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 580302891  מתנ"ס גן יבנה  תאגיד מס'

הזמנה להציע הצעות

9  201  להפקת אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל וחג העצמאות     

 וצעצועים ביום העצמאות   כולל הפעלת דוכני מזון 

בגן יבנה 

02/2019     מס' 

19/02/2019תאריך: 

איש קשר למכרז 

מורן לוי אשת הקשר:  

052-6456535טל:  

moran.matnas@gmail.comדוא"ל :  

     

בלעדיות למזמין: מתנ"ס גן יבנה 

למעט  שהיא  מטרה  לכל  שימוש  יעשה  לא  מקצתו  או  חלקו,  או  כולו  ובתוכנו  זה  במסמך 
לצורכי מענה למכרז. 

(המזמין) .   מתנ"ס גן יבנה מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של מזמין  

בכל  להעביר  או  להשתמש  אין  על מכרז.  מידע  לצורך קבלת  למציע  ניתנים  המכרז  מסמכי 
צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה למכרז. 
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כללי              .    1

(להלן  –  "המזמין"), מזמין בזה מציעים, אשר מתקיימים בהם, תנאימרכז קהילתי גן יבנה   
להפקת אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות לרבות הפעלת הסף המפורטים להלן, להציע הצעות  

.)"השירותים" (להלן:   דוכני מזון ומכירת צעצועים 

תקופת ההתקשרות              .    2

(להלן:  10/05/2019ותסתיים ביום מרגע חתימת החוזה ההתקשרות עם הזוכה תחל ביום 
.)תקופת ההתקשרות""

ההצעה             .    3

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על ידי .1
שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם

המציע בלבד.
המכרז;   בחוברת  למפורט  בהתאם  להגיש  יש  ההצעות  הצהרה ובלוויית את   

 לחוברת המכרז.   בנספח א' החתומה על ידי המציע, לפי הנוסח המופיע  

המציע נדרש למלא, בצורה מלאה, את הצעת המחיר כפי שהיא מופיעה בנספח .2
גריעה - למעט הוספת המחיר א'   או  - תוספת  לחוברת המכרז, בלא כל שינוי 

. המוצע עצמו 
 .₪  בתוספת מע"מ  170,000מחיר המקסימום יהיה           

        מציע שלא מקיים הוראה זו - הצעתו תפסל על הסף. 

על המציע לתת הצעת מחיר למתן שירותי הפקת אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות .3
וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע לרבות הפעלת דוכני מזון וצעצוע  בגן יבנה,  2018לשנת 

 המפורטים בהצעת המציע.ע"פ המפרט המופיע והמצ"בהעבודות הנ"ל, 

 עותקים, על גבי הצעת המציע (בעט).2הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב- .4
כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת. 

הפעולות .5 כל  ומושלם של  ביצוע מלא  כולל  כי המחיר המוצע  בזאת  ומוסכם  מובהר 
וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות כולל הוצאות 

וכל הכרוך במתן השירותים נשוא מכרזהדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה, פריקה 
מוסף . זה  ערך  מס  למעט  החובה,  ותשלומי  המסים  ההיטלים,  כל  ו את  כל   את 

חלוקות הסיכון המפורטות במכרז. 
.המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו
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המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח .6
לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

מע"מ.7 יכללו  לא  המוצעים  ביצוע  המחירים  ביום  כשיעורו  לתשלום  (שיתווסף 
.התשלום) 

רכישת חוברת המכרז:              .    4

ש"ח    00      2 יימסר למציעים תמורת תשלום דמי השתתפות של  צורפותיו המכרז על  .1
(כולל מע"מ). סכום זה ישולם במזומן  או בשיק בנקאי בלבד במשרדי המזמין, 

יבנה 40      הרצל  ברחוב   גן  הטלפון  , במשרד של המזכירות בתיאום מראש במס'     
מיום     08-8571199 החל  יוחזר  24/02/2019  לא  ובשום מקרה הסכום האמור   ;

לרוכש, אפילו אם המכרז יבוטל. 

המזמין  ובאתר  המזמין  במשרדי  יוצג  המכרז  ממסמכי  עותק 
www.matnasganyavne.org /   .לעיון בלבד

מ  לקבל  ניתן  והכוונה  נוסף  לוי, הסבר  חוברת מורן  בראש  מצויים  שפרטיה/יו   
המכרז. 

הצעה .2 להגיש  יורשה  תמורתה  במכרז  ההשתתפות  דמי  את  שרכש  מציע  רק 
חוברת למכרז;   רכישת  להצעתו את הקבלה שקיבל בעת  לצרף  נדרש   והמציע 

.המכרז 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע. .3

כל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת, והם יפורשו באופן משלים - החלק .5
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים האחד את רעהו - והמונע סתירות כלשהן.  

במסמכי המכרז כולם או חלקם עד למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד 
ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים. 

סיכוני אי-בהירות:              .    6

הפירוט המצוי במכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל .1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה 
של המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה 

מצגי שהייתה  על  הסתמך  לא  הוא  וכי  והגשתה,  ההצעה  הכנת  לשם  נחוצה   
או אי- בעניין המזמין   זה. ממילא, לא תישמע מצד מציע כל טענה בדבר טעות   

שאינו  או  בו,  או המופיע  במכרז,  עניין הקשור  כל  לגבי  כלשהו  פרט  של  ידיעה 
מופיע בו. 

אי-בהירות במסמכי .2 של  הסיכון  כי  לכך,  הסכמתו  מביע  המציע  בהגשת הצעתו 
את  גם  משקף  בהצעתו  נקב  שהמציע  והמחיר  עליו;  יוטל  בהצעה  ו/או  המכרז 

הסיכון האמור. 

בהתאם .7 הצעותיהם  ולהגיש  המכרז,  מסמכי  את  בעיון  לקרוא  מתבקשים  המציעים 
, שינוי או חוסר סטייה לכתוב בו. את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל  

 זה יובהר: לעניין ) עשויים להביא לפסילת ההצעה.  סטייה (להלן יחדיו -  
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 מהותית מתנאי המכרז. סטייה המזמין אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום  .1

המכרז; .2 מתנאי  מהותיות  שאינן  מסטיות  גם  להתעלם  מחויב  אינו  המזמין 
וממילא גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה - על פי שיקול 

דעתו הבלעדי של המזמין. 

 לא מהותית - ירשה הוא סטייה החליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל  .3
שיקבע.   זמן  פרק  תוך  סטייתו  את  לתקן  תוקנה    לא למציע  פרק הסטייה   תוך   

 מהותית, ותביא לפסילת ההצעה. לסטייה הזמן האמור - תחשב היא  

ערבות בנקאית לקיום המכרז              .    8

ע"ס .1 אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  ₪ 5,000על  המזמין   לטובת 
 ימים מהמועד האחרון להגשת 90 (14/06/2019 להבטחת קיום המכרז בתוקף עד ליום

 הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע. ההצעות). 
למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או 

עסק.  המופיע  המחאת  בנוסח  להיות  הערבות  על  המכרז.    ה'       בנספח    לחוברת   
.הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור תפסל על הסף 

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית (הן לקיום המכרז והן להבטחת .2
קיום הסכם ההתקשרות) בתנאים הבאים:  

המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; . 1 

המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .2

להגשת.3 האחרון     המועד  חלוף  לאחר  למכרז  שהגיש  בו מההצעה  חזר  המציע 
ההצעות במכרז.

 אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן .4
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

פיצוי ולעניין  בערבות הבנקאית מהווה  הנקוב  הסכום  כי  בזה,  מוסכם  זה,   
מוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמין 

כתוצאה מסתברת של ההפרה. 

להוכיח,   המזמין  של  מזכותו  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  ניזוק  אין  כי 
בסכום הגבוה מסכום הערבות.  

המזמין יחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.  .3

הערבות .4 המצאת  לאחר  במכרז,  לזוכה  תוחזר  זה  סעיף  לפי  הבנקאית  הערבות 
הבנקאית לקיום חוזה ההתקשרות, כמפורט להלן. 
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:  ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות              .    9

למזמין ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו על פי  במכרז יהיה חייב להמציא    שיזכה  המציע 
בגובה   המכרז,  לתנאי  המצורף  ההתקשרות  עד   000,      30הסכם  בתוקף  אשר תהא   , 90ש"ח 

. הערבות תהא בנוסח המצורף להסכם  10/05/2019ימים שלאחר מועד העלאת המופעים ב-  
על  למזמין סמוך לאחר חתימת ההסכם  תומצא  לקיום ההסכם  האמור. הערבות הבנקאית 

ידי המזמין. 

:  הצהרות המציע, תנאי סף, מסמכים ואישורים           .    10

:   הצהרות המציע 

לגרוע  מבלי  זאת  אלה  הצהרות  המזמין  בפני  מצהיר  המציע  למכרז  הצעתו  בהגשת 
מהצהרות נוספות שלו במקומות אחרים בחוברת המכרז): 

 לספק למזמין, אם יזכה במכרז. יחויב כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא  .1

כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל  דין .2
העסקית;   פעילותו  הרשויות לניהול  וכל  הבריאות  משרד  העיריה,  מטעם  לרבות 

  יוכל להתקשר רק עם צדדים–בדוכנים להפעלת מזון וצעצועים  המוסמכות, ובנוסף, 
, ויינתן יתרון תעודת כשרות בת תוקף מטעם הרבנות בישראל שלישים אשר מחזיקים ב

.לתושבי גן יבנה אשר יעמדו בדרישות הדין 

ו/או כל מיהמציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא 
יפעל בהתאם לכל הוראות הדין בעניין ובפרט בהתאם לתקנות רישוי עסקיםמטעמו 

,  תקנות רישוי עסקים 1972( תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון ) , התשל"ב  – 
ומוצריהם), התשל"א  –  עופות   , דגים  להובלת בשר,  ,  צו1971(תנאים תברואתיים   

 וכל הוראת דין אחרת הדנה 1985הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון) , תשי"ח  – 
בהכנת מזון , עיבוד מזון , טיפול במזון , קירור מזון , הובלת מזון , וכן לבוש , ניקיון 

ובריאות העובדים , וכיוצ"ב.

כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי .3
המכרז.  

עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי .4 כי הוא 
המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך 

ביצוע התחייבויותיו האמורות. 

 קלון והוא עמן המזמין מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש .5
מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר
הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים ,

.2001התשס"א – 

וההתקשרות .6 הצעתו  הגשת  לצורך  הרלבנטי  המידע  מלוא  את  קיבל  הוא  כי 
כאמור  על סמך בדיקתו את המידע  וכי  ישיר,  זה באופן  מידע  כי בדק  בהסכם, 
כל  בעבור  והוגנת  מלאה  משום תמורה  ידו  על  המוצע  במחיר  רואה  הוא  לעיל, 
המזמין  בין  סיכון  חלוקת  כל  ובעבור  יזכה),  (אם  ובחוזה  במכרז  ממנו  הנדרש 

לבינו, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז. 

(לרבות .7 כלשהי  בהתחייבות  אחר  גוף  או  אדם  אף  כלפי  מחויב  הוא  אין  כי 
ההסכם   פי  על  להתחייבויותיו  המנוגדת  מותנית),  (אם עמו  שייכרת התחייבות   
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יזכה), או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי 
ההסכם לבין כל מחויבות אחרת. 

כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, .8
יזכה  (אם  תמורתו  וקבלת  החוזה  בביצוע  כרוכים  ושיהיו  וכו'),  לאומי,  ביטוח 

במכרז). 

שתכליתו .9 הליך  כל  נגדו,  להתנהל  צפוי  לא  ידיעתו  ולמיטב  נגדו,  לא מתנהל  כי 
ולא  וכי  וכיוצ"ב;  הליכים  הקפאת  נכסיה,  כינוס  מחיקתה,  החברה,  פירוק 
של  ביכולתו  לפגוע  עשויים  אשר  בסכומים,  משפטיות  תביעות  נגדו  מתנהלות 

המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז (אם יזכה בו). 

- המציע מתחייב להודיע  ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל  היה 
על כך למזמין לאלתר. 

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או .10
פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  לבצע כל 
מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא 
קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה 
להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין או נושא 
משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע כמי שהתחייב כלפי 
המזמין להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף 

אחר מטעמו המעורב בנושא. 

על המציע לצרף להצעתו תצהיר של מנכ"ל החברה, המעיד על התקיימות דרישות סעיף 
. לחוברת המכרז   '      ב       בנספח  זה; זאת לפי הנוסח המופיע  

תנאי הסף 
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זו מיועדת למציעים .11 מבלי לגרוע מתנאים אחרים המפורטים בחוברת המכרז, הזמנה 
העומדים בדרישות הסף הבאות, ולהם בלבד: 

תאגיד רשום כדיןכל ישות משפטית בין אם אדם פרטי ובין אם רשאים להציע הצעה,  .1
 : התנאים המפורטים להלן בכל  העומדים במועד הגשת הצעות, בישראל,

לפחות (החל מ  – חמש שנים ניסיון מוכח של .2 כולל)  2017  ועד  2012  במתן שירותי  
על המציע לצרף להצעתו . להוכחת העמידה בתנאי זההמכרז מסמכים המעידים על    

 עבודות דומות במהותן3  ניסיון המשתתף ועמידתו בתנאי זה. המשתתף יצרף פירוט של 
והיקפן לשירותים  נשוא המכרז. 

.של המציע עצמוהניסיון צריך שיהא  

המציע  משלושה המלצות .3 נתן  להם  קודמים  במהותם לקוחות  הדומים  שירותים 
.   לשירותי המכרז 

למכרז.     ד'  כנספח על המציע לצרף להצעתו המלצות בנוסח המפורט 

להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של ככל שהמציע הוא תאגיד -  .4
. למכרז ג'   כנספח המציע בנוסח המצורף 

: כדלקמןט'   כנספח להצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז .5
עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו (במבוא  להסכם),2המציע ישלים ב-   

ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף
במקור, חתומים  כשהם  ההסכם,  עותקי  את  ויצרף  לכך,  המיועד  במקום  ההסכם 

להצעתו. 

5להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית, לבקשת המציע, לפקודת המזמין, על סך  .6
עד  000₪, ימים ממועד אחרון להגשת הצעות)90   (14/6/2019  ליום ,  בתוקף  וזאת    

כדוגמה.  המצ"ב  הערבות  נוסח  לפי  במסגרתו,  המכרז  מסמכי  תנאי  מילוי  להבטחת 
הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר 
ספק, יודגש כי לא תתקבלנה ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת 

 לחוברת המכרז.    '      ה       בנספח   על הערבות להיות בנוסח המופיע  עסק.
מציע אשר לא יגיש הצעתו ערבות בהתאם לאמור בסעיף זה הצעתו תיפסל ולא תובא 

לדיון.

יעמוד  לא  שהמציע  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאי  יהיה  המזמין 
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות. 

על המציע לצרף להצעתו את מבלי לגרוע מדרישות אחרות המפורטות בחוברת המכרז,  .12
הבאים  תתקבל . המסמכים  לא   - המסמכים המפורטים  לה  יצורפו  ואלה הצעה שלא   .

המסמכים: 

הצהרת המציע, בנוסח המופיע בנספח א' לחוברת המכרז; .1

לחוברת /המשתתף  תצהיר  .2 ב'  בנספח  בנוסח המופיע  מנכ"ל המציע, 
המכרז; 
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לחוברת משתתף/  תצהיר  .3 ג'  בנספח  המופיע  בנוסח  המציע,  מנכ"ל 
המכרז; 

תעודת התאגדות מאומתת של המציע; ככל שהמציע הינו תאגיד -  .4

אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות ככל שהמציע הינו תאגיד - .5
החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם. 

רואה חשבון .6 או  פקיד השומה  שם המציע מאת  על  תוקף  בר  אישור 
ערך  מס  וחוק  מס הכנסה  פקודת  פי  על  ספרי חשבונות  ניהול  בדבר 

;1976מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז- 

תעודת עוסק מורשה על שם המציע; .7

קבלה של רכישת הזכות להשתתף במכרז; .8

 לחוברת המכרז;   ט'       נספח  הצעת מחיר על גבי  .9

המכרז  .10 לחוברת  המצורף  ההתקשרות  לחוזה       כנספח  הסכם  ב' 
ב-   ישלים  המציע  המציע 2כדלקמן:  שם  את  ההסכם,  של  עותקים   

וכתובתו (במבוא  להסכם), ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי 
תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד 

לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, להצעתו. 

 בהתאם לנספח הרצ"ב לחוברת המכרז אסמכתאות בעניין הניסיון של המציע .11
.  '  ד  כנספח 

בנקאית אוטונומית ע"ס .12   ₪  לטובת המזמין להבטחת קיום 5,000ערבות 
. 10/05/2019בתוקף עד ליום המכרז 

 ארגונים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או עסקיים, שלושה המלצות מלפחות .13
דומים מהמציע  על גבי המצורף לחוברת    נספח ד' אשר קיבלו שירותים 

.המכרז

, אשר תוגשצורך המכרזהודעה בדבר זהות איש הקשר מטעמו של המציע ל.14
 המצורף לחוברת המכרז. על ההודעה לציין: '  ח  נספח על גבי  

______________________________שם 

______________________________      תפקיד 

______________________________      מספרי טלפון נייד 

______________________________      מס' טל' משרד:

      מספר פקס' וכתובת: ______________________________ 

______________________________דוא"ל: 

:  הליך המכרז עד לשלב הגשת ההצעות 

ברורים ושאלות: .13

ב .1 לפנות,  רשאי  יהיה  המכרז  חוברת  את  שרכש  מציע  בלבד כל  (לכתובת מייל   
הקשור  ענין  בכל  בשאלות  או  להבהרה  בבקשות  המכרז),  בכותרת  הרשומה 

למכרז.  
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להפנות  .2 יש  השאלות  לוי לאת  שלהלן: מורן  המייל  כתובות  באמצעות   
moran.matnas@gmail.com

.03/03/2019המועד האחרון להגשת השאלות הוא   .3

אצל.4 אכן התקבלו  ששלחו  הבהרה  בקשת  ו/או  שאלה  כי  לוודא  המציעים  על  חובה 
המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה
לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של 

השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור. 

ליום  .5 עד  המכרז  רוכשי  לכל  יועבר  לשאלות  מענה  בשעה 07/03/2019מסמך   
14:00.

יישלח, .6 נפרד מתנאי המכרז, והוא  מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי 
כאמור, לכל מי שירכוש את מסמכי המכרז. 

של .7 בתוכנו  כלשהו  ספק  או  התאמה  אי  שגיאה,  סתירה,  שמצא  שסבור  מציע 
המכרז או סעיף מסעיפיו - מתבקש להודיע על כך למזמין, בכתב, ללא דיחוי. 

למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לבירורים בעל-פה. .8

:תוקף ההצעה .14

של  .1 לתקופה  בתוקף  יום 90ההצעה תהיה  להגשת       שנקבע  האחרון  מן המועד   
ההצעות. 

פקיעת .2 מועד  לפני  לגביהן  ולהחליט  את ההצעות  לשקול  מתחייב  אינה  המזמין 
תוקפן. 

לתקופה .3 ההצעות  תוקף  להארכת  בבקשה  למציעים  המזמין  פניית  של  במקרה 
תוקף  את  להאריך  האם  להחליט  בחירתו,  לפי  רשאי,  מציע  כל  יהיה  נוספת, 

הצעתו; אם לאו; כאשר: 

i( .הוארך תוקף ההצעה - יהיה הדבר בתנאי המכרז

ii( הארכתה על  למזמין  הודיע  לא  או  הצעתו,  תוקף  להאריך  שסרב  מציע 
כמבוקש - לא ישתתף בהמשך תהליך הבחירה של ההצעות. 

מסירת ההצעות: . 15

שברחוב  15.1 המזמין  שבמשרדי  המכרזים  בתיבת  להכניס  יש  ההצעות  40      הרצל  את 
יבנה  גן  מיום    _      מתנ"ס  יאוחר  לא  יוגשו  ההצעות  השעה 9      14/3/201  עד  תאריך    

.הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא תידון . 12:00

ההצעות; 15.2 להגשת  האחרון  המועד  את  לדחות  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי  יהא  המזמין 
ואם יחליט לעשות זאת - יודיע הוא על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, מיד עם קבלת 
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הערבות  לתוקף  המעודכן  התאריך  את  המזמין  יציין  זו  בהודעתו  בנושא.  החלטה 
הבנקאית. 

הגשת ההצעות          .    15

אישית,  במסירה  להפקיד  יש  לעיל,  המפורטות  לדרישות  בהתאם  סגורה הצעות  במעטפה 
למתן שירותי הפקת אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום  16/2018נושאת ציון מכרז מס' 

 גן יבנה. 40גן יבנה ברחוב הרצל  מתנ"ס  וכתובת המזמין, בתיבת המכרזים של העצמאות 

בחינת ההצעות          .    16

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת .1
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות .2
שלדעת  המכרז  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  או  ותנאיה,  ההצעה 

המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת .3
ההצעות. 

כל הצעה שהיא .4 או  ביותר  הזולה  לקבוע את ההצעה הכוללת  אינו מתחייב  המזמין 
את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים לפצל כזוכה. המזמין רשאי 

ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את
ו/או  כל טענה  ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים  לגבי חלק מהשירותים  המכרז 

תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה.

המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים .5
ו/או  חסר  מידע  להשלים  ו/או  נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים 
אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת 
והצעתו  המקצועי  ניסיונו  הכלכלי,  חוסנו  המציע,  את  לבחון  מנת  על  וזאת  ההצעות 

במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל. 

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי .6
המידה המפורטות  עפ"י אמות  תיבדק  הסף  בדרישות  שעומדת  לעיל. הצעה  שפורטו 

להלן: 

במטרה .7 ביותר,  לו  המתאימה  ההצעה  בחירת  על  להחליט  רשאי  יהיה  המזמין 
בתנאים  עמדו  אשר  המציעים  מבין  היתרונות  מירב  את  לעצמו  להבטיח 

המוקדמים; וזאת על פי אמות המידה הבאות: 

יהווה  האיכות ניקוד  .8 ההצעה  של  מהרכיבים 30%  יורכב  והוא  הכולל;  מהציון   
הבאים: 
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i(  מתוך  %  15 הגוף המציע   מניסיון התרשמות)הציון הכולל); 100% 

ii(   מתוך  %  15איכות המלצות המציע) הציון הכולל); 100% 

 מהציון הכולל.  70% יהווה  הצעת המחיר ניקוד  .9

  ₪  בתוספת מע"מ  תיפסל על הסף ולא תובא170,000הצעת מחיר העולה על סך כולל של 
לדיון.

 יהיה כדלקמן:   בדיקת ההצעות תהליך  .17

עמידת ההצעות השונות בתנאי בשלב ראשון 9.1 יבחן את  כאמור לעיל המזמין   
הסף שהוגדרו בחוברת המכרז. הצעות שלא עמדו בתנאי הסף - יפסלו.  

 יבחן איכות ההצעה.  בשלב השני 9.2

השלישי 9.3 להצעות.  בשלב  משוקלל  ניקוד  ויינתן  המחיר,  הצעות  תפתחנה   

לבחור .18 ולא  המכרז  את  לבטל  מוסמך  יהא  המזמין  לעיל,  המתואר  התהליך  בסיום 
בהצעה זוכה כלשהי; זאת, בין היתר, במקרים הבאים: 

בחירת .1 בהליך  או  המכרז,  בהליך  מהותי  פגם  שהתקיים  מצא,  המזמין  כאשר 
ההצעה הזוכה; 

לאחר .2 להשתתפות,  המוקדמים  בתנאים  חוסר  או  טעות  המזמין  גילה  כאשר 
קבלת ההצעות; 

ביטול .3 באופן המצדיק, לדעתו,  צרכי המזמין,  או השתנו  נסיבות,  שינוי  חל  אם 
הליך ההתקשרות;  

את .4 מצדיקים  הם  כי  סבורה,  המכרזים  שוועדת  פגמים  נפלו  ההצעות  בכל  אם 
פסילת הצעות; 

אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל, או להדברות בין .5
המציעים. 

נותר  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם בכל שלב משלבי המכרז המזמין ימצא כי 
מציע יחיד משום שיתר המציעים נפסלו על הסף, יהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של 

המציע הנותר או לבטל את המכרז. 

 :  הודעה על זכיה וכריתת החוזה               .    19

לזוכה/ים תימסר על כך הודעה בכתב..1
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מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה. תצורף הערבות הבנקאית .2
שהומצאה על ידו עם הצעתו. 

הזוכה, .3 למציע  כך  על  המזמין  כלשהי  –  יודיע  זוכה  הצעה  קבלת  על  הוחלט 
ההסכם.  פי  על  התחייבויותיו  להבטחת  בנקאית  ערבות  להמציא  ממנו  וידרוש 
סמוך לאחר העברת הערבות הבנקאית יחתום המזמין על ההסכם שאותו מציע 

צירף להצעתו. מועד כריתת החוזה יחשב למועד בו המזמין חתם עליו. 

,ה' לא העביר המציע שהודע לו על זכייתו ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לסעיף  .4
יודיע לו המזמין על ביטול זכייתו ויפנה למציע שזכה בניקוד השני הגבוה ביותר, 

 וכן הלאה. בסעיף ה' ויחזור על התהליך המתואר  

'  ג   נספח בנוסף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט ב-.5
מהמעמד בו קיבל ימים 7לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך  

הודעה מהמזמין על זכייתו. 

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את.6
הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת לאחר 
שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה בהתאם 
להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל 

דין. 

וכן .7 בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה 
למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד 

שיגרם לו בגין כך. 

על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, כשהוא חתום כמפורט לעיל. .8

ההצעה .9 (פרוטוקולים,  המכרז  במסמכי  לעיין  זכאי  יהיה  במכרז  משתתף  כל 
.1987הזוכה וכו') בהתאם להוראות תקנות העיריות (מכרזים) -  

:ביטול המכרז           .    20

בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין 
תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה, בכל אחד מהמקרים הבאים: 
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מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה שהייתה .1
אמורה להיות הזוכה; 

במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים להשתתפות; .2

חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך .3
ההתקשרות; 

אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או להדברות בין המציעים;.4

המזמין לא יהיה אחראית לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות .5
לעיל. 

:  הוראות נוספות 

:זכויות קניין .21

- הם קניינו המוחלט .1 חוברת המכרז, תוכנה, הנספחים לה, ו/או כל חלק מאלה 
ההצעה  הגשת  לצורך  שלא  באלה  שימוש  כל  לעשות  אין  המזמין.  של  והגמור 

במכרז. 

שימוש .2 יעשה  שהמזמין  לכך,  הסכמתם  מביעים  המציעים  הצעתם,  בהגשת 
בהצעתם ובמידע הכלול בהצעה - לכל צורך הקשור בפעילות המזמין. 

בכבוד רב,

ועדת מכרזים 

מתנ"ס גן יבנה. 

דף עזר למשתתף - תאריכים חשובים וריכוז המסמכים : 
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תאריכים חשובים: 

24/02/2019מועד תחילת מכירת המכרז הוא  .1

03/03/11המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הוא   .2

 .07/3/2019 מענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום  .3

.12:00      שעה         14/3/2019       עד ליום  מועד הגשת ההצעה .4

 א'   נספח 
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להפקת אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות לרבות הפעלת דוכני מזון  הצעת המחיר של המציע 
02/19  במסגרת מכרז מס'   וצעצועים 

)המזמין"  (ע"ר)  (להלן : " מרכז קהילתי גן יבנה ___________ אל: 

מאת : ________________________________________________________ 

נספחיו, הצעתנו לאספקת  על  תנאי החוזה  ואת  שקראנו את מסמכי המכרז  הינה שירותי המכרזלאחר   
כדלקמן : 

 ₪ בתוספת מע"מ תפסל על הסף ולא תובא לדיון.170,000*** ידוע לי כי הצעה שעולה על סך כולל של 

מפרט טכני - הפקה יום העצמאות +ערב יום הזיכרון + ערב שירי לוחמים

04/05/2019  ערב שירי לוחמים         .    1

מהנסד בטיחות1

מהנדס חשמל2

 כסאות 1000אספקה ופיזור של  3

צצותי מע"ר3  אמבולנס (+  –מד"א 4 )

)07/05/2019  .ערב יום הזיכרון  ( 2

סה"כתחוםכמויות

  כולל תיק אירוע וסקר סיכוניםמהנדס בטיחות1 

מהנדס חשמל1

 צוותי מע"ר)3מד ”א  – אמבולנס (+  1

 ו/או על   שעות)X 6 מאבטחים 10אבטחה + סדרנות    ( 6**10
פי דרישות משטרה

 מסכי לד) 2(או  + מקרן + צלם מופע 4/3מסכים  2  
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כיסאות+ פריסה+ קשירה1000

 צופים  2000הגברה+ תאורה+ מפרט במה לכ- 1

החלטה על המפעיל בשיתוף עם המתנ"ס

אבוקות50

מחסומים רגילים70

09:00-12:00    שעה 08/05/19  .טקס בית העלמין  3

ציוד הגברה בסיסי. שתי עמדות הגברה1
–לשתי חלקות נפרדות בבית העלמין 

מיקרופון + וסטנד + חיבור למחשב מיציאה
אחת לשתי הנקודות

 צוותי מע"ר)3מד ”א  –  אמבולנס (+  1

08/05/19  .ערב יום העצמאות (4

סה"כ לקוח תחום פירוט

 + כולל ליויי כל האירועמהנדס בטיחות1
מבחינת רישי ןמשטרה +סקר סיכונים

מהנדס חשמל1

כולל
כבאית 

 כולל אגרהאישור כיבוי אש

 או מה שידרש על ידי מד"אמד"א (אמבולנס)2

מאבטחים רמה א' + סדרנות + מאבטחים8  *70*
/ או לפי דרישות המשטרה.קידמת במה

צילום במעגל סגור לפי דרישות המשטרהצילום
ובעמדה כפי שתדרוש משטרת ישראל 

 + צלם מופע  (כולל מקרן4X6  מסכים גודל  2 2
 אנסי ולומנס)6000

מופע זיקוקין דינור לפי מפרט מצורף* 
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100 

100 

25

10

10

3000

100

100

500

65פגזים קוטר  

75פגזים קוטר  

100פגזים קוטר  

150פגזים קוטר  

125פגזים קוטר  

פיצוצים  

פצצות פאן

פיצוצי עץ קוקוס 

פצצות צבעוניות  

*המציע יערוך סיור מקדים עם נציג המתנ"ס / 
מועצה בערב יום העצמאות לספירת הזיקוקים.

 דק'. 12מופע הזיקוקים יארך לפחות 

כיסאות - הובלה, פריסה, קשירה, איסוף1000
ושמירה על כל הציוד עד לפינוי

 שירותים כימיים3

מחסומי לחץ25

מחסומים רגילים120

 צופים,5000מערכת הגברה ותאורה מותאמת לכ-
בהתאם לדרישת האמנים  (לפי מפרט טכני שישלח)

טמ"ס     (מערכת מעגל סגור) 2     

KVA250  רובוטים – מפצלים)15גנרטור (כולל 

שירותי גרר1

נציג מתאם מאחורי הקלעים

מסך, מקרן והגברה לעמדת קומזיץ

*המפיק הוא האחראי להצבת דוכני מזון ורוכלות והקשר איתם לחלוטין, כמו כן מחוייב לכמות 
דוכנים אשר תדרש ממנו בפגישות 

*המפיק יגיע לישיבות עם צוות ההפקה של המועצה ככול שידרש. 
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*המפיק יעמוד בדרישות משטרת ישראל

         סה"כ כללי ________________  (ללא מע"מ)

 ₪ בתוספת מע"מ תפסל על הסף ולא תובא לדיון.170,000*** ידוע לי כי הצעה שעולה על סך כולל של 

חתימה וחותמת המציע (על גבי כל עמוד)_________________________ 

תאריך:____________________

לביצוע מלא .1 וכוללת את כל הדרוש  על התנאים שבמסמכי המכרז  לעיל מבוססת  הצעתנו 
ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות. 

אנו מצהירים כי  המחירים המוצעים על ידינו כוללים : .2

, לרבות אךאספקת שירותי המכרזאת כל החומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם .1
 לאמור במסמכי המכרז ועל פי כלהובלה, פירוק, הקמה, ארגון, וכיוצ"ב בהתאם לא רק, 

דין. 

התחייבויותיו .2 ביצוע  לשם  עובדים  בהעסקת  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  כל  את 
בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין. 

 עד למקום היעד ואת כל ההוצאות הכרוכות בהובלת ציודאת העלות הכוללת של הובלת ה.3
הובלתם, העמסתם ופריקתם. ובכלל זה גם עבור   כאמור, לרבות העסקת עובדים ציודה 

כל הוצאותיו האחרות , מכל סוג שהוא , אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או .4
מכללא , לרבות על פי כל דין. 

המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים
חלק בלתי נפרד מהצעתו. 

_______________________                                          ___________________
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חתימת המציע:                             תאריך: 

ב'  נספח 

הצהרות והתחייבויות המציע

לכבוד 

מרכז___________________________ 

א.נ.,

, לרבות2019  הפקת אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל וחג העצמאות   הצהרת המציע במסגרת  
 02/2019     '  הפעלת דוכני מזון וצעצוע מכרז מס

אם המציע הינו תאגיד:  יש למלא: 

כתובת רשומה מס' חברה שם התאגיד 

(להלן - "המציע") 

ומר   ,_________________ ת.ז.    ,________________ מר  המציע,  של  החתימה  מורשי  אנו 
_________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, בשם המציע, כי:

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

ת.ז.  /גב' מרהח"מ,  י אנ    ,________________ לאחר שקראתי  "המציע")  ___________(להל: 
 בזאת, כי:המצהיר/ בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז 

 

המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל.1
האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי

הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

שבמסמכי .2 כל הדרישות  על  עונה  הנדרשים מהמציעים, והצעתו  בכל התנאים  המציע עומד 
ת בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה את השירו המכרז. המציע מקבל על עצמו לספק 

ההתקשרות. 
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כולל)  2017  ועד 2012חמש שנים לפחות (החל מ  – ניסיון מוכח של .3 .במתן שירותי המכרז 
מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף   על המציע לצרף להצעתו להוכחת העמידה בתנאי זה

עבודות דומות במהותן והיקפן לשירותים3  ועמידתו בתנאי זה. המשתתף יצרף פירוט של   
נשוא המכרז. 

.של המציע עצמוהניסיון צריך שיהא  

המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לביצוע .4
ממנו  מונעת  אשר  דין  פי  על  מניעה  כל  על  לו  ידוע  ולא  במכרז,  הנדרשים  כלל השירותים 

התקשרות בהסכם על פי  המכרז. 

פי .5 על  בהסכם  התקשרות  ממנו  מונעת  אשר  דין  פי  על  מניעה  כל  לו  ידועה  לא  כי  
המכרז.  

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי  המכרז .6
ביצוע  לצורך  המתאים  האדם  וכוח  המיומנות  את  לו  יש  וכי  לו;  הנלווה  וההסכם 

התחייבויותיו האמורות. 

עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא .7 המזמין מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא 
מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות 

.2001החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א – 

המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, ההתקשרות בהסכם (אם יזכה),  .8
ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטול על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז). מבלי לגרוע 

מכך, מוצהר כי:

המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;.1
הרשויות .2 של  אחרת  דרישה  וכל  התקנות  החוקים,  הנהלים,  כל  את  בדק  המציע 

המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז; 

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה .9
מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין 

המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז. 

המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית) .10
 (אם יזכה), או העלולה לשים אותו במצבעמו  שייכרת המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם 

של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.
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המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, .11
וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה, כינוס .12
בהיקפים  משפטיות  תביעות  נגדו  מתנהלות  לא  כן,  כמו  וכיוצ"ב.  הליכים  הקפאת  נכסים, 
כספיים אשר עלולים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי

המכרז (אם יזכה בו). 

הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. המציע אינו רשאי לגלות את פרטי .13
הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או 
תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר 
במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או 
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של
כמי  המציע  ייראה  כן  מטעמו.  גורם אחר  כל  או  שלו  עובד  ו/או  משרה  נושא  או  המזמין 
שהתחייב כלפי המזמין להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו 

וכל גוף אחר מטעמו המעורב בנושא. 

יום 90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך .14  
מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש
הערבות  כי  מסכימים  אנו  בהתחייבויותינו  נעמוד  לא  כלשהי  ומסיבה  היה  המכרז.  בתנאי 
הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים 

מוסכמים וקבועים מראש.

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו.15 כי ההצעה הינה  אנו מצהירים 
מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע  על כך .16
למרכז לאלתר. 

אישור עו"ד 

ו-  ______________________ ה"ה  בפני  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  אני 
- ו   ,____________________ מספר  ת"ז  נושאי   ,_____________________
____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת,
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו 

עליה בפני. 

  ______________________, עו"ד 
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ג'       ספח        נ 

הצהרת והסכמת המציע 

למכרז המרכז _____________________ שמספרו _________- 

(להלן - "המכרז") 

לכבוד:  

מרכז _________________ 

(להלן - "המרכז") 

פרטים 

שם התאגיד  מס' חברה  כתובת רשומה 

(להלן - "המציע") 

ומר   ,__________ ת.ז.    ,_________________ מר  המציע,  של  החתימה  מורשי  אנו 

_________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, ביחד ולחוד ובשם המציע, כי: 

משתתף שאינו תאגיד:  

 בזאת כי: ה  מצהיר/ _________________ מר _________________,  ת.ז.  אני הח"מ, 

ובעצם בזאת מוגשת  .1 המכרז,  לתנאי  בהתאם  מוגשת  ההצעה  למכרז.  המציע  הצעת   

הגשתה המציע מקבל על עצמו את כל תנאי המכרז (לרבות מסמך השאלות והתשובות 

ופרוטוקול מפגש המציעים), ואת כל תנאי החוזה שצורף למכרז (אם נזכה בו). 

וקיבלנו הבהרות .2 ותנאיו  נספחיו, הבנו את כל סעיפיו  על כל  בעיון את המכרז,  קראנו 

מצדו לגבי כל נושא שבספק. המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות לא נכונה  

את תנאי המכרז והחוזה. 

המרכז, .3 לבין  בינו  ההתקשרות  הסכם  לנוסח  לרבות  המכרז  תנאי  לכל  מסכים  המציע 

והמציע מתחייב למלא את כל דרישות המכרז והחוזה, ובכלל זה המציע מתחייב כי כל 

הנדרש בפרויקט יסופק, יותקן ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז. 
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(יעביר) לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז, .4 המציע מתחייב כי לא ימחה 

כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז. 

מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז. .5

תאריך: ___________ 

________________ _________________

שם:  שם: 

ת.ז.:  ת.ז.: 

אם המשתתף הינו תאגיד עליו למלא חלק זה 

אישור עו"ד 

 ,____________________ מרח'   ______ מ.ר.   ,________________ עו"ד  הח"מ  אני 

קיבל  ח.פ.____________    _______________________ (שם)  התאגיד  כי  בזה  מאשר 

כדין להגיש הצעה במכרז, לחתום על הסכם ההתקשרות שמכרז ולחתום על מסמך  החלטה 

________________ ו- ________________ חתמו על הצהרה זו  זה.  הנני מאשר כי ה"ה 

על  וגם  זו  על הצהרה  גם  ולחתום  את ההצעה,  להגיש  והם המורשים מטעם התאגיד  בפני, 

הסכם ההתקשרות שבמכרז. חתימתם על הצהרה זו ועל הסכם ההתקשרות, בצירוף חותמת 

התאגיד, מחייבת את התאגיד. 

________________ _________________

תאריך  חתימת עו"ד 

ד'  נספח 
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טופס חוות דעת ממליצים: 

:   חוות הדעת ניתן בנוגע למציע 

שם המציע: 

(להלן: "המציע") 

שם נותן חוות הדעת:  

כתובת רשומה מס' חברה שם התאגיד 

(להלן: "הלקוח") 

הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח. .1

תאריכי ביצוע ומיקומם

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

___________________________________________________

 שסופק?   שירות נהנו מה השירות האם צרכני

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________

 וכו')?    ה, הקמה,   יש להתייחס גם לזמן הגע (השירותהאם במהלך השירות היו תקלות עם 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________________________________

האם ניתן פתרון משביע רצון לבעיות, ואם כן נא לפרט את הטיפול ? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________

מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______

דקות, על מנת20אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד .2  
לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע.  

במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:
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כתובת: 

מס' טלפון: 

מס' פקס:

מידע  לקבלת  קשר  איש  שם 
נוסף על המציע: 

תפקיד איש הקשר:

מהות הקשר בין איש הקשר 
למציע: 

טל' של איש הקשר:

דוא"ל של איש הקשר:

 

____________________________
      הלקוח  

ה'  נספח 

נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה 

תאריך : __________ 

לכבוד 

_____________

 (להלן - המרכז) 
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א.ג.נ., 

הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________ 

כל סכום בגבול הסכום של   (במלים:   5,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  חמשת ש"ח 
שקלים  מאת אלפים  לכם  להגיע  העשוי  או  המגיע  הערבות")  "סכום  (להלן:   (

______________________ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מס' _________  שפורסם 
על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו למכרז. 

הלשכה  ידי  על  לעת  מעת  שיתפרסם  כפי  לצרכן,  המחירים  למדד  צמוד  זו  ערבות  סכום 
גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב  כל  המרכזית לסטטיסטיקה או 
פורסם ביום ________________,  ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר 

שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.  

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 
תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו 

לא יעלה על סכום הערבות. 

להגיע  פיה צריכה  על  דרישה  וכל  בכלל,  ועד  ליום _______  עד  זו תישאר בתוקפה  ערבות 
בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 

_____________________________________________________               

          כתובת הבנק                              חתימה שם הבנק 
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נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם 

תאריך : __________ 

לכבוד 

מרכז ____________________ 

א.ג.נ., 

הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________ 

שים שלו  ש"ח (במלים:  30,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של  
מאת  לכם  להגיע  העשוי  או  המגיע  הערבות")  "סכום  (להלן:  ש"ח)  אלף 

שנחתם   ההסכם  עם  בקשר  "הספק")  (להלן:  בעקבות עמו ______________________   
זכייתו במכרז מס' __________ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של הספק 

כלפיכם, במסגרת ההסכם. 

הלשכה  ידי  על  לעת  מעת  שיתפרסם  כפי  לצרכן,  המחירים  למדד  צמוד  זו  ערבות  סכום 
גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב  כל  המרכזית לסטטיסטיקה או 
פורסם ביום ________________,  ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר 

שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.  

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 
תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו 

לא יעלה על סכום הערבות. 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע 
בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 

__________________________________________________________

           כתובת הבנק                              חתימה                שם הבנק 

 ו'       נספח 
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תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ _____________ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר בזה 

כדלהלן: 

").המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא המציע  (להלן: " .1

  וההגדרות המצויות 1976תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  – .2
למכרז. 

עד למועד ההתקשרות, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו .3
ביותר משתי עבירות  –  הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת 

לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר. .4

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת  .5

שם מורשה תאריך 
החתימה 

חותמת חתימה 

אישור 

בפני  הופיע   _________ ביום  כי  בזה,  מאשר  דין,  _________עורך  מטה,  החתום  אני 
ולאחר   __________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  שזיהיתיו   / אישית  לי  המוכר   .___________
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. 

חתימה וחותמת עורך הדין תאריך 

ז'  נספח 

תצהיר
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אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים 

הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, מצהירה בזה בכתב כדלקמן: 

(להלן  –.1  ___________________________ בתאגיד  שליטה  כבעלת  משמשת  אני 

"התאגיד"). 

ברשותי ______ אחוזים מ _________________ (יש לפרט סוג אמצעי השליטה) בתאגיד .2

הנ"ל. 

הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

אישור 

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, ________________, הופיעה בפניי 

מס'  _________ דרכון   / זהות  תעודת  לפי  בפניי  עצמה  שזיהתה   ,______________

_________________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת, שאם לא תעשה כן תהא צפויה 

לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט, אישרה את נכונות האמור בתצהירה זה

וחתמה עליו בפניי. 

ח'  נספח 
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פרטי איש קשר 

שם איש קשר מטעם המציע 

לביצוע השירות: 

תפקיד איש הקשר:

מס' טלפון תאגיד: 

מס' פקס:

כתובת 

טל' של איש הקשר:

טל' נייד של איש הקשר: 

דוא"ל של איש הקשר:

נספח ט'

 ס כ ם       ה 

שנערך ונחתם ב___________ ביום __________ 

שם המפיק: ________________ מספר ת.ז.:_____ בין: 

במקרה של חברה: מספר ח.פ.: ________________ 

באמצעות מורשי החתימה: 

______________ ת.ז. ___________ 

______________ ת.ז. ___________ 

")/נותן השירותים המפיק (להלן - " 
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מצד אחד 

 __________________–מרכז  לבין: 

: ה ע"י מורשי החתימה מטעמ 

 ת.ז. ____________ שם: ____________ . 1

 ת.ז. ____________ שם:_____________ . 2

")מרכז (להלן - " 

מצד שני 

;תאגיד משפטי המאוגד, רשום ופועל כדין בישראל ומרכז ____________הוא  הואיל 

את והואיל  זה  ובכלל  תרבות,  אירועי  המרכז  מקיים  השוטפת,  פעילותו  ובמסגרת 

");אירוע  "–אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות (להלן  

עוסק  והואיל  ו והמפיק  וכדומה י בבימוי אירועים, כתיבה, ער בהפקה  והוא כה הלחנה   ,

לצורך הפקת האירוע המרכזי;  ים מצהיר כי לו הידע הכישורים והניסיון הדרוש 

בתאריך והואיל  המרכזי,  האירוע  את  לקיים  עתיד  ומרכז 

____________ב____________; 

ומרכז הכריז על המפיק כזוכה בהליך הזמנת הצעות להפקת האירוע המרכזי והואיל 

שקיים מרכז; 

ובעקבות זכייתו של המפיק, כאמור, על הצדדים לחתום על הסכם התקשרות והואיל 

מחייב ביניהם, וזאת בהתאם לתנאי מסמך הזמנת ההצעות אשר מהווה חלק 

בלתי נפרד מהסכם זה; 
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לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה.  .1

הכותרות בהסכם זה באו לשם נוחיות הקריאה בלבד ואין להסתמך עליהן בפירושו ו/או .2

בביאורו של הסכם זה. 

המפיק       של        התחייבויות        הצהרות ו           .    3

המפיק מצהיר כי הוא פועל כדין בישראל, בתחום הפקת האירועים. המפיק מצהיר, .1

כי אין כל מניעה משפטית ו/או אחרת מקיום מלוא התחייבויותיו כלפי מרכז, על פי 

בהתנהלותו  והקשור  הכרוך  בכל  דין  כל  הוראות  אחר  ממלא  הוא  וכי  זה,  הסכם 

ובעיסוקו בתחום הפקת האירועים. 

ול הפקת האירוע המרכזי המפיק מתחייב להיות אחראי ל .2 ולצורך כך ביצועו בפועל,    

 למתן כל השירותים הדרושים לצורך ביצוע ההפקה. במסגרת זו, ומבלי יהא אחראי 

ו  לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה המפיק אחראי גם על כל אלה:  כתיבת תחקיר 

העמדת   כנדרש,  קיים  חומר  ליקוט  או  המרכזי חומר  ליהוק האירוע  הבמה,  על   

פירוטכניקה, פירוק והתקנה המשתתפים ובימויים למופע, תכנון הבמה והתפאורה,  

ביצוע הגברה ותאורה, ניהול הבמה, הקרנה, סרטים, אביזרים של מתקנים שונים,  

האירוע המרכזי, לרבות הפעלת דוכני מכר וצעצוע. והפקה בפועל של  

המצורף .1 במפרט  הקבועים  והתכנים  הפירוט  פי  על  תהיה  המרכזי  האירוע  הפקת 

ועל פי הפרטים הקבועים ,  נספח א' להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומן כ   

בהצעה שהגיש המפיק ואשר הוכרזה כזוכה במסגרת הליך הזמנת ההצעות. העתק 

כ  ומסומן  ממנו,  נפרד  בלתי  כחלק  זה,  להסכם  מצורף  המפיק  ב' מהצעת  .  נספח 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי מרכז רשאי לדרוש מאת המפיק 

עצמו  יתאים  והמפיק  קיומו,  למועד  עד  וזאת  האירוע,  במפרט  שינויים  להכניס 

של  מסגרת התקציב  הגדלת  כלשהי.  תשלום  תוספת  ללא  וימלאן,  אלה  לדרישות 

מורשי  של  בחתימתם  ובכתב,  מראש  באישור  ורק  אך  תיעשה  המרכזי  האירוע 

לבצע  כי דרישה של מרכז  אצל מרכז. למען הזהירות מובהר,  זה  לעניין  החתימה 

ונסיבות,   לא שינויים במתווה האירוע   בכל מקרה  תחשב כאישור להגדלת תקציב,   

ורק אישור ספציפי לעניין זה, שניתן כאמור לעיל, ייחשב כאישור תקף. לפיכך, לא 

אלא אם התוספת  תוספת תקציב,  בגין  דרישה של המפיק  ו/או  כל טענה  תישמע 

אושרה כאמור לעיל. 
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ציין המפיק .2 אותם  אשר  נותני השירותים  תהיה באמצעות  הפקת האירוע המרכזי 

את  לבצע  יורשה  לא  המפיק  ההצעות.  הזמנת  בהליך  שהגיש  ההצעה  במסגרת 

באישור מיוחד שיינתן  נכלל בהצעתו, אלא  גורם אחר שלא  כל  ההפקה באמצעות 

על ידי מרכז, מראש ובכתב, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

בהפקת .3 המקובלות  המידה  לאמות  ובהתאם  גבוהה  ברמה  יינתנו  שירותי ההפקה 

אירועים בסדר גודל של האירוע המרכזי. 

מתחייב  ה .1 הציוד ה לספק מפיק  כל  את  המרכזי   האירוע  הפקת  לשם  למקום דרוש   

יתקיים   להשתמש  שבו  כך  ולצורך  המרכזי,  ו האירוע  שלו  באמצעים  על הכול   

ומוכן   במועד כפי שהוסכם לפתוח את האירוע המרכזי  חשבונו. המפיק יהיה ערוך 

ו  הצדדים  בין  ל הוא  עליו  הדרושים  האביזרים  כל  כי  אחראי  של יהיה  קיומו  צורך 

 זמינים, תקינים ויותקנו באופן הולם.  יהיו האירוע המרכזי 

ובשאר האביזרים הנוגעים .1 מוסכם בזה כי הטיפול הטכני כולל הטיפול בתפאורה, 

.  ועל חשבונו , לרבות הובלת הציוד והתקנתו, ייעשו על ידי המפיק אירוע המרכזי ל 

ההוראות .2 קיום  על  הקפדה  תוך  המרכזי  האירוע  את  להפיק  מתחייב  המפיק 

הקבועות בכל דין ו/או תקן ו/או הנחיה של רשות מוסמכת, ותוך הקפדה מלאה על 

כל כללי הבטיחות והביטחון הקבועים בכל דין ו/או המקובלים בעת עריכת אירועים 

מסוגו של האירוע המרכזי, והכול לשביעות רצונו המלאה של מרכז. 

כי  .3 מתחייב  והאישורים המפיק  הסמכות  ההיתרים,  הרישיונות,  כל  בעל  הוא 

לו על כל  ידוע  ולא  דין לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז,  לפי כל  הנדרשים 

. זה מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם  

פי .4 על  התחייבויותיו  לביצוע  הרלוונטיים  התחומים  בכל  ומתמחה  עוסק  הוא  כי 

לצורך  האדם המתאים  וכוח  את המיומנות  לו  יש  וכי  לו;  הנלווה  וההסכם  המכרז 

ביצוע התחייבויותיו האמורות. 

עובדיו  .5 ולא  הוא  לא  כי  ומתחייב  מצהיר  מטעמו  המזמין  מי  לא  הורשעו ו/או  לא 

וכי  כאמור,  שהורשע  עובד  להעסיק  שלא  מתחייב  והוא  קלון  עימן  שיש  בעבירות 

למניעת העסקה של עברייני  ידו אחר הוראות החוק  על  לגבי כל המועסקים  ימלא 

.2001מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א  –  

נציגי .6 ישיבת עדכון שבועית עם  יקיים המפיק  החל ממועד החתימה על הסכם זה, 

מרכז. פגישות העדכון תתקיימנה במועדים שתקבע מרכז במשרדי מרכז בירושלים 

ידי מרכז. במהלך פגישות עדכון אלה ימסור המפיק  או בכל אתר אחר שייקבע על 
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ו/או נתון הנוגעים לאירוע המרכזי והפקתו,  ו/או מידע ו/או מסמך  למרכז כל עדכון 

ימלא אחר הוראות שיקבל מנציגי  ידי מרכז. המפיק  על  הכול כפי שיידרש לעשות 

מרכז, במהלך הפגישות כאמור. 

דוכני מכר וצעצוע 

לממכר .7 דוכני  מטעמו  מי  באמצעות  העצמאות  יום  באירועי  לספק  מתחייב  המפיק 

צעצועים ומזון לאירועים, ובכלל זה דוכנים למכירת פופקורן, צמר גפן מתוק, תפוח 

ושתייה  צ'יפס, גלידה, קרפ צרפתי, פיצה  מצופה, תירס חם, נקניקיות, המבורגר, 

על פי דרישת המרכז ובהתאם להוראות בטיחות. וכיו"ב;  

בתאריך  .8 הדוכנים  הצבת  מהשעה  08/05/2019שעות  החל  ועד 14:00  בצהריים   

בשעה   האירוע  המשטרה 02:00לסיום  דרישות  לפי  או  האירוע")/  "מועד  (להלן:   

וההפקה כפי שיוצגו בפגישות. לנותן השירותים ידוע כי האירוע יחל סביבות השעה 

 בערב. 18:00, אך הפעלת הדוכנים  תהייה עד השעה  20:00

נותן השירותים מצהיר ומתחייב שהינו בעל כל האישורים והרישיונות הדרושים על .9

פי כל דין, לרבות מטעם משטרת ישראל והמחלקה לרישוי עסקים בגן יבנה, לצורך 

ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים על פי הסכם זה. 

.16:00נותן השירותים מתחייב כי פריקת הסחורה תסתיים עד ולא יאוחר מהשעה  .10

(או לפי דרישות המשטרה) בכל מקרה לא תתאפשר פריקת סחורה בשטח מתחם 

האירוע אלא בסמוך לכניסה בלבד במקום המיועד להעמדת כלי רכב, לאחר השעה 

תורה  עליו  במקום  למתחם האירוע  מחוץ  רכבים  לעיל תתאפשר העמדת  הנקובה 

המועצה. 

נותן השירותים בהתקשרו עם צדדים שלישיים לצורך הפעלת הדוכנים כאמור, ייתן .11

עדיפות ויתרון לתושבי גן יבנה, ובלבד שיעמדו בדרישות הדין והמכרז.  

נותן השירותים מתחייב למלא בקפדנות אחר התחייבויותיו באשר למספר התחנות, .12

מיקומן ומוצרי הצעצועים והמזון הנמכרים בהן. 

נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל דרישות הביטחון, כמפורט בחוזר המצורף .13

ו/או  אחרת  דרישה  כל  וכן  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  א'  כנספח 

נוספת מאת שירותי הביטחון ו/או משטרת ישראל ולהישמע להוראות המועצה ו/או 

מי מטעמה. 
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על .14 ולהקפיד  ואיכותי  טרי  מזון  הדוכנים  באמצעות  לספק  השירותים מתחייב  נותן 

שמירת ההיגיינה של העובדים מטעמו וזאת במהלך כל שעות האירוע. 

להם, במהלך .15 ומסביב  והניקיון בדוכנים  נותן השירותים מתחייב לשמור על הסדר 

כל שעות האירוע ולהישמע להוראות המועצה ו/או מי מטעמה. 

אשפה .16 פחי  ובסביבותיה  מזון  תחנת  כל  ליד  להציב  מתחייב  השירותים  נותן 

בסיום  ולפנותם  הציבור  לשירות  מספקת,  בכמות  המועצה)  על-ידי  (שיאושרו 

האירוע וכן במהלכו, ככל שיהיה בכך צורך, למתחם אשפה עליו תורה המועצה. 

מכובד .17 בעלי מראה  יהיו  ידו  על  שיסופקו  הדוכנים  כל  כי  מתחייב  השירותים  נותן 

וחדיש, באופן שיאושר על ידי המועצה. 

לדרישות .18 בהתאם  מספקת  בכמות  ושתייה  מזון  לספק  מתחייב  השירותים  נותן 

הקהל. 

"משטח .19 (להלו:  אחר  כל משטח  ו/או  ניילון  יריעת  להציב  השירותים מתחייב  נותן 

הנותן  על  האירוע.  בשטח  פגיעה  למניעת  הדוכנים  אזור  כל  תחת  ההפרדה") 

השירותים לקבל אישור מטעם המועצה בדבר משטח ההפרדה הנדרש. 

השירותים .20 נותן  ידי  על  שתגובש  לרשימה  בהתאם  יהיו  והמזון  הצעצועים  מוצרי 

והמרכז כנספח  ב' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נותן השירותים מתחייב לגבות 

נותן  הנ"ל.  ברשימה  הנקובים  המחירים  על  יעלו  שלא  מחירים  המוצרים  בגין 

השירותים מתחייב לגבות בגין המוצרים מחירים שלא לאפשר מכירה של מוצרים 

שאינם נכללים בנספח ב' כאמור, אלא באישור בכתב מאת המרכז. 

להוראות כל .21 ובהתאם  זה  להוראות הסכם  נותן השירותים מתחייב לפעול בהתאם 

דין. 

2.

ה .1 כי  ומוצהר  המרכזי מוסכם  ביום  אירוע  יועלה  בשעות _________   

וכי סעיף זה מהווה תנאי מהותי _________________ב _______________   

ויסודי להתקשרות זו שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ואת כל המתקנים אשר שימשו .2 עם תום האירוע, ידאג המפיק לפרק את כל הציוד 

מיום  יאוחר  ולא  האירוע  לאחר  מיד  וזאת  ההפקה,  לצורך 

מועצה  של  לדרישות  בהתאם  והכול   ,_________ _______________בשעה 

מקומית_____________ ו/או של מרכז. 

 והוצאות הביצוע       התמורה           .    4
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קיום  .1 המרכזי תמורת  זה  האירוע  הסכם  פי  על  המפיק  התחייבויות  ושאר  תשלם  

של  מרכז  כולל  סך  למפיק   ₪ _ _____________________

").התמורה  "–(במילים:___________________), בתוספת מע"מ כחוק (להלן  

מובהר בזה כי התמורה היא סופית ומוחלטת עבור כל שירותי המפיק, על פי הסכם 

זה, והיא כוללת גם כיסוי עבור כל ההוצאות שיוציא המפיק, במישרין או בעקיפין, 

לצורך הפקת האירוע המרכזי, לרבות הפעלת דוכני מזון ומכר צעצוע, ובכלל זה גם 

ו/או כל הוצאה אחרת  ו/או משאבי אנוש  ו/או חומרים  ו/או ציוד  עלויות של חלקים 

צמודה  איננה  כאמור  המרכזי. התמורה  האירוע  הפקת  לצורך  יוציא  המפיק  אשר 

ו/או כל  עליות מחירים  בגין התייקרויות,  תוספת  כל  לקבל  זכאי  יהיה  לא  והמפיק 

עילה אחרת.  

ו  .2 זה,  בהסכם  להלן  הקבועים  במועדים  יבוצע  התמורה  לקיום בכפוף  תשלום 

מדוקדק של כל התחייבויות המפיק, על פי הסכם זה, לשביעות רצונו של מרכז. לא 

כל  להמצאת  ובכפוף  כדין  מס  חשבונית  המצאת  כנגד  אלא  למפיק  תשלום  יבוצע 

האישורים הדרושים לעניין זה, אותם נדרש המפיק להמציא במסגרת הליך הזמנת 

 המפיק מצהיר כי הנו רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, והוא ההצעות. 

מנהל ספרים כחוק.  

למפיק  .1 תשולם  +  התמורה  "שוטף  דהיינו 30בתנאי  המרכזי,  האירוע  מתום  יום   "

בתוך ששים ימים מתום החודש שבו נערך האירוע המרכזי, ובלבד שהמפיק המציא 

ימים ממועד האירוע המרכזי. כל  למרכז חשבונית מס בגין התמורה בתוך עשרה 

איחור בהמצאת חשבונית המס, כאמור, ידחה את מועד התשלום למפיק בהתאמה, 

במספר הימים השווה למספר ימי האיחור. 

למען הסר ספק, מובהר בזה במפורש כי המפיק יישא בכל תשלום ו/או אגרה ו/או .2

ישלם  והוא  המרכזי,  האירוע  הפקת  בגין  שיחולו,  ככל  יחולו,  אשר  רישיון  דמי 

סכומים אלה מיד עם קבלת הדרישה הראשונה לעשות כן, בין אם נתקבלה דרישה 

זו מאת מרכז ובין אם נתקבלה דרישה כאמור ישירות מכל רשות מוסמכת. המפיק 

ימציא למרכז הישראלית אישור בדבר כל ביצוע תשלום כאמור, מיד לאחר תשלומו. 

זכויות יוצרים ופרסום           .    5

ובתוצרי.1 זכויות השימוש באירוע  ולרבות כל  זכויות היוצרים  כל  כי  ומצהיר  המפיק מסכים 

לרבות    ויועמדו  שיוכנו  ש ההפקה  הקטעים  של  הזכויות  ב י כל  ויוקרנו  אירוע צולמו 

הארכיון המרכזי  ומקורות  שצולם  הגלם  חומר  וכן  האירוע ,  להפקת  ישמשו  אשר   
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שייכים  המרכזי  יהיו  והתקשרות זו אינה עומדת, ולא תעמוד בעתיד, בניגוד לכללמרכז   

הסכם או התחייבות אחרת שלו.  

מובהר ומוסכם בזה כי המרכז רשאי לפרסם את המופע, לצורך העלאתו. כן מובהר כי המרכז.2

פרסומי אחר או כל חומר  לרבות השימוש בצילומים  חומר פרסומי  רשאי להשתמש בכל 

הקשור לנותן השירותים ו/או למופע. 

האמן רשאי לסייע למרכז, לפי שיקול דעתו, ביחסי ציבור לרבות שידורי רדיו ו/או טלוויזיה ו/או .3

ראיונות עם עיתונאים, כמו גם לפרסם את המופע, לרבות מסירת חומר ו/או מידע ו/או צילומים

לצורך הכנת תכניות ו/או פרסומים ו/או כרוניקות ופלקטים על ידי המרכז. 

     ביטוח ואחריות             .    2

ו/או מי מטעמה ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק א.  המפיק אחראי כלפי מרכז 

שהמפיק אחראי לו, על פי כל דין, וכן בגין כל נזק ו/או הפסד, מכל מין וסוג, בין 

ו/או  לעובדיו  ו/או  הישראלית  הקהילתי  למרכז  ייגרמו  אשר  לרכוש,  ובין  בגוף 

של  מטעמו  למי  ו/או  עצמו  למפיק  ו/או  שהוא  ג'  צד  לכל  ו/או  מטעמה  לבאים 

של  מחדל  ו/או  מעשה  בגין  וזאת  שלו,  וספקים  משנה  קבלני  לרבות  המפיק, 

המפיק ו/או של הבאים משמו ו/או מטעמו. המפיק מתחייב לשפות את מרכז, מיד 

עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום אשר מרכז יאלץ לשלם בתוקף דרישה ו/או 

למפיק  מסר  שהמרכז  לכך  בכפוף  וזאת  לעיל,  כאמור  לנזקים  בקשר  תביעה 

הודעה בדבר קבלתן של כל דרישה ו/או תביעה כאמור, בסמוך לקבלתן, ואפשרה 

למפיק להתגונן מפניהן.  

על ב.  מלא,  ביטוח  המפיק  יערוך  לעיל,  (א)  קטן  בסעיף  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

המופיעה  התנאים  לרשימת  בהתאם  המרכז,  ולטובת  לטובתו  הוא,  חשבונו 

").ביטוחי המפיק  "– (להלן    נספח ג' באישור הביטוחים המצורף להסכם זה, כ 

כל פוליסות הביטוח שייערכו במסגרת ביטוחי המפיק,  יכללו סעיף מפורש בדבר ויתורג. 

המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המרכז ו/או עובדיו ו/או הבאים בשמו ו/או ו סעיף זה לא 

יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 בנוסף לכך, יחול כל התנאים הבאים על ביטוחי המפיק:ד.



39

 במשך כל התקופה בה יהיה הסכםביטוחי המפיק  להחזיק בתוקף את כל המפיקעל  )1(

נשוא הסכם זה, התחייבויותיוהמפיק  קיים י זה בתוקף, ובמשך כל תקופה אחרת בה  

תקיימת אחריות מיוחזק בתוקף כל עוד   מקצועיתה אחריות  ה ביטוח לכך שבכפוף 

דין. כל  פי  על על פי הוראות הסכם זה ו/או  המפיק  

יכללו סעיף מפורש לפיו  ביטוחי המפיקכל )2( וראשוניים לכל ביטוח אחרהם  קודמים   

ם שנערכו על ידי מרכז ו/או ביטוחיב וכי המבטח מוותר על שיתוף  שנערך על ידי מרכז  

על ידי הפועלים בשמו ו/או מטעמו.

 יכללו סעיף מפורש לפיו הביטוח לא יבוטל והכיסוי על פיו לא יצומצםביטוחי המפיק כל  )3(

 יום מראש לפני היכנסו לתוקף של 60  בכתב הודעהלמרכזאלא אם כן נמסרה על כך  

.הביטול או הצמצום בכיסוי כאמור

ימציא  המפיק)4 (  המפיק, בנוסח המצורף להסכםאישור על קיום ביטוחיאת ה למרכז  

ימים לאחר חתימת הסכם 7מבטח, וזאת לא יאוחר מ-  ה תום על ידי חכשהוא  זה, 

ביצוע הזה או  כאמור בהסכם זה, או בפועל, המוקדםשירות לפני מועד תחילת   

וימציא אישור זה מידי תוםמפיק. המבניהם יחזור  עומד   עוד  תקופת ביטוח, כל 

ממשיך המפיק למלא את התחייבויותיו על פי הסכםהסכם זה בתוקפו ו/או כל עוד 

, ולעניין ביטוח אחריותו המקצועית, כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין. אי קיום זה

האמור בסעיף זה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

,המרכז רשאיהיה  לעיל, כולם או חלקם, י את הביטוחים המפורטים ערך המפיקלא )5(

אך לא חייב, לבצע את הביטוחים  במקומו, ולשלם למבטח את הפרמיות המגיעות

לו בגין הביטוחים כאמור.  

 כל סכום ששולםלמרכז, עם דרישתה הראשונה,  מתחייב בזאת להחזיר המפיק)6(

 רשאי,המרכזעבור עריכת ביטוחים כאמור, ו/או בקשר עמם וכן כל הוצאה נלווית.  

לסעדים אחרים על פי כל דין, לנכות ולקזז  כספים אלו ו  וזאת מבלי לגרוע מזכויותי

ו בגין עריכת הביטוחים כנ"ל, מכל תשלום שיגיע ממנווכל הוצאות נוספות שנגרמו ל 

, בכל זמן שהוא. מפיקל 

 מצהיר ומתחייב כי לא תהייה לו תביעה או דרישה או טענה מכל מין וסוגמפיקה)7 (

מטעמה  כלפי   או  בשמה  הבאים  כלפי  ו/או  או מרכז  לתוכן  של היקף ל באשר 

, וכי הוא מוותר על כל תביעהפיהם לעיל והכיסוי שיינתן על   הביטוחים המפורטים

מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע  מלהעלות טענה כלשהיהמפיק  .או דרישה כנ"ל 
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גבולות האחריות  כי  מוסכם  ספק  הסר  למען  לכך.  ב בקשר  זה כמפורט  הסכם 

המפיקית המוטלת על  מזער , הנם בבחינת דרישה  ובאישור הביטוחים המצורף אליו

ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.  

את מפיקה)8( מתחייב לשפות  כל נזק שיושת עלימרכז  בגין  תנאיה  עקב הפרת   

 או מי מטעמו.המפיקהביטוחים על ידי  

 מתחייב כי בהתקשרויותיו עם נותני שירותים מטעמו, בקשר עם ההסכם,מפיקה)9(

 בגין כל נזקהמרכזייכללו דרישות ביטוח כמפורט לעיל והינו מתחייב לשפות את  

. של המפיק  עקב אי מילוי התחייבותו זוה גרם לי ש 

המרכז יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב כל תשלום המגיע למפיק לפי)10(

הסכם זה וזאת עד להמצאתו של אישור תקף בדבר קיום הביטוחים, על פי הנדרש 

בהסכם זה. 

יחסי מזמין - קבלן           .    6

בין .1 כי  ובכלל זה  מוסכם בזה במפורש  ו/או מי מטעם המפיק,  המרכז לבין המפיק 

. המפיק יישא באחריות  יחסי עובד מעביד אין מתקיימים  האירוע המרכזי, משתתפי  

ו/או  למי ממשתתפי האירוע המרכזי  שיגיע  סכום  כל  לתשלום  והמלאה  הבלעדית 

בהפקת  מיוזמתו  ו/או  מטעם המפיק  שותף  אשר  גורם אחר  כל  ו/או  קבלני משנה 

האירוע המרכזי.  

 בלבד, יישא המפיק באופן שירותי המפיק יינתנו במסגרת יחסי מזמין קבלן הואיל ו .2

בלעדי בכל התשלומים עבור מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום חובה אחר אשר 

חלים  תשלומם מתחייב בקשר עם הפקת האירוע המרכזי, לרבות תשלומים אשר 

ואשר האחריות לדאוג לביצועם תחול גם היא על  על המשתתפים באירוע המרכזי 

תשלום  כל  בגין  הראשונה,  דרישתה  עם  מיד  המרכז,  את  ישפה  המפיק  המפיק. 

אשר מרכז תידרש לשלם בגין מיסים ו/או תשלומי חובה כאמור לעיל.  

סיבה .1 מכל  שאם  הרי  המפיק  הצהרות  ולרבות  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

תקבע ערכאה מוסמכת כי מתקיימים יחסים של עובד ומעביד בין מרכז לבין שהיא  

 כל תשלום אשר הרי מוסכם כי המפיק ו/או לבין מי מהמשתתפים בהפקת האירוע,  

ינוכה מהתמורה אשר נקבעה בהסכם  יידרש לשלם בתוקף קביעה כאמור,  המרכז 

למרכז  ישלמה  נוספת, הרי שהמפיק  יתרה  תיוותר  ניכוי כאמור  וככל שלאחר  זה, 

מיד עם דרישתו הראשונה. 

ביטול או שינוי           .    7
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י 7 רשאי לבטל הסכם זה בהודעה של  המרכז יהיה .1 ם מראש. הודעה לעניין זה - מי  

פה.  בעל  אחרת  הודעה  כל  או  טלפונית  הודעה  יאלץ גם  שבו  במקרה  כי  מובהר   

המרכז לבטל את האירוע בשל גורמים שאינם תלויים בו, יהא המרכז רשאי להודיע 

למפיק על ביטול האירוע גם בהתראה קצרה יותר, ובכל מקרה, המרכז יעשה זאת 

מיד לכשייודע לו דבר הביטול. 

כאמור  .1 ביטול  של  למפיק במקרה  המרכז  הישירות ישלם  ההוצאות  כל  את   

פקת האירוע המרכזי, וזאת והממשיות שנגרמו לו עד למועד והביטול בקשר עם ה 

ל  אישורים בכפוף  תקפים המצאת  קבלות    ו/או  של   דעתו  להנחת  יוכיחו,  אשר 

ונסיבות, תשלום  ידו. בכל מקרה  המרכז, כי המפיק אכן נשא בהוצאות כנטען על 

 מסך מלוא התמורה על פי הסכם זה. 40%על פי סעיף זה לא יעלה על  

זה, שלא בהסכמת המרכז, .1 על פי הסכם  שירותיו  להפסיק את  אינו רשאי  המפיק 

ומראש.   בכתב  של  שתינתן  מצד במקרה  השירות  המפיק הפסקת  ישלם  המפיק,   

והממשיות מרכז ל  הישירות  ההוצאות  לתשלום  בנוסף  הפסקת   עקב  לו  שייגרמו   

וכן השירות,  עקב הביטול  לה  עקיפים שנגרמו  ונזקים  בגין הפסדים  גם תשלומים   

. הקבועה בהסכם זה פיצוי מוסכם בסך השווה בשקלים למחצית ממלוא התמורה 

צד  .1 של  מזכותו  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  כדין, אין  ביטול  הודעת  למשנהו  לשלוח 

בחוק החוזים  ידי משנהו כשמשמועתה  על  יסודית של ההסכם  במקרה של הפרה 

.1970(תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א -  

את .1 לקיים  הצדדים  ינסו  זה,  להסכם  צד  ביוזמת  שלא  המופע  ביטול  של  במקרה 

, ובמקרה שהדבר לא  מראש ובכתב מרכז האירוע בתאריך חלופי, בכפוף להסכמת  

הגורם  כנגד  הביטול  בגין  זכויותיהם  למיצוי  במשותף  הצדדים  יפעלו  יתאפשר, 

הוצאות משפטיות אשר . האחראי לביטול, כאשר כל צד נושא בנזקיו בשלב הביניים 

הוצאתן תידרשנה במסגרת כל הליך כאמור, תשולמנה על ידי הצדדים בחלקים שווים.

ערבות לקיום החוזה          .    8

"), להבטחת החוזההערבות "–המפיק מסכים בזה כי ערבות אשר הוגשה על ידו (להלן א. 

התחייבויותיו על פיכל להבטחת מילוי  שהגיש במסגרת הליך הזמנת ההצעות, תשמש גם  

. לשם כך, יוארך תוקף הערבות, כך שהיא תעמוד בתוקף עד ליום על כל נספחיו,הסכם זה 

כי (ועד בכלל). מובהר,  ________ - שלושה חודשים ממועד החתימה על הסכם זה 

המצאתה של הערבות המוארכת הנה תנאי מתלה לקיום התחייבויותיו של המרכז כלפי

המפיק, על פי הסכם זה, ובמקרה שבו לא תוארך הערבות, כאמור, יהיה המרכז רשאי

אחר  סעד  לכל  בנוסף  וזאת  להצעתו,  אשר מסר המפיק במצורף  לחלט את הערבות 
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כל ההוצאות הקשורות שיעמוד לרשותו בגין הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הקבלן.  

במתן הערבות ובהארכתה תחולנה על המפיק ותשולמנה על ידו. 

המרכז יהיה זכאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בדרישה אחת או במספר דרישות, ב. 

עמד לא  המפיק  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  סבור,  יהיה  פעם שהמרכז  בכל  וזאת 

בהתחייבות שיש לו כלפי מרכז, או בכל מקרה בו יגרום המפיק, במעשה או במחדל, נזקים

אשר חובתו של המפיק לשפות את מרכז בגינם, בין אם לפי הסכם זה ובין אם לפי כל דין.

מומשה הערבות באופן חלקי, ישלימה המפיק לסכומה המקורי, וזאת בתוך שבעה ימים

ממועד המימוש החלקי. 

כללי           .    9

יהי .1 למופע ה המפיק לא  בנוגע  שינוי כלשהו  רשאי לעשות  המרכזי   שלא בהסכמת    

.מרכז, שניתנה בכתב ומראש 

למופע .1 בנוגע  כנ"ל  שינוי  המרכזי כל  בהסכמת    שלא  יסודית מרכז   להפרה  ייחשב   

ויקנה למרכז, בנוסף לסעדים אחרים העומדים לרשותו במקרה כאמור, את הזכות 

לבטל, באופן מיידי, הסכם זה. כמו-כן יהא המרכז רשאי לבטל את ההסכם, באופן 

להפקת האירוע המרכזי  את הצעתו  הגיש  לו כי המפיק  יתברר  בו  במקרה  מיידי, 

אגב ניגוד עניינים או בחוסר תום לב. המפיק מצהיר כי הוא לקח תנאי זה בחשבון, 

ועל כן לא תהיינה לו טענות ו/או תביעות כלשהן והוא לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי 

מאת מרכז במקרה של ביטול כאמור. 

דרך אחרת .2 להעביר בכל  ו/או  ו/או לשעבד  ו/או להמחות  להסב  אינו רשאי  המפיק 

לכך  לקבל  או מקצתן, מבלי  כולן  זה,  ו/או את חובותיו, על פי הסכם  זכויותיו  את 

היתר מפורש מאת המרכז, בכתב ומראש. 

ו/או כל דבר אשר .3 ציוד  ו/או  ו/או מסמכים  עיכבון בחומרים  זכות  לא תהיה  למפיק 

נמסר לו על ידי המרכז לצורך הפקת האירוע המרכזי, ואלה יוחזרו למרכז מיד עם 

סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, בין אם עקב הגיע ההתקשרות לסיומה ובין אם 

מרכז  של  זכותה  מימוש  אגב  ו/או  שינוי,  ו/או  הפרה  של  בנסיבות  עקב הפסקתה 

להפסיקה גם ללא הפרה, כאמור בהסכם זה. 
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יהיו .4 או שינוי ביחס לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה לא  ויתור, הודאה, הנחה  שום 

בני תוקף, אלא אם נעשו בכתב. 

יישוב סכסוכים         .    10

המשפט  בית  בפני  ידונו  הכלל   מן  יוצא  ללא  והתביעות  המחלוקות  הסכסוכים,  כל 

המוסמך בירושלים בלבד. 

כתובות והודעות         .    11

או שייתן הודעות   ביד  ותימסרנה  בכתב  תינתנה  זה,  הסכם  עפ"י  למשנהו  אחד  צד   

אחרת  כתובת  כל  לפי  או  במבוא  האמורות  הכתובות  לפי  רשום  בדואר  תישלחנה 

הנמען.  הצד  ידי  על  בכתב  נתקבלו שתינתן  כהודעות אשר  כאמור תחשבנה  הודעות   

אצל הנמען, בהתקיים התנאים הבאים: 

רשום  א.  בדואר  שנשלחה  מסירתה –הודעה  ממועד  עסקים  ימי  ארבעה    בתוך 

למשלוח. 

בפקסימיליה  ב.  שנשלחה  בדבר –הודעה  הנמען  מאת  טלפוני  אישור  קבלת    עם 

קבלתה. 

אלקטרוני  ג.  בדואר –הודעה שנשלחה בדואר  אישור  או  אישור טלפוני    עם קבלת 

אלקטרוני מאת הנמען בדבר הגעתה. 

  עם מסירתה בפועל. –הודעה שנמסרה על ידי שליח  ד. 

       ולראיה באו הצדדים על החתום, 

המרכז המפיק 

אשר  עו"ד,   ,_____________ הח"מ,  אני 

של  המשפטי  כיועץ  משמש 

(להלן    ___________________–

עוסק המפיק")  " כי המפיק הוא  מאשר בזה 

/  חברה בע"מ, אשר התאגדה כדין  מורשה 

על  החתימה  במועד  פעילה  והיא  בישראל 

זה  הסכם  כי  מאשר  הנני  עוד  זה.  הסכם 

אשר  עו"ד,   ,_____________ הח"מ,  אני 

של  המשפטי  כיועץ  משמש 

(להלן    ___________________–

מאשר בזה כי המרכז היא חברה המרכז")  "

והיא  בישראל  כדין  התאגדה  אשר  בע"מ, 

כי  זה,  הסכם  על  החתימה  במועד  פעילה 

המרכז  למטרות  בהתאם  נחתם  זה  הסכם 
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של  ובמקרה  המפיק,  ידי  על  כדין  נחתם 

נחתם  זה  הסכם  כי  תאגיד  שהוא  מפיק 

שנתקבלו  ולאחר  המפיק  למטרות  בהתאם 

לאישור  במוסדותיו  המתאימות  ההחלטות 

ה"ה  וכי  ההתקשרות, 

______________________________

זה  הסכם  על  המפיק,  בשם  החתומים, 

וחתימתם,  כדין לחייב את המפיק  מוסמכים 

לכל  אותו  מחייבת  המפיק  חותמת  בצרוף 

דבר ועניין. 

_______________________

חתימה וחותמת 

המתאימות  ההחלטות  שנתקבלו  ולאחר 

ה"ה  וכי  ההתקשרות,  לאישור  במוסדותיה 

______________________________

זה  הסכם  על  המרכז,  בשם  החתומים, 

וחתימתם,  המרכז  את  כדין לחייב  מוסמכים 

לכל  אותה  מחייבת  המרכז  חותמת  בצרוף 

דבר ועניין. 

_______________________

חתימה וחותמת 
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נספח א' להסכם 

מפרט האירוע המרכזי 
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נספח ב' להסכם 

הצעת המפיק כפי שהוגשה במסגרת הליך הזמנת ההצעות 
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נספח ג' להסכם- ביטוחי המפיק 

אירועים    מארגני    –  אישור עריכת ביטוחים  

 לפעילות ספורט או אתגרי או אירוע  - אישור עריכת הביטוח   ביטוח   נספח
המוני

תאריך: ____/___/___

לכבוד
החברה למתנ"סים בע"מ ו/או מתנ"ס

ו/או הרשות המקומית      
")  מזמין    "ה   ביחד ולחוד:  ,  (להלן

כתובת המתנ"ס
         

א.ג.נ.,

                         ביטוח "הקבלן" הנדון:

הננו לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם
כן השירותים הנלוויםעם שירותי _______________________ ו בקשר הקבלן

הסכם שנערך ביניכם"), בין היתר, בקשר עם הזמנה/השירותים(להלן: "
") כמפורט להלן:הסכםהלבין הקבלן (להלן: "

עד ליום ____________  לתקופה מיום __________________פוליסה מס'.1
____________________

 המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים עלביטוח חבות מעבידים
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוקידי הקבלן 

, בגין מוות ו/או נזק גוף1980ם - "האחריות למוצרים פגומים, התש
ביצועובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלו/או נזק נפשי 

 ₪ (שישה מיליון שקלים חדשים)6,000,000 בגבול אחריות שלהשירותים 
 ₪ (עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ20,000,000לעובד ו- 
לענייןהמזמין היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת 

חובותמוטלות  על המזמיןקרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי 
קבלן.כלפי מי מעובדי הכלשהן מעביד 

עד ליום ____________  לתקופה מיום __________________פוליסה מס'.2
____________________

בגין המבטח את חבות הקבלן על פי דין, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 בקשר עם או במסגרת מתןאדם ו/או גוףלכל ו/או נזק שייגרמו אובדן 

(שמונה מיליון שקלים  8,000,000₪ בגבול אחריות שלהשירותים 
 ביטוח. ה לתקופת מקרה ובסה"כ) לחדשים

חבות בגין קבלנים, קבלני משנה כפוף להגבלה בדבר אינוביטוח זה 
ורחב. הביטוח ממצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות ועובדיהם ו

 למעשי ו/או מחדליאחריות שתוטל על המזמיןבגין המזמין  את שפותל
. וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעם הקבלן  הקבלן

מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף. 
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עד ליום ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום.3
____________________

המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל השירותים, 1  ביטוח אחריות מקצועית
 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים) למקרה2,000,000בגבול אחריות של 

 חודשים לאחר6ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של 
תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי

המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל
תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב לשפות את המזמין
בגין חבות אשר תוטל על המזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של
מי מהבאים מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי

המזמין. הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה
 ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר אי-יושר  עובדים.

כללי

התחלוף כלפי המזמין,.1 זכות  על  כוללים ויתור  דלעיל  הביטוחים 
ומנהלי  בפעילות,המזמיןעובדי  המשתתפים  כלפי  וכן  ובלבד   

ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזקושה
בזדון. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.2
הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערךהמפורטים לעילהביטוחים .3  
דרישה ו/או כל טענה ו/או  מוותרים על  ידי המזמין, ואנו  על 

תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

הביטוחים .4 כי  מתחייבים  לעילהננו  ולאהמפורטים  יבוטלו  לא   
30, אלא בהודעה מראש של  המצוינת בהםיצומצמו במשך תקופת הביטוח

, בכתב, בדואר רשום.מזמיןיום ל

_, בכפוף2013נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט .5
לשינויים הנקובים לעיל.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד
כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי

הפוליסות המקוריות.

(חתימת
המבטח)

(חותמת
המבטח)

(שם
החותם)

(תפקיד
החותם)

ניתן למחוק ביטוח אחריות מקצועית ובלבד שבסעיף ב' לעיל (ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) השורה האחרונה לסעיף בדבר 1
ביטול חריג אחריות מקצועית לא תימחק.
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