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 תאריך ___________         לכבוד 
____________________________ 
 בפקס' / דוא"ל _________________

 
 עיריית מעלות תרשיחא

 
 118/2021הצעות מחיר 
 

 בעניין פניה לקבלת הצעות 
 ותעשיינים וחבילת פרסום לכנס יזמים

 אזור תעשייה משותף מעלות תרשיחא כפר ורדים
  בסכומים הפטורים ממכרז עקב סכום

 

  –כללי  .1

 חבילת פרסוםמבקשת לקבל הצעות מחיר ל( עירייהה – )להלןעיריית מעלות תרשיחא  .1.1
לכנס יזמים  ותעשיינים פארק תעשיה ע"ש אריאל שרון  בעיתון כלכלי בתפוצה ארצית

כל דין  הוראותועירייה ה נציג הוראות ,פניהה למסמכיבהתאם  (יזמים""כנס )להלן: 
  .(השירותים -)להלן

במלון  21.07.21לצורך כנס היזמים שיערך בתאריך  עירייההשירותים נדרשים עבור ה .1.2
 אסיינדה במעלות.

ע"י המציע הזוכה, העומד בדרישות ההליך ובהתאם לתנאי  עירייההשירותים יבוצעו עבור ה .1.3
 ההליך.הסכם 

ובלן"ז המפורט מיד עם  השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד מפניה זו .1.4
 . חתימת ההסכם

אישור ניהול פנקסים, תעודת עירייה יש להעביר ל - הוצאת הזמנת עבודה תנאי מקדמי ל .1.5
 עוסק מורשה, אישור ניכוי מס ואישור קיום ביטוחים בנספח הביטוח.

–הליך  לביצוע השירותים, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ה עם הזוכה ייחתם הסכם .1.6
  .25.07.2021מיום החתימה על ההסכם ועד תקופת השירותים הינה 

משתתפי ההליך נדרשים ליתן הצעתם למספר פרסומים, חשיפות וכיו"ב בתמורה לסך של  .1.7
 הוא סכום התמורה הקבועה.₪,  130,000

עבור ביצוע כל השירותים הכלולים  ₪ 00130,0בתשלום הסך של התמורה לזוכה תהיה  .1.8
 , ללא קשר לכמות השעות / היקף פעולות שיבוצעו ע"י הזוכה. בהצעת המשתתף ובהסכם

 לא כולל מע"מ. ₪  130,000מסגרת תקציבית לביצוע השירותים לא תעלה על  .1.9

  –ו/או מי מטעמו עומדים בדרישות הבאות המציע  -תנאי סף להשתתפות בהליך  .2

  -של המציע שיספק את השירות מטעם המציע, עומד בדרישות הבאות המציע ו/או העובד  .2.1

תשומת לב המציעים להצהרה הכלולה  - עירייה/ עובד  עירייההמציע נעדר זיקה לחבר  .2.2
 בטופס הצעת המחיר.  

 -ההצעה  .3
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ם ותשלום בהתא על פי מפרט השירותים המוציא לאורתהיה קבועה ₪  130,000בסך . התמורה 
 . למפרט אבני הדרך לתשלום

 מסך עלות  השירותים  תוך שבוע  מיום ההתקשרות  10%

   45מסך עלות  השירותים  בתנאי  תשלום  שוטף + 90%
 

דרש להתחיל בליווי יוהזוכה י באופן מיידיהשירותים נשוא הליך זה נדרשים מובהר בזאת כי 
 ימים ממועד חתימת ההסכם.  7לא יאוחר מתוך  העירייה וביצוע השירותים

 
את ההצעות במסירה ממוחשבת, באמצעות המרשתת )אינטרנט( יש להגיש דרך הקישור הבא )בלבד!(:   .4

https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2 
בצירוף , נא מלאו את הטופס שיפתח הערת האבטחה במידה ותופיע רושיאוהנ"ל  לקישורלאחר מעבר 

סרקו את המסמך . סכום הצעתכם )במפרט(, הדפיסו את המסמך כשהוא חתום )חתימה וחותמת העסק(
 החתום ושלחו בהתאם להוראות כלהלן:

1  . From - למלא כתובת מייל השולח 
2 .Subject   -  נדון שבמסמך זה()כפי שמופיעה ב ההצעהלרשום את מספר 
 כנ"ל.וסרוקים צרפו את הקבצים המיועדים להצעה כשהם חתומים  - add files.   בכפתור 3
 יבצע שליחת ההצעה - send.   כפתור 4

 .!Files Sent, Thank you -נא שימו לב שהנכם מקבלים אישור שנשלח בהצלחה      
 

 בתיבת ההצעות.יודגש כי אי קבלת אישור כאמור, כמוהו כאי קבלת הצעה 

  04-9578812/758לבירורים ניתן לפנות לטל': 

 13:00בשעה  24.05.2021 מועד אחרון להגשה

 

 לאחר המועד כאמור לא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות. 

  -להצעה יש לצרף את המסמכים  .5

 כל המסמכים שהועברו אליכם, חתומים על ידכם, כולל טופס הצעת המחיר.    .5.1

 ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.אישור תקף על  .5.2

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .5.3

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .5.4

 אישור ניכוי מס במקור. .5.5

 

 שקלול ההצעות / בחירת הזוכה .6

של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד  שלב ראשון תערך בדיקה .6.1
/ ועדת הרכש, להורות על  עירייהאין באמור כדי לגרוע מסמכות ההסף, לא תובא לדיון.  בדרישות

 השלמת מסמכים. 

משתתפי ההליך יידרשו ליתן הצעתם לחבילת חשיפה ופרסומים, בתמורה לסך הקבוע של  .6.1.1
יוכרז כזוכה  –תחייב למספר חשיפות ופרסומים גבוה יותר מציע אשר י₪.  130,000
 בהליך.

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. עירייהאין ה .6.2

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן זהה  .6.3
מבין  גבוהההאיכות ניקוד תקבע ההצעה הזוכה ע"פ ההצעה בעלת  -והינו הטוב ביותר 

לערוך ביניהם התמחרות ו/או  עירייהרשאית ה -השתיים. במקרה של זהות גם במחיר 
 .התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון

https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2
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קיבלו תוצאה זהה שהיא  יותר או הצעות ששתי ככל כי בזאת מובהר, לעיל האמור למרות .6.4
יטת אישה, תיבחר ההצעה ואחת מן ההצעות היא של עסק בשל  התוצאה הטובה ביותר,

  , ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.הליךהאמורה כזוכה ב
 

 של תצהיר וכן להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף - אישה בשליטת עסק שהינו מציע
 . העסק בשליטת מחזיקה

 
  - זה סעיף לעניין

 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  –"עסק בשליטת אישה" 

( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 של ההגדרה אישור; 

 
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 

 מאלה: התקיים אף אחד 
הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

 
חזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מ –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן  -"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 

6.5. . 

 שאלות ובירורים .7

 לא יתקבלו הצעות לאחר המועד.  –מועד אחרון להגשת ההצעות מפורט בתחילת מסמך זה  .7.1

רפרנט לתכנון אסטרטגי , מר אור סלומוןשאלות ובקשות להבהרות יועברו בכתב בלבד לידי  .7.2
יש לוודא  18.05.21עד ליום    maltar.co.il-handas@22  בדוא"ל , משאבי קרקעוניהול 

 . 054-6794202 -קבלה בטלפון

 לא יתקבלו פניות בע"פ/ טלפוניות.  .7.3

 
__________________    ____________________ 

 מורן, גזבריתאירית     אמנון אשל אסולין, מנכ"ל
 

 עיריית מעלות תרשיחא
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:handas-22@maltar.co.il
mailto:handas-22@maltar.co.il
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 נספח ב' 

 
     

 חבילת פרסום לכנס יזמים לרכישת הסכם 

  2021בתאריך _______ לשנת עיריית מעלות תרשיחא אשר נערך ונחתם במשרדי 
 

 בין
 

 ת מעלות תרשיחא עיריי
 , מעלות תרשיחא1בן גוריון רחוב 

 טלפון ___________ פקס' __________

 (המזמיןו/או  עירייהה - )להלן
 מצד אחד

 
 - ל ב י ן -

 שם :_____________________
 ת.ז / ח.פ __________________

 כתובת ____________
 _____________ –טל' 

 ____________ –פקס 
 (המוציא לאור - )להלן 

 
 מצד שני

 ;("העיתון"הינו מו"ל של __________)להלן:  המוציא לאורו :הואיל

ותעשיינים עבור שיווק פארק תעשיה  חבילת פרסום לכנס יזמיםמעוניינת לרכוש  עירייהלו הואיל:ו
 ;21.07.2021ע"ש אריאל שרון, שייערך במלון אסיינדה בתאריך 

המוציא  והצעתרכישת חבילה כאמור פנתה בהליך קבלת הצעות מחיר לצורך  עירייהוה והואיל:
 נקבעה כזוכה בהליך; לאור

ולקיים ולמלא את כל כקבלן עצמאי עבודות הלבצע את  המוציא לאור וברצון והואיל:
 . התחייבויותיו כלפי המזמין, והכל כמפורט בחוזה

למוציא  מסכים למסורהמוציא לאור  והצהרותיו של המוציא לאורוהמזמין על סמך הצעת  והואיל:
למלא את כל ההוראות,  המוציא לאורדות והכל בכפוף להתחייבויות את ביצוע העבו  לאור

 התניות והתנאים המפורטים בחוזה זה;

תקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ( ב3) 3והסכם זה פטור ממכרז בהתאם להוראות סעיף  והואיל:
– 1987 ; 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה  והואיל:
 לעיל ולהלן;

 
 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 
 

 נספחים / הגדרות /מבוא  .1
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 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות בלבד. .1.2

  

 השירותים נשוא ההסכם  .2

 .הקבוע בהסכם זה להלן.על פי המפרט והלו"ז  עירייההשירותים יסופקו ל .2.1

כמפורט בסעיף  חבילת פרסום לכנס יזמים ולגופים העירוניים  עירייהיספק ל המוציא לאור .2.2
 להלן. 2.5

ו/או מי שימונה על ידו )להלן  למנכ"ל העירייהכפוף  המוציא לאורבביצוע השירותים יהיה  .2.3
דיווחים שוטפים ביחס , עירייהדי הי( וימסור למנהל ו/או לכל גורם שייקבע על המנהל -
 שירותים נשוא ההסכם.  התקדמות ביצוע הל

לא תעלה על  ולביצוע השירותים מסגרת תקציבית לביצוע השירותים בתקופת ההסכם .2.4
היקף השירותים בלבד.  עירייהלא כולל מע"מ. האמור בסעיף זה הינו לצרכי ה₪  130,000

כדי או מסגרת תקציבית כאמור הסכם זה ואין ב עירייהשיידרשו יבוצעו בהתאם לצרכי ה
 . המוציא לאורשיבוצעו באמצעות שירותים להיקף כלשהו של  עירייהלחייב את ה

המוציא איננה מתחייבת להיקף השירותים אשר יידרש ו/או יוזמן מ עירייהמובהר כי ה
יוזמנו הסכם זה בתחום  עירייהוכן איננה מתחייבת כי כל השירותים שיידרשו ע"י ה לאור

והיא רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין השירותים  המוציא לאורמ
מחברות ו/או גופים אחרים ו/או לבצע איזה מבין השירותים בעצמה או בכל דרך אחרת ולא 

 תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

שירותים יסופקו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמור לעיל,  מוסכם בזאת כי ה .2.5
  -יכללו, בין השאר, את השירותים והשלבים  הבאים  המוציא לאורע"י 

כתיבה ועריכה של מאמר דעה / ראיון עם ראש העיר, לצורך פרסום המאמר לפני  .2.5.1
 הכנס במדיה הדיגיטאלית.

פרסום מודעות במדיה מודפסת לפני הכנס, למטרת קידום הכנס וקידום ההרשמה  .2.5.2
 לפחות. 3 –לכנס 

פרסום באנרים באתר האינטרנט של עיתון ארצי העוסק בכלכלה, בפריסת פרסום  .2.5.3
חשיפות בסך  2,000מוצרים לפחות ולא פחות מ  7 –של לא פחות מחודש לפני הכנס 

 הכל.

סיקור עיתונאי של הכנס באמצעות כתבות באתר עיתון כלכלי ארצי ובמקביל  .2.5.4
 אייטמים לפחות. 3בעיתון המודפס  

 פאנל אחד לפחות. –בפאנל הכנס  המו"להנחיה של כתב  .2.5.5

 שומות לפחות.ר 40,000 –עיתוןהדיוור הכנס ברשימת תפוצה של  .2.5.6

 בתחום השירותים. עירייהביצוע כל הוראה של ה .2.5.7

גם בקבצי  עירייהיוגשו ל המוציא לאורבמידת הצורך, כל המסמכים שיוכנו ע"י  .2.5.8
מחשב המותאמים לפרסום נגיש באתרי אינטרנט בכפוף לחוק הנגישות וכללי 

 הנגישות הרלבנטיים. לא תשולם תוספת תשלום עבור הנגשת המסמכים. 

 או מי מטעמה. עירייהיעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים ב המוציא לאור .2.6

 רט בהסכם., כמפועירייהמתחייב לבצע את כל דרישות ה המוציא לאור .2.7
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נדרש לפי הגיונם של דברים או הנוסף  מקצועי שירות כל  עירייהיספק ל המוציא לאור .2.8
 ;עירייהפי דרישת ה-השירותים, עלמקובל לספקו במסגרת ש

תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות  עירייההלמען הסר ספק,  .2.9
המוקנים עפ"י דין  -ב "ובין שימוש וכיוצהאחרות מכל סוג שהוא, בין זכויות קניין רוחניות 

 .אם השתמשו בהם ואם לאו -זה  הסכםשנעשו או יוצרו בהתאם להמסמכים בכל 

 לוח זמנים
 

 . עבודות בשקידה הראויה וברציפותהיבצע את  המוציא לאור .2.10

מודעות  פרסום  וחיפשה  במדיה  מודפסת ודיגיטאלית יתפרסמו מיום חתימה  על  הסכם   2.11
 הגוף  המפרסם   םועד  יום סיומה ,  עפ"י   החלטת  המזמין  ובתאום ע ההתקשרות 

2.11.  

, למרות המוציא לאורפי הסכם זה, יהיה על -בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה כלשהי על .2.12
ולא יאוחר  יןיאי קביעת המועד כאמור, לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר בנסיבות הענ

, ברציפות ובהתחשב בצרכי לוח הזמנים הכללי של יהימי עבודה ממועד קבלת פנ 3מתוך 
 הפרויקט וביצועו.

חייב להודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור  המוציא לאור .2.13
 בקיום לוח הזמנים אשר הוסכם עליו עם המזמין.

או את השלב שהיה  יסיים אותןעבודות או לא הלא יתחיל בביצוע  המוציא לאורובמידה  .2.14
 ביועץעליו לבצעו באותה עת, או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת המזמין, יתרה המזמין 

ימים מיום שנשלחה התראת המזמין כאמור, לא יחול שינוי  3בכתב ואם תוך תקופה של 
עבודות, יהיה המזמין רשאי לבטל הו/או באורח ביצוע  המוציא לאורבקצב התקדמותו של 

  . ליועץימים מראש  7ידי מתן הודעה בכתב של -עלהסכם זה 

עבודות עקב כח עליון, יהיה המזמין רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הנגרם עיכוב בבצוע  .2.15
למועד שייקבע  וכן את ביצוע העבודות באתר עבודותההמוחלט והבלעדי, לדחות את ביצוע 

 ידו.-על

 

  המוציא לאורוהתחייבויות הצהרות  .3

 ר ומתחייב בזאת, כדלקמן: מצהי המוציא לאור

לאשורם התנאים הדרושים לביצוע  וכי קרא את כל תנאי ההסכם, כי ידועים וברורים ל .3.1
 ולקיימם ולבצע את כל חובותי והשירותים, על כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש ביכולת

 עפ"י ההסכם ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו. ווהתחייבויותי

  .רותיםישהלביצוע הנדרשת ברמה ויכולת מיומנות  ,ניסיון, מומחיותכי הוא בעל ידע,  .3.2

 להתקשרותו בהסכם.חוקית/חוזית או אחרת  מגבלה/מניעהלו אין  כי .3.3

העלולים  ,לא נעשו פעולות או קיימות התחייבויותומשפטי הליך נגדו כל  ועומד תלוי לא כי .3.4
 הסכם וכי אין לו.בלמנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו ו/או שיש בהם כדי 

 עירייהרותים וכי הישאין בהסכם כדי להעניק לו בלעדיות/קדימות בביצוע השכי ידוע לו  .3.5
  רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להתקשר עם מי שתחפוץ לשם קבלת שירותים אלו. 

 גבוהה. ביעילותו, השירותים בנאמנותאת כי יבצע  .3.6

בביצוע פגם /על כל תקלה, ירייהעכי ידווח בכתב למנהל או לכל גורם אחר שתיקבע ה .3.7
 .וכן על תיקונם יםמיד עם גילויהשירותים, 
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ניהול פנקסי בדבר כי הוא מחזיק ויחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים  .3.8
חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות 

 .1976-מס הכנסה(, התשל"ו

' 1ב'נספח  את עירייהלכי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכי ימסור  .3.9
 .כשהוא חתום כנדרש להסכם

 כי יעמוד בהצהרותיו לאורך כל תקופת ההתקשרות.  .3.10

 

 כמפעל חיוני  עירייהה .4

מוכרת כ"מפעל חיוני"  עירייהמצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו שה המוציא לאור
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות  המוציא לאורו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" ו

  -המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .4.1
 .1973-דמיוחדות( תשל"

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .4.2
1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .4.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .4.4

ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
המשמשים לצורך ביצוע  המוציא לאורכל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי 

 .והוא ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה גם בתקופת החירום כאמור העבודות נשוא חוזה זה

 
 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .5

במהלך, אחרי לידיעתו  וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד מתחייב  המוציא לאור .5.1
 .להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - )להלןועקב  תקופת השרותים 

מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא  המוציא לאור .5.2
 בחוזה זה. עירייהעוסק בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם ה

, כי הוא 2/11מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  המוציא לאור .5.3
וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת  פי נוהל זה-מתחייב לנהוג על

ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
  

 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.

ן מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בי המוציא לאור .5.4
 רותים לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.יהש

וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו  המוציא לאורהאמור בפרק זה לחוזה יחול על  .5.5
 רותים.ימתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע הש המוציא לאורו

 

  -תקופת ההסכם  .6

תקופת  - )להלן מיום חתימת ההסכם ועד למועד הכנס )כולל(בתוקף הסכם זה יהיה  .6.1
 (.החוזה
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 ידי המזמין-הפסקת ההתקשרות עלביטול/ .7

כפוף , בכל עת וללא הסבר, בהמוציא לאורהמזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  .7.1
 .לא תהא כל טענה/תביעה בגין כךוליועץ ימים  30של  ,מראש ובכתבליועץ, למסירת הודעה 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר מוסכם כי  .7.2
 תאפשר למזמין להביא את ההסכם לביטול מיידי:

לאחר  ,המוציא לאורהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ו המוציא לאור .7.2.1
 לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. המזמין בכתב, ידי -שהוזהר על

 .חו"ח נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית יא לאורהמוצ .7.2.2

או צו פירוק, או הוגשה  ,נכסיםכינוס צו נגדו או הוצא  ,פשט את הרגל המוציא לאור .7.2.3
 .ימים 30ביחס אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 .םאו חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/הודיע שאין הוא יכול המוציא לאור .7.2.4

 .בניגוד להוראות הדיןממלא את תפקידו  המוציא לאור .7.2.5

לפי קביעת  חלק יחסי מהתמורה, ליועץ ישלם המזמין הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם, .7.3
באורך התקופה שבה סופקו השרותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות בהתחשב המזמין, 

 - רהמוציא לאובקיזוז סכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי  ,המוציא לאור
 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין בהתאם להוראות כל דין.  

סילוק מוחלט של כל תהווה הסכמה שלו ל המוציא לאורידי -קבלת תשלום זה על
הפסקת ייגרמו ליועץ מחמת /אובדן רווח או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזקבגין טענה /תביעה

 .ההסכם

 להלן. 8כאמור בסעיף  לאורהמוציא , יפעל הובא ההסכם לידי גמר .7.4

לפי  -מהתחייבויותיו בהסכם  המוציא לאוראין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את  .7.5
 העניין. 

 

 זכויות במסמכים וזכויות יוצרים  .8

בכל עת במהלך מתן השירותים וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל  עירייהעל פי דרישת ה .8.1
כל  את עירייהל המוציא לאורדים, ימסור סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצד

ניירות העבודה, דיסקטים או כל  , לרבותעירייההמסמכים הנוגעים לביצוע השירותים ל
רותים והנמצאים ברשותו ימדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לש

העתק, "( בתוספת הצהרה בכתב שלא קיים מסמך נוסף, מקור או מסמכי העבודה" -)להלן 
 .עירייהכאמור שלא נמסר ל

מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל  המוציא לאורתהא זכות במסמכי העבודה.  הלבד עירייהל .8.2
 .עירייהאת כל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי העבודות ל

לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל מסמכי העבודות  תהא רשאית עירייהה .8.3
אחר, מבלי  ליועץובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם  הראות עיניוזאת לפי 

את מסמכי העבודות  עירייהה התיהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה. שינ המוציא לאורש
אחראי לשינוי ו/או  המוציא לאורלא יהא  -לשינוי   המוציא לאוראת הסכמת  הבלא שקיבל
 לתוצאותיו.
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מוותר על כל זכות עכבון, ככל  המוציא לאורלמרות האמור בכל מקום אחר, מובהר כי  .8.4
המוציא שקיימת לו עפ"י דין ו/או הסכם, ובכל מקרה של מחלוקת כספית כלשהי, לא יהיה 

 עירייהלא רשאי לעכב תחת ידיו איזה ממסמכי העבודה ו/או למנוע שימוש של ה לאור
  במסמכי העבודה, לכל צורך שהוא.

 

 והעדר יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי - המוציא לאור .9

 מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: המוציא לאור

כי אין בהסכם או בתנאי יבצע את השירותים והוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא כי  .9.1
ומי יחסי עובד ומעביד וכי הוא  ומזמין או מי מטעמל המוציא לאורמתנאיו, כדי ליצור בין 

 ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד המוציא לאורייחשבו כעובדי מטעמו 
 . כלשהם

אינו מורשה או  המוציא לאורכי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי  .9.2
 זכאי להתחייב או לחייב את המזמין כלפי צד ג'. 

ובדים שאינם בעלי ת.ז. , בין במישרין ובין בעקיפין, עיםרותיעסיק בקשר לשכי לא י .9.3
 אישור עבודה חוקי מאת הרשות המוסמכת.ו/או ישראלית 

 ,לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ,המוציא לאורכל התשלומים לעובדי כי  .9.4
אחר, חובה או סוציאלי תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה וכל תשלום 

בלבד  המוציא לאוריחולו על ההסכם האחריות בקשר עם הסיכונים ו ,יתר ההוצאות וכן כל
 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.  -ידו במלואם ובמועדם -וישולמו על

כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים  ,כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א .9.5
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. -על

מי מטעמו, שעילתה כנגד ן בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או את המזמיכי הוא ישפה  .9.6
ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק  לבין המזמין המוציא לאורבקיום יחסי עובד ומעביד בין 

העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' 
 .בקשר עם השירותים המוציא לאורלבין 

בסיס הצהרותיו -, ניתנת לו, בין השאר, עלנשוא ההסכםהתמורה יו שמוסכם עלכי  .9.7
והוא מתחייב להסביר את  שיצר כלפי המזמיןזה מצג לבהתאם  , בין השאר,התחייבויותיוו

  האמור בעניין זה לכל עובד מטעמו.

פיהם , כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליהמוציא לאוראי לכך מסכים  .9.8
מהמזמין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים 

ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו, כי בינו לבין -באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על
כעובד על  המוציא לאורהמזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחושב שכרו הראוי של 

להסכם( ויראו את התמורה  12סעיף "התמורה" )סעיף מהתמורה הנקובה ב 60%בסיס 
את  ,מיד עם דרישתו הראשונה ,ישיב למזמין המוציא לאורכאילו סוכמה כך מלכתחילה ו

מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מתאריך תשלום  40%ההפרש בשיעור 
 פי דין. -מין עלוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למז -התמורה ועד התשלום בפועל 

 המוציא לאורידי -האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין עלכי  .9.9
ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו -ו/או על המוציא לאורידי עובד של -ובין אם תועלה על

כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע  המוציא לאורו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את 
 ום כלשהו ליועץ.תשל

 

 עירייהפיקוח ה .10
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יפעל בהתאם  המוציא לאורו המוציא לאורעל פעילות  עירייההמנהל יפקח מטעם ה .10.1
אין בעבודות המנהל ו/או בפיקוח להנחיות המנהל, בכפוף להוראות הסכם זה, אולם 

לביצוע השירותים ולכל הנובע  המוציא לאורהמזמין או מי מטעמו כדי לגרוע מאחריות 
 מיישומם. 

 זה את, לא ישחרר אישור מסמך או שלב כלשהו בביצוע השירותים המזמין/אישר המנהל .10.2
  . מאחריותו המקצועית המלאה המוציא לאור

אחריות כלשהי  ומעובדימי כדי להטיל על המזמין או כאמור אין באישור  מכל מקום,
 הנובע מיישומם. ולכלו/או השירותים לטיב המסמכים 

 

 אחריות וביטוח  .11

יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר  המוציא לאור .11.1
המוציא ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד  עירייהשייגרם ל

אליהן, בין במהלך , הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר לאור
ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו 

 ו/או כל הנתון למרותו.

הוראות  יתר פי ועל דין כל פי על המוציא לאור של ומהתחייבותו מאחריותו לגרוע מבלי .11.2
 השירותים לפי מתן תקופת כל במשך חשבונו על לקיים מתחייב המוציא לאור זה,  הסכם
 דין,  פי כל על או זה להסכם בהתאם קיימת המוציא לאור של אחריותו עוד וכל זה הסכם

 .מקצועית אחריות ביטוח פוליסת
 

 ליועץהתמורה  .12

זכאי לקבל  המוציא לאוריהיה יו, ע"פ הסכם זה, בתמורה למילוי מלא של כל התחייבויות .12.1
 ₪ את התמורה כדלקמן: סך של ______________ מהמזמין 

 התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, החל מהשנה השניה להסכם, ככל שיאורך. .12.2

והסופית בגין ביצוע כלל השירותים והיא  התמורה הנקובה לעיל הינה התמורה המלאה .12.3
 כוללת את כל ההוצאות, הרווחים והתשלומים הכרוכים בביצוע השירותים.

דרישת תשלום מפורטת , ___________________יגיש למזמין, לאישורו,  ציא לאורהמו .12.4
עד למועד בו מתבקש התשלום כאמור בוצעו בפועל השירותים שבכתב, אשר תתייחס לכל 

העירייה תהיה רשאית להסכים על ביצוע  "(.דרישת התשלום)להלן: "לעיל  12.1בסעיף 
 תשלום רבעוני . 

 עירייהה יתידי גזבר-עלשיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר  לאורהמוציא כל חשבון של  .12.5
, אישור החשבון כאמורמיום  ,ימים "45עד שוטף + ", ישולם בתנאים של עירייהוראש ה

 ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד שנקבע לתשלומו.

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים משום הסכמה של המזמין  .12.6
 רותים שבוצעו בפועל.ייב/איכות/היקף השלט

 בכל תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים. .12.7

 פי חוק כנגד חשבונית מס.-יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ כשיעורו על .12.8

או היקף רותים יהשלהגדלת היקף  ,למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה .12.9
נתנו ראש  מצד המזמין, אלא אם התמורה, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה

 בכתב.  לכך מראש ואישור  עירייההגזבר ו עירייהה

 

 העברת זכויות .13
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 ם, כולרותיםיהשביצוע  את למסור לאחר או להעביר את ההסכם/אינו רשאי להסב המוציא לאור
 בכתב.ומראש לכך , אלא בהסכמת המזמין םאו מקצת

הסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע הפי -זכויותיו או חובותיו עלאת  המוציא לאורהעביר 
 , לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.םאו מקצת ם, כולרותיםישה
 

 שינויים בכתב -ויתור קיזוז,  .14

, לא יהיה להם כדין ידי הצדדים-כל שינוי או תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו על .14.1
 .יםמחייבכל ערך ותוקף 

ובין  ההסכםפי -בין על ,המוציא לאורהמזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע לו מ .14.2
ליועץ לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות  בדרך אחרת מכל סכום המגיע או שיגיע ליועץ.

 עיכבון. 

הסכם או לפי הוראות כל דין, או נתן אורכה ליועץ לביצוע הזכות לפי המזמין לא הפעיל  .14.3
 .זו ראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכותיהתחייבויותיו, לא יו מאיז

 

  עירייהשמירת סמכויות ה .15

 .המזמיןחובות שלטוניות של  / סמכויותמכדי לגרוע  בהסכםאמור באין  .15.1

ופנקסיה  עירייהבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ישמשו ספרי החשבונות של ה .15.2
 כנכון. -כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם 

 כמפעל חיוני  עירייהה .16

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  עירייהמצהיר כי ידוע לו שה המוציא לאור .16.1
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים  המוציא לאורקיומים" ו

  -ד או יותר מהחוקים הבאים בהתאם להוראות אח

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .16.1.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .16.1.2
1951. 

לפקודת המשטרה )נוסח א 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .16.1.3
 .1971-חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .16.1.4

ו/או  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .16.2
צורך המשמשים ל המוציא לאורהוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי 

ימשיך בביצוע השירותים נשוא ההסכם גם  המוציא לאורו נשוא חוזה זה שירותיםביצוע ה
 ., זולת ככל שהדבר נאסר ע"י הרשויות המוסמכותבתקופה זו

 שונות .17

 .להסכםהסכם הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .17.1

 ימסר בידלהסכם, תישלח בדואר רשום או תבקשר ידי צד למשנהו -כל הודעה שתישלח על .17.2
מיום משלוחה  עסקים ימי 3ותיחשב כנמסרת תוך או בפקסימיליה/דוא"ל עם וידוא קבלה 

 .קבלת אישור משלוח בפקסימיליה/ דוא"ל /יום מסירתה בידבאו 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________    __________________________ 
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 המוציא לאור                 המזמין
 )חותמת + חתימת מורשי החתימה(

 
 
 
 
 
 
 
 
 תאגיד המוציא לאוראישור עו"ד במקרה ש
 
 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
, המוציא לאורמורשי החתימה של  -_______________________ת.ז __________________ 

 לכל דבר ועניין. המוציא לאור, מחייב את המוציא לאורוחתימתם, בצירוף חותמת 
        _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1ב'נספח 
  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

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

 

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1
 .עיריית מעלות תרשיחאבהליך הצעות מחיר של (,  שהגיש הצעה המציע - )להלן

 .הליךוכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע ל הנני עושה תצהיר זה בתמיכה .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  שלום שכר העבודה.מטעם המציע על ת 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש ,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הליךהנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ב .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 

  31 -בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )איסור הע

,   חלפה שנה אחת לפחות הליך,אך במועד האחרון להגשת ההצעות ב 1987-מינימום, התשמ"ז
 ממועד ההרשעה האחרונה;

 (:במשבצת המתאימה Xסמן ) .5

       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
   אותן. מקיים    

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
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     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

  יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 עיףס לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30ה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך העבוד

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח ג'

 

 עניינים ניגוד העדר על הצהרההתחייבות /  – 'ג נספח

 

 . עירייהניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ לאני מצהיר כי לא ידוע לי על  .1

למתן  בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה נושא הפניה, ובכלל השירותים

 על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .עירייהה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו או עניינים ניגוד של
 בכל עליהם, וזאת היוודע לי עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני שבשלם מצב או נתון כל

 .עירייהה עם ההתקשרות משלבי שלב

פי -לנהוג על, כי אני מתחייב 2/11אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3
נוהל זה וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש 

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-לניגוד עניינים ובחינתו על
 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.

 של פעילותו פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב עירייהל להודיע מתחייב אני .4
 עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד כל

 .עירייהלהשירותים  למתן בקשר

 במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5
 פרטי הייעוץ, המועדים פירוט , תוךעירייהה לנציגי מיידי באופן כך על , אודיעעירייהה כלפי עניינים ניגוד

 הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים 

 מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6
 שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה נושא

 של במצב אותי להעמיד ושעלולים עירייהה את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים,
 .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד

 

 

_________________   __________ 

 תאריך    ציעהמ וחתימת שם
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   לאורהמוציא הצעת  

 עיריית מעלות תרשיחא  -לכבוד
    -חבילת פרסום לכנס יזמים ללקבלת הצעות    -הנדון: הצעת מחיר 

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _____________________________________ )שם המשתתף(,  .1
שנדרש  שירותים ואנו מתחייבים  לבצע את כל ה חבילת פרסום לכנס יזמים  לרכישתאת הצעת המחיר 

  המצורף למסמכי הפניה.  לבצע והמתוארות בהסכם

להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין ) ש"ח 130,000ידוע לי כי הסך של  .2
מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא 

עים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם ההסכם לרבות העסקת עובדים, ואמצ
 לסכום כאמור יווסף מע"מ כדין. מכל מן וסוג שהוא.של העבודות נשוא הסכם זה 

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:ה עירייהההנני מצהיר בזאת כי  .3
 א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כדלקמן : 122סעיף  3.1

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים ״חבר 
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -העירייה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 

ללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר כ 12כלל  3.2
 המקומיות הקובע:

 -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״ 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1ו״קרוב״ בסעיף 
 

 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ הקובע כי: 174סעיף  3.3

״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.-בן

 
 להודיע ולהצהיר כי :בהתאם לכך הנני מבקש   .4

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  4.1
 שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  4.2
 מנהל או עובד אחראי בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 4.3
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  4.4

 הצהרה לא נכונה.
 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת 4.5
( לפקודת העיריות, 3א) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  4.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122
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הינה  שירותים הצעתנו לתמורה בגין ביצוע ה הסכם ומסמכי הפניה,המפורט במסמכי הבהתאם לכל  .5

  -)על המשתתף למלא את מס' הפרסומים / החשיפות בכל ס"ק במקום המיועד( כמפורט להלן

 .בגודל עמוד לצורך  קידום  הכנס  לפחות  מודעות  מודפסות 3 פרסום  5.1

 שהם _______לפחות  עיתונים   1-מודעות  פרסום תתפרסמנה  ב 5.2

 לפחות  ימים 30 בפריסת  פרסום של  לפחות גדלים  6 -הכנס  יקודם  באמצעות באנרים ב 5.3

 לפני  הכנס.  

 לפחות . 2,000: כמות  החשיפה לבאנרים  5.4

 ימים ממועד  הכנס 5במהדורה מודפסת תוך  לפחות אייטמים  3 סיקור  הכנס  באמצעות 5.5

ימים    5באתר  האינטרנט של  המוציא  לאור תוךלפחות  ים אייטמ3סיקור  הכנס  באמצעות  5.6

 ממועד  הכנס

 של  הכנסלפחות  פאנלים  1ית כתב כלכלי מטעם  המוציא  לאור  להנחי 5.7

עם  ראש העיר  לקידום  הכנס אשר  תתפרסמנה  באתר לפחות   1 כתבת  דעה / רעיון  5.8

האינטרנט של  המוציא לאור ) עיריית מעלות  תרשיחא לא תצוין  כגורם  מממן את  תוכן  

 .(הכתבה / הרעיון 

 תוכן  הכתבה  יהיה נגיש  לכלל  הציבור ולא  רק למנויי המוציא לאור 

 

שקלול איכות / מחיר שנקבע ות ישוקללו ע"פ ידוע לנו כי לצורך השוואת ההצעות שיתקבלו, ההצע 6
 במסמכי הפניה.

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

 מספר טלפון:_______________________, מספר פקס':_______________________
פרטי החותם מטעם הספק שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ 

 תפקיד ________________תאריך: _______________                 
 חתימה + חותמת : _______________

 
 
 1\17\152\מ


