
 

 

 חתימת המציע: ______ 

 עיריית שדרות 
 

 
 

  13/2022קול קורא מס' 
 

הזמנה להציע הצעות לקידום מרחבים 
 בשדרותעסקיים  

 
 
 

 

 
 

 
 

 2022 מאי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ______________  2 
 חתימה וחותמת המציע 

 
 13/2022מס'   קול קורא

 
   13/2022פרו מסש קול קורא פונה בהליך לקבלת הצעות במסגרת ( "עירייה"ה)להלן: עיריית שדרות 

 (""הפרויקטאו  "השירות")להלן:  בשדרותלקידום שני מרחבים עסקיים 
 

 ל המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא דרישות המכרז. ע

 
 sderot.org.il-www.eניתן לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה 

 
גיש באופן ידני בלבד, במעטפה סגורה ולא מסומנת )למעט, מספר את ההצעה )בשני עותקים חתומים מקור( יש לה

  בחדר מרכז   2,  קומה  6רחוב חיים בר לב  ב  העירייהבבניין  לתיבת המכרזים הנמצאת  , ישירות  (13/2022)המכרז  

 . 15:00בשעה   7.6.2022  לתאריך, עד  ועדות העירייה 

 
 לצורך הנוחות להלן טבלת לו"ז לתקופה שבין מועד פרסום המכרז ועד מועד פתיחת מעטפות המציעים

 
 עד שעה  תאריך  תיאור 

 
 להגשת  אחרון מועד 

 שאלות הבהרה 
  

 
31.5.2022  
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15:00 
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 חתימה וחותמת המציע 

 מסמכי המכרז
 

 

 

 1. 'א  מסמך  כללי

 2. ההתקשרות   תקופת

 3. הזוכה   לבין   העירייה  בין   הסכם  לחתימת  תנאים
 4. זמנים   לוחות

 5. כלליות   הוראות 
 6. ההצעות   הגשת
 7. להשתתפות   הסף  תנאי

 8. מסמכים   השלמת
 9. להליך   ההצעות
 10. ההצעות   בין   הבחירה

 11. כלליים   תנאים

 הצעות  להציע   להזמנה  נספחים  טפסים 

 1 'מס  טופס  ההצעה   אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי

 2 'מס טופס אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 

 3 'מס טופס תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 4 'מס טופס תצהיר העדר ניגוד עניינים 

 5 'מס טופס      פרטי חשבון בנק לתשלום 

 6 'מס טופס אישור קיום ביטוחים 

 7 'מס טופס הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 

 'ב  מסמך  ונספחיו   הביצוע   חוזה
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 זמנה להציע הצעות  מסמך א': ה
 

 כללי  .1

שדרות   .1.1 מזמי "העירייה")להלן:    עיריית  הצעות    נה(  להציע  הסף,  בתנאי  העומדים  מציעים  בזאת 
כאשר לכל מרחב עסקי    (""הפרויקטאו    "השירות")להלן:    בשדרותלקידום שני מרחבים עסקיים  

הקול קורא  של  קבלת הצעות הליך רת גמסבוזאת   לטובת המיזםבשנה אלף ₪  40תקצה העירייה עד 
   (."קול קורא"להלן: )

 
. במסגרת  בשדרותעדיפות תינתן למציעים שהינם עסקים מאוגדים ו/או מייצגים עסקים מאוגדים   .1.2

 הפרויקט.  הפעלת לטובת  זוכים ור מספר ח לבת העירייה ההליך רשאי
 

 הנושאים אותם הזוכים יידרשו לקדם, במסגרת שיתוף הפעולה עם העירייה הם: .1.3
 

 המיזם. איתור וגיוס מנהל לטובת תפעול   1.3.1

 סקירת מצב קיים והכנת תכנית פעולה לחיזוק והעצמת העסקים במרחבי העסקים. 1.3.2

 גיוס עסקים נוספים מהמרחבים הנ"ל וממרחבים נוספים בעיר.  1.3.3

 ניהול נושא גביית דמי החבר השנתיים מהעסקים.  1.3.4

 יזום פעולות מיתוג, תדמית ואירועים לחיזוק מרחבי העסקים. 1.3.5

 בליקויים.  הנגשת מידע קיים, סיוע בטיפול 1.3.6

 מעורבות בדיונים מול העירייה וקידום האינטרס העסקי המשותף.  1.3.7

 . הנגשת מידע וסיוע לעסקים במרחב בהיבטי רישוי וניהול תפעולי 1.3.8

 נושאים נוספים כפי שיוגדר במשותף, בין הצדדים, לטובת חיזוק המרחבים העסקיים. 1.3.9

משותפת   1.3.10 עבודה  תכנית  תכתב  הזוכה,  המציע  בחירת  בין  לאחר  החתום  להסכם  כנספח  ותצורף 

 הצדדים.

 נשוא מכרז זה בין מספר זוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.   הפרויקט רשאית לחלק את  עירייהה .1.4
 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, ולא תשמע כל טענה    עירייה ה .1.5
 בעניין זה.  

 
המכרז בכל שלב וזאת מכל סיבה  הבלעדי, לבטל את  רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה  עיריה  ה .1.6

 שהיא וזאת על פי שיקול דעתה. 
 

נשוא המכרז,    הפרויקטמתחייב להחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים כדין לשם ביצוע    הזוכה .1.7
 . עירייהבמשך כל תקופת קיומו של הסכם בינו לבין ה 

 
 "(, הנם כדלקמן:  מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.8

 
 על כל צרופותיה ונספחיה.  ,הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן :מסמך א' .1.8.1

 

 , לרבות  לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז  עירייהה הסכם התקשרות בין  :ב' מסמך .1.8.2
 .  צרופותיו ונספחיו    

 
הגשת ההצעה ואת אופן  מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן   .1.9

המכרז   במסמכי  והמפורטים  הדרושים  המסמכים  כל  את  לצרף  המציע  על  הזוכה.  ההצעה  בחירת 
  .כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה  עירייהולהשיבם ל

 

או בכל הצעה שהיא ותהיה רשאית לבטל את    ביותר   ההזול   ההצעאינה מתחייבת לבחור ב   עירייה ה .1.10
 רז זוכה. ההליך בכל שלב ככל שלא הוכ
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 תקופת ההתקשרות .2

 

 חודשים.  12, ולמשך  תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים .2.1

 

חודשים או    12תקופות נוספות, כל אחת בת    4-בלבד תהיה אופציה להאריך את ההסכם ל  עירייה ל .2.2
 חודשים.  60תקופת ההסכם כולה לא תעלה על   .פחות מכך

 
לכך שבכוונת   .2.3 מופנית  לב המציעים  לוח    העירייהתשומת  בתוך מסגרת  יבוצע  כי השירות,  להקפיד 

ידי   על  ייקבע  המפורט  מהעירייההזמנים  כי  מובהר,  עמידה  .  אי  ההליך,  מסמכי  מיתר  לגרוע  בלי 
את מלוא הסעדים    לעירייהזמנים לביצוע הפרויקט כאמור, תהווה הפרה של ההסכם ותקנה  הבלוחות  

 .על פי דין ו/או על פי מסמכי ההליך וביטול ההתקשרות
 

רשאית    והיא  בהצעתואינה מתחייבת להזמין מהקבלן הזוכה את מלוא העבודות כמפורט    עירייהה .2.4
הבלעדי    להזמין דעתה  שיקול  לפי  בו  אחרים  חלקים  של  ביצועם  ולבטל  ההסכם  של  חלקו  את  רק 

והמוחלט, וכן לפצל את העבודות ולחלקן בין מספר קבלנים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי  
 לשינוי כלשהו במחירים שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז.  שהדבר יהווה עילה

 
את הזכות בכל שלב שהוא, לסיים את ההתקשרות עם הזוכה, וזאת    עירייההכמו כן, שומרת לעצמה   .2.5

חריגה   או  במימון  הקשורים  מטעמים  רק,  לא  אך  )לרבות,  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על 
 מתקציב(.

 
טענה, דרישה או תביעה    ל מראש על כ  תיםו רינותן השבכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, מוותר   .2.6

 .וכל מי מטעמה  עירייההכנגד 

 ביטוח .3

ימציא   .3.1 במכרז(  כזוכה  )יבחר  והצעתו תתקבל  היה  כי  ומתחייב  בעצם הגשת הצעתו מצהיר  המציע, 
 אושר   אם  אלא  בתוכנם  שינוי  כל  ללא  במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות  את  עירייהל

 . המכרז הגשת  בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך

  אצל מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו   .3.2
הכיסוי   התאמת  של  הכספיות  המשמעויות  ואת  במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת 

 . במכרז הביטוחהעומד לרשותו לדרישות הביטוחי  

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור  –לב המציע  לתשומת .3.3
העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות    עירייה קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור ל

 על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .3.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את   .3.4.1
  הביטוח כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות 

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

במועד הרשום    עירייהמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות ה .3.4.2
הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לבצע    עירייה בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה ל 

את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של  
מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו   עירייהלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל עירייהה

 פיה. כל

  קיום   אישור  בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  עירייהל   כי  בזאת  מובהר .3.5
ל 6  טופס )  ביטוחים כי  מובהר,  בנוסח    עירייה (.  כלשהם  לשינויים  להסכים  שלא  בלעדי  דעת  שיקול 

האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום  
 .  זכייתו לביטול  תביא עירייההלידי  

 
 :זוכהמציע הלבין ה עירייההתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין  .4

 

 את המסמכים הבאים:   עירייהל, ימסור הזוכה  למציע דעת הזכייהמצאת הוימים ממועד ה   7תוך ב .4.1

 (. 5טופס )פרטי חשבון בנק להעברת תשלומים  .4.1.1
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   מוגדר  במסמכי המכרז. כ יםביטוח קיום אישור  .4.1.2
 

אך לא    רשאית  עירייהה , תהא  הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובהלא   .4.2
אחר,    מציעאת ביצוע העבודה לכל  על פי שיקול דעתה בלבד,  מסור  בטל את זכיית המציע ול ל  חייבת

 בשל כך. עירייהכנגד הולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה 

 

 לוחות זמנים  .5

 
 ם כדלקמן: ינלוחות הזמנים המתוכננים להליך ה

 
   קול קוראמכירת מסמכי ה .5.1

 

 .  10:00בשעה:  225.24.תבוצע החל מיום  הקול קוראמכירת מסמכי  .5.2
 

תחת כותרת    sderot.org.il-www.e  עירייהה באתר האינטרנט של    הקול קוראניתן לעיין במסמכי   .5.2.1
 ללא עלות.   מכרזים

 שאלות הבהרה  .5.3

 

בבקשה לקבלת הבהרות    העירייה רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל    .5.202231.עד ליום   .5.3.1
 .בנוגע למסמכי ההליך או לחלק מהם

 
  tovam@sederot.muni.il:את שאלות ההבהרה יש להפנות לגבי טוב מלכה  בדואר אלקטרוני .5.3.2

 
ל  עירייהה .5.3.3 להתייחס  שלא  או  להתייחס  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  שאלות  תהא 

 .  ההבהרה
 

ה .5.3.4 ההבהרה(,    עירייהתשובת  שאלת  )בצירוף  המכרז  מתנאי  תנאי  לפי  המשנה  כהודעה  תופץ 
 הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים במפגש המציעים.  

 
לשאלות    עירייהלהצעתו למכרז את תשובות הכאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף   .5.3.5

 ידו.  - ההבהרה, כשהן חתומות על 
 

אלא אם ניתנה בהודעה   עירייהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הלמ .5.3.6
 . בכתב כאמור

 
 הגשת ההצעות למכרז  .5.4

 

  0015:השעה  עד 7.6.2022, לא יאוחר מיום במסירה ידנית בלבדתוגשנה,  לקול קוראההצעות  .5.4.1
בכתובת חיים בר לב    עירייהה  בניין  , זאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בבצהריים

   "(.ההצעות מועד הגשת)להלן: " בחדר מכרזת ועדות העירייה, שדרות  2, קומה  6

 

  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןהגשת ההצעות, הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .5.4.2
 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,    עירייה ה .5.4.3
אחד מן המציעים אשר הגישו הצעה בכתב. הוארך  -כך הודעה בכתב לכל-ובלבד ששלחה על

להארכת   כמסכימים  המשתתפים  כל  את  יראו  ההצעות,  להגשת  המועד  חלוף  לפני  המועד 
 המועד. 

 

 ת הוראות כלליו   .6

 

 קורא הקול מסמכי  .6.1

 

 . הגשת מסמכי ההליך הנה תנאי להשתתפות בהליך .6.1.1

http://www.e-sderot.org.il/
mailto:tovam@sederot.muni.il
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והם נמסרים למציע לשם השתתפותו    עירייה ה הם רכושה של  המכרזמסמכי  זכויות היוצרים ו .6.1.2
    כל שימוש אלא למטרה זו. במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז 

 
כרז, חלקם או  אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי המ עירייההלמען הסר כל ספק,  .6.1.3

 כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז זה. 
 

 ם אישור הבנת תנאי .6.2

 

מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל  ה .6.2.1
 .ביצוע הפרויקט

 

יאשרה .6.2.2 ל  מציע  מצורףנוסח  בהתאם  )  האישור  זו  מסלהזמנה  את  כי  ,  (1'  טופס  לידיו  קיבל 
הוא וכי  והבינם,  כל ההתחייבויות    מסמכי המכרז, קראם  ואת  תנאיהם  עצמו את  על  מקבל 

   .בהם הגלומות
 

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו   .6.2.3
מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא תהיה  

 העירייה זכאית לכל סעד העומד לה.  
 

 הקול קורא שינוי תנאי  .6.3

 

לשנות,  הבלעדי,  ומרת לעצמה את שיקול הדעת  ש  עירייההכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים,   .6.3.1
לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור  

 . עירייההנדרשים לצרכי  

 

ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד    מכרזשינוי תנאי ה .6.3.2
ה יהיה  למען הסר ספק  מכרז.  מתנאי  כי לא  ניתנה  לשינוי  תוקף  כל  מובהר,  כך  אלא אם  על 

. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור  עירייהה מטעם    בהודעה בכתב
 . המוגשים במסגרת הצעתו ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז

 
הדוא"ל   .6.3.3 כתובת  באמצעות  תופץ  השינוי  בדוא"ל  הודעת  מלכה  טובה  לגב'  ימסרו   אותה 

tovam@sederot.muni.il  . במקרה שנמסרה על ידם    עירייהלא תהיה למצעים כל טענה כלפי ה
   .עירייהמה קבלת ההודעהבחוזר המציעים יאשרו .  כתובת דוא"ל שגויה

 
 :הגשת ההצעות .7

 

 הקול קורא התאמה לתנאי  .7.1

 

ה .7.1.1 תנאי  לפי  ומוגשות  ערוכות  תהיינה  קורא ההצעות  לכל  .  קל  בהצעתו  להתייחס  המציע  על 
. חובה על המציע למלא  ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים  מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

 סעיפים ללא מילוי. את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר 

 
המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה   .7.1.2

 .מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח
 

  עירייה ההמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא   .7.1.3
רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון  

 הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים. 
 

 
 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן  .7.2

 

mailto:tovam@sederot.muni.il
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לגלות   .7.2.1 רשאי  אינו  כי המציע  מובהר  לעיל,  לגרוע באמור  פרטי  טרם הגשת הצעתו,  מבלי  את 
הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום  

 .בהליך המכרז תכסיסנות

 

ויגישה כחלק  להזמנה זו  (  7טופס מס'  ) בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך   .7.2.2
 .  ממסמכי ההצעה

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר חובת   .7.2.3
הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה  

 בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.   עירייההכנגד 
 

 הצעה חתומה  .7.3

 

מורשי החתימה של  המציע או של  תהיה חתומה בחתימה מלאה של  על כל נספחיה,  ההצעה   .7.3.1
זו להציע הצעות  המציע )בעט    )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה 

 בלבד בצבע שחור או כחול(. 

 

החתימה מטעמו וכי ההצעה וכל יתר    או רו"ח בדבר זהות מורשי עו"ד  של    המציע ימציא אישור .7.3.2
 (. 2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-מסמכי המכרז נחתמו על

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה  .7.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .7.4.1

 

לרבות, .7.4.1.1 להצעתו,  והצרופות  הנספחים  הבהרה    כל  לשאלות  שינוי  וכל  תשובות 
כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים    עירייה ה ידי  - עלבמסמכי המכרז  שבוצע  

 . לא מזוההומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה  
 

 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.  .7.4.1.2
 

 )עותק המקור בלבד(.  עירייהאך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי הכל מסמכי ההצעה יוגשו  .7.4.2

 

 .  עמודי הצעתואחד מכל ית בתחתהמציע יחתום  .7.4.3
 

ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם  מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד    .7.4.4
 מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו.  .התאגיד בלבד

 
 תוקף ההצעה  .7.5

 

האחרון להגשת  ( ימים מן המועד  90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .7.5.1
 . ההצעות

 

בתוקפה    עירייהההחליטה   .7.5.2 ההצעה  לעיל, תעמוד  כאמור  על הארכת המועד להגשת ההצעות 
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90למשך תשעים )

 
רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת חוזה    עירייהה .7.5.3

 ה הזוכה במכרז.  עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצע
 

 בדיקת ההצעות  .7.6

 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו.   עירייהה .7.6.1

 

על  עירייהה .7.6.2 ביועצים  בדיקת ההצעות  יעזר לצורך  פי שיקול דעתה הבלעדי, לה -תהא רשאית, 
 . ומומחים כפי שתמצא לנכון
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 להצעות שהוגשו  בקשת הבהרות  .7.7

 

לפנות למציעים )או    ,שיקול דעתהעל פי    ,רשאית עירייה הלאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא   .7.7.1
מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים,  

  .לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים    עירייהה .7.7.2
ו/א חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  הקשור  לאחר  בכל  אישורים  ו/או  המלצות  ו 

 לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו. 
 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .8
 

הבאים .8.1 התנאים  כל  על  העונים  מציעים  רק  בהליך  להשתתף  כל    רשאים  את  שצירפו  ולאחר 
 האסמכתאות: 

 

 . לשם הוכחה יצרף המציע מסמכי התאגדותאו חל"צ.  המציע מאוגד כעמותה רשומה .8.2
 

. לשם כך יצרף המציע נספח עם פרטי  שדרות  בעירהמציע כולל תחתיו לפחות עשרה עסקים רשומים   .8.3
 :  ןכמפורט להל  העסקים

 
שם 

 המרחב
שם 

 העסק
סוג 

העסק/  
 תחום

מספר  כתובת 
 עובדים

שנות 
פעילות 

 בעיר

שם 
בעל 

 העסק

מספר 
 טלפון 

כתובת  
 מייל 

האם 
העסק  

בשכירות/ 
 בבעלות 

          
 

 .  פרויקטיםבניהול  לפחות של שנה מוכח ניסיוןעל הינו ב ם המציע מטעהמוצע המנהל  .8.4
 

 לצרף את הפרטים הבאים;המציע לשם הוכחת עמידה בתנאי סף ניהול הפרויקט,  על  .8.5
 לניהול המרחב העסקי.   המוצע המנהל  פרטי -
 קורות חיים.  -
 ממליצים רשימת  -
 תעודות השכלה.  -
 . , העונה על תנאי הסף לעילתיאור פרויקט אחד לפחות לדוגמה -
 עמודים לכל היותר. 2על גבי   תכנית עבודה עקרונית למיזם -
 כל חומר רלוונטי נוסף.      -

 
יצוין כי העירייה אינה מחויבת להסכים להצעת המציע, ביחס למנהל, וכי היא רשאית לבקש הצעה   .8.6

 ת את צרכי ההליך. חלופית התואמ
 

לשם כך יחתום    50%-העסקתו של המנהל תתבצע באמצעות המציע בלבד בהיקף משרה שלא תפחת מ .8.7
 שיצורף למסמכי הקול קורא.    התחייבות להעסקת מנהל לפרויקט תצהיר המציע על 

 
₪ , ובכל    40,000( תקציבי שלא יפחת מסכום  "מאצ'ינג"המציע מתחייב להעמיד מימון תואם )להלן:   .8.8

של יו"ר    ההתחייבותתצהיר  לשם כך יצרף המציע  % )גובה ההתקשרות( לשנה.    50אופן לא פחות  
 ה חתימה על גובה הסכום.  ש המציע או מור

 
ידי   -פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על-תהיה רשאית, על  העירייהמובהר כי   .8.9

- , וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע פרויקטים שבוצעו על (בין באופן מלא ובין באופן מדגמי)  המציע כאמור
 .ידו-ידי המציע, ואשר לא פורטו על

 
רשו  .8.10 עם  רע  ניסיון  לו  היה  כי  שהתברר  מציע  לפסול  רשאית  תהיה  מקומייוהעירייה    ות חבר  ,תו ת 

המציע הורשע בעבירה שלדעת ועדת  )כולל ממשלה וגופי סמך(  או אם   ים ציבורי   פיםת או גוו כלכלי
  2022ועד  2015תתקשר עם המציע. ניסיון רע בסעיף זה הינו בין השנים  עירייה המכרזים לא ראוי שה

בעיית אמינות, הרשעה בעבירה פלילית   ,)כולל( וכולל חוות דעת שלילית בכתב או בע"פ על המציע
 .'וכד
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 פי דין - אסמכתאות הדרושות על .8.11

 :להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעהעל המציע לצרף 

התשל"ו .8.12 ציבוריים,  גופים  חוק עסקאות  לפי  האישורים הדרושים  כל  בעל  הוא  ויצרף    1976-המציע 
   ( 3תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי ההליך )טופס מס'  

נוסח  ]אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה   .8.13
 .1975- וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו [חדש

 .]נוסח חדש]אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה  .8.14

 

    תאם להוראות פקודת מס אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בההמציע צירף   .8.15
 . 1975-הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו   

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. המציע צירף   .8.16

 
 העתק תעודת עוסק מורשה של המציע במע"מ. המציע צירף   .8.17

 
 . 4טופס מס' ניגוד עניינים, בהתאם לנוסח האמור ב קרבה והיעדר  המציע חתם על תצהיר היעדר  .8.18

 

  : מסמכים .9

 

את המסמכים ו/או האישורים המפורטים במסמך זה, עליו לצרף  ל המציע לצרף  מבלי לגרוע מחובתו ש  .9.1
 .םמיחתוים ו מלאם להזמנה זו, כשההמצורפים כל הטפסים  את להצעתו 

 
  תעודת האגד של התאגיד פי דין, לצרף להצעתו העתק של  -בנוסף על כל מציע שהוא תאגיד רשום על .9.2

ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(, וכן,  -)העתק מאומת על 
אגיד  לצרף להצעתה, תדפיס של הת  המציע של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על    תדפיס מעודכן

 מרשם החברות(.   

 

ל  עירייהה .9.3 הבלעדי  דעתה  שיקול  על  הבהרת  שומרת  לצורך  לדעתה  הדרושים  נוספים  מסמכים  דרוש 
 לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל. ול הצעות שהחומר  פסההצעה, וכן, ל 

 
וש  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדר  עירייהה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .9.4

עמידתו של  בחינת  להשלים מידע חסר לצורך    -לאחר הגשת ההצעות למכרז    -מכל אחד מהמציעים  
 המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל. 

 

 תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים.  עירייהה .9.5
 

 : הבחירה בין ההצעות .10

 הבחירה בהצעה הזוכה, לכל מרחב, תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .10.1

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור שתי הצעות זוכות )אחת עבור כל מרחב עסקי(, או על הצעה אחת   .10.2
 ותוגש כזאת(.  הכוללת את שני המרחבים )ככל

 בדיקת ההצעות והערכתן     

ויועברו  מעטפות המכרז ייפתחו  בשלב זה,  והעברתם לבחינה של הוועדה .  פתיחת המעטפות  שלב א׳:   .10.3
 שתורכב מראש אגף פיתוח כלכלי ושני עובדים נוספים מהאגף.   לבחינה של הוועדה המקצועית

הועדה תבחן האם  ההצעות שהוגשו לקול קורא עומדות  בתנאי הסף. מציע שהצעתו לא תעמוד   :'שלב ב .10.4
 בתנאי הסף תיפסל והצעתו לא יבחן בשלבים הבאים.  

   .הצעות הזוכותהמכרזים על התיבחן את ההצעות ותמליץ לוועדת : הוועדה המקצועית  שלב ג' .10.5
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  איכות  אמות המידה לבחירת הצעת הזוכה המכרז בדרך שקלול מרכיביעל פי  הוועדה תבחן את ההצעות   .10.6
 להלן: יםהמפורט  קריטריוניםו

 : איכות משקל
בגיוס   .10.6.1 ניסיון  העסקים,  עולם  עם  היכרות  )לרבות  המוצע  הפרויקט  מנהל  של  מניסיונו  התרשמות 

 . מהניקוד 25% – 8.5, כמפורט בסעיף מוכחת בניהול(תקציבים, יכולת 

 מהניקוד.  25% –  8.5, כמפורט בסעיף התרשמות מתכנית העבודה העקרונית המוצעת שתוגש לעירייה .10.6.2

 )ינוקד באופן יחסי ליתר המציעים(. 25%  -  8.3, כמפורט בסעיף  מספר העסקים המאוגדים בעמותה .10.6.3

לצורך    מהניקוד.  . 25%  –.  8.8, כמפורט בסעיף  תנאי הסף(סכום התקציב המוצע לביצוע המיזם )מעבר ל .10.6.4

 הנוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף.  למימון רף המציע תצהיר חתום על ידי עו"ד ובו הצעה סעיף זה יצ

 : הבחירה בין ההצעות .11

 

  שיקול הדעת של ועדת המכרזים .11.1

 

 . הצעה שעמדה בתנאי הסףב רשאית לבחורועדת המכרזים  .11.1.1
 

 להתקשר עם המציע בעל    עירייהבאמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד העם זאת, אין   .11.1.2
   שתעניק   הטובה ביותר  ההצעה הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאית להמליץ על בעל ההצעה   
 את מירב היתרונות.  עירייהל   

 
 בכל מקרה, ועדת המכרזים שומרת על שיקול דעתה הבלעדי שלא להתקשר עם בעל ההצעה   .11.1.3

 הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו.   
 

 להביא בחשבון,    עירייה ה   ת רשאיובבחירת ההצעה הזוכה,  שיקוליה בהליכי המכרז    מסגרתב .11.1.4
 המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם,  ן  ולדרוש מבין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן,     
 :וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות   

 

ותחומי   .11.1.5 מומחיותו  כישוריו,  אמינותו,  בעבר,  דומות  עבודות  בביצוע  המציע  של   ניסיונו 
ניהולי      צוות  של  קיומו  לרבות  טכני  מומחיותו,  צוות  אודות  וכן,    םמימתאי ו/או   המלצות 
 , הן לחיוב והן לשלילה. המציע   

 
    וכן עמידת המציע   לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(איכות העבודה   .11.1.6

 . עירייהבלו"ז ביחס לביצוע פרויקטים, אשר ביצע עבור ה    
 

ביותר לבצע את העבודה, לרבות, בדיקת צבר  .11.1.7 הזולה  יכולתו של בעל ההצעה   בחינת מידת 
בהתאם     העבודות  את  להשלים  יכולתו  בחינת  ולרבות,  עליו  המוטל  העומס  ו/או      העבודות 
 ללוחות הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט.     

 
 . הקבועים בדיןכל שיקול אחר או אמת מידה  .11.1.8

 

 במקרה של הצעות שוות בחירת ההצעה הזוכה  .11.2

 

וניסיון המציע, או  לדרג את  רשאית    עירייהה   תהיהבמקרה של שוויון בין הצעות   .11.2.1 ההצעות לפי איכות 
 לערוך התמחרות ולאפשר למציעים שהצעתם שווה וזולה ביותר להגיש הצעה משופרת.

 
 תיקון טעויות  .11.3

 

 המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות שהוגשו לה.   ועדת .11.3.1

 

 עדה )או מי מטעמה( וירשם בפרוטוקול.  ו עשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הויתיקון הטעות י  .11.3.2
 

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.   .11.3.3
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 פסילת הצעות  .11.4

 

לפסול .11.4.1 רשאית  המכרזים  חסרות,    הצעות,   ועדת  הן  אם  הצעות  ו/או  הסף  בתנאי  עומדות  אינן  אשר 
מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה  

 הועדה אחרת.  

 

 . למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב עירייהאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה .11.4.2
 

או לגורמים אחרים ניסיון רע  /ו  עירייהלפסול את הצעתו של מציע אשר ל  כן רשאית ועדת המכרזים .11.4.3
 בעבודה עמו. 

 
 פי כל דין. -על  עירייהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת ה .11.4.4

 
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא לבחור כל הצעה   .11.4.5

לכל    ם זכאי  ו לא יהי  המציעים במקרה כזה,  .  עירייהלהבטיח את מירב היתרונות לשהיא, והכול במטרה  
 . עירייהה פיצוי או שיפוי מאת 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .12

 
,  ת המכרזיםבהחלטה הסופית של ועד  רשאי לעייןיהא  שתתף במכרז  מכל    כללי המכרזים,בהתאם ל .12.1

 .יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך זאת בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, 

 

ההצעה הזוכה,  בחלקים של  , או  ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא  שתתף במכרז  מ .12.2
, או לפגוע בביטחון  אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי

 המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.
 

בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון, ולתיאום    עירייההניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי   .12.3
מאה  ₪ )במילים:   100בסך של  קבוע , ובכפוף לתשלום הוצאות עירייהה מראש של מועד העיון עם נציג 

 ת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון. שים(, עבור כל פגישת עיון, וזאשקלים חד
 

חצי )₪    0.5סך של    עירייהל משתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם   .12.4
 (.A4עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל  , נוסף (₪
 

, מעת  עירייההקבע ע"י גזבר  יקבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שי .12.5
 לעת ולפי נסיבות העניין. 

 
 :תנאים כלליים .13

 

 . המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות .13.1
 

 ייחודית  שיפוטת יתני .13.2

 
עניין הנוגע                מכוחו,  כל  ו/או להסכם הנכרת  זה  ורק בב למכרז  ך מבחינה  המשפט המוסמית  יידון אך 

 . בעיר באר שבעעניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו 
 

 
 וצאות ההשתתפות בהליך ה .13.3

 

 .  בהליך שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .13.3.1

 

  .בגין הוצאות אלה עירייההלא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המציע  .13.3.2
 

 או דחיית תחילת ביצוע הפרויקט   עירייהה ביטול על ידי  .13.4

 

 .  דנא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך עירייהה .13.4.1
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על .13.4.2 ההליך  תהא  עירייההידי  - בוטל  היא  באמצעות ,  או  בעצמה  הפרויקט  את  לבצע      רשאית 
   למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.צדדים שלישיים, מבלי שתהא     

 

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת   .13.5

 

זוכה    .13.5.1 המכרזים  ועדת  ידי  על  וייקבע  המקורי "  :להלן)היה  בעבודתו,  ("הזוכה  יחל  והוא   ,
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה  

זוכה אחר   מוכרז  מניעה"הזוכה האחר"   :להלן)וכי תחתיו  צו  שיינתן  ככל  ו/או  , מתחייב  ( 
לה ולהעביר  הזוכה המקורי  ביצוע העבודות  אצלו    עירייהל פסיק את  כל המידע המצוי  את 

פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה  דו"ח עדכני באשר לרוף  בצי
באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות המנהל בדבר מועד העברת האחריות על  

 אתר העבודה. 

 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור,   .13.5.2
 ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל.  -אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על 

 
 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות  .13.6

 

 .לעיל כמפורט עירייההבמשרדי כתובתה של ועדת המכרזים היא  .13.6.1

 

 שנקבעה במסמכיהם. כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .13.6.2
 

ה .13.6.3 ידי  על  תישלח  אשר  הודעה  לכתובת    עירייהכל  המכרזים  ועדת  בדואר    המשתתפים ו/או 
מהמועד שבו  ימי עסקים  (  3)תוך שלושה    המשתתפיםרשום, תיראה כאילו התקבלה אצל  

הדואר דבר  הגעת  בדבר  הודעה  קיבל  נשלחה  הנמען  אם  כמי  באמצעי  ;  תיחשב  אלקטרוני 
 בעת מסירתה. –; ואם נמסרה ביד שנמסרה מיד, ובלבד שהשולח וידא את הגעתה בפועל

 
 
 
 
 אלון דוידי   

עירייה ה ראש  
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 טופס הצעה אישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 לכבוד
 המכרזים  ועדת
 שדרות  תעיריי

 
 ג.א.נ,

 בשדרות שיתוף פעולה לקידום מרחבים עסקים    2022/13מכרז מס'  הנדון:

מדנו והבנו את האמור בהם,  ל 2022/13 מס'  פומבי   מכרז , כי קראנו בקפידה את מסמכי אנו הח"מ מאשרים .1
ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או  

הבנה של דרישות,  -ידיעה או אי- מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באיעל ביצוע הפרויקט, וכי אנו 
 תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

וכן במסמכים המצורפים על דרך ההפניה  אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,   .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהו

על כל נספחיה, הסכם מחייב   .3 יהוו התנאים המפורטים בה,  עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, 
 מבחינתנו. 

בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה הינו    עירייההידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם   .4
והחתימת   ההליךתאם  הב  עירייה ה אישורי  כל  קבלת  חוזה  אישור  למסמכי  יתקבל  לא  שבו  מקרה  בכל   .

,  כמפורט במסמכי המכרזזמן  הכל המסמכים הנדרשים בתוך פרק  על ידינו  , ו/או לא יוגשו  כאמור  עירייה ה
לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן    עירייהה תהיה רשאית  

בקשר    עירייההנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי  אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה וא
 להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.    

בהסכם  הביטוח המפורטות    יאישור ולהפקיד בידיכם את  על פי דרישתכם  אנו מתחייבים לבוא למשרדכם   .5
 , ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה. למכרז המצורף

לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז  י מתחייבים למנוע את גאנו   .6
 נשוא הצעתנו זו בפרט. 

,  ימים   7תוך    הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל  אישורבמידה ולא נפקיד את   .7
, ומבלי לפגוע  1970-( תשל"אוזהח ראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  יי

 .  עירייהה  ביתר זכויות

השירותים  י .8 מתן  במסגרת  כי  לנו  במשרדי    להגיע  נדרשדוע  כספיים   העירייהלישיבות  מקורות  ולגייס 
 .לקידום שיתוף הפעולה

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם על ידי   .9
 .  עירייהה

 
 כבוד רב, ב
 
 
 
 

 ___________________                                                      _______________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                 תאריך            
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 מטעם תאגיד אישור זכויות חתימה 
 

 ___ _____2022:  תאריך

 

 
 : לכבוד

 _____________ 
 

 א.ג.נ. 
 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

עו"ד  ____________________,   רו"ח/הנני,  כי  בזאת,  מאשר   ____________________

על   "מסמכי  החתום/ים  )להלן:   ____________________ ידי  על  שהוגשה  "( המציעההצעה 

עסקיים    13/2022  מס'    פומבימכרז  במסגרת   מרחבים  "   בשדרותלקידום   "( המכרז )להלן: 

 . , והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרזמוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
                                                        _______________ 

 מ.ר. ____________ 
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 חתימה וחותמת המציע 

 3טופס מס' 
 לכבוד, 

 שדרות  ת עיריי
  

 תצהיר ל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי 

 כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 
 

(. העסקאות" "חוק)להלן:  1976 –יר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הנני עושה תצה .1

 .העסקאות למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

 
ה .2 אצל   ________________ בתפקיד  משמש  מטעמ   __________  מציעאני  להצהיר  אני    /וומוסמך 

 ]מחק את המיותר[.  מציעה

 
עסקאות, לא  ה, כהגדרתם בחוק  וובעלי זיקה אלי   מציעה  13/2022גשת ההצעה למכרז מס'  למועד ה עד   .3

"( ו/או  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987  –הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

חוק  )להלן: "   1991  –לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

 "(.  עובדים זרים

 
הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים    וובעלי זיקה אלי   מציעלחילופין, אם ה .4

 עד ההרשעה האחרונה.  במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממו  -זרים 

 
 עובדים.   25- איננו מעסיק יותר מ מציעכן, ה  כמו .5

 
הוראות סעיף  מקיים את   הואעובדים,  100-עובדים אך פחות מ  25-מעסיק יותר מ מציע, ככל שהלחילופין .6

 (."שוויוןה"חוק )להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח  תלחוק שוויון זכויו 9

 
הלחילופין .7 אם  למנ  הוא,  ומעלהעובדים    100מעסיק    מציע,  בעבר  הרווחה    כ"לפנה  העבודה  משרד 

לשם קבלת    –ובמידת הצורך    ,שוויוןהלחוק    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

שוויון, הוא גם פעל  ה לחוק    9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    מציעההנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל  

  זהלהעביר העתק מתצהיר    מציע; כן מתחייב הכאמור  פנייה   לבצע  מציעה  מתחייב ,  פנה  שלא   ככלליישומן;  

 ימים ממועד ההתקשרות.  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  למנכ"ל 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
     _____________         ____________________  

 חתימת המצהיר                                     תאריך                                 
 

 אישור
 

ברחוב  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
באמ עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'  ת.ז.  _________________________  צעות 

מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  
 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 
          ___________________ 

                              
 חתימה וחותמת עו"ד 



 

 

 חתימת המציע: ______ 

 טופס מס' 4
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ההצהרה נושאי המשרה של המציע[ ]יש להחתים על  

 
ומאשר/ת  היא _____________ מצהיר/ה  _____________, שכתובתי  ת.ז..   ______________ אני הח"מ, 

 בזאת כדלקמן:  
 
)להלן:       הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. __________   .1

 "(. המכרז)להלן: "  _______/2220מכרז מס' ל      :"( המציע"
 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה   .2
יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו,  

י שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה  יד- יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על
 ו/או מי מטעמה.  עיריית שדרות  למציע כל זכות תביעה כלפי  

 
 לעובד העירייה הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה  .3

 
סעיף   .3.1 הוראות  לידיעתי  הובאו  כי  לאשר  לפקודת  174הריני  קובע    העיריות)א(  אשר  חדש[,  ]נוסח 

 כדלקמן:  
 

יה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין,  עירייהעובד של    פקיד או )א( . 174
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם  -על ידי עצמו או על ידי בן 

 יה ובשום עבודה המבוצעת למענה. עירייה ה
 

 [:הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים את הריני להצהיר כי ] .3.2

  

 . לעירייההשייך  עירוניאו בתאגיד בעיריית שדרות  איננו עובדים אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

 . העירייהלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד   .3.3.1
 

  הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או, הורה,  בן זוג  – "  קרובלעניין הצהרה זו: "
, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות  תחוא

 )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; 
 
יזכה    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין  .3.4 המציע )אם 

ולא ידוע    העיריה  לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד    העירייהבמכרז( לבין  
 נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  העירייה לי כי עובד  

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4
 
סעיף   .4.1 הוראות  לידיעתי  הובאו  כי  לפקודת  122הריני לאשר  קובע    העיריות  א)א(  חדש[, אשר  ]נוסח 

 כדלקמן:  
 

ו תאגיד שיש לאחד מהאמורים  פו, אאו שות  ונכוס,  ו, קרובעירייהחבר   )א(  א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או חלק העול

,  לענין זה יה;  עירייהלחוזה או לעסקה עם העובד אחראי בו, לא יהיה צד  
 ת חוא , הורה, בן או בת, אח אובן זוג –"קרוב" 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

 . שפחה לאדם שהוא נבחר ציבור בעיריית שדרותלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת מ .4.2.1
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 חתימה וחותמת המציע 

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:    .4.2.2
 

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 
 
, הורה של בן תחוא  הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או,  בן זוג  –"  קרוב"

הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות  
 של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

)אם יזכה בין המכרז( לבין  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע   .4.3
ולא ידוע    בעירייה  לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור    עיריית שדרות ,  

 יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  בעירייה  לי כי לנבחר ציבור 
 
 

, לא סיפקתי שירותים אישיים  הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו .4.4
או עובד בכיר בועדה המקומית לתכנון    בעיריית שדרות  ו/או לעובד בכיר    בעיריית שדרות  לנבחר ציבור  

 שדרות  . ובנייה 
 

 לעניין סעיף זה:
 
מועצת   ": נבחר ציבור" כחבר  כיהן  או  מועמד  שהיה  אדם  השנים    העירכל  שלוש  במהלך 

שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה  
מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת  

 ; העיר
 

, סגן מהנדס  עירייה, מהנדס העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייהמנכ"ל ה  : "בעירייה "עובד בכיר 
, מבקר, יועץ משפטי, מנהל אגף  עירייה, סגן גזברות העירייהגזבר ה,  עירייהה
 ; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; עירייהב

 
, אשר מתוקף תפקידו  בעירייהכל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר   ": העובד בכיר בוועד"

עדה המקומית,  הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל הו
העוסק בתחום התכנון ובנייה )לרבות, תובע חיצוני שאינו עובד    עירייה  תובע  
   או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה; עירייהשל ה

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים המפורטים לעיל  

הציבו  – נבחר  )שם  הדברים  את  לפרט  את  נא  שסיפק  הגורם  השירותים,  לו  שסופקו  העובד  או  ר 
 השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
 ._____________________________________________________ 

 
 ._____________________________________________________ 

 
 ___________________________________________ .__________ 

 
 
כי   .5 ו/או  ת  שומר  העירייה  הריני לאשר כי הובהר לי היטב  את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז 

ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר    לעירייה  ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע  
,  בין העירייה וביניאו שקיימת מניעה המונעת את התקשרות    ות כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויק

, ואני  ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה  רלרבות בגין מצבים שבהם ייווצ
ו/או מטעמן, בגין ביטול    העירייה   על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד    מוותר בזאת מראש

 ההתקשרות בנסיבות אלה.  
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הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי   .6
 כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
במצב    מציענויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את ה אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שי  .7

 ואפעל בהתאם להנחיותיה.  עירייהשל ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של ה
 

 
 ___________________ 

 חתימה 
 אישור

 
המוכר לי אישית /נושא ת.ז.   __________ הופיע בפני מר/גב'    _________עו"ד, מאשר כי ביום.  ________אני,  

ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  _________
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 ___________________ 

                               
 _____,עו"ד                                                                                                                                 
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 5' מס טופס

 
 

 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________         

 
 לכבוד 

 )גזברות( עיריית שדרות  
 

 ג.א.נ,  
 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

 "( הספק________________________________  )" שם תאגיד: 
רח' _________________מס' _____ עיר ___________   כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: 

 __________ פקס _________ מיקוד __________ טלפון  
 _______________________________  מספר תאגיד: 

שם הבנק ____________ מס' סניף _______________   פרטי הבנק להעברת תשלומים:
 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________ 

בחשבוננו   כספים  בטעות  שיופקדו  שבמידה  בזה,  מתחייבים  נחזירם  הננו  הבנקאית,  ההעברה  באמצעות 
 ללא שהות.  עירייה לגזברות ה

 
 _________________  ________________ 

 חתימה + חותמת  שם
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

מ.ר  ____________ רו"ח   / עו"ד  כי  אני  מאשר/ת,   ______________________ מרח'   ____________  .
 החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"הקבלן"(, וחתימתם מחייבת את הקבלן. 

 
 _______________________  _____________ 

 תאריך  חתימה + חותמת 
 

 אישור הבנק 
 חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל. הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי 

 
 ___________  ___________________  ___________________ 

 חותמת הבנק  חתימת הבנק  תאריך 
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  6 טופס מס'

 
תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

 האישור__________ 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
שור. האי  

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

ו/או   שדרות  עיריית  שם: 
לפיתוח   הכלכלית  החברה 
שדרות בע''מ ו/או תאגידים  
עירוניים ו/או גופי סמך של  
גופים   ו/או  העירייה 
ו/או   לעירייה  קשורים 
 משרדי הממשלה המממנים

  

 שם 
 

קידום מרחבים  ל שירותים  מתן 
בשדרות עסקיים   

 

מזמין שירותים ☒   
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען :  
 

: מען  

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

000,0001,   ביט   צד ג'    ₪ 
  

אחריות צולבת.  – 302  
ויתור על תחלוף לטובת   - 309

 מבקש האישור.   
כיסוי לתביעות מל"ל. - 315  
מבוטח נוסף בגין מעשי או   - 321

מבקש   – מחדלי המבוטח 
 האישור. 

ראשוניות.  - 328  
האישור ייחשב  רכוש מבקש  - 329

 כצד ג'. 
אחריות  
 מעבידים 

   ביט  
 

ויתור על תחלוף לטובת   - 309 ₪ 
 מבקש האישור. 

מבוטח נוסף היה וייחשב   -319
כמעבידם של מי מעובדי  

 המבוטח.
ראשוניות.  – 328  

 
 
 
 
 
 

השירות המתאים כפי  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
 המצוין בנספח ג'(: 

יועצים/מתכננים  - 038  
 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 7ופס מס' ט
 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 
 
 
לרבות   .1 הדין,  מכוח  עלינו  החלים  ולאיסורים  לחובות  התשל"זבנוסף  העונשין,  הח"מ  1977-חוק  אנו   ,

 __________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל   .1.1
או    עירייה שדרותערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של  

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות    עירייהו/או עובד ה  ייהעירבעל תפקיד ב 
 ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 

ו/או    עירייהו/או עובד ה  עירייהלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ב .1.2
חסוי/סודי הקשור מידע  לקבל  מנת  על  גורם אחר  כל  ו/או  לכל    מי מטעמה  ו/או  התקשרות  להליך 

 הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 

ו/או   עירייהו/או עובד ה  עירייהלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ב .1.3
 מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. 

 

בס"ק   .1.4 לאמור  בניגוד  פעלנו  ה   1.3עד    1.1לא  של  ההתקשרות  הליכי  במסגרת  כל    עירייהלעיל  ו/או 
 הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

 

שומרת לעצמה את    עירייהלעיל, ידוע לנו כי ה   1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף   .2
הפעולה   נעשתה  כי  חשד  קיים  לגביו  ההתקשרות  בהליך  לשתפנו  לא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  הזכות, 

"( ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות  הליך ההתקשרותכאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "
זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה    ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל

 הנובעים מהליך ההתקשרות.

 

אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל דרך   .3
 ו/או הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.   עירייהשהיא בהליך התקשרות של ה

 
 

 החתום:באתי/באנו על   ולראיה

 

 _____________________ שם: 

 חתימה: ___________________ 

 ותמת )חברה(: ___________ ח

 
 אישור

 
. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר

זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

תצהירו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  כן  יעשה/תעשה  לא  אם  וכי  האמת 

 וחתם/ה עליו בפניי.

 ________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת( 
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 מסמך ב' 
 
 

 לחוזה עירייהאישור יועמ"ש ה
 

 ההסכם הוא חלק ממסמכי מכרז
 פומבי שפורסם והוא מאושר לחתימה.   

 

 
 

 
 דוד יבורסקי, עו"ד

 
 22.5.2022תאריך: 

 
 
 

   2022/13 מס'  פומבי מכרזהתקשרות מכוח   הסכם

 בשדרות לקידום מרחבים עסקיים 

 
 

 2022ביום _____ לחודש______ שנת  שדרותבשנערך ונחתם 
 

 שדרות  תעיריי    בין:
 "(עירייה ה )להלן: "

 מצד אחד 
 ___________________________.  לבין:

 
 ח.פ./ת.ז. _____________________.  

 שכתובתו היא:   

 ________________________. ברח'  

 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 

 ה"ה ___________ ת.ז. __________.  

 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 (נותן השירות"" )להלן: 

 מצד שני  
 

 בשדרות;  והעירייה פנתה בהליך לקבלת הצעות לשיתוף פעולה לקידום מרחב עסקיםוהואיל     
 

 ; והמציע הגיש הצעתו כאמור במסמכי ההליךוהואיל     
 

 ;כהצעה הזוכה בחרה בהצעת המציע למתן השירותים נשוא ההליך המכרזיםוועדת  והואיל     
 

 .זה וחוזה המכרז מסמכי בתנאי וכמפורט והכל כאמור ,וברצון הצדדים לעגן את יחסיהם החוזייםוהואיל     

 
והוסכם כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה   

 ופרשנות  מבוא, כותרת .א
 

ידי   זה לחוזה המבוא .1 על  גם מסמכי המכרז החתומים  כמו  מהוויםנותן השירותונספחיו  נפרד   בלתי חלק , 
 .מהחוזה, ומהווים תנאים מתנאיו
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 .החוזה פרשנות לצורכי שימוש בהן לעשות ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו  זה  חוזה סעיפי כותרות .2
 

 כל מצג,  ומבטל  מחליף  והוא בו הנדונים והעניינים הנושאים וממצה את יחסי הצדדים לגבי מלא  הנו זה חוזה .3
 הצדדים  - בין   )פה בעל ובין  בכתב בין ( הוחלפו  או ששררו אחר מסמך וכל  דברים זיכרון  ,ומתן משא ,הסכם

 .זה חוזה לחתימת קודם האמורים ובעניינים בנשואים
 

לצורך קידום שיתוף פעולה לטובת פיתוח    העירייהבחוזה זה הגדרת נותן השירות הינה: הגוף שהתקשר עם   .4
 בשדרות. עסקים 

 
   עירייהנותן השירות וה של והתחייבויותיו הצהרותיו .ב

 
 :הבאים כמפורט להלן םהשירותינותן השירות מתחייב לספק בהתאם לדרישות ההליך את  .5

 
 .להיות זמין לקידום שיתוף הפעולה ולהגיש דו"ח פעילות אחת לרבעוןנותן השירות מתחייב   .6

 
ההסכם   .7 תקופת  בכל  להחזיק  מתחייב  השירות  יידרשנותן  או  שנדרש  הרישיונות   ככל  המסמכים,  כלל  את 

והאישורים שנדרשו במסגרת תנאי הסף במכרז, ו/או הנדרשים לשם ביצוע הסכם זה, כשהם תקפים ונכונים  
 ת. למועד מתן השירו

 
השירות .8 וההיתרים    נותן  האישורים  לקבלת  ובכפוף  הדין  להוראות  בהתאם  עובדים  להעסיק  מתחייב 

 המתאימים בלבד.  
 

 מצהיר נותן השירותובמסירות.   לב בתום ,במקצועיות ,בנאמנות החוזה הוראות לבצע מתחייב נותן השירות .9
 עומדים עירייהל וכי דין, כל פי על התחייבויותיו את מפחיתות אינן לחוזה בהתאם הצהרותיו כלל ומתחייב כי
 דין. כל פי על והן זה הסכם  פי על הן כל הסעדים

 
 על נספחיו  זה בחוזה להתקשרותו אחרת או/ו  חוזית או/ו חוקית מניעה כל אין כי ומתחייב מצהיר נותן השירות .10

 צד כלפי התחייבות הפרת להוות בכדי זה חוזה פי על בהתקשרותו אין וכי ,במלואם פיו על חיוביו ולקיום
 .אחר שלישי

 
וכי לא תשמע  במלואו,   זה חוזה וקיום בביצוע הכרוכות ההוצאות כל את בחשבון הביא כי  מצהיר נותן השירות .11

 מפיו כל דרישה לתשלום מעבר לסך התמורה שהוצעה על ידו במסגרת המכרז. 
 

,  בכל עת  נשוא מכרז זה  להגדיל או להקטין את היקף השירותים רשאית    עירייהמודע לכך כי ה   נותן השירות .12
או    ובכפוף לתקציבה, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בכל הנוגע לכך   בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 .אחרים ואין לו בלעדיות בתחום נותנים שירותיםלהתקשר עם  
 

ה  ידוע לספק .13 זה בסעיף  הכי  בגדר שירות אישי כהגדרת מונח  בין הצדדים הנה  לחוק החוזים  2)3תקשרות   )
נותן השירות  ידי הזוכה בהליך. -ולכן, היא איננה ניתנת לאכיפה על   1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

שעניינו אכיפת  בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד    מוותר
 . עירייהעל ה ההסכם

 
 תקופת ההסכם  .ג

 
 . החתימה על החוזהחודשים ממועד  12-תוקפו של הסכם זה הינו ל .14

 
ארבע תקופות נוספות,  תקופת ההתקשרות בניתנת האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את    עירייה ל .15

הודעה על מימוש   .בסך הכל חודשים 60כך שתקופת ההסכם לא תעלה על  ,חודשים 12כל אחת בשיעור של עד 
 ימים קודם לסיום תקופת ההסכם הקודמת.  14האופציה תיעשה בכתב לפחות 

 
  יום מראש   30בהודעה של    להביא הסכם זה לסיומו בתוך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא  רשאית  עירייהה .16

יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשוהקב במקרה כאמור היה הקבלן זכאי לקבלת החלק היחסי עבור    .כךל  לן לא 
העבודה שבוצעה על ידו בפועל והעברת התשלום כאמור תהווה סילוק לכל טענות הקבלן בקשר לסיום מתן  

 השירות על ידו. 
 

 זוכה/זוכים ועדת היגוי משותפת לעירייה ול       
 

 למנות מטעמם יו"ר )אחד לכל מציע זוכה(, שישתתף בוועדות היגוי שיתקיימו אחת לרבעון.   הזוכיםעל נציגי  .17
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 נציג מנהלת העסקים.  וזוכה, מנהל הפרויקט, ראש אגף פיתוח כלכלי מטעם כל  ועדת ההיגוי תורכב מיו"ר .18
ישור התקציב,  חברי ועדת ההיגוי יהיו אחראים על בניית מתווה הפעילות, אישור תכנית העבודה השנתית, א  .19

 חיבור לגורמים נוספים מהמגזר העסקי והציבורי. 
 מנהל הפרויקט ישתתף בפגישות שוטפות, ידווח ויעביר עדכונים לנציג מהאגף לפיתוח כלכלי.  .20
על מנהל הפרויקט לכתוב תכנית עבודה מקיפה שתובא לאישור ועדת ההיגוי ולאחר אישורה תצורף כנספח   .21

משלושה חודשים לאחר החתימה על ההסכם. תכנית העבודה תתייחס לנושאים  להסכם בין הצדדים, לא יאוחר  
 הבאים; 

 
 מיפוי העסקים החברים בעמותה המשלמים דמי ועד. -
 צפי לגיוס עסקים נוספים.  -
 איתור מוסדות עוגן.  -
 פוטנציאל גיוס פילנתרופיה.  -
 מקורות מימון ממשלתיים.  -
 עירייה ואגפיה. הצעות לחיבורים ומינוף פעולות המתקיימות באמצעות ה -
 תשתיות, התחדשות עירונית וכד'(.  –הצעות ליזום פרויקטים )חברתי, אירועים, קהילתי, פיזי   -
 סקר צרכים ראשוני )של בעלי העסקים, התושבים והעירייה(.  -
 הצעה לתקציב.  -

 
 אחריות, שיפוי   .ד

 
כלפי עובדיה   ,כלפי העירייהמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מובהר ומודגש בזאת, כי נותן השירות אחראי   .22

,כלפי שלוחיה וכלפי כל צד שלישי ,לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירות ו/או שלוחיו  
ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש כתוצאה מביצוע    שדרותוכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו לעירית  

ו חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה מאי  הוראות החוזה ) במישרין או בעקיפין( ו/א
ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה ממחדלו של נותן השירות ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא  

 .מטעם נותן השירות
 

ת משפט ושכר  נותן השירות ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל ,לרבות הוצאו .23
 .טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך

 
נותן השירות יהיה אחראי בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה   .24

לרבות לעובדי   ,שיגרמו ,במישרין או בעקיפין ,לעירייה ו/או לציודה ,ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו
 .נותן השירות ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של נותן השירות ו/או נותן שירותים מטעמו

 
על נותן השירות תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,וכל   .25

נו של  לרכושו  ו/או  לגופו  יקרו  או  ייגרמו  אשר  אחרים  הפסד  או  השירות  נזק  נותן  של  מטעמו  שירותים  תן 
לעירייה, ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של נותן השירות ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו  
,כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע   נותן השירות  ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של 

 .ת נותן השירות על פי חוזה זההשירותים ו/או התחייבויו
 

העירייה תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו למי מהן ו/או לרכוש מי מהן ו/או לצד שלישי  ה  נשא .26
לעירייה  \כלשהו בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה ממתן ו/או ביצועם של השירותים, יהיה על נותן השירות להחזיר  

 .הפסדים כאמור לעיל ולהלןבאופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותם בגין כל הנזקים ו/או ה 
 

שיפוי זה, כדי לשחרר את נותן השירות מאחריות כלשהי  ומוסכם בזה במפורש כי אין באמור בסעיף אחריות,   .27
על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על העירייה חובה נוספת כלשהי מעבר לאמור בחוזה זה ו/או על  

 .פי הדין הישראלי
 

  נותן השירותיםהוראה בסעיף זה אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של  כל .28
 לנזקים באם ייגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה או על פי דין. 

 ביטוח  .ה

העירייה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: עיריית שדרות ו/או החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע''מ ו/או תאגידים   .24
 וניים ו/או גופי סמך של העירייה ו/או גופים קשורים לעירייה ו/או משרדי הממשלה המממנים. עיר

פי כל  -על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על  נותן השירות מבלי לגרוע מהתחייבויות   .25
ות העצמיות יחלו  מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפוי   נותן השירותדין,  
  נותן השירות בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של    נותן השירותעל  

 לפני ההתקשרות בין הצדדים.
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  נותן השירות יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.    נותן השירות .26
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי העירייה בגין כל נזק או אבדן שניתן היה  

 לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

 

וחים המצ''ב כמסמך  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביט .27
ב' )להלן: 'אישור קיום ביטוחים'( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור  

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים    נותן השירותשל העירייה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על  
 הפסד לו, לעירייה ולצד שלישי. לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע 

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה לא נועד לצמצם את התחייבויות על פי ההסכם,   .28
והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על  

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר    שירותנותן ההביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על  
 באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות. 

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות העירייה, יהיה    נותן השירותהפר   .29
השירות לעירי   נותן  שייגרמו  לנזקים  טענות,  אחראי  ו/או  תביעות  כל  לו  תהיינה  ולא  ובלעדי  מלא  באופן  יה 

 כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי העירייה והבאים מטעמה כל טענה כאמור. 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות    נותן השירות .30
 יסה. העצמית הנקובה בפול

לעירייה    נותן השירותימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת העירייה על הסכם זה, ימציא    14 .31
את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה כשהם חתומים  

 הנדרשים. ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח  -על

  נותן השירות ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא     14 .32
 לעירייה אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו   .33
על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין    השירות נותן  ל

כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי לגבי היקפו   אם לאו, והמצאתם לידי העירייה כאמור לעיל, אין בה 
 וטיבו של הביטוח. 

ישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדוק את א .34
לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי העירייה  או מי מטעמה אינה  

 מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.  נותן השירותפוטרת את  

שנות או לתקן את הפוליסות ו/או  ל  נותן השירות מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבקש מ .35
את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה  

 אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על העירייה אחריות כל שהיא. 

חק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות העירייה, לרבות מחירים,  יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימ  נותן השירות .36
 שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי המצאת   .37
 דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. על פי נותן השירותאו אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא  

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או    נותן השירות .38
 הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

ו/או הבאים מטעמה בגין    מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה  נותן השירות .39
נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר,  
והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע  

 . נותן השירותנזק בזדון ל

 קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים.  הפוליסות ואישור .40

.  סעיף  נותן השירותכל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על   .41
ביצע  לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי ש

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי העירייה והביטוח של  נותן השירותנזק בזדון כלפי  
הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה. ביטול חריג רשלנות רבתי אולם אין בביטול    נותן השירות

- פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי  החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על
צפוי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה  
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בתום    נותן השירותיום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של   60על כך בדואר רשום לידי העירייה לכל הפחות  
 ה לקבלת שיפוי. לב לא תפגע בזכויות העיריי 

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי   .42
למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח  

 כולל רכוש בבעלות העירייה. שימוש במכשירי הרמה. על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש 

 הפוליסות  תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.  .43

 הרחבי שיפוי: .44

צד שלישי, תכלול הרחבת שיפוי לטובת העירייה בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או    ההפוליס .א
"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה  ותכלול סעיף    נותן השירותמחדל של  

 על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.  

 . נותן השירותביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את העירייה באם תחשב כמעביד של עובדי   .ב

ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח אח .45 ריות  גבולות האחריות בפוליסות 
 .  נותן השירות₪. ביטוח אחריות מעבידים, כפי הפוליסה של   1,000,000  –כלפי צד שלישי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או    נותן השירותקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי    נותן השירותככל שלדעת   .46
 את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.  נותן השירותמשלימים, יערוך  

למלא    נותן השירותמבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב   .47
חלה החובה על פי החוק ועל פי    נותן השירותאחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על  

הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל  
 צוויו ותקנותיו. 

לפי הסכם זה, או    נותן השירותהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי   .48
את במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי  כדי להטיל על העירייה חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בז

ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי העירייה שלא היו קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור  
 את גורם הנזק )למעט העירייה ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 . ותי של ההסכםהפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מה .49

 
 מעביד  – עובד  יחסי קיום אי .ו

 
 נותן השירות הוא וכי ,עבודה חוזה מהווה ואינו הקבלן לבין  מזמין בין  הסכם הינו  זה הסכם  כי  בזאת מובהר .50

 ,הרשאה- יחסי ,מעביד עובד  יחסי  מתקיימים לא עירייהה  לבין בינו וכי רותיםיהש לאספקת עצמאי עסק בעל
 .ועניין דבר כל לצורך ,שותפות או סוכנות

 
השירות  .51 למתן   בקשר יחול  אשר אחר חובה תשלום  כל  וכן  סים יהמ תשלומי כל  לביצוע  אחראי יהיה  נותן 

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו ולקיום השירותים
 

נותן   מצהיר כן כמו .כעצמאי הכנסה מס ומשלם כדין חשבונות ספרי מנהל הוא כי בזאת מצהיר נותן השירות .52
 .לאומי לביטוח במוסד וכעצמאי  מוסף ערך מס לעניין  מורשה כעוסק רשום הוא כי השירות

 
שירותים   המעניקים מטעמו הפועלים כל של הבלעדי המעביד או/ו המעסיק הוא נותן השירות כי בזאת מובהר .53

 או סוכנות- ,הרשאה יחסי ,מעביד עובד יחסי עירייהה  לבין בינם אין וכי ,זה לחוזה בהתאם עירייהל ועבודות
 .ועניין דבר  כל לצורך ,שותפות

 
או  /ו  דרישה כל בגין סכום, הגבלת וללא עת לכך, בכל הראשונה דרישתה , עםעירייהה את ישפה נותן השירות .54

ידי   על או/ו מטעמו אחר או/ו  מעובדיו מי או/ו  מטעמו מי או/ו נותן השירות מאת עירייהה נגד שיופנו תביעה
 שותפות יחסי  או  סוכנות יחסי  או מורשה מרשה יחסי או מעביד  עובד יחסי טענת עם בקשר ,כלשהו שלישי  צד
 או אחר/ו  מעובדיה מי או/ו עירייהל  עבודות בהענקת מטעמו הפועלים או/ו נותן השירות לבין עירייהה בין

 אחריות  או /חובו ,חבות ,חיוב כל עם בקשר או /ו כאמור יחסים  של  העדרם או/ו קיומם עם  בקשר  או/ו מטעמה 
 .באלה נוהג וכיוצא הרחבה, צו חקיקה,  דבר הסכם, הסדר, כל מכח כאמור, לרבות מיחסים הנובעים

 
 פי  -על התמורה מתשלום אילו סכומים להפחית או/ו לקזז והאוטומטית הבלעדית הסמכות תהא עירייהל .55

 כך.  בשל לתבוע דין פי על עירייהה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל ,אחר מקור מכל או/ו זה חוזה
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דרישה   או/ו טענה  או/ו תביעה  לכל כלשהי בדרך  עירייהה את  לצרף או/ו לתבוע  שלא מתחייב נותן השירות  .56
 אליו  יופנו- אשר כאילו ולרבות מעבידים חבות עם ובקשר בגין מעביד, לרבות עובד יחסי כל בגין כלפיו שתופנה 

 .אחרת סיבה מכל אליו שיופנו כאילו ולרבות העבודות בעניין
 

החוק   .57 לפי  משטרה  אישור  בעלי  יהיו  ידו  על  המועסקים  העובדים  שכל  לכך  לדאוג  מתחייב  השירותים  נותן 
תשס״א   מסוימים,  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  נותן    2001  – למניעת  מתחייב  כן,  כמו  ולתקנותיו. 

ותם של קטינים עובדים שאין להם אישור משטרה  השירותים שלא להעסיק במקום מתן השירותים  בזמן נוכח
 כאמור. 

 
מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם   .58

, הרי ששכרו של נותן השירותים  עירייהזה, רואים את נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו  כעובד ה
ל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו  יחושב למפרע למשך כ 

שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  של    עירייהבהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד  
את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה    עירייהמתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב ל

 . עירייהלבין השכר המגיע לו כעובד ה
 

כעובד ה .59 סיפק את השירותים  מי מטעמו  או  נותן השירותים  של  עובד  כי  וייקבע  נותן  עירייההיה  על  יהיה   ,
 בשל קביעה כאמור.  עירייה, מיד עם דרישה ראשונה, על כל ההוצאות שיהיו לעירייההשירותים לשפות את ה 

 
  עירייה תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאית ה   עירייהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם ה .60

 .  עירייהלקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מה
 

 
 ההסכם  לעניין אי הסבת  הוראות .ז

 
 את חובותיו או/ו זכאי( להם התשלומים לרבותו )זכויותי  את  לאחרים או לאחר להסב לא מתחייב  נותן השירות .61

 שליחיו  או זולת עובדיו ,כלשהו  אחר גוף או אחר איש לשתף לא הוא מתחייב  וכן ,מקצתן  או  כולן ,זה חוזה לפי
 .ומראש בכתב עירייה ה  של המפורשת הסכמתה את קיבל אם זה, אלא חוזה לפי השירותים בביצוע

 
 דעתה של לשיקול נתון הדבר שצוין וכפי ברם ,מותרת זה חוזה נשוא העבודות המחאת או הסבת כי ,ויובהר .62

לנספח תתבצע הזכויות המחאת או ההסבה.  ומראש בכתב המפורשת  ולהסכמתה בלבד עירייה ה  בהתאם 
 שלישי.  מצד ולנמחה שני מצד לספק אחד  מצד עירייהה ידי על שייחתם לחוזה

 
השירות  את פוטרת האמורה ההסכמה אין ,לעיל כאמור ,החוזה להסבת הסכמתה  את עירייהה נתנה .63   נותן 

 מבצעי של מחדל או/ו מעשה לכל מלאה באחריות שאיינותן השירות  ו  ,החוזה פי על  והתחייבויותיו מאחריותו
 .העבודות-

 
אם   בין השותפות מזכויות  או  בתאגיד מהשליטה יותר או 45% בהעברת  יראו  רשום תאגיד נותן השירות היה .64

 כאמור  עירייהה הסכמת את הדורשת זכויות כהסבת ,בחלקים נעשתה אם ובים אחת בבת נתבצעה ההעברה
 .לעיל

 
 ופיצויים מוסכמים   החוזה  הפרת .ח

 
 הוראותיה אחר נותן השירות ימלא לא זה, או לחוזה בהתאם התחייבויותיו מלוא את נותן השירות ימלא לא .65

 פה בעל  תהיה ההתראה   כראוי.  החוזה הוראות מילוי את ולדרוש בו  להתרות עירייהה , רשאיתעירייהשל ה
  בכתב. או
 

להודיע לספק, על פי שיקול דעתה הבלעדי,    עירייהכי ההפרה לא תוקנה כאמור, תהא רשאית ה  עירייהראתה ה .66
 ימים. 7על ביטול החוזה, בתוך  

 
 זכאי  החוזית לה התמורה את לספק עירייהה לעיל, תשלם כאמור החוזה ביטול דבר על לספק  עירייה ה  הודיעה .67

- וכל החוזה פי על  נותן השירותמ עירייהה זכאית לו סכום כל קיזוז או/ו הפחתה או /ו בניכוי ,נותן השירות
 . נותן השירות ידי על החוזה מהפרת  כתוצאה או/ו  עקב עירייהה  הוצאות או /ו נזקיםה

 
 
 

 זה לחוזה  בהתאם  נותן השירות של התחייבויותיו  מלוא  מקיום  לגרוע סעיף זה בכדי    בהוראות באמור  אין .68
 חוזה פי  על  סעד בכל עירייהאת ה המזכה החוזה, של יסודית כהפרה כמוהו קיומם אי וכי דין, לכל ובהתאם

 דין.  כל פי ועל  זה
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עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת החוזה    עירייהבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים ל .69
 זכאית לפיצויים מוסכמים:   עירייה כמפורט להלן תהא ה

 
 .  עירייהמוסכם כי אין בפיצוי המוסכם כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל .70

 
 והיקף השירות  התמורה .ט

 
  ₪2023 בשנת   40,000וסך    ₪2022 בשנת    40,000לטובת המיזם סך    העירייהתמורת מתן השירותים תעביר   .71

תקורת זה  במסגרת    ובתוך  שיינקטו  לפעולות  ביחס  בין הצדדים  שייקבעו  ובהתאם להסכמות  נותן השירות 
 .שיתוף הפעולה

 
 . תנאי תשלום ייקבעו בהתאם לאופי הפעילות המשותפת .72

 
 העירייה. יום מאישור החשבון על ידי נציג  45התשלום עבור החשבונית יבוצע בתוך  .73

 
מובהר  .74 ספק  הסר  לנותן    למען  שתשולם  היחידה  התמורה  היא  לעיל  כאמור  התמורה  כי  בזאת,  ומוסכם 

 השירותים עבור השירותים כמפורט בהסכם.  
 

לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה    עירייה שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי ה  .75
וכי   אחר  לאדם  ולא  השירותים  לנותן  לא  השירותים,  למתן  עקיף  או  ישיר  בקשר  או  השירותים  מתן  עבור 
התמורה היא מלאה, סופית ומוחלטת ולא יתווספו עליה כל סכומים, אלה אם הוסכם אחרת מראש ובכתב על  

 .  עירייהובצרוף חותמת ה עירייה, החשב המלווה לעירייה, גזבר העירייהידי העיריה, זאת בחתימת ראש ה
 
 

 זכות עיכבון וזכות קיזוז   היעדר .י
 

לשלם לנותן    עירייהתהא רשאית לקזז מהתמורה שעל  ה  עירייה נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת, כי ה  .76
- ן השירותים עלמנות  עירייהכל  סכום המגיע ל   - פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר  -השירותים על

 פי כל הסכם אחר.  -פי הסכם זה או על
 

לנותן השירותים לא תהיה כל זכות קיזוז מכל סוג שהוא ו/או כל זכות עכבון, לרבות, זכות הכללית מכוח סעיף   .77
- תשל"הלחוק חוזה הקבלנות,    5וזכות עיכבון קבלני מכוח סעיף    1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  53

1974 . 
 

 
 שונות . יא

 
 בביצוע עיכוב או/ו (זה חוזה נשוא שירותיו באופן מלא את מתן   או חלקית להשבית נאסר נותן השירות על .78

לרבות סיבה מכל) השירותים השירות שבין עבודה בסכסוכי הנעוצה סיבה שהיא,   או/ו עובדיו לבין נותן 
 .אחרת סיבה מכל או/ו עירייה ה עם משפטי או/ו מסכסוך כספי כתוצאה

 
 הוא יוותר כי ממנו להסיק  ואין פירושו אין זה  חוזה של  כלשהי הוראה  של הפרה  על  הצדדים  אחד  של  ויתור  .79

 .זה חוזה של  נוספת הפרה על
 

 לחוזה  בקשר או סכסוכים/ו דעות חילוקי כל וכן ,זה חוזה לפי הבלעדית ה השיפוטית הסמכות כי בזאת מוסכם .80
 שבע.   בבאר המשפט בפני בתי להכרעה יובאו  ,לכך בקשר תביעה וכל  ,ביטולו או/ו ביצועו או/ו  פירושו ,זה

 
ידי   .81 מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על 

 הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות. 

 כתובות והודעות . יב
 

 הינן:   עירייהכתובת נותן השירותים וה .82
 

______________________ : עירייה  
 

 נותן השירות:_________________________ 
 

  עירייה, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג העירייהנותן השירותים רשאי להודיע ל .83
 . עירייהולגזברות ה
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כל הודעה בין הצדדים תשלח בכתב בלבד, ולעניין זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה בהתאם להוראות   .84

 הבאות:  
 

( ימי עסקים מיום  3אם ההודעה נשלחה בדואר רשום, יראו אותה כאילו התקבלה אצל הצד שכנגד תוך שלושה ) 82.1
 ; שהנמען קיבל הזמנה לסור אל בית הדואר לקבלת דבר הדואר הרשום

 
יראו אותה כאילה התקבלה אצל הצד  או באמצעי אלקטרוני אחר  אם ההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל   82.2

 ;  ם הגעתה, ובלבד שהשלוח וידא טלפונית את הדעת ההודעה בפועלמיד ע שכנגד
 

 יראו אותה כמתקבלת ברגע המסירה.   –אם ההודעה נמסרה ביד  82.3
 

 
 ולראייה באו הצדדים על החתום

 
 

שדרות  תעיריי  נותן השירותים   
מורשי     עירייה גזבר הו עירייה באמצעות ראש ה  ה"ה    באמצעות  מטעמו  החתימה 

  ____________ ת.ז.   __________
ת.ז.  ו_______________ 
  .____________ 
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הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה  

שדרות ה   עירייההבשם   
החתימה   הריני לאשר את חתימת מורשי 

 בשם ________________ בע"מ 
   

 ______________, עו"ד   , עו"ד 
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    תאריך: ________ 

  
 תאריך: ________ 

 
 
 

 
 
 

 

 


