחראי לסדר ולניקיון שוטף של מתחם   .2.2

 חוויה נעימה לכלל המשתתפים באירוע. 

 נגישות .3

גבלויות,  על הספק לוודא שהאירוע נגיש לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מו .3.1

הן מבחינת הנגישות הפיסית למתחם האירוע, הן מבחינת נגישות    –, לתקנותיו ולכל דין  1998- תשנ"ח

 השירות, והן מבחינת הפרסום לקראת האירוע והשילוט בסביבתו.  

 נוכחות בעלי תפקידים באירוע .4

ויהיה    בשבוע החדשנות   בכל שעות הפעילות   הספק ימנה מנהל משמרת מטעמו, שיהיה נוכח במתחם .4.1

אחראי לתפעול השוטף של האירועים במתחם. בין היתר, באחריותו יהיה לוודא שזרימת הקהל פנימה  

והחוצה מתבצעת כסדרה, לוודא שהמתחם נקי ומסודר בכל עת וכן לטפל בכל בעיה או ליקוי בעמדות  

 הפעילות ובמתחם בכלל, במהירות וביעילות. 

יהיו נוכחים בה בכל שעות הפעילות. מספר המדריכים יהיה אחיד בכל  המדריכים / מנחים בעמדות   .4.2

 משך הפעילות, ללא תלות בעומס המבקרים באירוע. 

 מיתוג, שילוט ודגלול .5

יכלול  אשר    ,כניסה למתחם בהתאם לגודל הרלוונטי לכל אחד מהמתחמיםב  ובולט  שילוט גדוליוצב   .5.1

 .  וג שנקבעאת המית 

 . אורך הדרך ובו הפנייה לפעילויותיב ועמיד לרוחות וגשם לכל מתחם עצמו יהיה שילוט יצ תוך הב .5.2

 .  בפנים המתחם יוצב דגלול ממותג .5.3

 

 הפקה וביצוע האירועים תפקידי הספק ב –כללי  .6

 ראשונית  התארגנות .6.1
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אשר את כל בעלי התפקידים  יציב    הספק  ,החכ"למיד עם החתימה על חוזה התקשרות עם   .6.1.1

ויהי  ויפעל  ובכלל זה    חכ"להקבע ע"י  יזמין לכל פעילות אשר ת  ו בכל היקף שעות שיידרש 

 תכנון.  השתתפות בישיבות 

בהצעה   להפיק את האירועים שפורטו   קעל הספ .6.1.2 לקונספט שהוצע  כנית  וולת  לעיל בהתאם 

 החכ"ל.   שתאושר על ידיהסופית 

של  המפורטות    ת ווכניאת הת   ו יציגהאחראי על גיבוש הקונספט ומנהל ההפקה מטעם הספק  .6.1.3

פירוט   תוך  וביצוע  הזמנים  ות לוחהאירוע  האירועים  הפקת  לצורך  שיבצעו  הפעולות   ,

 האירועים. 

העבודה, הגדרת המשימות של כל    יארגן את צוותי    ספק ההחכ"ל,  לאחר אישור התוכנית ע"י   .6.1.4

 בתאריך שנקבע.  האירועיםצוות ותחילת העבודה לקראת קיום  

 והאירועיםהחדשנות שבוע  מיתוג .6.2

בהתאם לקונספט הכולל של האירועים, אופי הפעילות  החדשנות  על הספק למתג את שבוע   .6.2.1

 ועל פי רעיונות המיתוג שאושרו בהצעה. 

 הפעילויות. לכל אחד מסוגי לבצע מיתוג ייחודי   על בסיס מתווה המיתוג הכולל על הספק .6.2.2

 נושא האירוע. חודיות ובערך המוסף של יביתרונות, בי  המיתוג יתמקד  .6.2.3

ים או  י באחד או יותר מהאמצעים הבאים: אמצעי המחשה ויזואלהספק יידרש להשתמש   .6.2.4

 . קוליים, סלוגן, לוגו וכד'

 את המיתוג מראש.תאשר חכ"ל ה .6.2.5

 כתיבת תוכן .6.3

זאת החדשנות.  הספק אחראי להכין ולערוך את התוכן לפעילויות שיתקיימו במסגרת שבוע   .6.3.1

  .חדשנות בתחבורהע"י כותב תוכן מקצועי ומנוסה בתחום ה

 ניהול הרישום לאירועים  .6.4

 .   הספק ינהל מערכת רישום לאירועים

 ממותג ביגוד .6.5

  ילבשו ביגוד אחיד   –  (, צוות הפקה)מדריכים, מפעילי עמדות הספק  כל המשתתפים מטעם   .6.5.1

ע"  שייקבע  המרכזי  המיתוג  את  הת התואם  ותפקיד  ופ  שם  יכלול  הביגוד  הסופית.  כנית 

 )מדריך, צוות הפקה וכד'(. 

 הפקה והדפסה של חוברות מידע  .6.6

 בשילוב תמונות.  מידע על האירועים והפעילויותעל הספק להפיק חוברת מעוצבת וממותגת שתכיל 

 צילום האירועים  .6.7

ש  הספקעל   .6.7.1 וידאו  וצלמי  סטילס  צלמי  ו להפעיל  האירועים  בין  אתיעברו    הפעילות   יתעדו 

 . בשבוע החדשנות

הצילומים יתבצעו במהלך האירועים בימים שונים ובשעות שונות, כך שבצילומים יובא לידי   .6.7.2

 ביטוי היקף המשתתפים, אופי הפעילות וכדומה. 
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בסס על  הסרטון לא ית   .החדשנות  שבועמציג את פעילות  ה  דקות  3- בן כ  סרטון   הספק יפיק .6.7.3

 הסרטון יהיה ערוך ברמה גבוהה מאוד, בליווי סאונד מתאים.  '.מצגות וכו, צילומי תמונות

 

יהיו .6.7.4 הערוך  והסרט  של    התמונות  האינטרנט  באתר  להתקנה  מותאם  ראש בפורמט  עירית 

 העין.  

 

 פעילות העמדות דריכים במ .6.8

 . בכל אחד מעמדות הפעילותמקצועיים ובעלי ניסיון  מדריכים / מנחים להציב הספקעל  .6.8.1

 

 כלליות לספקמשימות  .6.9

  נותנדרש לספק פתרו  ספקלרמה האופרטיבית. ה   כניתוויישום הקונספט והת נדרש מימוש   .6.9.1

 . החכ"ל ועמידה מדויקת בדרישות

חר, ככל  במקום אאו    בחכ"ל בישיבות הפקה וייעוץ    בעלי התפקידים מטעם הספקהשתתפות   .6.9.2

 .  שיידרש

ה .6.9.3 ותיאום  ספקהשתתפות  הכנה  ובפגישות  ועם  עם  מלא  בישיבות  הפעילות  גורמי    מוקדי 

 המעורבים באירוע. הביטחון  ו  הבטיחות

על תיאום התכנון, הביצוע והשילוב בין    ויתר בעלי התפקידים מטעם הספקק  ספחריות הא .6.9.4

ת לבנות  באחריותו  והביצועית.  הטכנית  הכרונולוגית,  ברמה  הגורמים  עבודה  וכלל  כנית 

מפורטת הכוללת לוחות זמנים כדוגמת: סיורי ספקים, הצבת הציוד ובדיקתו, הפעלת הציוד  

 וכח האדם ועוד ככל שיידרש.

הטכני והשוטף הביצועי )הקמות, ביצוע ופירוקים(  בכל הנוגע לשוטף    ספקניהול האירוע ע"י ה .6.9.5

 תוך שמירה על לו"ז מדויק. 

סטאטוס בו עומד ביצוע    על   חכ"ל שוטפים בהתאם לדרישות ה  דיווחים   חכ"ל ק יעביר ל ספה .6.9.6

 פי לוחות זמנים ואבני דרך שנקבעו. -כנית, עלוהתקדמות הת

 השתתפות בישיבת הפקת לקחים בתום האירוע.  .6.9.7

 .  מנהל האירוע כל משימה אחרת הקשורה בפרויקט, כפי שתוטל על ידי    ק לביצועספאחריות ה  .6.9.8

כרז, לרבות שינויים שיידרשו ע"י  כנית שהוגשה על ידי המציע בהצעתו למתה  יישום מלא של .6.9.9

החכ"לה מיום  ספ.  וזאת החל  בשלמותם,  זה  במכרז  הנדרשים  כל התהליכים  יפעיל את  ק 

 חתימתו על חוזה ההתקשרות המתאים. 

יהיו מוכנים במועד    פעילותהמתחם וכלל הילות הנדרשת על מנת ש יצוע כל הפעאחריות לב .6.9.10

 המתוכנן. 

 

 אחריות הספק   -כללי  .7

ק יהיה אחראי לביצוע כל הפעילות הנדרשת על מנת שהאירוע ואזור האירוע יהיו מוכנים במועד  הספ .7.1

 במועד המתוכנן. יבוצעו פעילויות איכותיות וחווייתיות פתיחת הפרויקט ועל מנת ש
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 הגופים השונים.  יהיה המתאם בין כל הגורמים המעורבים בהפקת האירוע, בין  הספק .7.2

כדי שאלו יהיו    למתן השירותים בכל הנוגע    תיקונים ושינוייםק  לדרוש מהספתהיה רשאית    החכ"ל  .7.3

יהיה    ק. הספ. זאת, כל עוד אין השינויים מצריכים חריגה מהסעיף התקציבי הרלוונטיהלשביעות רצונ 

 אחראי על ביצוע כל משימה העונה על הגדרה זו. 

.  של דוכני הפעילות במתחם   לך ההקמה והפירוקיהיה נוכח אישית במה  מנהל ההפקה מטעם הספק .7.4

יהא אחראי באופן אישי בגין כל נזק שייגרם על ידי קבלני המשנה במהלך ההקמה    יובהר כי הספק 

תריע בגינו  לא ה  בזמן אמת אך לא תוקן, וככל שהספקוהפירוק, אשר היה צריך לדרוש מהם לתקנו  

נציג  יתריע בפני    . כמו כן, הספקהחכ"לנה ובפני  במועד, בפני קבלני המש קבלני המשנה ויעדכן את 

 עמידה של ספק בהתחייבויותיו כפי שעוגנו בהסכם ההתקשרות עימו.  אי על  החכ"ל

יהיה בעל אמצעים מתאימים לניהול לוחות הזמנים והתקציבים המוקצים לפרויקט, לרבות    ספקה .7.5

 תוכנות, ציוד מחשב וכיוצ"ב.

בעל    ספקה .7.6 השירותים    המתאימים  האמצעים יהיה  מתן  במהלך  המתעוררות  לבעיות  פתרון  למתן 

לקדמותו    ועד ולסיומו ועד להחזרת אתר האירוע  מתחילתו  שבוע החדשנותרוע, במהלך  לקראת האי

 ל החכ"ל.  לשביעות רצון מלאה ש 

  כ"לשל נציג סוכנות הח  ה לשביעות רצונ  השטח יוחזר לקדמותו,  יםבסיום הפירוקים במתחם האירוע  .7.7

 האירועים. בגין  (נגרמום לי וביצוע תיקונים של נזקי רכוש )אלרבות פינוי כלל הציוד, ניקיון כל  –

 נוכחות אישית של מנהל ההפקה, כולל הצוות שלו בזמן ההכנות ובמהלך האירועים.  .7.8

 מתן תשובות ופתרונות לצרכים שוטפים אשר יתעוררו במהלך מתן השירותים וכתוצאה מהם.  .7.9

 דוכנים השונים.  בהחכ"ל בחרו על ידי אחריות מלאה בהצבת מפעילים שייקבעו או יי .7.10

 מקום האירוע. עם תיאום מוקדם של כל העבודות והיכרות  .7.11
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 8/22מס'  פומבי מכרז

 לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות  

 חוברת ההצעה  -חלק ב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , המציע של מלא שם

 רשמי ברשם מופיע שהוא כפי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 המציע  חתימת

  

 

 

 

 

 

  

 חוברת הצעה
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 טופס הגשת ההצעה – 1'נספח ב

 

 

 , גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות  לתכנון   - 8/22מס'  כרז: הצעה למהנדון

 

 

  שם המציע: 

  

  מספר ת"ז / ח.פ: 

 

  תאריך התארגנות:  סוג התארגנות )חברה, עמותה, ע.מ(: 

 

 :כתובת המציע

 מיקוד:  עיר:   רחוב: 
 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם: 

 ת"ז שם ת"ז שם

    

    

    

 

 מנכ"ל 

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון 

    

  כתובת דוא"ל

 

 איש הקשר לצורך המכרז

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון 

    

  כתובת דוא"ל

 

המציע  אני   אצל   _____________ תפקיד  ממלא  שהנני   ,_________ ת.ז.   ______________ מטה,  החתום 

ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי  

 המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע: 
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 מסמכי המכרז. את קראנו ני והמציע א .1

ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו    החכ”לאני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע  .2

 פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.-מתחייבים לפעול על פיהם ועל

הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע   .3

יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או  על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא 

 אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו. 

מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל   .4

 בות הצעת המחיר.הפרטים הנדרשים לר

כלפיי או כלפי המציע. הגשת    החכ”לאין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של   .5

הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות  

 במפורש בגוף המכרז. 

ו על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין,  אין בביצוע האמור בהצעה על ידי א .6

וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים    החכ”לבין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין  

 ר. , ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמולחכ"לכזה יהיה עלינו להודיע על כך 

הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה פיסקאלי )כגון, אי העברת ניכויים   .7

ואי דיווח לרשויות המס( ו/או עבירה על פקודת הבטיחות בעבודה ו/או לא מתנהלת נגד המציע חקירה ו/או הליך  

זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות    - כול  משפטי שטרם הסתיים בקשר עם מי מהעבירות המפורטות לעיל, וה

נדרש כי העדר הרשעה    -; במידה והמציע הינו תאגיד  1981 -לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א  

  לחכ"ל כאמור תתקיים גם לגבי בעלי השליטה שלו ונושאי המשרה בו. אני מסכים שההצהרה תחשב כהרשאה  

 ם לקבלת אישור לנכונותה. המשפטי  לחכ"ללפנות למשטרת ישראל ו/או  

אדם   .8 כוח  חברת  אינו  כי  מצהיר  אדם,    -המציע  כח  )חברת  קבלנים  ידי  על  עובדים  העסקת  בחוק  כהגדרתה 

 (. 1996-התשנ"ו 

שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל, לפי שיקול    מזמיןהמציע מאשר כי ידוע לו שה  .9

את הזכות להגדיל    מזמיןחובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר ה  דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו

או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה )באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל(, לחדשה  

והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או    - או לעכבה בהתאם לצרכיו  

 שימוע. 

ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים    עדריה .10

ל שירותים  מתן  עם  אינטרסים  ניגוד  בני    מזמיןליצור  של  גם קשרים  לפרט  יש  זה  )לעניין  זו  להצעה  בהתאם 

 משפחה או תאגידים(: 

  א.

  ב.

  ג.

  ד.

  ה.

  ו.
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אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים   .11

בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים    למזמיןהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו  

 כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי. 

 לולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה: להלן העמודים בהצעתי הע .12

 

 

 

 

 

 

 

 סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים.  

אשר תפעל    מזמיןידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של ה

 בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול  ת  הצעת המציע הינה בלתי חוזר .13

 אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז. , על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה

     

 חתימה וחותמת המציע   מלא של החותם בשם המציעשם   תאריך 

 

 אישור עו"ד

 

הח"מ,______________ במשרדי    אני  בפני,  הופיע  בתאריך________  כי  מאשר/ת  )מ.ר.__________(,  עו"ד 

על עצמו  שזיהה  מר/גב'____________________  ת.ז. - ברחוב____________________  ידי 

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המציע. 

 

 _________________ __________ __________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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 ניסיון המציע  - 2נספח ב'

 

 פרטים הנדרשים בטבלה הבאה: כל הלרבות בחמש השנים האחרונות, , שניהלעל המציע לפרט עבודות רלוונטיות 

 

1 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

משך האירוע  
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 )אם רלוונטי(: לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירועאירוע, תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע ב
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

____ _________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

2 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

משך האירוע  
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע
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 )אם רלוונטי(: לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירועאירוע, ותחומי האחריות של המציע בתיאור הפעילות 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

3 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

משך האירוע  
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 )אם רלוונטי(: לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירועאירוע, ותחומי האחריות של המציע בתיאור הפעילות 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

____ _________________________________________________________________________________ 

4 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע
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 )אם רלוונטי(: לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירועאירוע, תיאור הפעילות ותחומי האחריות של המציע ב

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

5 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

משך האירוע  
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 )אם רלוונטי(: לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירועאירוע, ותחומי האחריות של המציע בתיאור הפעילות 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

6 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /

 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

משך האירוע  
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע
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 )אם רלוונטי(: לרבות התייחסות לגיבוש קונספט ולמיתוג האירועאירוע, ותחומי האחריות של המציע בתיאור הפעילות 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

 

 )בהתאם לטבלאות לעיל(.  ציעניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המ

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 אישור עו"ד

הח"מ,______________ במשרדי    אני  בפני,  הופיע  בתאריך________  כי  מאשר/ת  )מ.ר.__________(,  עו"ד 

על עצמו  שזיהה  מר/גב'____________________  ת.ז. - ברחוב____________________  ידי 

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

ני מאשר כי החותם לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנ 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המציע. 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 



 
 וניסיונו מנהל ההפקהפרטי  - 3נספח ב'

 

 מנהל ההפקה המיועד נתוני  .1

 

 

 

 

  המציע: תפקידו אצל 

 

 הכשרה מקצועית / אקדמאית: .2

 מועד מתן התואר פרטי ההכשרה 

  

  

 

 ניסיון: .3

תנאי  מס' אירועים שהפיק המציע בחמש השנים האחרונות, העומדים בדרישות 

   .7.5 בסעיףהסף המפורט 

  

 

 

1 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

משך האירוע  
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

שם 

 המפיק:

מספר  

 :זהות

תאריך   

 לידה:
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 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________ 

2 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________ 

3 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע
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 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________ 

4 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________ 

5 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /

 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע
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 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________ 

6 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /
 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע

 

 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

 ___ __________________________________________________________________________________ 

7 

 תאריכי ההפעלה   ם הלקוח ש
  - )חודש ושנה 

 מ:_________( 

 תאריכי ההפעלה 
  - )חודש ושנה 

 עד:__________( 
עמותה  ברה / ח

  גוף ציבורי /

 טלפון סלולרי טלפון  יש הקשר א

      

האירוע  משך 
 : )בימים(

היקף כספי של   
 )בש"ח(: האירוע

מס' משתתפים  
 :באירוע
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 אירוע:ב  מנהל ההפקהתיאור הפעילות ותחומי האחריות של 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ 

 

 )בהתאם לטבלאות לעיל(.  ציעניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המ

 על המפיק לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה. ✓

 

 מנהל ההפקה הצהרת  .4

הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא  

 קט. התפקיד המיועד לי בפרוי עתי מהות  לידי

 תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________ 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 אישור עו"ד

הח"מ,______________ הופיע    אני  בתאריך________  כי  מאשר/ת  )מ.ר.__________(,  במשרדי  עו"ד  בפני, 

על עצמו  שזיהה  מר/גב'____________________  ת.ז. - ברחוב____________________  ידי 

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

ה בפני. כן הנני מאשר כי החותם לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עלי 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המציע. 

 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 



 
 תכנית פעילות מוצעת - 6ב'נספח 

 

 .  כנית פעילות מפורטת ומלאהוהמציע יצרף בנספח זה ת

של   תיאור מפורטת וכן  בעמדה, את נושא הפעילו ת את סוג הפעילו –פרט את עמדות הפעילות המוצעות על המציע ל 

רב  ההתנסות החווייתית שבה. כל פעילות האם היא  לגבי  לציין  יש  כן,  גם בשנים -כמו  וניתנת להפעלה  שימושית 

 הבאות. 
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 הצעה ערבות נוסח - 7'ב נספח

 

 ________________ : הבנק שם

 ________________________   הטלפון' מס

 : ________________________ הפקס' מס

 

 ערבות כתב

  לכבוד

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ו/או עירית ראש העין

 

 '____________ מס ערבות: הנדון

 

 סכום: "להלן(, )חדשים שקלים)עשרים אלף  ח"ש 20,000  של לסך  עד סכום כל לסילוק  כלפיכם בזה ערבים אנו

 (.  הערבות תוקף תחילת  תאריך___________ )   מתאריך"(, הערבות

   8/22מכרז מס' עם  בקשר"( החייב: "להלן: ____________________________________)מאת תדרשו אשר

  15  תוך ל" הנ  הסכום את לכם נשלם אנו , גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנותלתכנון

  דרישתכם את לנמק חייבים  שתהיו מבלי, רשום בדואר במכתב  אלינו  שנשלחה הראשונה  דרישתכם מתאריך יום

  סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב  בקשר לחייב לעמוד  שיכולה שהיא כל הגנה  טענת כלפיכם לטעון  ומבלי

 . החייב  מאת האמור הסכום

 _______________  תאריך  עד______________   מתאריך בתוקף תהיה זו  ערבות

 

 _________________ שכתובתו קהבנ לסניף  להפנות  יש זו ערבות  פי על  דרישה

 

 ק הבנ שם

 

 ______________________    ________________________ 

   הבנק סניף כתובת      הסניף' ומס הבנק' מס    

 

 להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 

              _____________   ________________   _____________ 

   וחותמת חתימה        מלא  שם           תאריך 
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום - 8ב'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 א.ג.נ.,

 

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום -תצהיר 

 

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל  
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. המציע____________________ )להלן: "אני נציג    .1

התשל"ו .2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  נעשה  זה  ובתמיכה    1976  -תצהיר  בו  המצויות  וההגדרות 

 החברה הכלכלית לראש העין.  , עבור מכרזל

ירות, ואם הורשעו ביותר משתי  עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עב  .3

הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה    -עבירות 

 האחרונה. 

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את   .4

 לחכ"ל.  דע לאלתר  המי

 

   

 חתימה   תאריך 

 

 

 אישור עו"ד

 

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ 

על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד,   שזיהיתיו

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. 

 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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 התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים - 9ב'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםואישור התחייבות הנדון: 

 

עלי להצהיר את כל  אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי  
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

נציג    .1 "אני  )להלן:  ומוסמך להצהיר מטעם המציעהמציע____________________  מכרז מס' במסגרת    "( 

מתחייב בזה, כי במידה אזכה  ,  לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות    8/22

 ה.   במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבוד 

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ 

שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה.  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  - 10ב'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד

 החברה הכללית לראש העין בע"מ ו/או עירית ראש העין

 א.ג.נ.,

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

 

"(  ל"החכ)להלן: "  חברת הכלכלית לראש העין בע"מ  ה "העיריה"( באמצעות    –עירית ראש העין )להלן  ו :הואיל

"  השירותים)להלן: "  שבוע החדשנות תכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת  ב  נתמעוניי 

 "(; העבודותאו "

 

)  מהפרס  ל" החכו והואיל: העבודות  לביצוע  מס'מכרז  " )להלן(  8/22  מכרז  והספק  המכרז:   ,)"

" )להלן:  "הספק_____________________  )להלן:  התקבלה  והצעתו  במכרז  הצעה  הגיש  הצעת  "( 

את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז,    החכ”ל"( ונקבע, כי הספק יבצע עבור  הספק

 לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

 

ה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע  תהתנ  ל" החכו והואיל:

 כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע; 

 

ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או יקבל    לחכ"לוהוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים   ל:והואי

לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב,  

ל צורה ואופן, לרבות אך מבלי  ו/או לפעילויותיו בכ  לחכ"לו/או הנודע    לחכ"לבין ישיר ובין עקיף, השייך  

 "(; המידעלגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "

 

  לחכ"ל , עלול לגרום  החכ”לוהוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד   והואיל:

 ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 

 אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם. .1

או לאחר מכן   לחכ"לותים לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השיר   1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב  

 אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

או .3 נוהלית  ביטחונית,  בטיחותית,  מבחינה  כל הדרוש  ולעשות את  זהירות קפדניים  כדי    לנקוט אמצעי  אחרת 

 לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.  .4
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להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד   .5

הפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה  שלישי כל שהוא כתוצאה מ 

 אחראי ביחד עם אחרים. 

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

לכם  להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך   .7

שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי  

 עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע. 

קי במתן השירותים כאמור  שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסו .8

 לעיל. 

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות   .9

  תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

מהווים עבירה על פי    הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר .10

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –חוק עונשין, התשל"ז 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. .11

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 אישור עו"ד

 

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ 

שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה.  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור - 11ב'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד

 החברה הכללית לראש העין בע"מ ו/או עירית ראש העין

 א.ג.נ.,

 

 בתוכנות מקורהצהרה בדבר שימוש הנדון: 

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

נני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה  ה .1

 בשם המציע. ני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה א "(. המציע" )להלן:

גיבוש  ל  8/22  מכרזהריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך   .2 תכנון, 

ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו    החדדשנותקונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע  

 .  תוכרז כזוכה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .3

 

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________ המוכר לי אישית/ 

שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה.  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

 _________________  ____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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 8/22' מס פומבי מכרז

 החדשנות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע 

 הסכם למתן שירותים -חלק ג' 

 

 שנת________ ביום ____________ לחודש ______   __________שנערך ונחתם ב

 בין

 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 (  "החכ"ל"  :)להלן 

 

 מצד אחד 

 

 לבין

 _________________ )ח.פ. _________(, שכתובתה: ________ 

 באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמה _________ )ת.ז. _______( 

 ("הספק : ")להלן

 

 מצד שני 

 

תכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים  למעוניין להתקשר עם הספק לשם קבלת שירותים    חכ"לוה הואיל 

 (; "השירותים"  :, ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן"הפרויקט"  :)להלן החדשנותבמסגרת שבוע  

 

להסכם  כנספח א'    (, המצורף8/22במכרז פומבי )שמספרו  "ל  החכ   ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא  והואיל

 זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;  

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;  כנספח ב'והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת  והואיל

 

את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים    לבחור  _____החליטה ביום _  החכ"לוועדת המכרזים של   והואיל

 ; חכ"לל

 

את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, כי    חכ"לוהספק מעוניין לספק עבור ה  והואיל

הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, 

ובהיקף ככל כי   ומוסמך  כוח אדם מקצועי, מתאים  ברשותו  וכי  הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים 

 שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד; 

 

וכי אין כל מניעה, לפי כל דין    החכ"ל והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור   והואיל

ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין  

ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת   החכ"ל וסוג שהוא, עם  

 כל דין; 
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  כאשר   אלא,  למעביד  עובד  בין  הנהוגים  העבודה  יחסי  במסגרת  שלא  יבוצעו  השירותים  כי  חליטוה   והצדדים והואיל

 כמתחייב  השירותים  תמורת  ומקבל   קבלני  בסיס  על  ל"לחכ  שירותים  המעניק ,  עצמאי  מקצוע  כבעל   פועל   הספק

 ; קבלני בסיס על שירותים למתן הנהוגים לתעריפים בהתאם זה ממעמד

 

,  ל"חכ ה  שירות  במסגרת  שלא,  כאמור  קבלני  בסיס  על  השירותים  ביצוע  את  לספק  למסור  מסכים  ל" החכו והואיל

 בהתחשב  וזאת  ההדדיים  והחובות  הזכויות  לעניין  והן  התשלומים  תעריפי  לעניין  הן,  מכך  והמשתמע  המתחייב  כל  על

 התקשרות  פי  על   העסקה  ההולמים  לפיו  השירותים  במתן  הכרוכים   התנאים  ויתר   זה  הסכם  פי   על  השירותים  באופי

 ;מעביד עובד  יחסי במסגרת התקשרות הולמים ואינם  שירותים למתן

 

 ובכפוף לתנאי הסכם זה;  נספח ב'בהתאם להצעתו  לחכ"למעוניין כי הספק ייתן את השירותים  החכ"לו והואיל

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי  .1

  ההסכם גופו. דין המבוא להסכם זה כדין   .1.1

 הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה. .1.2

כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של הצדדים   .1.3
 יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .1.4
   .8/22מס'  בי  מכרז פומ - נספח א'

 הצעת המציע, על כל נספחיה.  - נספח ב'

 נוסח אישור עריכת ביטוחים.   - 1נספח ג'

 נוסח ערבות ביצוע.   - 2נספח ג'

 

  כותרות והגדרות מבוא, נספחים , .2

 מסמכי המכרז.  למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם ב  .2.1

כל גורם אחר שהחכ"ל הסמיך לצורך הוצאת המכרז   או/ו_____________מר  -""ל נציג החכ" .2.2
 והסכם זה לפועל.  

מנהל ההפקה מטעם הספק כפי שהוכרז עליו בהצעת    -  ______________מר ___ – "נציג הספק"
 הספק.  

 מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות שבנספחיו, יגבר האמור בהסכם זה.  בכל .2.3

 ההסכם.   לפרשנות ישמשו  ולא  בלבד הנוחיות לשם  נועדו  הסעיפים  כותרות .2.4

 

 תקופת ההתקשרות .3

ממועד החתימה ועד לתום שלושה חודשים מתום שבוע החדשנות  תקופת ההתקשרות לביצוע הפרויקט הינה  
 "(.תקופת ההתקשרות ": )להלן

 /או שינויו  ביטול ההסכם .4

ולעדכנו )לרבות עדכוני מועדים החכ"ל יהא רשאי לבטל   .4.1 וכן לשנותו  את המכרז כולו או חלק הימנו 

מסיבות ארגוניות, ו/או להרחיב ו/או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה ו/או לבטלם    הנקובים בו(

, בכל  , לרבות בשל אילוצים והשלכות של משבר הקורונהאחרותמסיבות  או  ,  תקציבמסיבות של העדר  

לפצות או    ומבלי שיהיה עלי,  ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמתו,  קול דעתיפי שעת, ל
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 . בגין הוצאותיו או נזקיוספק את ה לשפות

  , כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק  .4.2

,  חכ"ללא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מה   ספקמובהר כי ל 

ו/או    ספק( על כל נזק ו/או הוצאה שיישא ההאו נציגי  ה, שלוחיה)לרבות מי מעובדי  האו מכל גורם מטעמ

או  מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו  

 ביטולו. 

  החכ"ל )ותהא הסיבה לכך אשר תהא( יהא    החכ"לבכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי   .4.3
רשאי )הוא או מי מטעמו( להשתמש בעבודות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי  

מכל מין וסוג שהוא  יהא פטור מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי    החכ"להספק עד לאותו מועד, ו 
 בעד השימוש כאמור. 

)ותהא הסיבה לכך אשר תהא(, יגיש הספק    החכ"לבכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי   .4.4
 ח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של ההתקשרות בפועל. "דו לחכ"ל

זכאי    החכ"לפק, יהיה  את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הס   החכ"להביא   .4.5
 לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה. 

 

 הצדדיםהצהרות והתחייבויות  .5

 הספק

בו נדרשים השירותים, כי הוא מכיר את הדרישות    אירועאת כל ההסברים הנחוצים ביחס ל  קיבל  הספק .5.1
המחמירות    - הבטיחות  דרישות  חשיבות    -ובמיוחד  להיקפיה,  לפעילות,  השותפים  לגורמים  ביחס 

חות הזמנים והתקציבים, כי נהירים לו פרטי השירותים הנדרשים בהסכם זה וכי הוא  " העמידה בלו
בנספחיו במירב הקפדנות, היעילות והמיומנות  יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ו

 .  החכ"ללשביעות רצונו של 

,  האדם  כח,  הניסיון,  הידע  בידו  וכי  דומים  או/ ו  זהים  שירותים  בביצוע  קודם  וניסיון  ותק   בעל  הספק .5.2
 . השירותים לביצוע  הדרושים והאמצעים 

  שנדרש   וככל  אם,  היתראו  /ו   אישוראו  /ו  רישיון  כל  ולקבל  דין  כל  להוראות  בהתאם   השירותים  את  לבצע .5.3
  מבחינה   הרלוונטיים  האישורים  בכל  המחזיקים  עובדים  להעסיק  זה  ובכלל,  השירותים  לביצוע  בדין

 .השירותים  לביצוע הנדרשים ומקצועית  בטיחותית, ביטחונית

ולהשתתף   איתו  בתיאום מלאנציג החכ"ל, לעבוד  עם הספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד   .5.4
 ו, ולפעול בהתאם להנחיות נציג החכ"ל.   בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על יד

בכל עניין הקשור   לחכ"להספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמכי המכרז ולייעץ ולעזור   .5.5
 השירותים האמורים במכרז. לביצוע  

, הספק ו/או  החכ"לאחרים שעובדים עבור  במידה ויידרש תיאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים   .5.6
 עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים כאמור.

 יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי הספק.   החכ"ל .5.7

 ות. , דו"ח על התקדמות ביצוע העבודלנציג החכ"ל, לפי דרישתו הספק מתחייב להעביר .5.8

באופן מיידי, כל מידע או חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר  ,  החכ"לנציג  הספק מתחייב להעביר ל  .5.9
 .  החכ"לים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי  קשור

לשביעות   .5.10 גבוהה  מקצועית  וברמה  במיומנות,  בנאמנות,  בזהירות,  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הספק 
, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין  החכ"ל  רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראות

 . שהן אינן מפורטות בו

והאמצעים   .5.11 הידע  הציוד,  האדם,  כח  ברשותו  יהיו  הפרויקט  ביצוע  לצורך  כי  לדאוג  מתחייב  הספק 
,  החכ"להאחרים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות  

דרישות   של  מלא  למילוי  עד  ברשותו  להיות  ימשיכו  היד  החכ"ל וכי  הציוד,  האדם,  כח  כל  ע  כאמור, 
והאמצעים האחרים האמורים, והכל באופן שיבטיח שיהיו בידי הספק בכל עת האמצעים הדרושים על  

 תיו על פי הסכם זה.  יומנת לאפשר לו לבצע התחייבו
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 הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.  .5.12

עם פעולותיו לפי  הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים   .5.13
הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה  

 לשם קבלת אישור. חכ"לנציג הלבו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה 

יודיע   .5.14 הל הספק  מיידי,  חכ"לנציג  עלולה,  ובכתב,  באופן  אשר  תקלה  או  נזק  כל  לעיכוב    על  להביא 
 משמעותי בהתקדמות ביצוע הפרויקט.  

לו .5.15 תוכנם,  שירותים,  להיקף  הנוגע  דבר  הקשורים    חות"כל  האחרים  הפרטים  וכל  לביצועם  הזמנים 
בתיאום עם נציגי    החכ"ל לביצועם במידה ואינם מפורטים בהסכם זה על נספחיו, יקבעו בכתב על ידי  

 הספק.  

באופן מיידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  ,  החכ"להספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג   .5.16
לצורך פיקוח  ,  פי שיקול דעתו הבלעדי, לכל דבר ו/או מסמך הדרוש  החכ"למתחייב להציג בפני    החכ"ל

 ו/או ביקורת לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם.

בהסכם זה הינן אמצעי ביקורת שמטרתו להבטיח,    חכ"לזכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות ל  .5.17
הספק מאחריות מלאה כלפי  שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את  

פי הסכם זה ומסמכי  -פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ו/או על-על  החכ"ל
 המכרז.

פי הוראות הסכם זה  - בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על,  יהיה רשאי לבדוק  "להחכ נציג   .5.18
 ומסמכי המכרז. 

קון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע בהתאם  יהיה רשאי לדרוש מהספק תי  החכ"לנציג   .5.19
להוראותיו או  המכרז  למסמכי  זה,  הוראות.  להסכם  את  לבצע  מתחייב  התקופה    החכ"ל  הספק  תוך 

ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או  -שתיקבע על
 ."להחכ טענה בקשר לדרישות 

יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו, אין העבודה    החכ"לנציג   .5.20
 נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים והעבודות    החכ"לנציג   .5.21
 ולאופן ביצועם. 

בהתאם להוראות כל דין ולקבל כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, אם   הספק לבצע את השירותים  על .5.22
וככל שנדרש בדין לביצוע השירותים, ובכלל זה להעסיק עובדים המחזיקים בכל האישורים הרלוונטיים  

 . מבחינה ביטחונית, בטיחותית ומקצועית הנדרשים לביצוע השירותים

בעצמו .5.23 העבודות  את  לבצע  נדרש  הוא  כי  לספק    לביצוע  משנה  ספקי  להעסיק   רשאי   אינו  הואו   ידוע 
 . זה הסכם לפי  מהתחייבויותיו התחייבות

 
 

 החכ"ל / העירייה 

מבנה    ו/או היכל התרבות העירוני  ו/או  העיריה תעמיד לרשות הספק, ללא תמורה, את אולם הסימפוניה    .5.24
הפעילויות    המתאיםאחר   לצורך  פתוח  ציבורי  שטח  וכן  ימים  חמישה  עד  למשך  הכנס  עריכת  לצורך 

 המוצעות.  

במימון הוצאות מתן השירותים    כהשתתפות  ₪  200,000  של  תקציב  הספק  לרשות  העיריה  תעמיד  בנוסף .5.25
 "(.  סכום השתתפות העיריה": נשוא מכרז זה )להלן

ידאגו החכ"ל .5.26 העיריה    בנוסף,  עם הספק, באתר האינטרנט של  והעיריה לפרסם את הפעילויות, בתיאום 
והחכ"ל ובערוצי מדיה נוספים הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי של העיריה והחכ"ל ולספק לא תהיה כל טענה  

 בנוגע לפרסום או היקפו.   

 

 ניהול הפרויקט וביצועו .6

ובהתאם לתוכנית העבודה    כנספח א'המצורף    פרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים במכרזה .6.1
 . החכ"לידי נציג  - , לאחר שתאושר על2בנספח ב'המפורטת 

 "(.  החכ"לנציג : ")להלן  ________ו  לצורך ביצוע הסכם זה הינ  החכ"לציג נ .6.2
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 "(. נציג הספקנציג הספק הוא __________________________ )להלן: "               

 על כך לצד השני.  בכתב להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעההצדדים רשאים  .6.3

 .בכתב ל"החכ של מוקדם באישור מותנית  הספק  נציג  החלפת .6.4
 

 העבודות .7

והפקה  שירותי   ל" לחכ   לספק   מתחייב  הספק .7.1 קונספט, ארגון  גיבוש  החדשנות,    , תכנון,  שבוע  לאירועי 
",  לקצה"מקצה    הפועל  אלם של האירועים  להוצאת  אחראי  יהיה  בהתאם למפורט בתנאי המכרז. הספק

  של   האספקטים  כל   על   כוללת  אחריות,  הרשויות  מול  ולהתקשרויות  לעבודה  מלאה  אחריות  לרבות
כנספח    המצורף   השירותים  מפרטלרבות ומבלי למעט  ,  במכרז  למפורט   בהתאם  הכל ,  הנגישות,  הבטיחות

 להסכם זה.   נספח א'  -א' למסמכי המכרז

 כל תוספת או שינוי בעבודות ייעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.  .7.2

לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם    החכ"למבלי לגרוע מזכויות   .7.3
רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות אחר, והספק יישא    החכ"לזה, כולן או חלקן, יהא  

 עקב כך.   לחכ"ל בכל הוצאה שתיגרם  

 

 שלבי ביצוע העבודות  .8

 . החכ"לל הסכם ההתקשרות מ הספק יחל בביצוע העבודות מיד לאחר קבלת החתימה ע 

 סכום השתתפות העירייה  .9

₪, כאמור לעיל, כל העלויות הכרוכות באירוע, מכל מין   200,000פרט להשתתפות בהוצאות הספק בסך של  
יכוסו  הספק,  של  משנה  ולקבלני  לעובדים  לרבות תשלומים  עקיף,  באופן  ובין  ישיר  באופן  בין  שהיא,  וסוג 

 וישולמו על ידי הספק בלבד. 
 

מובהר, כי המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להגדיל את היקף הפעילות בהתאם לגובה כספי החסויות שיגויסו  
 על ידי הספק.

אישור תוכן  ו  אישורים ורישיונות למקום הפעילות  הצגתלאחר  מחצית מסכום השתתפות העיריה תמסר לספק  
והעיריה והמחצית השנייה לאחר השלמת כל הפעילויות לשביעות רצון החכ"ל    על ידי החכ"להפעילות בשלמותו  

ויודגש, כי  כל הוצאות המציע בביצוע    והעיריה והגשת דו"ח סיכום האירועים, לרבות מס' משתתפים בכל אירוע.
 ₪ כאמור. 200,000למעט ההשתתפות העיריה בהוצאות המציע בסך של ,  השירותים יחולו עליו בלבד

 
. התשלום האמור,  , ככל שישיגמגובה החסויות שישיג  20%    -זכאי ל  ספקהא הבנוסף להשתתפות האמורה, י

במקרה של אי תשלום כאמור, לספק אין ולא תהיה כל טענה  יסוכם וישולם על ידי נותן החסות ישירות לספק.  
 ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החכ"ל ו/או עירית ראש העין. 

 
ויודגש,   הזוכה לא יסכם על חסות כלשהי, ללא שנתקבלה לכך הסכמת החכ"ל, מראש ובכתב, הן  כי  יחזור 

בנוגע לעצם מתן החסות והן בנוגע לגובה החסות ותנאי החסות. יובהר, כי החכ"ל תהא רשאית לפסול הצעה  
 למתן חסות מכל שיקול שהוא, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא. 

 
 חב לו.  החכ"לתהיה זכות עיכבון בגין חוב ש  לספק לא

 

 פיקוח .10

רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק. על הספק להעמיד    החכ"ל .10.1
ו/או נציגו, עפ"י    החכ"לו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י  החכ"ללרשותו ולעיונו של  

 ו/או נציגו.  החכ"לשיקול דעתו הבלעדי של 

לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את  נציג החכ"ל    בלי לגרוע מכל האמור, רשאי .10.2
 הספק, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז.  לנציג  הערותיהם 
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למילוי כל תנאי מכרז    החכ"ליותיו ואחריותו כלפי  לא משחרר את הספק מהתחייבו  החכ"ל פיקוח מטעם   .10.3
 זה. 

,  החכ"לנציג בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת   .10.4
, או לספק להורות או לכל אחד  חכ"לאך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה ל

 ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.  מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי

 

 ערבות ביצוע .11

יפקיד הספק בידי החכ"ל   כביטחון למילוי התחייבויות הספק לפי הסכם זה  עם החתימה על הסכם זה, .11.1
לנוסח המצורף    בהתאם,  )ארבעים אלף שקלים חדשים(  "חש40,000  סך ערבות בנקאית אוטונומית, על  

 .  2כנספח ג'להסכם זה 

תישאר   .11.2 )הערבות  שלושה  ולמשך  ההתקשרות  תקופת  כל  משך  תקופת  3בתוקף  תום  לאחר  חודשים   )
רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והספק    החכ"ל  .ההתקשרות

 ימלא אחר דרישה זו. 

סבר    החכ"ל .11.3 אם  חלקה,  או  כולה  הערבות,  את  לחלט  רשאי  את    החכ"ליהיה  מילא  לא  הספק  כי 
 תיו לפי הסכם זה. התחייבויו

 המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה. .11.4

פי הסכם זה  -אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על .11.5
 חובה כלשהי.  החכ"לואין בו להטיל על  

 . הספק  על יחולו לערבות  תוספת או נוספת ערבות וכל דלעיל הערבות במתן  הכרוכות  ההוצאות כל .11.6

 

 סכום ההשתתפות סופיות  .12

מ לדרוש  רשאי  יהיה  לא  סופי    החכ"להספק  סכום  מהווה  זה  וסכום  ההשתתפות,  לסכום  מעבר  שהוא  סכום  כל 

 ומוחלט.  

 

 יחסי עובד מעביד  .13

"( אין ולא  העובדיםבין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה )להלן ביחד: " 13.1
 יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה. 

הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי וכי לא קיימים   13.2
 . החכ"לובין  מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה-יחסי עובד

ובין   13.3 בינם  כי  זה,  חוזה  בביצוע  ידו  על  מי מהמועסקים  לכל  ויבהיר  יודיע  כי  בזאת  לא    החכ"להספק מצהיר 
 מעביד.-יתקיימו כל יחסי עובד

להדריך את הספק או להורות לו או לעובדיו או הפועלים    לחכ"לאין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה   13.4
לבין הספק או עובדיו או    החכ"ל ע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי ליצור בין  בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצו

, והם  חכ"להפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד  
ל פיו  לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה ע

 או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

זה "מסגרת ארגונית"   13.5 לעניין  בלבד.  הספק  של  במסגרות ארגוניות  יינתנו  זה  בהסכם    - השירותים האמורים 
לרבות מציאת עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל  

 אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק.   תשלום סוציאלי נלווה

הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים   13.6
,  החכ"ליש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את השירותים כניתנים לפי בקשת    לחכ"לאלה, כפעולות ש 

 חת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין. ת
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הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי אחריותו על פי דין. כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל   13.7
נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחויב  

 מלא. כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על כך הספק באורח "להחכ

  יידרש,  זה בהסכם ביטוי   לידי שבאה כפי המפורשת הצדדים כוונת ולמרות  במידה,  לעיל  האמור מן לגרוע מבלי 13.8
  למיאו  /ו  הספק  לבין  ל"החכ  בין  מעביד  עובד יחסי  שררו  כי   בטענה   שמקורו  תשלום לשלם  כלשהו  במועד   ל "החכ

  הוצאות   לרבות  כאמור  לשלם  ל"החכ  שיידרש  סכום  כל  בגין  דרישה  עם  מיד  ל"החכ  את  הספק  ישפה,  מטעמו
 . שיהיו ככל"ד, עו"ט ושכ

 

 תשלומים בגין המועסקים  .14

הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על המעביד   14.1
הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו  לפי כל דין או  

 בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו. 

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע    החכ"לחויב   14.2
עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה   החכ"לחוזה זה, ישפה הספק את 

ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה    החכ"ל, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת  לחכ"לאו הוצאה שנגרמה  
 .הספקעל 

 

 ביטוח .15

להסכם זה, ולהמציא לחכ"ל, לכל   1בנספח ג'המפורטים    את הביטוחים, לכל הפחות,  מתחייב, לבצע ולקיים  הספק
ימים ממועד החתימה על הסכם זה, אישור המבטח בדבר עריכת ביטוחים כאמור בנוסח המפורט   7המאוחר, תוך  

 בנספח.  
 

כי    יק בתוקף את הביטוח. הספק מתחייב להחז   אחריותו קיימת,  וכל עוד ,  בכל תקופת ההתקשרותמתחייב    הספק
   , ככל שיידרש. , על ידופוליסות הביטוח תחודש

 
על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש   ו מכל חובה החלה עלי  הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  

 על פי הדין ועל פי חוזה זה. המוקנים על כל זכות או סעדהחכ"ל  את האמור כוויתור של
 

 אחריות  .16

 לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.  החכ"להספק יהא אחראי כלפי   16.1

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע   16.2
ו/או לכל אדם ו/או לרכושו,    לחכ"להעבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר עמן, 

בגינם על פי כל דין. הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים  ואשר הנפגע זכאי לפיצוי  
 כאמור. 

או   16.3 מכוחו  הבאים  או  שלוחיו  נציגיו,  עובדיו,  מיועציו,  מי  של  ומחדל  מעשה  כל  על  גם  תחול  הספק  אחריות 
 הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי,  ואת הבא   החכ"להספק יפצה וישפה את   16.4
, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו  החכ"ללרבות לעובדי  

 לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר עימם, או עקב הפרת הסכם זה. 

כי הספק יהיה אחראי על פי כל דין לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג, שייגרם    למען הסר ספק, מובהר בזה 16.5
 לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם. 

ו/או במתן הנחיות לספק, כדי    החכ"ל אין באישור   16.6 ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, 
 פי כל דין. לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על  
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   עלות במסמכיםב .17

על ידו ו/או מטעמו    לחכ"להספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו   17.1
יוקנה בהם    לחכ"ללבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ו  לחכ"ללצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים  

 יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש. החכ"למכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים.  

פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי  -ם גמר ביצוע התחייבויות הספק על ע 17.2
  מכים, הנתונים, וכל דבר אחראת כל המס  לחכ"לבכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר    החכ"לדרישה של  

 המתייחס לעבודות.

 

 שמירת סודיות .18

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר   18.1
ו ידיעה  כל  זה.  \בני אדם  הסכם  פי  על  ביצוע התחייבויותיו  במהלך  ו/או  עם  אליו בקשר  יגיעו  מידע אשר  או 

או כל צורה אחרת של מידע אחר שתגיע אליו במסגרת  \ו כלולים: דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית ובמסגרת ז
 ביצוע השירותים עפ"י המכרז. 

הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר. כן   18.2
יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, אלא אם יידרש  

 . החכ"לאחרת ע"י 

רך מכרז זה, ממי שאינו שותף למכרז או  הספק ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצו 18.3
 ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

 .החכ"להספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה מ 18.4

( ותקנות הגנת הפרטיות  1981רטיות התשמ"א ) הספק ידאג שכל עובדיו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפ 18.5
 (.1986)תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו )

 כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.  לחכ"ל הספק יחזיר   18.6

לאבט 18.7 שנקט  האבטחה  אמצעי  את  המזמין  לנציג  הספק  יציג  המזמין  דרישת  פי  המידע  על  ו/או  הנתונים  חת 
המצויים ברשותו במסגרת מכרז זה. הספק ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו, או המשרתות אותו לצרכי  

או שלא חתם  \פרויקט זה, ממי שאינו שותף לפרויקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, ו
 על התחייבות לשמירת מידע וסודיות 

 מילויה.  -א לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על איהספק מתחייב להבי 18.8

 

 זכויות יוצרים .19

ידי הספק לצורך פרויקט -על  ייעשה בו שימוש ו/או יפותח, יירכש או יותאםכל זכויות היוצרים וכל חומר אחר אשר  

 והספק מתחייב לפעול כדלקמן: חכ"ל זה, יהיו רכושה של ה

הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים   19.1
 . החכ"לאו לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מ

הספק, שמו וכל אזכור אחר  הספק אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של   19.2
 . החכ"להמזהה אותו, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מ

הספק לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות   19.3
 הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא.

זכ 19.4 כל  כי לא הפר/יפר  ביצוע  הספק מצהיר  ו/או מידע כלשהו במהלך  סוד מסחרי  ו/או  פטנט  ו/או  יוצרים  ות 
 התחייבויות עפ"י מכרז זה. 

יעשה בו שימוש לפי מכרז זה, מפר זכויות    החכ"ללפיה חומר מסוים כלשהו, אשר    החכ"להוגשה תביעה נגד   19.5
שלם בגין התביעה  עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב ל  החכ"ליוצרים מתחייב הספק לשפות את  

 האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.
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במידה והספק משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המכרז ותוכניות העבודה שלו, עליו   19.6
 לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. 

 אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת הספק על חשבונו.  19.7

הפעלת  בכל   19.8 לצורך  היוצרים  זכויות  בעל  להיות  ידאג  הספק  מטעמו,  ייחודית  תכנית  מציע  הספק  בו  מקרה 
 הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הספק.

. אם התוכנית מוצעת  לחכ"לבמקרה והספק טוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש   19.9
 להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז. במסגרת הצעתו למכרז זה עליו  

את    החכ"ל 19.10 הספק  יעביר  זה  במקרה  הפרויקט.  במסגרת  והתאמות  שינויים  הכנסת  לדרוש  רשאי  יהיה 
 . החכ"להזכויות על התוכנות המתאימות, לידי 

בכתב, יעביר הספק את כל התוכניות, התוכנות,    החכ"לתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של  ב 19.11
חשבים וכל חומר שבידו או בידי עובדיו, עובדים וכל ספק שירותים אחר, המועסקים במסגרת  יישומים ממו

 . החכ"להפרויקט, לידי 

 .  בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, חכ"להספק יידרש לעגן את זכויות ה 19.12

פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות )כולל כל המצאה    לחכ"לעל הספק למסור   19.13
חודשים מיום    6או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו( במשך תקופת ההתקשרות או תוך  

 סיומה. 

צרים  בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות זכויות היו 19.14
 , ללא תמורה נוספת כלשהי. לחכ"ל

 

 ין רוחני יקנ .20

 : שלהלן המשמעות הבאים למונחים יהיו זה בהסכם 20.1

, זכויות בסוד מסחרי לפי חוק  2007  -לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח  –  "זכויות קניין רוחני"
זכויות לפי חוק הפטנטים,  ,  1984-ד "תשמ,  ומשדרים  מבצעים  חוק  לפי  זכויות,  1999  -עוולות מסחריות, התשנ"ט

]נוסח חדש[, התשל"ב1967  -התשכ"ז , זכויות  לפי פקודת הפטנטים  1972  -, זכויות לפי פקודת סימני מסחר 
 והמדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת. 

 

 IPR- Intellectual Property)   רוחני  קניין  זכויות  באמצעות  להגנה  ניתן  אשר   מוחשי  בלתי  כל נכס  –  ידע  צרתו

Rights)לרבות עותקיו הפיזיים , . 

  לצורך  או  במהלך  שיפותחו  או   שיווצרו,  שיופקו  ההסכם  בתוצרי,  לה ומחוצה  בישראל,  הרוחני  הקניין  זכויות  כל 20.2
  פותחושי לתוצרים,    בנוגע  הזכויות  לרבות,  זה  מהסכם  כחלק  ל"לחכ  שיסופקו  השירותים  ועקב  ההסכם  ביצוע
גורמים שלישיים איתם יתקשר הספק  ידי  -ו/או על  וידי עובדי-ו/או על  הספקעל ידי    ,במהלך האירועים  וויוצג 

   .ל" החכ של ובלעדית מלאה בבעלות תהינההסכם זה,  לצורך ביצוע

אשר שייכות לצד    רוחני  יהא אחראי להבטיח את הבעלות הבלעדית כאמור, לרבות רכישת זכויות קניין  הספק 20.3
נוספת  שלישי ככל הנדרש כל פעולה  וביצוע  בזה,  וכיוצא  זכויות צד שלישי  או  נקיות מכל שעבוד או משכון   ,

 הדרושה לשם כך, על חשבונו.

בתוצרי ההסכם בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיו   ל" החכהספק מתחייב לעגן את זכויות הקניין הרוחני של   20.4
ותיו לפי הסכם זה,  במסגרת ביצוע התחייבויו/או עם מי שפועל מטעמו ו/או עם צדדים שלישיים עמם התקשר  

לא תיפגענה. בכל מקרה שהספק יכלול בתוצרי העבודה    ל"החכ כניות וקבלנים, באופן שזכויות  לרבות כותבי ת
תכנים שבהם זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים )כלומר, תכנים שלא הופקו, נוצרו או פותחו במהלך או  

כחלק מהסכם זה(, הספק מתחייב כי יבטיח את זכותו    ל" לחכרותים שיסופקו  לצורך ביצוע ההסכם ועקב השי
 נוסף. תשלום ולהפיץ יצירות אלה, כאמור בהסכם זה, ללא לפרסם,  להשתמש ל" החכשל 

,  הידע  תוצרי  את  ולהפיץ  לפרסם,  להשתמש  הזכות  ל"לחכ לספק ידוע ש,  מבלי לגרוע מהאמור,  ספק  הסר  למען 20.5
  תוך , הספק  הסכמת ללא, לנכון ל"החכ שימצא  מי ובאמצעות, לנכון ל" החכשימצא   דרך מקצתם, בכל או כולם

  ידוע כי אינו  היוצר כמתחייב לפי חוק זכות יוצרים. עוד למען הסר ספק, לספק  של  המוסרית  זכותו  על  שמירה
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  או  הפנימיים  לצרכיו,  ההסכם  צרכיול  ידו  על  שהוכן  חומר   ובכל  תכנים, מסמכים,  בתוכניות  להשתמש  רשאי
 .ל" החכמ מראש בכתב אישור קיבל כן אם אלא , אחרות עבודות  רכיולצ

, ישמור הספק על סודיות המידע,  1999- היה תוצר הידע סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט 20.6
 , מראש ובכתב. ל"חכ מה לא יעבירו לאיש ולא ישתמש בו ללא קבלת אישור

לשם סיוע בקבלת הגנה על תוצר הידע כאמור באמצעות    ל"חכש ממנו על ידי ה הספק מתחייב לעשות את כל הנדר 20.7
את כל החומרים    ל"חכ זכויות קניין רוחני, לרבות רישום הזכויות לפי העניין, בישראל או מחוצה לה, ולספק ל

ים  והכלים שעשויים לסייע בהגנה על תוצר הידע כאמור, לרבות המידע, המסמכים, הדגמים והתרשימים הקשור 
לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, יפויי כוח וכיו"ב,    ל" החכבתוצר הידע, ולחתום על כל מסמך שיידרש על ידי  

 לפי העניין. 

תוצרי    כל   את   ל"לחכ   הספק   יעביר,  בכתב  ל"החכ   של  ראשונה  דרישה   עם  מיד   או   ההתקשרות   בתום 20.8 כל  את 
 זה.  לביצוע הסכם הקשור אחר ההסכם וכן כל חומר

 כלשהו.   גורם אחרפר זכויות קניין רוחני של יא לא  ולפי הסכם זה ה  ומתחייב כי בביצוע התחייבויותי  הספק 20.9

גין ביצוע הסכם  ב,  ל"החכ כנגד    לכל דרישה או תביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני  והא אחראי לבדהספק י  20.10
היה  יהפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן שלם את דמי הנזק ו/או י הספקוכל הנובע מכך. או בנוגע לתוצרי הידע,  זה  

יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או    החכ"ל , מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום אשר  החכ"לחייב לשפות את  
  את   חשבונו  על  יחליף  וכןדרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד,  

 .   מפר  שאינו אחר בחומר המפר  החומר

 

 סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם .21

להסכם זה הינם תנאים עיקריים    19-20  -18  -17.2  -15  -14  -11  -8  -7  -6.1  -  5.23עד    5.1  מוסכם, כי סעיפים 21.1
לכל סעד ותרופה אחרים על   החכ"ל ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי בדרך זו או בכל דרך חוקית    החכ"לפי כל דין. כן יוכל  
   אחרת.

במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר הספק  בלי לגרוע מהאמור  מ 21.2
רשאי לדרוש את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב    החכ"ל,  את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן

זז את  החכ"ל תהא ראשית לק.  , וזאת, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחכ"ל על פי דיןבתשלום פיצוי מוסכם
 מסכום השתתפות העירייה.  סכום הפיצוי המוסכם  

    מוסכם:האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי  21.3

 מוסכם פיצוי אירוע

של    חות"בלו  עיכוב  .1 שלא    כניתותהזמנים  העבודה, 

 ל "החכ באחריות 

,  שני  ליום  5,000,  ראשון  ליום  ₪  2,500

 נוסף  יום לכל ₪ 7,500

)איחור /    הנדרשות  פעילויותה   הפעלת  בזמני  עמידה  אי  .2

 משך הפעלה קצר מהנדרש( 

 למקרה  ₪ 7,500

או בין התוצרים   תכניתוההתאמה משמעותי בין    חוסר  .3

לדוגמה שהוצגו טרם פתיחת האירועים לבין הדגמים /  

 התוצרים בפועל 

 ₪ למקרה   15,000

/ עיצוב העמדות לבין    הדגלולהתאמה בין השילוט /   אי  .4

 דרישות המיתוג 

 ₪  למקרה   10,000

₪ לכל ליקוי שלא תוקן במשך    5,000 בסדר ובניקיון בשעות הפעילות   ליקויים  .5

 ל "החכ שעה מרגע התראת נציג 
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התחייבויותיו על פי הסכם  ם לספק לא ישחררו את הספק מקיום  תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעי 21.4
 זה.

זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל    החכ"ל מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה   21.5
, ועל פי כל דין, לרבות  1970  -"א  סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל 

בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון    החכ"לפיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו )ופיצוי מוסכם שנגבה על ידי  
 הפיצוי בגין הנזק שיוכח(. 

 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.  21.6

ם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון  רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכ  החכ"ל 21.7
 .החכ"לתוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם  

יחזיר הספק    החכ"לידי  -בוטל ההסכם על 21.8 לעיל,  ,  את סכום השתתפות העירייה, ככל שקיבלבהתאם לאמור 
ה מההפרה  לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצא  החכ"לבצירוף הפרשי הצמדה, וכן רשאי  

 לפי כל דין.  לחכ"לוזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו  

, מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לרשותו  החכ"לעל פי הוראות כל דין, יהיה רשאי   החכ"לבוטל ההסכם על ידי  21.9
 לפי דין,  לבצע  את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו. 

 

 הפרות .22

, לאחר מתן התראה החכ"לם ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את  האירועים הבאילעיל,    מבלי לגרוע מהאמור

( ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה 7בכתב של שבעה )

 יסודית:

עיקול  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, וה 22.1
 יום ממועד ביצועם; 30או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי   22.2
 יום;   30כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהספק קיבל   22.3
החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו  

 יום; 30לחלוטין תוך 

משביעת רצון והספק לא נקט צעדים המבטיחים,    התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה  החכ"ל 22.4
 , את תיקון המצב;החכ"ללדעת 

 , לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם; החכ"להוכח להנחת דעתו של  22.5

אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה   22.6
 להתקשר עמו בהסכם;  החכ"לתית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת עובדה מהו

 

 כללי  .23

מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל מין וסוג שהוא,   23.1
 . החכ"ללעכב בידו איזה מן השירותים כלפי 

ם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה  רשאי לעשותו לפי הסכ  החכ"ל איחור או הימנעות מעשיית מעשה ש 23.2
 על כך במפורש. החכ"ל יתור על הזכות, אלא אם ויתר  ולפי הסכם זה, לא יראו כו   לחכ"ל

 מוסכם פיצוי אירוע

בלתי הולמת של המדריכים, או לבוש שאינו    התנהגות  .6

תואם את המיתוג שנקבע או אי עמידה בדרישות הסף  

 או השתתפות בהדרכה מוקדמת על ידי הספק  

  לכל   ₪  5,000,  ראשון  למקרה  ₪  3,000

 נוסף  מקרה

  ל " החכלהצעת מחיר שיקבל    בהתאם עמידה בדרישות הנגישות  אי  .7

   50%לתיקון הליקוי בתוספת 
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 אחריות משפטית  .24

הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר יגרמו   24.1
 רת מתן השירותים על ידו.  ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסג

מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט.    חכ"ל הספק פוטר את ה 24.2
בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה    חכ"להספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את ה

 ., בין ישירה ובין עקיפהכאמור

דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה    כלהספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי   24.3
 מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

 ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו לבדו ועל חשבונו. 24.4

הספק יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל נזק הנגרם   24.5
 ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.במהלך שהותו  

 

 ם  ענייני ניגוד 25

הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו לפי הסכם זה   25.1
ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או  

 לשם קבלת אישור.  לחכ"לבדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה לעו

,  כמתחייב מן העניין  החכ"ללמסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל    החכ"לכמו כן, במקרים בהם הגיע   25.2
 בהתאם לשיקול דעתו.  

 

 מלוא ההסכם  .26

כל הסכם, הבנה או הסדר   הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על
קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב 

 ובחתימת שני הצדדים. 
 

 סמכות מקומית .27

 .  ט המוסמכים במחוז מרכזסמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפ

 

 ההסכם המחאת  .28

פי הסכם זה, כולן או מקצתן,    -הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על   28.1
רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב    החכ"ל.  מראש ובכתבהחכ"ל  מת  אלא אם קיבל לכך את הסכ 

 ת החלטתו בעניין. להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק א

את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, יישאר הספק אחראי    החכ"לאישר   28.2
 למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.  החכ"ל כלפי 

  יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת / הסבת ההסכם במסירת החכ"ל  28.3
 הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין. 

 

 שונות .29

עובר   29.1 שנערכו  הסדר  או  חוזה  לכל  תוקף  יהיה  ולא  הצדדים,  בין  הוסכם  אשר  כל  את  ממצה  זה  הסכם 
 לחתימתו של חוזה זה. 

 שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.  29.2
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 שינוי .30

. ובכל מקרה של סתירה הצדדים  שני   של   החתימה   מורשי   ידי  על   ונחתם   אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש 
 בין הוראות הסכם זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה.

 

 ויתור על זכויות .31

ויתור וום פנים ואופן כ פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בש- ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-אי שימוש על
 מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא בכתב. 

 

 הודעות .32

ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה ידנית ו/או נשלחה   5כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת  

 לתו. בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קב

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

 , ראש העין.  11/1החברה הכלכלית לראש העין בע"מ, רחוב העבודה  :המזמין

 :  ______________________________________________________ הספק

 

 לראיה באו הצדדים על החתום: 

 

__________________                                                           

 הספק

 על ידי: __________ 

 

 

 בע"מ  החברה הכלכלית לראש העין
 



 

 עריכת ביטוחיםנוסח אישור  –  1נספח ג'
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 בות ביצוע נוסח ער -2נספח ג'

 ערבות ביצוע  - 2נספח ג'

 

 שם הבנק ________________ 

 ________________________   :מס' הטלפון

 מס' הפקס: ________________________ 

 

 כתב ערבות

 לכבוד  

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ ו/או עירית ראש העין 

 ____________ הנדון: ערבות מס'

 

למדד   , צמודים)ארבים אלף שקלים חדשים(  )ש"ח(    40,0000של  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל )להלן:   ועד  15.3.2022מהמדד הידוע ביום  (,  המדדהמחירים לצרכן )להלן: "

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(.    "(, מתאריך ___________סכום הערבות"

 

שנחתם עמו  "( בקשר עם חוזה  החייב אשר תדרשו מאת: ____________________________________)להלן "

 דשנות.  , גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלתכנון_8/22_  מכרזבמסגרת : 

הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי    יום מתאריך דרישתכם  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 _______ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  ________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________ 

 שם הבנק            

 

 

 ______________________    ________________________ 

 כתובת סניף הבנק       מס' הבנק ומס' הסניף      

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

  _____________                       ________________                       _____________ 

 חתימה וחותמת          שם מלא   תאריך           

 


