
 

 

 

 

 תאריך:

 לכבוד, 

 נציג הספק 

 

 

להפקת כנס מקצועי עבור איגוד ערים  מחיר  הצעות לקבלת   פנייההנדון : 

 כרמל -לאיכות הסביבה שרון

 מבוא .1

שרון .1.1 הסביבה  לאיכות  ערים  ")כרמל  -איגוד  הצעות  האיגוד/המזמיןלהלן:  לקבלת  בזאת  פונה   ,)"

" או  השירותים)להלן: "   "אתגרים והזדמנויות  -חופי  ה ימי והמרחב  הכנס מקצועי בנושא "להפקת  

 (." העבודות"

פעילות הכוללת את המרכיבים  ניהול    -  (בהתאמהניהול האירוע/ניהול פעילות האירוע ) /ת אירועהפק .1.2

המציע באחריות  אשר  וניהול  :הבאים  שיווק  טכנית,  הפקה  וביצוע  עיצוב  ההקמה  לכנס,  הרשמה 

התקשרות עם ספקי  אחריות על הזמנת המרצים,  ,  בשיתוף ותיאום עם המזמין  תכנון תוכןוגרפיקה,  

ביצוע, ניהול תקציב הפעילות מול מזמין העבודה, פתרונות לוגיסטיים לקיום הפעילות וכל הנדרש  

 לביצוע פעילות בהשתתפות קהל. 

  עבור   תקציב  ניהול:  הבאים  האלמנטים  הפחות  לכל  נכללים  הפקה  ניהול  במסגרת   – ניהול הפקה   .1.1

   .ורכש ספקים ניהול , ההפקה  מזמין

 

 תקופת ההתקשרות .2

תחל   .2.1 ההתקשרות  לתקופת  ועד  החוזה  על  הצדדים  חתימת  סיום    60- מיום  לאחר  וגמר  הכנסיום   ,

 )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.  החשבון 

 ההתקשרות כפופה לזמינות תקציבית.  .2.2

 

 הפרויקט והיקפותיאור  .3

האיגוד  בתוך כך מבקש  אתגרים והזדמנויות",    -  חופיהימי והמרחב  היתמקד בנושא : "  הכנס

זיהום האוויר,   כגוף מקצועי לשמירת איכות הסביבה המפקח בין היתר על  פעילותו  להציג את  

 טיפול בשפכים, מניעת קרינה, זיהום אויר ורעש, חינוך סביבתי, תכנון, טיפול בתעשיות.  

   .האיגודבתחום הגיאוגרפי של הכנס המקצועי יעסוק במרחב הימי והחופי אשר 

לרבות,  הכנס  במסגרת   האירוע,  של  המלאה  ההפקה  על  אחראי  יהיה  הזוכה  שיווק,   הספק 

, מיתוג, ניהול הכנס, רישום  טכניתהפקת  עיצוב המקום ברוח ערכי תפיסת הקיימות,  הסעדה,  

ביצוע כל ההיבטים הלוגיסטיים  ,  ככל שידרש  משתתפים, הטמעת סיורים )על כל הכרוך בכך(

ובכלל    ח אדם לכל אורך הפעילות כולל סדרנים, הצגת תכנוןזאת הקמה, בינוי, כו   הנדרשים 
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כולל: שליטה ובקרה, הכוונה, שילוט, ביטוח    באיגודלוגיסטי לפעילות בפני מקבלי ההחלטות  

והמצאת    לאחר סיום הפעילות,   ניקיון שטח הפעילות  ,צורך  י" פע  – האירוע, אבטחה לפעילות  

לב  מלוא ידם  על  יידרשו  אשר  האישורים  ו/או  הפקת  המסמכים  כאמור,  אירוע  יצוע 

 .תלייתו בשטח והורדה בתום האירוע וכיו"ב  עפ"י הצורך גרפיקה/ שילוט

וע"פ דרישתן,    במידה ויש צורך על המפיק לבצע תיאום הפעילות אל מול הרשויות המוסמכות

 ;הנדרשים  והוצאת כל האישורים -לרבות משרד הבריאות, מד"א, מכבי אש, משטרה  

 

 הפרויקטתקציב  .4

מאה ארבעים וחמש אלף  ₪ ) 145,500  הינו המזמיןשהוקצה לפרויקט על ידי  המירבי התקציב הכולל  .4.1

 ₪(. וחמש מאות

 
 מסמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעה  .5

 :  , על גבי המסמכים המצ''ב לפנייהלהצעה יש לצרף

 , דהיינו: 1976-התשל"ו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  5.1

המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות    ,אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו  5.2

חוק    -)להלן    1976והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז  

נסותיו ולדווח למנהל על  וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכ  מניהולםמע"מ(, או שהוא פטור  

 עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. 

 .  לפנייהתצהיר בדבר קיום דיני עבודה, בנוסח מסמך המצורף  5.3

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף   5.4

גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו ש  –המדווח בתיק איחוד   נכלל בתיק  יצורף  ל המשתתף 

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.  5.5

 שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: ככל 5.6

 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. 5.6.1

 תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר 5.6.2

 פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. 

יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור"    הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה( 5.6.3

)בשולי   כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע  עו"ד  וכן אישור  של תעודת הזהות 

 טופס ההצהרה או בטופס נפרד(. 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י עו"ד  5.6.4

 .התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים חתומה ע"י עו"ד  5.6.5

 . התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  5.6.6

 : מסמכים ייחודיים 5.7

 :לכנסתכנית עבודה                         

מרצים/דוברים  תכנית  - , הכוללת קונספט כולל לכנסהמציעים יגישו הצעה לתכנית עבודה   5.7.1

 ולוגיסטית.  מוצעת
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העקרונות   על  תתבסס  המוצעת  בנספח  האירועלהפקת    שנקבעוהתכנית  שמפורט  כפי   ,

 להלן.   השירותים

בחשיבה להפקת הפרויקט ולהתאמת התוכנית למטרת   האיגודהמציע הזוכה יסייע יחד עם  

לא תהודה  הפרויקט  וביצירת  תכניו  ביצירת  הפרויקט,  בהפקת  הנ"ל  כל  של  יישומם  ופן 

 ציבורית אודותיו. 

בצורה מקצועית ומוצלחת, ליצירת הכנס  המציע יפרט בהרחבה כיצד ביכולתו להפיק את  

 תפים. חווייה לכל המשת

ושיווק   מיתוג  לתכנית  נרחבת  התייחסות  גם  לכלול  התכנית  קונספט  לכנסעל  הכוללת   ,

 ושיווקו לקהל הרחב.   הכנסלמיתוג 

בחשיבה להפקת הפרויקט ולהתאמת התוכנית למטרת   האיגודהמציע הזוכה יסייע יחד עם  

לא תכניו  הפרויקט  ביצירת  הפרויקט,  בהפקת  הנ"ל  כל  של  יישומם  תהודה  ופן  וביצירת 

 ציבורית אודותיו. 

 על אף האמור, המזמינה תיהיה רשאית לבצע שינויים בתוכנית העבודה על פי שיקול דעתה. 

 

כמו כן תתייחס התכנית להיבטי ההפקה הטכניים, לשיטת עבודה לוגיסטית להפקה, לוחות  

 זמנים וכיו"ב.

ידי   על  לעומק  תיבחן  בכללותה  ההצעה  להצעה.  יצורף  אשר  כתוב  במסמך  תוגש  ההצעה 

 להלן.  11  ותנוקד בהתאם לפרמטרים המפורטים בסעיף האיגוד

ב שיזכה  המציע  את  תחייב  שתוצג  התכנית  כי  ללא  פנייהיודגש  ממנה  לשנות  אין  וכי   ,

 . האיגודאישור מפורש ובכתב של נציג 

להצעתם לוח    לצרףבהתאם לתכנית העבודה המוצעת לפרויקט כאמור לעיל, על המציעים   5.7.2

החותם את   הכנסוכלה בסיום   –תחילת ההכנות הלוגיסטיות  – , מתחילתו לכנסגאנט מלא 

 .28.3.2023המועד המתוכנן לקיום הכנס נקבע ליום  .הכנס

 רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.  האיגוד 5.7.3

 

 
 :אופן הגשת ההצעה .6

 . 12:00שעה   9.2.2023המועד להגשה הצעות עד ליום 

 
 WORD, בקובץ את ההצעות יש להגיש, יש בהתאם לדרישות פנייה זוהצעות מפורטות  .6.1

 הבאות: הדוא''לת ו לכתוב ,PDFובקובץ העתק 
 

sc.org.il-michrazim@sviva 
 

sc.org.il-iris@sviva    
 

 פתיחת הוראות כולל וכו', מייל ג'מבו  : כגון ,קישור באמצעות להעביר יש , גדולים קבצים
 הקובץ.

 
 ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד.  .6.2

 

   ושינויים הבהרות .7

 

mailto:michrazim@sviva-sc.org.il
mailto:iris@sviva-sc.org.il
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עם העתק למייל:   ; iris@sviva-sc.org.ilבדואר אלקטרוני: ניתן להגיש לגב' איריס ארבל שאלות  .7.1
 sc.org.il-newmedia@sviva10:00  לא יאוחר מהשעה  _____2.235._____ עד ליום . 

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2
 . המזמיןתחייבנה את  –

 

  ולשנות ו/או להבהיר נושאים לפי שיקול דעתהמזמין  רשאי לפנייהעד למועד האחרון להגשת הצעות  .7.3
 מפנייה זו. תי נפרד השינויים וההבהרות כאמור יהוו חלק בל  .ו/או בעקבות שאלות ההבהרה

 
 

 הצעת המחיר  .8

 .  ₪( 500,145) תקציב האיגוד עבור הכנס היקף סך  על  הנחה ניתן להציע 10.1

לא    –   6.53תקין;    –   6.5%במספר שלם או עם שבר עשרוני בלבד )למשל,    הנחה באחוז    ינקוב   המציע 10.2

 תקין(. 

אשר צורפה   המוצעת  התוכנית העסקיתלא יכסה שום הוצאה הכרוכה, שלא במסגרת    זמיןהמ 10.3

של   הכולל  תקציבו  כלומר,  עם  הכנסלהצעה.  יחד  המוצעת,  הנה    - ההנחה  הזוכה,  ההצעה 

 תמורה סופית ומוחלטת והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בשום מקרה.

חיר בין המציעים השונים יכלול מס  על המציע לקחת בחשבון כי הבסיס להשוואת הצעות המ  10.4

 ערך מוסף.  

 לא תתבצע הצמדה. הצמדה והתאמה: 10.5

 תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים למפיק בגין חוב שהמפיק חב לו.   למזמין 10.6

 חב לו.  שהמזמיןלמפיק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב  10.7

 

 בחירת ההצעה הזוכה .11

 "(.גוי י הה)להלן: "ועדת  האיגודועדת היגוי מטעם ההצעות יובאו בפני   .11.1

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

 . 70% - בגין איכות .11.2.1

 . 30%  - בגין מחיר .11.2.2

לצורך בחינת האיכות, על כל היבטיה, המזמין רשאי למנות צוות בדיקה, אשר רשאי בין היתר, לשוחח   .11.3

זה ו/או לבקש לבחון את איכות    פנייההגורמים להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור בעם  

פי   על  מציע  לכל  ציונים  לתת  רשאי  המזמין  של  הבדיקה  צוות  לנכון.  שימצא  דרך  בכל  השירותים 

המשקולות כמפורט להלן. המזמין רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה, כאמור לעיל, באופן  

קי, אצל כל המציעים או חלקם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא  מלא או חל

 עליו חובת ההנמקה. 

 שלבים:  4- תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה ב .11.4

 שלב א': בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.  .11.4.1

 שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני האיכות.  .11.4.2

 ישוב ציוני המחיר.שלב ג': ח .11.4.3

 שלב ד': חישוב הציון הכולל )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות. .11.4.4

 

 (:פנייה מציון ה 70%שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציון האיכות ) .11.5

mailto:newmedia@sviva-sc.org.il
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מציע שעמד בכל תנאי הסף, יעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות לגבי כל מציע ותהיה  

 מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:  

 

 

 ניקוד אופן בדיקה איכות פרמטר

  ניסיון המציע בהפקת
עבור קהל של  , כנסים
 איש ומעלה  300 לפחות 

ניקוד לכל אירוע    ינתן
 שהופק ע"י המציע 

  5 -ועומד בנדרש, מעבר ל
הוכחת   הנדרשים לצורך

 .עמידה בדרישות הסף
  6החל מאירוע )לכל אירוע 

עד    ,נקודות 2  (ואילך
 ( נקודות 10לניקוד מירבי 

 נק'   10עד 

 התרשמות ועדת 
  הכנסמפיק  מההיגוי 

ויכולתו להפיק  המוצע, 
שומר   . האיגודהכנס את
  לקיים את וזכות  על

 הראיון באמצעי 
 היוועדות מרחוק 

נתן  יהניקוד ברכיב זה י 
  התרשמות ועדת   י"פע

ההיגוי מנציג המציע  
שיבוצע   ובהתאם לראיון
 עם נציג המציע. 

יצויין כי במסגרת הראיון  
מנציג   תתרשם הועדה 

  המציע שיהיה מנהל
המציע    האירוע מטעם

בפועל ויהיה איש הקשר  
לאורך כל    הקבוע

 הפעילות. 
אנוש,   יחסי נוייבחבראיון 

  התרשמות כללית
ממקצועיות נציג המציע  

  וניסיונו בביצוע
 השירותים.

 נק'   10עד 

ההיגוי   התרשמות ועדת
ותוכנית   מהקונספט

  מפורטתהעבודה ה
ע"י המציע  המוצעים  

למען הסר  –  הכנס  להפקת
שיקבע   הקונספט ,ספק

  בהתאם יהיהבפועל  
מראש ע"י   לאישור
  בקונספטואין האיגוד 
  כדי לחייב את המוצע
  שומר עלוהוא  האיגוד

הראיון   לקיים את וזכות
 היוועדות מרחוק  באמצעי

הקונספט   י"פ ייבחן ע
ותוכנית העבודה  

  המפורטת המוצעים
ומצגת    להצעה פושצור

 גוי. ישתוצג בפני ועדת הה 
 

 נק'   50עד 

מפורט לביצוע   נט אהצגת ג לו''ז  
על המציע   - השירותים

לוח  לתאר בפרוטרוט את 
הזמנים לביצוע תכנית  

 העבודה 

 נק'   30עד 

 נק'  100 סה''כ ניקוד מקסימלי  

 

 

 ( 30%שלב ג': חישוב ציון המחיר ) .11.6
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 יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת: –עבור הצעות שעמדו בתנאי הסף ובסף האיכות   .11.6.1

 ₪(.   145,500) הכנס המירביתמתוך עלות  הנחה על המציעים לנקוב באחוז  

 הנמוך ההנחה ר שנקבה באחוזיינתן להצעת המחיבמסגרת בחינת המחיר מלוא הניקוד 

 הזולה ביותר.  הייקבע ביחס להצע, וניקוד יתר ההצעות )היקרות יותר( ביותר

 נוסחת החישוב: 

 

 אחוז הנחה הנמוך ביותר       X 100ציון מחיר =  

 אחוז ההנחה בהצעה הנבחנת                                   

 לשם המחשה: 

 

 

 שלב ד': חישוב הציון הכולל )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות .11.7

הכולל   וציון המחיר,    בהצעה הציון  המשוקלל  האיכות  ציון  ידי שקלול  על  כל  יחושב  עבור 

 אחד מההצעות בנפרד, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה: 

 * ציון מחיר משוקלל(   30%* ציון איכות משוקלל( + )   70%)  =  ציון כולל 

 

 המציע שיקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר ידורג ראשון. 

 

רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור בהצעה בה    המזמין על אף האמור לעיל,   .11.8

  . הבלעדי ומבלי חובת הנמקה  והוצעו המחירים הנמוכים ביותר, הכול לפי שיקול דעת

 זכויות המזמין .12

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה. המזמין רשאי להרחיב או   .12.1

ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות,    השירותים לצמצם את היקף  

כל   וללא  על הזוכה, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת  גם לאחר שיוכרז  וזאת 

   פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים. 

 . ההליך המזמין רשאי לבטל את   .12.2

 המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.  .12.3

, הכל לפי  של האיגודל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשי החתימה  בכ

 .האיגודשיקול דעתו המוחלט של 

 

; ההצעה הנבחנת נקבה בשיעור 6%בשיעור של  בהנחהההצעה הזולה ביותר נקבה 

 .8%של  הנחה

בגין רכיב המחיר, וההצעה הנבחנת  100בהתאם, ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון 

 75 = 100 * (6/8)נק', לפי הנוסחה: 75-תדורג ביחס אליה ותזכה ב
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 :וההתקשרות זכייה  על הודעה .13

 לזוכה.    האיגוד על כך    יודיע עם קביעת הזוכה,   .13.1

המועד   .13.2 עם  עד  ההסכם  השירותים האיגוד  לחתימת  המסמכים  לביצוע  כל  את  הזוכה  ימציא   ,

 . לרבות הערבות הבנקאית לביצוע    הליך זה והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי  

לעיל, תוך התקופה האמורה שם    13.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .13.3

זר בו  ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או ח 

כן    האיגוד רשאי    יהיה מהצעתו,   הזוכה.  של  זכייתו  את  רשאי י לבטל  זה    האיגוד   הא  במקרה 

להתקשר בנשוא עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או  

 פי כל דין.  - ו/או על   הליך זה פי  - על   האיגוד תרופה אחרים להם זכאי  

ש  .13.4 במקרה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  הזכייה  מבלי  בעקבות  מהתחייבויותיו  איזו  קיים  לא  הזוכה 

זכאי    האיגוד   יהיה הבלעדי, החליט שלא לבטל את הזכייה,    ו , לפי שיקול דעת והאיגוד כאמור  

ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום    אלפיים ₪ )   2,000לסך של  

ייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  דלעיל ועד למועד קיום התח   13.2המועד הנקוב בסעיף  

 האישורים.  

 .   האיגוד ידי  - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על  .13.5

  ו את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעת   ו שומר לעצמ   האיגוד מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין,   .13.6

בהליך  הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר  

   . והחוזה   הליך זה , בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי  זה 

 
 

 , רב בכבוד 
 מנכ"ל האיגוד  -ניר סהר מר
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 רטי המציע פ

  שם המציע 

  כתובת המציע 

  טלפוןמספר 

  מספר נייד 

  מספר פקס

  ( E-MAIL)כתובת דוא''ל 

 

 המציע  מטעם קשר איש פרטי

 הקשר  איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון ' מס

 

 נייד טלפון' מס ' פקס' מס

 מעמד המציע 

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________                צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________ 

 : מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד  ת.ז. שם

   

   

               ____________ 
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 חתימת המשתתף                 

 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד 

 כרמל  - איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון 

 

  א.ג.נ., 

 

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

 

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  

בזאת   כן, מצהיר  לא אעשה  לעונשים הקבועים בחוק אם  צפוי  וכי אהיה  להצהיר את כל האמת 

 כדלהלן: 

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. המציעאני נציג  ____________________ )להלן: " .1

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

עד    " אתגרים והזדמנויות  -חופי  ה ימי והמרחב  הכנס מקצועי בנושא "להפקת    פנייה לובתמיכה  

מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו  

, חלפה/ תחלוף שנה אחת  פנייההרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות ב   -  ביותר משתי עבירות

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

למועד האחרון להגשת ההצעות  ב .3 עד  זה  בבסיס תצהיר  בעובדות העומדות  שינוי  ויהיה  מידה 

 . למזמין, אעביר את המידע לאלתר פנייהב

 

   

 חתימה   תאריך 

 

 

 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 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

 ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. אם לא יעשה כן, אישר נכונ 

 

   

 חתימה   תאריך 
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 התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד

 כרמל  -איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון

 

 א.ג.נ., 

 

 

עלי  אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי  

בזאת   כן, מצהיר  לא אעשה  לעונשים הקבועים בחוק אם  צפוי  וכי אהיה  להצהיר את כל האמת 

 כדלהלן: 

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. המציעאני נציג  ____________________ )להלן: " .1

עובדי   .2 כל  על  חלים  הם  כי  בהמשך,  המפורטים  העבודה  תנאי  של  קיומם  בדבר  בזה,  מצהיר 

 ידי, בתקופה מיום _______________ ועד _______________. המועסקים על 

אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי    פנייה מתחייב בזה, כי במידה אזכה ב .3

 העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן. 

 פירוט החוקים:  

 1945 ( פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה •

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה  •

 1949 חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(  •

 1951 תשי"א   - חוק שעות עבודה ומנוחה  •

 1951 תשי"א  -חוק חופשה שנתית   •

 1953 תשי"ג   -חוק החניכות  •

 1953 תשי"ג  -חוק עבודת הנוער  •

 1954 תשי"ד  -חוק עבודת נשים  •

 1954 העבודהחוק ארגון הפיקוח על  •

 1958 תשי"ח  -חוק הגנת השכר  •

 1959 תש"יט  -חוק שירות התעסוקה  •

 1967 חוק שירות עבודה בשעת חירום •

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  •

 1957 חוק הסכמים קיבוציים  •
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 1987 תשמ"ז  -חוק שכר מינימום  •

 1988 תשמ"ח  -חוק שוויון הזדמנויות בעבודה •

 1991 תשנ"א  - זרים )העסקה שלא כדין(חוק עובדים  •

 1996 תשנ"ו  -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם  •

 1998 תשנ"ח  -פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות •

 1998 תשנ"ח  -לחוק למניעת הטרדה מינית  8סעיף  •

 1957 תשי"ז  -חוק הסכמים קיבוציים  •

 2001 תשס"א  -ולהתפטרות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים  •

 2000 תשס"א  -לחוק מידע גנטי 29סעיף  •

 2002 תשס"ב  -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( •

 2006 תשס"ו   -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום •

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה  5סעיף   •
 תשנ"ז   -בטוהר המידות או במינהל התקין

1997 

 
 

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 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 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. אם לא יעשה כן, אישר נכונ 
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 מפרט השירותים

 

אתגרים   -חופי ה ימי והמרחב  ה"   כרמל מעוניין לקיים כנס מקצועי בנושא-איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון

 .  והזדמנויות"

, שתציג  אירוע הכנסלקבל שירותים של חברת הפקה מנוסה בהפקת    איגודלהפקת הפרויקט כולו מבקש ה

 .מטעמה מנהל הפקה )מפיק(  

כל  כל הפעילות הלוגיסטית, הטכנית והמנהלית הכרוכה בתכנון, הפקת ותפעול על ביצוע המפיק יהיה אחראי 

 תו ועד סופו.  מתחיל  לכנסוכל ההכנות אליהם, וכן לכל תחום השיווק ויחסי הציבור הנוגעים   אירוע הכנס

הן    תוכנית רעיונית, הכוללות  אירוע הכנסזה, יגישו המציעים תכניות עבודה מוצעות לביצוע    פנייהבמענה ל 

לכלל    –ובכלל זה פרסומים, יחסי ציבור, ניו מדיה,    , תוכנית שיווקיתלוגיסטי  -והן בהיבט הטכני  התוכןבהיבט  

 מבקש לקיים. איגוד שה ולנגזרותיו  האירוע

אלמנטים   שילוב  הכנס,  בהפקת  ביטוי  לתת  יהיה  הספק  על  הסביבה,  שמירת  על  בדגש  הינו  הכנס  אופי 

סביבתיים בתכנון ובביצוע הכנס )כגון : עידוד הגעה בתחבורה ציבורית, שימוש באלמנטים מתכלים, הפחתה  

 לים בכנס במסגרת תוכנית . בדפוס, א שימוש בחד''פ וכו'(, יש לפרט את האלמנטים הסביבתיים הכלו

נציגי הספק לבין נציגי הוכהזהבהתאם להליך בחירת   בפגישה זו רשאים נציגי  .  איגוד, תתקיים פגישה בין 

העבודה שהוצעה על ידו. לאחר הכנסת שינויים אלו יאשר    לדרוש מהספק להכניס שינויים בתכנית  איגודה

 את התכנית הסופית שיציג לו הספק. איגודה

מראש    איגודלא אישור של נציג הלתכנית זו תחייב את הספק באופן מוחלט. אין להכניס בתכנית זו שינויים  

 ובכתב.

 

 

 

 דרישות לכנס  .1

, באחריות המפיק לבצע את כל  בלבד  הכנס  קיום  למקוםמובהר כי, האיגוד ידאג   .1

 הנדרשים מול מקום קיום הכנס, שיבחר על ידי האיגוד. התיאומים 

  . ככל ונדרש מהגופים הנדרשים  לכנסהרלוונרטים  לדאוג לאישורים  על המפיק  .2

 שיוכל לתת מענה לכל בעיה או צורך טכני.  - כנסהנוכחות איש טכני לאורך   .3

המקומית  הכנס  שיווק  .4 כתובה  –   והארצית  ברמה  ודיגיטליתתקשורת  משודרת   ,  

   .ברמת הארגון ומחוצה לךו ומתן ביטוי מלא לכנס בכלי התקשורת ובניו מדיה 

 .כנסשישתתפו בהמוצעים על ידו  המרציםהמציע יציג בהצעתו את  .5

 (. במה, נקודות חשמל, גנרטור, כיסאות, ציוד וריהוטכגון צרכים טכניים בהתאם ) .6

 סדרנות ואבטחה, וכן כל האישורים הנדרשים לאירוע. אחריות על  .7

 

 כח אדם  .2

 ברמה גבוהה.  הכנס לביצוע ניהול והפקת  צוות מנוסה ומיומן,  הכנסעל הספק להעמיד לטובת ביצוע 

 . העומד בתנאי הסף הפקהבראש הצוות על הספק להעמיד מנהל 

 

 

 :תפקידי מנהל ההפקה
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עליו לתאם    .איגודוכאיש הקשר בין הספק לבין נציגי ה  הכנס כולומנהל ההפקה ישמש כמנהל   .2.1.1

ברמה    הכנסעל מנת להביא לביצוע יעיל ומקצועי של    הכנסבין כל הגורמים המעורבים בהפקת  

 גבוהה של מקצועיות וארגון. 

 הכנס. כל הפגישות הקשורות לקביעת תכנית  על מנהל ההפקה לתאם ולארגן את .2.1.2

יציג הספק לב .2.1.3 את המנהל  החדש המוצע מטעמו,    איגודמקרה בו תידרש החלפתו של המנהל, 

. רק לאחר  פנייהלעניין תנאי הסף ואמות המידה כמפורט בחלק א' ל איגוד אשר יעמוד לבחינת ה

 ייכנס המנהל החדש לתפקידו.  איגודאישור ה

 

 :ניו מדיה ותקשורת  פרסום .3

 . איגודה נציגי בתיאום עם   ירכז וינהל את מערך יחסי הציבורהמפיק יעמיד עובד מטעמו אשר  .3.1

 ובאתרי אינטרנט:    , ניו מדיה פרסום בעיתונות הכתובה  .3.2

ובאתרי האינטרנט יתבצעו בתיאום עם נציגי    , ניו מדיה  יודגש כי הפרסומים בעיתונות הכתובה .3.2.1

 ונציגי הספק.   איגודה

ובכלל זה שידורי לייב,  ובאתרי    -, בניו מדיההכתובהעל הספק לדאוג לסיקור הכנס בתקשורת   .3.2.2

 האינטרנט ברמת חשיפה מקסימלית.  

 הסיקור יתבצע לקראת הכנס ובמהלכו, וכן לאחר הכנס.  .3.2.3

 :  תוכניה .3.3

  . דוגמת התוכניה הכנסתוכן  . בתוכניה יפורטו  אירוע הכנס  את  המרכזת  תוכניה   ויפיק   יעצב  הספק

   . והצורה  התוכן  לאישור איגודלנציג ה תוגש

 

 שרותי צילום .4

הכנס  את  לתעד  הספק  על וידאו    סטילס  צילום  -  אירוע  )לכל    –וצילום  רבה  צילומים  כמות 

 . סרטוני וידאו(  5- צילומי סטילס ו 200הפחות 

  ציבור  יחסי,  עיצוב  לצרכי  עותקים  בשני  C.D   על  והסרטונים  התמונות  כל  את  ימסור  הספק .4.1.1

 .עתידי  ושימוש

 . לספק  נוספת  תמורה מתן ללא, כמות בכל, לצרכיו ל "הנ הדיסקים  את לשכפל רשאי המזמין  .4.1.2

   דהיינו, הגלם  חומרי איגודל  יימסר, בנוסף .4.1.3

 

 ניהול הכספים  .5

 מערכת חשבונות:  .5.1

סעיף   .5.1.1 וכל  הכנסה  סעיף  כל  של  נפרד  ניהול  הכוללת  מפורטת  חשבונות  לנהל מערכת  על הספק 

 הוצאה. 

 במלל ובהפניה למסמכים כספיים. המערכת תפרט כל פעולה כספית  .5.1.2

 יהיה רשאי לבדוק את המערכת בכל עת.  איגודה .5.1.3

 תכנית כספית   .5.2

ובתיאום עמו לשביעות רצונו המלאה    איגודידי הספק בהנחיית ה-הצעת התקציב תוכן על

 מיד לאחר ההכרזה על זוכה. –
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 -   ניהול רישום משתתפים .1
בסיום הרישום הנרשמים יקבלו בחוזר אישור    , ולשלם במידת הצורך.להרשמהשליחת לינק   -

 רישום  

שמות   - תגי  להפקת  יערך  המפיק  בנוסף  מראש.  ההרשמה  אישור  עפ''י  מראש  יוכנו  התגים 

 למשתתפים אשר יגיעו לכנס ללא רישום מראש. 

 . ניהול שוטף של הנרשמים -

 .חות רישום("עדכון שוטף במצב הנרשמים )דו -

וחלט לשמור מאגרי מידע וכל מידע אחר שיצטבר אצל  מובהר למען הסר ספק, כי חל איסור מ  -

 הספק, והספק יידרש למחוק כל מידע שהצטבר אצלו, כמפורט בהסכם. 

 
 עיצוב גרפי ולוגו לכנס  - הכנת לוגו, שילוט והדפסות .2

 . הדפסת שמות המשתתפים והכנת תגי משתתף -

הנדרשים   - והשילוט  הניירת  כל  של  והדפסה  וצמצום    . כנסלהכנה  להדפסות  חלופות  מציאת 

 . כמותן

 
 -  אספקה ותפעול שוטף של כל הציוד המכני והטכניל  על הזוכה לדאוג   - וידרש על ידי המזמיןככל  .3

 . ציוד אודיו חזותית -

 . מיקרופונים ורמקולים -

 .נייד(ציוד הקרנות נקודות כוח )מקרן, מסך, מחשב   -

 .טכנאי צמוד -

 . הקלטות קול  -

 . תאורה משלימה כנדרש  -

 מקום עמידה / הצבה לצלמי סטילס ווידאו.  -

 
 

 - במה / עיצוב הגדר / באנרים & שלטים -על הזוכה לדאוג   – ככל וידרש על ידי המזמין .4
 ומיתוג מתאים.  תפאורות רקע -

 . פודיום לדוברים -

 . שולחן רישום ואירוח -

 וכיו"ב.  -

 
  - הטמעת הסיורים -נלייואופצ .5

 וכל יוצא באלו הדברים הנדרשים להוצאת סיור אל הפועל., תיאום המפגשים, תחבורה
 .בהמשך לוח זמנים ראשוני מצורף

 עדכון בהמשך.   - דרש להטמיעייהספק  תכנו סיורים מקדימים אותם יי
 

 הסעדה .6
 

 אורחי הכנס.   כלהספק שייבחר יהיה אחראי על הסעדת 
  –פינת קפה בבוקר וכיבוד קל, פינת קפה  מזון במסגרת הצעתו אשר יכלול:הספק יגיש תפריט 

 .הפסקת קפה, ארוחת צהריים צמחונית שכוללת גם אופציות טבעוניות
 תיים לסביבה. דושל המזון יהיו ידיכלי ההגשה 
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 דרישות בטחון:  -אופציונלי .7

 

המזמינה ו/או בהתאם לדרישת לכל אירוע, מקום, כנס, סיור תקבע רמת אבטחה סופית ע"י   7.1

  הביטחון של משטרת ישראל.

ו/או מי מטעמו  האיגוד  יוצב כוח אבטחה וסדרנות בהתאם לאופי האירוע אשר יאושר ע"י    בכנס 7.2

 ו/ואו משטרת ישראל 

 . קיים הנותן שרותי אבטחהאשר יסופק על ידי הספק הזוכה יהיה דרך קבלן  האבטחהכוח  7.3

וסייגים    המאבטחיםכל   7.4 ציודיעמדו בדרישות, תנאים  לדרישות    לכל מאבטח   לרבות  בהתאם 

 ו/או משטרת ישראל.   איגוד

 . השירותים והמשתתפים בכנס יענדו תג זיהוי   נותניכל  7.5

  לכליידרש לבצע תיוג למשתתפי הכנס, נותני השירותים, צוותי העובדים וכל הקבלנים    הספק 7.6

 .אחד מהאירועים המפורטים 

על החברה המפיקה למנות איש קשר אשר יתכלל ויתאם את צורכי האבטחה אשר יהיה זמין   7.7

 . לכל אורך הכנס

 . שרותי רפואה במידה שיידרשועל הספק לדאוג ל 7.8

נושא הסדרנות, דיילות, חבלול, פרגודים, חסימות וגדרות ככל שיידרש  על החברה לדאוג לכל   7.9

 .בכנס
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  הסכם 

 

 2023ביום ____________ לחודש ______   ב__________שנערך ונחתם 

 

 בין

 כרמל  -איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון

 ( האיגוד/המזמין -)להלן   , חדרה---רחוב: ושכתובת

                                          

 מצד אחד 

 לבין

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

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

 הספק(  -)להלן

 מצד שני                                                                                                                                       

 

   

להפקת כנס מקצועי עבור  מעוניין להתקשר עם הספק לשם קבלת שירותים להפקת    איגודוה הואיל 

 (; השירותים - , ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן הפרויקט -)להלן  האיגוד

 

ה והואיל יצא  השירותים  לקבלת  התקשרות  הצעות  פנייהב  איגודולשם  המצור לקבלת  כנספח  פת  , 

  להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

 

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

 

ו ו והואיל ב  החליט  איגודההואיל  כזוכה  הספק  את  לבחור   ______ את  פנייהביום  ייתן  אשר   ,

 ; איגודהשירותים ל

 

את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן    איגודוהספק מעוניין לספק עבור ה והואיל

ות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל  הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנ

האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים  

ביצועם   לצורך  שיידרש,  ככל  ובהיקף  ומוסמך  מתאים  מקצועי,  אדם  כוח  ברשותו  וכי 

 והשלמתם במועד; 

וכי אין כל מניעה,    איגודשירותים עבור הוהספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את ה והואיל

לפי כל דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או  

ו/או בקשר עם אספקת השירותים   איגודלמי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם ה

 ן; לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל די
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בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי    איגודמעוניין כי הספק ייתן את השירותים ל  איגודוה והואיל

 הסכם זה; 

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 כללי  .1

  דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו.  .1.1

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

זה   .1.3 להסכם  נספח  חתימה  כל  או  תיבות  בראשי  וייחתם  ההסכם  בגוף  כנספח  שיצוין 

 מלאה של הצדדים יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:  .1.4

   בצירוף כל מסמכיה.   לקבלת הצעות מחיר   פנייה   – נספח א'  

 הצעת המחיר   - ב' נספח  

 ערבות ביצוע.   –   ג' נספח  

 אישור ביטוח   - נספח ד' 

 

 הגדרות  .2

 לקבלת הצעות מחיר.   פנייה למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם ב  .2.1

ב  .2.2 יחולו גם על פרשנות הסכם    לקבלת הצעות מחיר   פנייה כללי הפרשנות אשר נקבעו 

 זה. 

 

 תקופת ההתקשרות  .3

כנס    יום לאחר סיום  60-ועד לתקופת ההתקשרות תחל מיום חתימת הצדדים על החוזה   .3.1

 , וגמר חשבון, עד לתאריך ________ )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. המרחב הימי

נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש להאריך את ההתקשרות    איגוד ל .3.2

על בסיס מחירי    3-ל )להלן: "תקופת הארכה"( הכל  שנה כל אחת  בנות  נוספות,  תקופות 

. לעניין  1993  -ים, תשנ"ג  פנייהוההצעה, בהתאם לתקנות חובת ה  פנייהם, הותנאי ההסכ

, והכול  איגודסעיף זה, תוספת לתכולה המוסכמת תאושר ותחתם ע"י מורשי החתימה של ה

 זה.    פנייה , הוראות התכ"מ ובהתאם ל1992- ים, התשנ"בפנייהבהתאם להוראות חוק חובת 

ה .3.3 כי  בזאת  חיי  איגוד מובהר  ואינו  האופציה  רשאי  לתקופות  ההתקשרות  את  להאריך  ב 

תוקף   כי  וכן  דעתו;  שיקול  לפי  האופציה,  מתקופות  לחלק  רק  להאריך  הוא  ורשאי 

 ההתקשרות כפוף לחוק התקציב.

לא להאריך את תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה או לא ניתנה    איגוד החליט ה .3.4

ה ע"י  הודעה  יסתי  איגודכל  ההתקשרות,  תקופת  תום  התקופה  לפני  בתום  ההסכם  ים 

האמורה, ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו לספק כל טענות  

 בגין סיום ההסכם כאמור.  איגודו/או תביעות מן ה

 

 ביטול ההסכם  .4

על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, כל צד יהיה  רשאי לבטל   .4.1

יום מראש לצד   30ופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של  הסכם זה בכל עת במשך תק 
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שכנגד, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שכל צד מילא את התחייבויותיו כלפי הצד  

 השני  וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול. 

ה .4.2 יהא  גמר,  לידי  ההסכם  בעצמו  איגודהובא  העבודות  את  לבצע  באמצעות    רשאי  ו/או 

 אחרים. 

הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע,   .4.3

  איגוד ניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי ה ב   תים,מפרט השירוע"פ אבני הדרך המפורטות ב 

  –, וכן התחייבויות חוזיות שנחתמו עד למועד זה ולא ניתן לבטלן, אולם  עד לאותו המועד

לא ישולם לספק כל שכר ו/או    עמלת שכר ההפקהמלוא  גם במקרה כזה לא תשולם לספק  

יובהר כי מקרה של ביטול אירוע/ים בעקבות כח עליון יידון באופן   פיצוי ו/או תשלום נוסף.

 פרטני. 

ג .4.4 לידי  יובא  ידי הבכל מקרה שההסכם  על  יבוטל  ו/או  )ותהא הסיבה לכך אשר   איגודמר 

רשאי )הוא או מי מטעמו( להשתמש בעבודות ובכל יתר    איגודתהא( או על ידי הספק, יהא ה

יהא פטור    איגודהמסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, וה

 עד השימוש כאמור. מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא ב

ידי ה .4.5 על  יבוטל  ו/או  גמר  לידי  יובא  )ותהא הסיבה לכך אשר   איגודבכל מקרה שההסכם 

ח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של  "דו   איגודתהא( או על ידי הספק, יגיש הספק ל 

 ההתקשרות בפועל. 

ק, יהיה  את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספ  איגוד הביא ה .4.6

ההפרה  איגודה עקב  לו  שייגרמו  והנזקים  ההוצאות  כל  את  מהספק  לתבוע  ובלבד  ,  זכאי 

 ומדובר בהפרה יסודית להסכם, שהמזמין נתן לגביה התראה וזו לא תוקנה תוך זמן סביר.

 

 התחייבויות הספק  .5

או כל עובד אחר    איגודההספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיים קשר מתמיד עם נציגת מנהל   .5.1

ה מלא    איגוד של  בתיאום  ההנהלה  עם  לעבוד  "ההנהלה"(,  )להלן:  ידו  על  הוסמך  אשר 

 , או מי מטעמו. איגודולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי נציג ה

ולעזור   .5.2 ולייעץ  העבודה  הגדרת  במסמך  האמורות  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייב  הספק 

 לביצוע העבודות על פי הסכם זה.בכל עניין הקשור  איגוד ל

ובין גורמים אחרים שעובדים עבור ה  .5.3 ויידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו  ,  איגודבמידה 

הגורמים   ובין  בינם  פעולה  שיתוף  שיאפשר  באופן  לפעול  מתחייבים  עובדיו  ו/או  הספק 

 האחרים כאמור. 

ואיכות ביצוע העבודות על  יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב    איגודה .5.4

 ידי הספק. 

ביצוע   .5.5 התקדמות  על  דו"ח  הצורך,  לפי  או  דרישתה  לפי  להנהלה  להעביר  מתחייב  הספק 

 חות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף התמורה להלן."העבודות ואת הדו 

באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או    איגודהספק מתחייב להעביר לידי ה .5.6

חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה  

 .איגוד יהיו מצויים גם בידי ה 

הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה   .5.7

ן  לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שה

 מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו. 
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 הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין.  .5.8

ניגוד אינטרסים עם   .5.9 הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום 

עם  עניינים  לניגוד  ממשית  אפשרות  קיימת  בו  במצב  ימצא  ולא  זה  הסכם  לפי  פעולותיו 

י הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה  פעולותיו לפ 

 לשם קבלת אישור.  איגוד ל

ה  .5.10 של  דעתו  לשיקול  בכפוף  מתחייב,  הנדרשים איגודהספק,  וחשבונות  דיווחים  להגיש   ,

 . לדרישות האיגוד, בהתאם לצורך תשלום עבור עבודתו

 

 

 ניהול הפרויקט וביצועו:  .6

  בפנייה לקבלת הצעות מחיר ובמסמכיהלקווי המתאר המפורטים    הפרויקט יבוצע בהתאם .6.1

 ובהתאם למתכונת ההפעלה המפורטת בהם.  

ה  .6.2 זה    איגודנציגת  הסכם  ביצוע  ארבל  לצורך  ה   איריס  "נציג   "(. איגוד)להלן: 

הספק"(.   "נציג  )להלן:   __________________________ הוא  הספק   נציג 

 הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם בכל עת בהודעה על כך לצד השני. 

 

 איגוד התחייבות ה  .7

 כדלקמן: איגוד על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב ה

ה .7.1 נציג  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  לגרוע    איגודהספק  מבלי  ומוחלט.  מלא  מידי,  באופן 

כל דבר ו/או מסמך  איגוד ו/או ה איגודמתחייב להציג בפני נציג ה איגוד מכלליות האמור, ה

, לצורך פיקוח ו/או ביקורת  איגודו/או נציג ה   איגודהדרוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של ה

 לביצוע השירותים והעבודות לפי ההסכם. 

וסמכוי  .7.2 הפיקוח  הזכות  לנציג  המוקנות  הפיקוח  ביקורת    איגוד ות  אמצעי  הנן  זה  בהסכם 

שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר 

פי כל דין, בכל הקשור  -פי הסכם זה ו/או על-על  איגודאת הספק מאחריות מלאה כלפי ה

 . הפנייפי הסכם זה ומסמכי ה-למילוי התחייבויותיו על

פי הוראות  -יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על   איגודנציג ה .7.3

 . פנייההסכם זה ומסמכי ה

אשר לא    פנייהיהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן ה  איגודנציג ה .7.4

או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה,    פנייה בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי ה 

-תוך התקופה שתיקבע על  איגודהמפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג ה

ידו וכל ההוצאות בגין ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה  

 . איגודבקשר לדרישות של נציג ה

להפ  איגודנציג ה .7.5 שיקול  יהיה רשאי  לפי  כל חלק ממנה, אם  סיק את העבודה בכללה, או 

 או להוראותיו.  פנייהדעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי ה 

יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים    איגודנציג ה .7.6

 והעבודות ולאופן ביצועם. 

ת בהתאם להוראות הסכם זה והוראות נציג  הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודו .7.7

 . איגודוזאת במיומנות, יעילות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון נציג ה איגודה
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 העבודות    .8

הגדרת  .8.1 במסמך  המפורטות  העבודות  את  היתר,  בין  כוללות,  הספק  יבצע  אותן  העבודות 

שינוי בעבודות יעשו  לספק מעת לעת. כל תוספת או    איגודהעבודה ואת ההוראות שיעביר ה

 עשו בדרך זו. יבאמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא י 

ה .8.2 מזכויות  לגרוע  את   איגודמבלי  ביצע  לא  והספק  היה  דין,  כל  ולפי  זה  הסכם  לפי 

רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות    איגודהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא ה 

 עקב כך.  איגודשא בכל הוצאה עודפת שתיגרם ל בעצמו או באמצעות אחר, והספק יי

 

 התמורה  .9

ובהתאם    איגוד, לשביעות רצונו של הפנייהבתמורה למתן השירותים על ידי הספק כמוגדר ב .9.1

עבור ביצוע מלא של השירותים סכום   איגודלתנאי הסכם זה, יהא זכאי הספק לקבל מה

 __________________ )במלים:   _____________ יעלה  שלא  ₪  כולל   )__________

 בלבד )להלן: "התמורה"(.  

ביצוע   .9.2 לצורך  הנדרשים  הכסף  סכומי  כל  את  כוללת  לעיל,  בסעיף  כהגדרתה  התמורה, 

 מפרט השירותים.    - הפרוייקט, כהגדרתו בנספח א'

הפרוייקט .9.3 ביצוע  שלבי  בגין  התשלום  בסעיף    העברת  המפורטים  לשלבים  בהתאם  תבוצע 

 לחלק א' לעיל. 

לעיל יתווסף מע"מ כדין, כשיעורו ביום התשלום,    .9.1לסך כל הסכומים המפורטים בסעיף   .9.4

 אשר יהוו יחד את התמורה השנתית לספק לפי הסכם זה. 

לעיל הינה סופית מלאה ומוחלטת, וכוללת כל מס והיטל שהוא ולא תגדל מכל   .9.5 התמורה 

 שהיא.  סיבה 

, בכפוף לאישורו  7.17.2  -ו  1.4.0.3ישלם לספק עפ"י הוראת התכ"ם    איגודאגף הכספים ב .9.6

ה מסיבות    איגודשל  זו  תקופה  לאחר  יתבצע  התשלום  אם  בוצע.  אכן  המפורט  שהשירות 

ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפה מעת    איגודבלבד, ישלם ה  איגוד התלויות ב

 .איגודלעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב ה

כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה  בכתב  .9.7

 . איגודברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם הה 

בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו    איגודדרישות או טענות ל   לספק לא תהיינה כל .9.8

כגון חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית,  

 וכיו"ב. 

הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו   .9.9

 . איגודלשלם, בקבלת תשלומים מה 

 תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו.   ד איגו ל  .9.10

 חב לו.   איגוד לספק לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שה  .9.11

לבין    איגוד זה לפני שייחתם הסכם בין ה   פנייה אין להתחיל לבצע את השירות האמור ב  .9.12

 הספק הזוכה כדין. 

 

 פיקוח  .10
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רשאי, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק. על    איגודה .10.1

ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו  איגודהספק להעמיד לרשותו ולעיונו של ה

 ו/או נציגו.  איגודו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של ה איגודע"י ה 

, לבקר באתרי מתן השירותים  איגודם של הבלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכי .10.2

לעניין   המוסמכים  לנציגיו  הערותיהם  את  ולהעביר  מהם  הספק,    פנייהולהתרשם  של  זה 

 .  פנייהלדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור ל

למילוי    איגודלא משחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי ה  איגוד פיקוח מטעם ה .10.3

 זה.   פנייהכל תנאי 

בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת  .10.4

זה למדינה, או לספק    פנייה, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי  איגודה

 ואו.זה במל פנייהלהורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות 

 

 ערבות ביצוע  .11

מהיקף ההתקשרות, כבטחון    5%עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות בשיעור   .11.1

בהתאם   וצמודה,  אוטונומית  תהיה  הערבות  זה.  הסכם  לפי  המוסד  התחייבויות  למילוי 

בנספח   ביטוח    ג'לנוסח המופיע  זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת  להסכם 

  1981  – חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א  ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי  

 המאושרת על ידי החשב הכללי. 

( חודשים לאחר תום  3הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה ) .11.2

ה  לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד    איגוד תקופת ההתקשרות.  רשאי 

 שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו. 

בתנאי  תוארך   .11.3 הבנקאית,  הערבות  את  הספק  יחדש  נוספת,  בשנה  ההתקשרות  תקופת 

 ימים מתחילת שנת ההתקשרות הנוספת.   7-הערבות המקורית, וזאת לא יאוחר מ

כי הספק לא מילא    איגודיהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר ה  איגודה .11.4

 את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

או חלקה, .11.5 הערבות  על  חולטה  בוטלה ההתקשרות  ה-ולא  ערבות  איגודידי  יפקיד הספק   ,

לרבות   ההתקשרות,  תקופת  תום  עד  עת  שבכל  כך  לעיל,  המפורט  הערבות  בגובה  נוספת, 

 ערבות בגובה הסכום האמור. איגודהארכותיה, תהיה בידי ה 

 המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה. .11.6

- חרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו עלאין בכל האמור לעיל כדי לש  .11.7

 חובה כלשהי.  איגודי הסכם זה ואין בו להטיל על הפ

 

 סופיות התמורה  .12

העלאות או   איגוד התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מה 

 שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא. 

 

 

 יחסי עובד מעביד, אחריות וביטוח:   .13

בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה )להלן   .13.1

"( אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים  העובדים ביחד: " 
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 סוג שהוא מלבד היחסים כאמור בהסכם זה. מכל  

הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה     .13.2

עובד  יחסי  קיימים  לא  וכי  עצמאי  מטעמו  - כספק  המועסק  מי  ובין  בינו  מעביד 

 . איגוד בביצוע חוזה זה ובין ה 

הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה,   .13.3

 מעביד. - לא יתקיימו כל יחסי עובד   איגוד כי בינם ובין ה 

להדריך את הספק או להורות    איגוד אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה ל  .13.4

לו או לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה,  

לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד    איגוד ואין בה כדי ליצור בין ה 

א יהיו לספק או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם  ומעביד. ל 

לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם  

זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה  

 שהם. 

ניות של הספק בלבד. לעניין  השירותים האמורים בהסכם זה יינתנו במסגרות ארגו  .13.5

ארגונית"   "מסגרת  ומתן    - זה  משא  כל  ניהול  העסקתם,  עובדים,  מציאת  לרבות 

עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב  

 העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל אצל הספק. 

יתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא  הספק מתחייב לא להציג את השירותים הנ  .13.6

של  כפעולות  אלה,  משירותים  הנהנים  ציבור  אולם    איגוד כלפי  בארגונן,  חלק  יש 

ה  בקשת  לפי  כניתנים  השירותים  את  להציג  רשאי  פיקוחו,  איגוד הספק  תחת   ,

 בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכל לפי העניין. 

הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין.   .13.7

כן יהיה הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי  

כדין, לשאת    איגוד המועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יחוייב ה 

 על כך הספק באורח מלא.   חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו 

 

 תשלומים בגין המועסקים  .14

שחובת   .14.1 התשלומים  וכל  סוציאליות  זכויות  עבודה,  שכר  לתשלום  אחראי  הספק 

תשלומם מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש  

לבצעם על פי דין או הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע  

 תשלומים שמעביד מתחייב בהם כלפי עובדיו. כל ה 

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים    איגוד חויב ה  .14.2

עם דרישה ראשונה בגין כל    איגוד על ידי הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את ה 

, כולל שכר  איגוד סכום שחויב לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה ל 

 ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.   איגוד עורך דין והודעת ה   טרחת 

 

 ביטוח  .15

  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור תוך   .15.1

זה הסכם  על  החתימה  ממועד  להסכםימים  ד'  בנספח  כאמור  כתנאי  ,  מקרה  ובכל   ,

בידי מבטחו של המבוטח,  ביטוח, חתום  מקדים לתחילת מתן השרות, אישור קיום 
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וחיסכון    )  6-1-2019בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח 

להלן "אישור ביטוחי המבוטח" (המבוטח מתחייב לוודא ולאמת עם מבטחו, את קיומם 

לעיל, לשביעות רצונו של מבקש האישור. בכל מקרה  1 של ביטוחיו המפורטים בסעיף

זה,  ביטוח  באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בנספח  בין האמור  של אי התאמה 

על מנת להתאימם להוראות  יכולתו לשינוי ביטוחיו  לגרום כמיטב  מתחייב המבוטח 

אישור  בהמצאת  ו/או  המבוטח  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  מוסכם  זה.   נספח 

ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו ו/או בשינויו בכדי להוות אישור בדבר 

מבקש  על  כלשהי  אחריות  יטיל  לא  והדבר  למוסכם  המבוטח  ביטוחי  של  התאמתם 

האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ולא יצמצם את אחריותו של המבוטח על פי 

 הסכם או על פי דין.

 

תוקף ביטוחי המבוטח, מתחייב המבוטח להפקיד בידי מבקש לא יאוחר ממועד תום   .15.2

האישור את אישור ביטוחיו בגין הארכתם לתקופת ביטוח נוספת, המבוטח מתחייב 

חובה  עליו  מוטלת  עוד  וכל  ביטוח  מידי תקופת  הנקובים,  במועדים  ולהפקידו  לחזור 

זה מביטוחיו לערוך אותם. בכל פעם שמבטחו של המבוטח יודיע למבקש האישור, כי אי

אותו  את  לערוך  המבוטח  מתחייב  לרעה,  שינו  בו  לחול  עומד  או  מבוטל  להיות  עומד 

 הביטוח מחדש ולהמציא לידי מבקש האישור אישור עריכת הביטוח מחדש. 

 

 

מובהר כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי החברה במועד או בהתאם להוראות הסכם  .15.3

הסכם זה, והמבוטח מתחייב לקיים את כל זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי 

התחייבויותיו על פי הסכם זה, והמבוטח מתחייב לקיים את התחייבויותיו גם אם ימנע 

 ממנו לעמוד בהסכם בשל אי הצגת אישור ביטוחיו כמפורט לעיל. 

 

( הינם ד'וגבולות האחריות המפורטים בנספח )    מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הבטוחי .15.4

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי 

 הסכם זה ו/או על פי דין.

 

5 

המבוטח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מבקש האישור  .15.5

בולות האחריות האמורים ו/או כל ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור בכל הקשור לג

טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהמציא המבוטח.ככל שלדעת 

המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחיו ו/או לערוך ביטוחים משלימים נוספים, 

נוסף או משלים ייכלל סעיף  ובכל ביטוח  על המבוטח לערכם ולהשלימם על חשבונו 

ויתור אולם   בדבר  מטעמו,  והבאים  האישור  מבקש  לטובת  )שיבוב(  תחלוף  זכות  על 

 הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

המבוטח מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוחיו ולשלם את דמי הביטוח במועדם, לדאוג  .15.6

וכן לעשות כל  ולוודא שביטוחיו יהיו תקפים במשך כל תקופת ההתחייבות לקיימם 

 ולה הנדרשת ממנו למימוש הביטוח בעת הצורך. פע
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ידוע לו שבמידה ובאתר העבודה מועסקת חברת שמירה  .15.7 המבוטח מצהיר ומאשר כי 

מטעם מבקש האישור ו/או מטעם מי מהפועלים מטעמו של מבקש האישור, לא מוטלת 

על חברת השמירה כל חובה לשמור על ציודו של המבוטח וכי חובת השמירה מוטלת 

 לבד.עליו ב

 

 

המבוטח פוטר בשמו ובשם הבאים מטעמו את מבקש האישור ואת הבאים מטעמו מכל  .15.8

לציוד  ו/או  המבוטח  של  לציודו  ו/או  לרכושו  להגרם  העלול  נזק  או  לאובדן  אחריות 

המשמש אותו לצורך ביצוע עבודתו באתר העבודה לרבות כלי רכב, נגררים וכלי שינוע 

 ל כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.כל שהם ובלבד שהפטור כאמור לא יחו

 

 

 אחריות   .16

 לטיב העבודות, רמתן ואיכותן.   איגוד הספק יהא אחראי כלפי ה  .16.1

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל   .16.2

מין וסוג, שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי  

או   דין,  ל כל  עימן,  זכאי    איגוד בקשר  הנפגע  ואשר  לרכושו,  ו/או  אדם  לכל  ו/או 

הנדרשים   האמצעים  בכל  ינקוט  עובדיו  ו/או  הספק  דין.  כל  פי  על  בגינם  לפיצוי 

 למניעת נזקים כאמור. 

אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו   .16.3

 בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה. או הבאים מכוחו או הקשורים עימו  

ה  .16.4 את  וישפה  יפצה  ומין    איגוד הספק  סוג  חבות מכל  כל  בשל  מכוחו,  הבאים  ואת 

, על פי כל דין, בשל כל נזק,  איגוד שהוא, בה יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי ה 

ביצוע   עקב  לו  שייגרמו  משפטית,  התדיינות  הוצאות  לרבות  הוצאה,  או  הפסד 

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

למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי על פי כל דין לכל נזק לגוף, או   .16.5

 רכוש מכל מין וסוג, שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם. 

ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או    איגוד אין באישור ה  .16.6

תן הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או  במ 

 על פי כל דין. 

 

 בעלות במסמכים  .17

הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו   .17.1

ל   איגוד ל  שייכים  יהיו  העבודות,  ביצוע  ובמהלך  לצורך  מטעמו  ו/או  ידו    איגוד על 

יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות    איגוד לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, ול 

 יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.   איגוד זכויות יוצרים. ה 

ל  .17.2 להעברה  ניתנים  אינם  שלישיים  צדדים  זכויות    איגוד זכויות  )דוגמת  הספק  ע"י 

 יוצרים של אמנים(. 

ל  .17.3 למסור  מתחייב  מכל  איגוד הספק  ברורים  העתקים  עת,  בכל  דרישתו,  לפי   ,
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 המסמכים ויתר המידע , וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה. 

פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם  - עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על  .17.4

בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר    איגוד שהיא, או לפי דרישה של ה מכל סיבה  

 את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.   איגוד ל 

 

 שמירת סודיות  .18

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא   .18.1

ע אשר יגיעו אליו בקשר עם  לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה ו/או מיד 

דו"חות,   כלולים:  זו  במסגרת  זה.  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  במהלך  ו/או 

ו  מגנטית  מדיה  במסגרת  \ טפסים,  אליו  שתגיע  אחר  מידע  של  אחרת  צורה  כל  או 

לחוק    118  - ו   91. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים  פנייה ביצוע השירותים עפ"י ה 

, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי  1977  - העונשין, תשל"ז  

 . 1958  - בעל חוזה, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח  

במסגרת   .18.2 אליו  המגיע  המידע  כל  את  לאבטח  ידאג  שלא    פנייה הספק  ולוודא  זה, 

כל   של  והרישומים  הקבצים  כל  השמדת  יוודא  כן  אחר.  שימוש  כל  בו  ייעשה 

ע"י  המשתמשים   אחרת  יידרש  אם  אלא  ההתקשרות,  בתום  השונות  בתוכניות 

 . איגוד ה 

זה,    פנייה הספק ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או המשרתות אותו לצורך  .18.3

או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן    פנייה ממי שאינו שותף ל 

 במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.  

הרשאה  הספק   .18.4 ללא  לקבלה  מוסמך  יהיה  שלא  לאדם  מידע  או  ידיעה  ימסור  לא 

 .  איגוד מה 

הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת   .18.5

 ( התשמ"א  ושמירתו  1981הפרטיות  מידע  אחזקת  )תנאי  הפרטיות  הגנת  ותקנות   )

 . ( 1986וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו ) 

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

שנקט   .18.7 האבטחה  אמצעי  את  המזמין  לנציג  הספק  יציג  המזמין  דרישת  פי  על 

במסגרת   ברשותו  המצויים  המידע  ו/או  הנתונים  ידאג    פנייה לאבטחת  הספק  זה. 

לצרכי  אותו  המשרתות  או  שלו,  המחשב  למערכות  גישה  ממי    למנוע  זה,  פרויקט 

או  \ שאינו שותף לפרויקט, לא מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, ו 

 שלא חתם על התחייבות לשמירת מידע וסודיות 

- הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי  .18.8

 . ילויה.  מ 

 זכויות יוצרים  .19

לצורך פרויקט    ע"י ספק   יעשה בו שימוש ו/או יפותח, יירכש או יותאםכל זכויות מכל חומר אשר  

 והספק מתחייב לפעול כדלקמן:האיגוד    זה, יהיו רכושה של 

הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי   .19.1

לא אם כן קיבל אישור בכתב  ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, א 

 . איגוד מראש מה 

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

 . איגוד מה 

זה ו/או חלק    פנייה לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י    הספק  .19.3

מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים  

 בכל צורה שהיא. 

ו/או   .19.4 מסחרי  סוד  ו/או  פטנט  ו/או  יוצרים  זכות  כל  הפר/יפר  לא  כי  הספק מצהיר 

 זה.   ייה פנ מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויות עפ"י  

יעשה בו שימוש   איגוד לפיה חומר מסויים כלשהו, אשר ה  איגוד הוגשה תביעה נגד ה  .19.5

ה   פנייה לפי   את  לשפות  הספק  מתחייב  יוצרים  זכויות  מפר  דרישה    איגוד זה,  עם 

ראשונה, בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על  

 מפר.   חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו 

ה  .19.6 הפעלת  לצורך  אחרים  זכויות  בעלי  של  בחומרים  משתמש  והספק    פנייה במידה 

 ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו. 

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

בכל מקרה בו הספק מציע תכנית ייחודית מטעמו, הספק ידאג להיות בעל זכויות   .19.8

 רך הפעלת הפרויקט. במקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי הספק. היוצרים לצו 

ומראש   .19.9 בכתב  כך  על  להודיע  עליו  לתכנית  יוצרים  לזכויות  טוען  והספק  במקרה 

זה עליו להודיע על כך במסגרת    פנייה . אם התכנית מוצעת במסגרת הצעתו ל איגוד ל 

 . פנייה מסמכי ה 

ות במסגרת הפרויקט. במקרה  יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמ   איגוד ה  .19.10

 . איגוד זה יעביר הספק את הזכויות על התוכנות המתאימות, לידי ה 

בכתב, יעביר הספק את    איגוד בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של ה  .19.11

עובדיו,   בידי  או  שבידו  חומר  וכל  ממוחשבים  יישומים  התוכנות,  התוכניות,  כל 

 . איגוד ם במסגרת הפרויקט, לידי ה עובדים וכל ספק שירותים אחר, המועסקי 

, בהתקשרויות החוזיות שלו עם עובדיו, כותבי  איגוד הספק יידרש לעגן את זכויות   .19.12

 זה.   פנייה התוכניות וקבלנים שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא  

ל  .19.13 למסור  הספק  ביצוע    איגוד על  של  תוצאה  המהווה  מידע  כל  של  מלאים  פרטים 

ו/או   הספק  ידי  על  שנוצרו  או  שנעשו  התפתחות  או  המצאה  כל  )כולל  העבודות 

 חודשים מיום סיומה.   6עובדיו( במשך תקופת ההתקשרות או תוך  

בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות   .19.14

 , ללא תמורה נוספת כלשהי. איגוד צרים ל לרבות זכויות היו 

 

 סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם  .20

להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב    ----- מוסכם, כי   .20.1

בפיצויים מוסכמים, וזאת מבלי לגרוע מזכות    איגוד כהפרה יסודית המזכה את ה 

וי המוסכם, כאמור לעיל,  לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין. סכום הפיצ   איגוד ה 

  איגוד מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם ל 

כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום  

לחלט את הערבות    איגוד וכן יוכל ה   איגוד זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מה 

 סכום הפיצוי בדרך זו או בכל דרך חוקית אחרת.   הבנקאית ולגבות ממנו את 
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ב  .20.2 לגרוע מהאמור  כנדרש  פנייה מבלי  יבצע הספק את הפעילות  לא  בו  בכל מקרה   ,

ה  יפר הספק את הוראות מסמכי  , עפ"י המפורט להלן  פנייה ובאיכות הנדרשת או 

פיצוי    איגוד ה  בתשלום  מחויב  יהיה  והספק  המוסכם  הפיצוי  את  לדרוש  רשאי 

 מוסכם. 

 ועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם: האיר  .20.3

 פיצוי מוסכם  אירוע 

עיכוב בלוחות הזמנים / ביצוע לא שלם של   .20.4

 זה   פנייה פרט כלשהו בדרישות הכלולות ב 

₪ לתלונה שנמצאה    5,000

 כמוצדקת 

תלונה שלא תוקנה ע"י הספק עד למועד   .20.5

 המופע 

₪ לתלונה שנמצאה    20,000

 כמוצדקת 

 

הפיצוי   .20.6 הודעה  סכום  לספק  המזמין  ידי  על  שניתנה  לכך  בכפוף  יהא  המוסכם 

 מוקדמת על ההפרה וזו לא תוקנה תוך זמן סביר בהתחשב בסוג ההפרה הנדונה. 

 . איגוד לאחר קבלת ההודעה על ההפרה תינתן לספק אפשרות להתגונן בפני טענות ה 

הספק  .20.7 את  ישחררו  לא  לספק  המגיעים  מסכומים  ניכויים  או  הפיצויים    תשלום 

 מקיום  התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

זכאי,    איגוד מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה ה  .20.8

נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים )תרופות בשל  

, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו  1970  - הפרת חוזה(, התשל"א  

בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון    איגוד פיצוי מוסכם שנגבה על ידי ה )ו 

 הפיצוי בגין הנזק שיוכח(. 

 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.  .20.9

לא    איגוד ה  .20.10 הפרה  ההסכם  את  הפר  הספק  אם  ההתקשרות  את  להפסיק  רשאי 

מטעם   בכתב  התראה  אף  על  סביר,  זמן  תוך  תיקון  הטעון  את  תיקן  ולא  יסודית 

 . איגוד ה 

על  .20.11 ההסכם  ה - בוטל  התמורה    איגוד ידי  את  הספק  יחזיר  לעיל,  לאמור  בהתאם 

ה  רשאי  וכן  כללי,  וריבית חשב  הצמדה  הפרשי  בצירוף  קיבל,  באם    איגוד שקיבל, 

לדרוש מהספק השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף  

 לפי כל דין.   איגוד לכל זכות או סעד שיעמדו ל 

, מבלי לגרוע  איגוד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי ה   איגוד בוטל ההסכם על ידי ה  .20.12

עות מי  מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין,  לבצע  את הפרויקט  בעצמו או באמצ 

 מטעמו. 

 

 הפרות  .21

ה  ויזכו את  זה  הסכם  של  כהפרה  ייחשבו  הבאים  האירועים  לגרוע מהאמור,  ,  איגוד מבלי 

( ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי  7לאחר מתן התראה בכתב של שבעה ) 

 הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

פעולה   .21.1 נעשתה  או  קבוע  זמני או  עיקול  נכסי  הוטל  לגבי  לפועל  הוצאה  כלשהי של 

הוסרו   או  הופסקו  לא  האמורה  הפעולה  או  והעיקול  חלקם,  או  כולם  הספק, 
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 יום ממועד ביצועם;   30לחלוטין תוך  

אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם,   .21.2

 יום;   30בוטלו תוך  או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא  

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או   .21.3

עם   יגיע להסדר פשרה  או אם הספק  פירוק,  על  קיבל החלטה  חלקם, או שהספק 

 יום;   30נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך  

ק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק  התרה בספק שאין הוא מספ   איגוד ה  .21.4

 , את תיקון המצב; איגוד לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת ה 

ה  .21.5 של  דעתו  להנחת  הספק  איגוד הוכח  כי  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי   ,

 הסתלק מביצוע ההסכם; 

ב  .21.6 שניתנה  הספק  של  כלשהי  הצהרה  כי  יתברר,  זה    פנייה אם  הסכם  עם  בקשר  או 

ש  או  נכונה  על  אינה  להשפיע  כדי  בה  היה  אשר  מהותית,  עובדה  גילה  לא  הספק 

 להתקשר עמו בהסכם;   איגוד החלטת ה 

 

 קיזוז  .22

מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או   .22.1

 .  איגוד עילה, מכל מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי ה 

רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או    איגוד ה  .22.2

, והספק מוותר מראש על כל טענה  איגוד כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מה 

 המתייחסת לקיזוז כאמור.  

שה  .22.3 מעשה  מעשיית  הימנעות  או  ו/או    איגוד איחור  זה,  הסכם  לפי  לעשותו  רשאי 

לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות,    ד איגו בשימוש בזכות כלשהי הנתונה ל 

 על כך במפורש.   איגוד אלא אם ויתר ה 

 

 אחריות משפטית  .23

הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי   .23.1

על   ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים  עובדיו  ע"י  יגרמו  ותביעה כספית, אשר 

 ידו.  

מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב   הספק פוטר את המדינה  .23.2

העסקת עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל  

בכפוף לפסק דין     סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור 

 .  שלא עוכב ביצועו 

פיצוי, המגיעים   .23.3 כל סכום כסף או  דין לעובד או  הספק מתחייב לשלם  פי פסק  על 

יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו   לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום 

 בפרויקט.  

אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת מי מעובדי הספק דינה כהעסקת   .23.4

 עובד ע"י המדינה:  

התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף  .23.5

סוציאליות,  זכויות  בגין  תשלום  כלשהו,  תיגמול  כל  לרבות  לעובדיו  ו/או 

 הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 
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ם נוספים כלשהם בכל עילה שהיא  הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומי .א

 בגין העסקתו עפ"י חוזה זה. 

סעיף   .ב על  תשכ"ג    28בהסתמך  פיטורין,  פיצוי  ככלולים    1963  – לחוק  יראו   ,

בתשלומים הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף  

העבודה   שר  של  אישורו  טעון  זה  קטן  סעיף  לכך.  הסמכה  מהווה  זה  חוזה  על 

האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו    28והרווחה בהתאם לאמור בסעיף  

 של השר או מי שהוסמך על ידו.

עובדי   .ג לגבי  זה  לעניין  עפ"י הקבוע  כעובד  מעובדיו  מי  או  גוף  של  יחושב שכרו 

שרות   נציב  ע"י  שיקבע  כפי  הכל  האפשר.  ככל  דומים  ובדרגה  בתפקיד  מדינה 

המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה  

בה או  זה  מסוג  עובדים  על  החלים  הקיבוציים  העבודה  הסכם  בהסכמי  יעדר 

כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב  

השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י  

 הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך, יקוזזו הדדית. 

 י לבדו ועל חשבונו. ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומ  .23.6

הספק יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה   .23.7

שבמסגרת   השונות  בפעילויות  ופעילותו  שהותו  במהלך  הנגרם  נזק  וכל  אירוע  כל 

 זה.   פנייה 

הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו   .23.8

לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב    של כל אדם אחר, 

מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך  

מחדל   או  מעשה  בגין  כלשהו  סכום  לשלם  המדינה  חויבה  זה.  חוזה  ביצוע  כדי 

נה באופן  שהספק אחראי להם על פי כל דין או על פי חוזה זה ישפה הספק את המדי 

 מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם. 

 מלוא ההסכם  .24

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על  

שינוי   לכל  יהיה  לא  פה.  בעל  ובין  בכתב  בין  ביניהם,  קודמים  הסדר  או  הבנה  הסכם,  כל 

 שני הצדדים. מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  

 סמכות מקומית  .25

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים.  

הקבועה   הסמכות  פי  על  שלא  כלשהו  הליך  יתנהל  ולא  ובלעדית  ייחודית  הינה  זו  סמכות 

 בסעיף זה. 

 המחאת ההסכם  .26

לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על    הספק מתחייב שלא להמחות  .26.1

מראש     איגוד פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת    - 

ה  ו/או    איגוד ובכתב.  להסב  לסרב  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  רשאי, 

 להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין. 

את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות    איגוד אישר ה  .26.2

למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו    איגוד לאחר, יישאר הספק אחראי כלפי ה 

 על פי הסכם זה. 
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הסכמתו    איגוד ה  .26.3 את  לבטל  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  יהיה 

א חייב לנמק את החלטתו  להמחאת / הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הו 

 בעניין. 

 שונות  .27

או   .27.1 חוזה  לכל  תוקף  יהיה  ולא  בין הצדדים,  הוסכם  כל אשר  זה ממצה את  הסכם 

 הסדר שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה. 

שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל   .27.2

 הצדדים לחוזה. 

להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה    הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא  .27.3

 בעת מסירתה.   –ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד    3לתעודתה תוך  

לפרשנות   .27.4 שימוש  בהן  לעשות  ואין  בלבד  הנוחות  לצורכי  נקבעו  השוליים  כותרות 

 החוזה. 

 שינוי  .28

ם  אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכ 

 זה ונספחיו תגברנה הוראות הסכם זה. 

 ויתור על זכויות  .29

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב  - ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על - אי שימוש על 

מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל    בשום פנים ואופן כויתור 

 הוראה מהוראותיו אלא בכתב. 

 הודעות  .30

ימים ממועד משלוחה ובאם   5כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 

שאושר   פקס  הודעת  קבלת  מועד  או  המסירה  במועד  בפקס  נשלחה  ו/או  ידנית  נמסרה 

 קבלתו. 

 הצדדים לצורך הסכם זה: כתובות  

 . ___________________________________ :  איגוד ה 

 :  ______________________________________________________ הספק 

 

 לראייה באו הצדדים על החתום: 

 

 ____________________  ______________________  __________________ 

 הספק  חשב האיגוד  האיגוד 

 ידי: __________ על    
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 נספח ב' 

 הצעת המחיר  

 

 יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן. .1

להלן   .2 מיסים  הצעת המחיר המפורטת  וכן  ועקיפות  ישירות  הוצאות  לרבות  הוצאות המציע,  כל  כוללת את 

 ישירים ועקיפים.

 מרכיביו. כלל הכנס על על הצעת המחיר לכלול את המחיר המבוקש עבור הפקת  .3

 

 .₪(  145,500) הכנסשל הפקת המירבי מתוך המחיר הכולל  הנחה על המציע לנקוב באחוז

 

 .הכנסלנספח זה יש לצרף פירוט תקציבי של המציע לרבות שכרו ויתר העלויות הנדרשות להפקת 

 

 הצהרות כלליות 

, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, אני מגיש  פנייהשקראתי את מסמכי הלאחר   .א

 בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

 ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.  .ב

 

 הצעת המחיר:  .4

ניהול   -  הנחהאחוז 

   הכנסוהפקת 

  _______% 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ג' 
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  – ערבות ביצוע -

 במסגרת הגשת ההצעה  פנייהאין לצרף מסמך זה למסמכי ה

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________ 

 מס' הטלפון ________________________ 

 ________________________ מס' הפקס:  

 

 כתב ערבות

 לכבוד  

 כרמל  -איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון

 ____________ הנדון: ערבות מס'

 

 ש"ח(,   :ארבע עשר אלף)במילים₪  14,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

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

  "אתגרים והזדמנויות -חופי הימי וה מרחב הכנס מקצועי בנושא "להפקת פנייה שנחתם עמו במסגרת : 

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

שיכולה   כל שהיא  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרישתכם  לנמק את  חייבים  רשום, מבלי שתהיו 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. לעמוד לחייב בקשר לחיוב

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________  

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

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                              

 

 

 ________________________                              ______________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח      

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                   _____________                       ________________                       _____________ 

   תאריך                                      שם מלא                                      חתימה וחותמת          

 

 

 

 

 

 

 

 ד' נספח 

 הכנס המקצועי עבור ביצוע שירותי הפקת 
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הנפקת  תאריך   לצורך מכרז    אישור קיום ביטוחים

 17/1/2023   האישור 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 * האישור מבקש מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה * מבקש האישור

לאיכות  ערים  איגוד  שם: 

 כרמל  - הסביבה שרון 

  : להשלים  שם

מקצועי    ☒ כנס  הפקת 

ערים איגוד    שרון   עבור 

המרחב    כרמל בנושא 

והחופי   אתגרים    -הימי 

 והזדמנויות 

  

 

 מזמין שירותים ☒

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 

 להשלים   ת.ז./ח.פ. 501400238ח.פ: 

 

 3850100חדרה   3המסגר 

 : להשלים כתובת

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 
  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  

הפוליס 

 ה

נוסח  

ומהדור 

 ת

הפוליס 

 ה

תאריך  

 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   תאריך סיום 

 ביטוח 

  נוספים כיסויים

  וביטול בתוקף

   חריגים
  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

       

      צד ג'

 

₪ 

 

302  ,304  ,309 ,  ,

311  ,315  ,318 ,

321    ,322  ,328 ,

329 . 

 ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים 

 

 

304,309,311  ,

315,319  ,321 ,

328   . 

אחריות  

 מקצועית 

     ₪ 

 

 

303  ,304  301 ,

309  ,311  ,321 ,

327  ,325,328 ,

 חודשים   6 332

        אחר
 

 : *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 כנסים  -  076הפקת אירועים, ,  – 026
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

  האישור   למבקש הודעה    משלוח  לאחר  יום  60  ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת ואישור המבטח.

 


