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 חלק א'

 21/11מס'   פומבי מכרז – הצעות להציע הזמנה

 כללי

 אלו והוראות בלבד כלליים הינם ההתקשרות עיקרי בדבר להלן המובאים הפרטים .1

 במסמך ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם במקרים רק הצדדים את תחייבנה

 אין .והמפורטת האחרת ההוראה תחייב, כאמור אחרת התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי

 בעצמו ולבדוק לבחון המציע מחובת לגרוע כדי המכרז מסמכי ביתר או/ו להלן באמור

 כל תישמע ולא ז,המכר במסמכי המובאים הנתונים את מטעמו מקצוע אנשי ובאמצעות

 .ב"וכיוצ והטעיה טעות, בפרטים מחסור, דיוק חוסר, התאמה אי בדבר מציע מצד טענה

"( החברה העירוניתהחברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן: " .2

למאגר מפיקים לשירותי תוכן הצעתם להגיש  יחידים )לא חברות( מזמינה בזאת מפיקים

והפקת שטח הכוללת בין היתר, הפקה בפועל, הפקת תוכן וניהול הפקה לאירועים שונים 

אירועי יום העצמאות,  שיערכו בעיר ראשון לציון כגון: אירועי פורים, פסטיבל הומור,

יגה של חגאירועי יום הזיכרון, מסיבות רחוב, אירועי קיץ בכיכר, פסטיבל ראשון, ט"ו באב, 

 ועוד. ספרים

יובהר כי האירועים המצוינים מעלה, הנם לשם המחשה ודוגמא בלבד ולשם הבנת אופי 

בצע הליך תיחור על כל האירועים המתקיימים בעיר וכי החברה העירונית אינה מתחייבת ל

אירוע מן האירועים שמצוינים מעלה או כל אירוע אחר המתקיים בחברה העירונית. החברה 

לתת  הספקים במאגר והעירונית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי תקבע את האירועים בהם יידרש

 . הםאת שירותי

פסטיבל הומור, יובהר כי לחברה העירונית ישנן התקשרויות בתוקף עם מפיקים לעריכת  .3

וכנס השפה ואלו נכון למועד פרסום מסמכי הזמנה אלו הינם מוחרגים  אירועי יום הזיכרון

לגביהם יערך הליך תיחור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית תהא  מהאירועים

 שק"ד הבלעדי.על פי רשאית לערוך הליך תיחור לגבי אירועים אלו 

לאמור המשתתף בהגשת הצעתו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר 

 . לעיל 3-ו 2בסעיפים 

 פרטניים תיחור הליכי באמצעות יתבצע השירותים מתן. מסגרת כמכרז ייערך המכרז .4

 על שייקבעו בתנאיםתוכן והפקת שטח,  שירותי קבלת לצורך חברה העירוניתה שתערוך

 .להלן המכרז במסמכי כמפורט ,ידה

 עדספקים ו 4מינימום של  הסף תנאי בכל שתעמודנה ההצעות מבין תבחר העירוניתהחברה  .5

 הנערכים השונים לאירועים השירותים למתן מסגרת בהסכם תתקשר היא עמם, ספקים  8

ככל  כי ודגשי– "(המסגרת ספקין "להל(לעיל  3 -ו 2, וזאת בהתאם לאמור בסעיפים ידה על

בשיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית אך לא , החברה העירונית לפחות הצעות 5שלא יוגשו 

 .ומעטפות ההצעה לא תפתחנה חייבת לבטל את המכרז וההליך

החברה  אותם, פרטניים תיחור הליכי באמצעות המסגרת מספקי תוזמן האירועים קתהפ .6

 דעתה שיקול פי על ,ההתקשרות תקופת במהלך לצרכיה בהתאם לערוך רשאית העירונית

 להוראות בהתאם לתיחור להזמנה במענה הצעותיהם את יגישו המסגרת פקי. סהבלעדי



4 

יובהר כי הסכם המסגרת, לרבות אופי השירותים הניתנים  .המכרז מסמכי ויתר ההזמנה

 יותאם לכל אירוע. 

 המסגרת מספקי השירותים את להזמין מתחייבת אינה חברה העירוניתה ר: ויובה יודגש
 עם תתקשר לא כי מתחייבת אינה ;הזמנות של מסוים להיקף מתחייבת אינה ;בכלל או

 בנוגע טענה כל תהא לא במכרז ולזוכים זה מכרז מושא השירותים למתן אחרים ספקים
 .לכך

 (חלק ב' למסמכי המכרז( ונספחיו ההתקשרות הסכם להוראות בהתאם יינתנו השירותים .7

 הנחיותאופי האירוע,  פי על החברה העירונית שתקבע השירותים למפרט בהתאם ובפרט

 המסגרת ספקי שיעניקו השירותים, מהאמור לגרוע מבלי. הדין ולהוראות החברה העירונית

 לספק מנת על הנדרש, לאו אם ובין רשותמפו מצוין אם בין, ועקיף ישיר שירות כל כוללים

 .הלןל 10 בסעיף המפורט כל( רק לא אך) לרבות ם, השירותי את

 .לתיחור ההזמנה במסמכי ייקבעו המסגרת מספק הדרישות ויתר ים/האירוע רטיפ .8

מיום הודעת החברה העירונית  חודשים 12 תימשך במכרז הזוכים עם ההתקשרות תקופת .9

 תיחור הליכי לבצע החברה העירונית רשאית תהא ך תקופה זובמהלעל הצטרפות למאגר, 

 להאריך הזכות שמורה לחברה העירונית"( ההתקשרות תקופת: "להלן) המסגרת ספקי בין

 חודשים 12עד  של נוספים זמן לפרקי ,הבלעדי דעתה שיקול פי על ,ההתקשרות תקופת את

 תעלה לא ,ההארכה תקופות כולל ההתקשרות שתקופת ובלבד ,מהם חלק כל או/ו אחד כל

 זה מכרז תנאי כל יחולו( שתהיינה ככל) ההארכה תקופות במהלך. כ"סה חודשים 96  על

 ידי על הצעה הוגשה לא בו מקום, האמור אף על. במלואם ההתקשרות הסכם והוראות

ו/או במקרה בו החברה  תר(יו או) שונים תיחור הליכי שני במסגרת המסגרת ספק

העירונית לא היתה שבעת רצון מהתנהלות הספק במסגרת מתן השירותים ו/או במקרה 

החברה  רשאית היהת בו ספק המסגרת הפר תנאי מתנאי המכרז ו/או הסכם ההתקשרות

 .לאלתר עמו ההתקשרות את להפסיק העירונית

  אחראי, בין היתר:המפיק יהיה  .10

על הוצאה לפועל וכן  בניית תוכן לקיום אירוע, בין היתר,על כל הפעילות בכל הנוגע  10.1

וביצוע ההחלטות האמנותיות, התכניות וההפקתיות שיתקבלו בוועדות ההיגוי, 

בשיתוף ובתאום מלא עם החברה העירונית, יועץ אומנותי, יח"צ, מידיות שונות 

 וגורמים מקצועיים רלוונטים נוספים.  

העירונית ו/או להתקשר עם  עם החברה לקדם התקשרות של משתתפי האירוע 10.2

 משתתפי האירוע, בהתאם להנחיות החברה העירונית.

להעביר את כל המידע הנדרש לגופים המוסמכים ובכלל זה: משטרת ישראל,  10.3

עיריית ראשון לציון, מד"א ומכבי אש. המפיק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות כל 

 ירוע. ו/או מוסד בגין ובקשר להפקת א חברה העירונית

על התוכן הוויזואלי, מדיה כתובה ודיגיטלית וכל הכרוך והקשור לכך באירוע,  10.4

 בכפוף לאישור החברה העירונית.  

ו/או  חברה העירוניתלהסדרת כל נושא אבטחה וסדרנות בהתאם לדרישות כל  10.5

מוסד מוסמך לרבות משטרת ישראל, פיקוד העורף ועיריית ראשון לציון, ככל 

 ויידרש. 

ל דרישה ו/או מטלה ו/או הנחיה שיינתנו ע"י החברה העירונית בגין ובקשר ביצוע כ 10.6

 למתן השירותים.
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המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי ככל שיזכה ינהג, בין היתר, בהתאם להוראות  .11

משרד הבריאות ו/או ממשלת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או כל מוסד או רשות אחרת 

ה" לרבות חבישת מסכות, התו הסגול ו/או מגבלות אחרות בגין ובקשר "למשבר הקורונ

למען הסדר הטוב, יובהר כי קיום האירועים ו/או אופן עריכתם כפוף ומותנה   שיוטלו.

בהוראות ממשלת ישראל ומשרד הבריאות, בין היתר, ביחס "למגפת הקורונה" ו/או 

 ר. מגבלות ו/או תנאים אחרים אשר יוטלו ע"י כל רשות ו/או מוסד אח

 

  קבלת מסמכי המכרז .12

, קומה 95את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה העירונית ברח' ז'בוטינסקי  12.1

    .15:00 – 10:00, בין השעות 7.6.2021, בראשון לציון, החל מיום 2

ראשון  95ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה העירונית ברחוב ז'בוטינסקי  12.2

. לשם הנוחות ולצורכי עיון 15:00עד  10:00ה' בין השעות  –, בימים א' 2לציון, קומה 

בלבד ניתן יהיה למצוא את מסמכי המכרז ולעיין בהם בלבד באתר החברה העירונית 

. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי במקרה של סתירה www.hironit.co.ilבכתובת 

בין הוראות המכרז המופיעות באתר החברה העירונית לבין הוראות המכרז 

 המפורסמות בחוברת המכרז יגברו ההוראות הקבועות בחוברת המכרז. 

 

 שאלות הבהרה .13

התאמה או חוסר בהירות, או -מצא משתתף במסמכי המכרז סתירה, שגיאה, אי 13.1

שהתעורר אצלו ספק בקשר למובנו של סעיף או פרט כלשהו במסמכי המכרז, רשאי 

בשעה   14.6.2021, עד לא יאוחר מיום בכתב בלבדהמשתתף להפנות שאלות הבהרה, 

לפקס "(, לעו"ד נתן רוזנצוייג, המועד האחרון להגשת שאלות)להלן: " 0051:

 .03-7393600שמספרו 

-03, בטלפון מס': 13.1המשתתף נדרש לאשר את קבלת הפקס, כאמור בסעיף  13.2

פה או בדוא"ל, -שאלות והבהרות שיועברו בכל אמצעי אחר, ובכלל זה בעל .9650063

 וככל שייענו לא תהיינה להן כל תוקף. לא ייענו

ן, מס' פקס' על הפונה לציין בפנייתו את שמו, מספר המכרז, כתובתו, מס' טלפו 13.3

לחזרה וכתובת דוא"ל. כמו כן, ביחס לכל שאלה יצוין מספר הסעיף הרלוונטי אליו 

 מתייחס הפונה.

  17.6.2021החברה העירונית תשיב על השאלות ובקשות ההבהרה בכתב עד ליום  13.4

 "(.המועד האחרון למתן תשובות)להלן: "

לאחר המועד האחרון למתן תשובות יצורפו התשובות למסמכי המכרז ומשתתף יוכל  13.5

 .  12.2לעיין בהם במשרדי החברה העירונית, כאמור בסעיף 

תק של התשובות למשתתפים אשר מבלי לגרוע מהאמור, החברה העירונית תשלח הע 13.6

קיבלו לידיהם את מסמכי המכרז עד למועד האחרון למתן תשובות באמצעות 

 הפקס/מייל'.

התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויצורפו להצעת המשתתף במכרז  13.7

 כשהן חתומות בשולי כל עמוד ועמוד. 

http://www.hironit.co.il/
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הבנה או חוסר ידיעה בקשר לסעיף או פרט כלשהם במסמכי -כל טענה בדבר טעות, אי 13.8

המכרז או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר המועד האחרון להגשת הצעות 

 מנוע יהיה ,לעיל הנקוב ובמועד כאמור הבהרות לקבלת יפנה שלא מציעבמכרז. 

 .כאמור התאמות אי וא סתירות ,בהירות אי בדבר טענה כל בעתיד מלהעלות

 א. שהו תוקף כל להם יהיה ולא אין ,פה-בעל שניתנו תשובה או פרשנות ,הסבר כל 13.9

משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי החברה 

 .העירונית, אלא אם ניתנו בכתב כאמור לעיל

 

 מועד ומקום הגשת ההצעות.  .14

את ההצעה במכרז, ביחד עם מסמכי המכרז, על נספחיהם, יש להכניס למעטפה  14.1

חלקה שעליה יירשם שם ומספר המכרז בלבד, כשהיא חתומה וממולאת כדבעי. את 

המעטפה יש למסור במסירה אישית בלבד, ולהפקידה בתיבת המכרזים, במשרדי 

עד לא יאוחר מיום , 2ראשון לציון, קומה  95החברה העירונית ברחוב ז'בוטינסקי 

 "(. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז)להלן: " בדיוק 0051:בשעה  6.202172.

 .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא תתקבל 14.2

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  14.3

 פות.המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לתקופות נוס

 

 תנאי המכרז –פרק ב' 

 תנאים כלליים  .15

 אין החברה העירונית מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.  15.1

ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המשתתף   כל 15.2

 במכרז ולא יוחזרו לו בשום מקרה. 

לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה העירונית לביצוע  אין 15.3

 ההתקשרות. 

 על המכרז מסמכי כל את ובדק ראה כי המציע מצהיר, במכרז הצעתו הגשת עם 15.4

. מציע זה בסיס על הצעתו והגיש ,שהוא סוג מכל הרלוונטיים הנתונים וכל נספחיהם

 למכרז הקשור כלשהו לפרט מודע היה לא כי מלטעון מנוע יהיה במכרז הצעה שהגיש

 .לתנאיו או

 המכרז מסמכי בין סתירה תימצא בו במצב זה ובכלל, מקרה בכל ק,ספ הסר למען 15.5

 הפרשנות את חברה העירוניתה תקבע ,המכרז מסמכי לגבי בהירות אי או/ו השונים

 סתירה או/ו בהירות מאי הנובעת תביעה או/ו טענה כל תהא לא למציע .המחייבת

חברה ה שבחרה הנוסח או/ו הפירוש בגין או/ו התאמה אי כל או/ו המכרז במסמכי

 .העירונית

 או המכרז במסמכי לסעיפים או לסעיף תוקף אין כי מוסמך משפט בית ימצא אם 15.6

 בכך יהא לא, לאוכפם ניתן שלא או בטלים שהם או המכרז במסמכי סעיפים לחלקי

 זולת ן, ועניי דבר לכל ומחייבים תקפים ייוותרו אשר המכרז מסמכי בשאר לפגוע כדי
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 במכרז לערוך יש, כאמור צמצום או ביטול עקב כי חברה העירוניתה החליטה אם

 .המכרז את לבטל או נוספים שינויים

 שיפוטית ערכאה בפני למכרז הקשור או הנוגע עניין הובא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 15.7

 המכרז מסמכי מהוראות מהוראה חלק או הוראה כי ערכאה אותה ידי על ונפסק

 ,אחרת סיבה מכל או הדין בדרישות עומדת שאינה משום, בטלה או מבוטלת, פסולה

 מנת על הנדרשת ביותר הפחותה במידה צומצמה כאילו בהוראה חלק אותו את יראו

 .בתוקפה לעמוד שתוסיף

העירונית תהיה רשאית לדרוש מן המשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או  החברה 15.8

הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את 

 המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. 

על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או  15.9

 לפסילת ההצעה. יותר מהדרישות עלול לגרום 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה  15.10

, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב ההתקשרות

 לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 להלן, על המציע למלא אחר התנאים הבאים: 16לאמור בסעיף  בנוסף 15.11

 המציע הינו יחיד )לא תאגיד( ונדרש כי יהיה תושב ישראל. 15.11.1

 16על המשתתף במכרז לעמוד בכל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  15.11.2

להלן, וכן לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת 

עמידתו בתנאים המקדמיים, לרבות אישורי עו"ד בדבר עמידתו בתנאים 

 . הנ"ל

 ימצא המשתתף במסמכי המכרז שגיאות, סתירות, אי התאמות או שיהיה לו ספק 15.12

כלשהו ביחס למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודיע על כך לעו"ד נתן 

 לפני הגשת הצעתו.  03-7393600רוזנצוייג בפקס 

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז )תנאי סף(: .16

 התנאים בכל ז, למכר ההצעה הגשת במועד, העומד מציע זה במכרז להשתתף רשאי
 :להלן המפורטים

 .בישראל כדין הרשום( יחיד) עוסק הינו מציעה 16.1

 הינו בעל ניסיון בעבודה עם ו/או מול עיריות ו/או תאגידים עירוניים.  המציע 16.2

הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטור מלנהלם(  המציע 16.3

 מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

 הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ. המציע  16.4

 בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין. הינו המציע  16.5

 שונים אירועים 10 -ל הפקה שירותי המציע סיפק, 2017-2019 השנים  מהלךב 16.6

   :כאשר ,לפחות

מאה (₪   150,000 -מ פחת שלא כספי בהיקף היו מהאירועים שניים לפחות 16.6.1

 ;אירוע לכל ,מ"מע כולל לא )חדשים חמישים אלף שקלים
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 שלוש)₪  300,000-מ פחת שלא כספי בהיקף היו מהאירועים שלושה לפחות 16.6.2

 ;אירוע לכל ,מ"מע כולל לא )חדשים שקלים אלף מאות

 ;השמיים כיפת תחת – הציבורי במרחב נערכו מתוך נייםש לפחות 16.6.3

 . אנשים 10,000 השתתפו מהאירועים אחד בלפחות 16.6.4

 לאירוע מלאים הפקה וניהול הפקה שירותי -" הפקה שירותי" ,זה סעיף לצורך

 :הבאים הרכיבים את, הפחות לכל ו, שכלל

 .הרלבנטי האגף עם תיאום פגישות .א

 כתיבת הצעות תוכן. .ב

לרבות,  שיידרש וככל שונים משנה ספקי עבור טכניים מפרטים כתיבת .ג

 בטיחות מהנדסי, גנראטורים, לדים, במות ומתקני במות, תאורה, הגברה

 .האירוע לאופי בהתאם ועוד ביטחון

 .המופיעים האמנים לצרכי בהתאם טכניים מפרטים תיבתכ  .ד

 חדרי, מפרטים( צרכיהם לכל הקשור בכל לספקים האמנים בין תיאום  .ה

 .)ועוד כיבוד חזרות הלבשה

 וכן האירוע שטח הכירות לצורך השונים הספקים עם מקדימים סיורים .ו

 .האירוע לצרכי אחרות והשלמות סגירות לצורך

 שירותים ונותני( ועוד גנראטורים, תאורה, במות) מתקנים פריסת תכנון .ז

 .שונות רגולטוריות לגישות בהתאם( ועוד ונגישות א"מד ,א"כב) שונים

 רישוי, בטיחות, וחזרות באלאנסים, הקמות, סיורים) זמנים לוחות תכנון .ח

 (.פירוקים, המתבקש המקצועי הפעולות לסדר בהתאם

 השונים המקצוע מגורמי סופיים אישורים קבלת לצורך תיאומים - רישוי .ט

 משטרת, וקונסטרוקציה בטיחות ויועצי מהנדסי, בעירייה רישוי אגף)

 .)האירוע קיום לשם הנדרש וכל נגישות, א"מדא, "כב, ישראל

 עמידה לרבות,   האירוע ביום השונים הספקים על בפועל ופיקוח ליווי ניהול .י

 בשטח ופתרונות מענה מתן, טכניים במפרטים עמידה ,הזמנים בלוחות

 . אירוע ניהול, השונים לאילוצים בהתאם

 הפירוקים ניהול לרבות האירוע בתום הספקים על בפועל ופיקוח ליווי ניהול .יא

 מענה מתן, הציבורי במרחב פגיעה ללא כסדרם מתנהלים כי ווידוא

 .השונים לאילוצים בהתאם בשטח ופתרונות

 מחיר הצעות איסוף - נציג החברה העירונית עם יחד תקציב על ופיקוח ניהול .יב

 .האירוע לאחר חשבוניות כוז. ריהשונים הספקים עבור הנהלים פי על

 .האירועים של לדינאמיות בהתאם גמישות לגלות המפיק על – זמינות .יג

 .הדיגיטל לניהול אפשרות .יד

 .האירועים ושיווק לפרסום אפשרות .טו

 .לאירועים נדרש ציוד הזמנת .טז

 .שטח תוכניות הכנת .יז

 .האירוע עבור תחבורה תוכניות לניהול אפשרות .יח
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 שבהגדרת הרכיבים כל את לכלול צריך המציע ידי על המוצג אירוע כל לא כי מובהר
 כל את יכללו יחד המוצגים האירועים כל כי נדרש ואולם ל,דלעי" הפקה שירותי"

 .במצטבר הרכיבים

של המציע בנוסח  על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים לצרף תצהיר המציעעל  16.7

 .המצורף כנספח ג'

המשתתף הינו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה קבועים אשר יצוינו בהצהרת  16.8

 .המציע ובחוזה ההתקשרות

 

  אופן הגשת ההצעות .17

המשתתף במכרז יגיש לחברה העירונית את כל מסמכי המכרז עם הנספחים  17.1

 וזאת עד ליוםוההמלצות, במעטפה שהומצאה לחברה העירונית כשהיא סגורה היטב, 

המועד " או "המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " 0051:בשעה  6.202172.

 "(הקובע

 המשתתף לא יציין את שמו על גבי המעטפה.  17.2

 המשתתף יגיש את הצעתו במסירה ידנית עד היום הקובע לכתובת הבאה:  17.3

, 95החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ, רח' ז'בוטינסקי 

 ראשון לציון.  2קומה 

מסמכי )להלן ולעיל: " הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים 17.4

 על פי הוראות מכרז זה: "( כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומיםהמכרז

לחלק א' של המכרז  כנספח א', המצורף מסמך הצהרת המשתתף במכרז 17.4.1

 כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך.

לחלק א' של ב' כנספח המצורף  על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר 17.4.2

 מסמכי המכרז חתום ע"י המשתתף ומאומת ע"י עו"ד. 

אסמכתאות המעידות כי המשתתף הוא בעל ותק וניסיון מוכח, כמפורט  17.4.3

לחלק א' של מסמכי המכרז. ' גכנספח  בנוסח המצורףלעיל,  16.6בסעיף 

המשתתף יהיה רשאי לצרף להצעתו פרטים, מסמכים, חוזים ואסמכתאות 

נוספים, אשר לדעת המשתתף נדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיף 

 או הנדרשים לצורך הצגה מיטבית של הצעת המשתתף. 16.6

אסמכתאות המעידות כי המשתתף הוא בעל ותק וניסיון מוכח, כמפורט  17.4.4

. המשתתף יהיה רשאי לצרף להצעתו פרטים, מסמכים, לעיל 16.6בסעיף 

חוזים ואסמכתאות נוספים, אשר לדעת המשתתף נדרשים לצורך הוכחת 

 או הנדרשים לצורך הצגה מיטבית של הצעת 16.6עמידתו בתנאי סעיף 

 המשתתף.

 .לעיל 16המעידים על קיום כל התנאי המקדמיים כמפורט בסעיף  אישורים 17.4.5

חתומים על ידי המשתתף במקומות המיועדים  ונספחיו ההתקשרותחוזה  17.4.6

 לכך וכן חתומים בכל עמוד ועמוד.
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 מעטפה ועליה רשומים פרטי המכרז. 17.4.7

 לא .זה במכרז סף-כתנאי מוגדרת אינה המסמכים הגשת כי יובהר הטוב הסדר למען 17.5

 שמולאו מבלי שהגישם או ,לעיל המפורטים מהמסמכים אלו-אי להצעתו מציע צירף

החברה  של המכרזים ועדת תהא ,מילויים באופן פגם שנפל או הפרטים כל בהם

 ולפי בלבד זה מטעם רשאית"( הוועדה" או "המכרזים ועדת" ולהלן לעיל) העירונית

 המציע הצעת את לפסול ,ההצעה את לבדוק שלא ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול

 מהמסמכים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש לחילופין או

 םשאינ מפגמים להתעלם הוועדה רשאית וכן ,בה המפורטים הנתונים או/ו שבהצעתו

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי ,מהותיים

 

  שינויים ותיקונים .18

החברה העירונית רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות,  18.1

תנאים במסמכי המכרז, ביוזמת ו/או  ו/או לגרוע לבצע שינויים, תיקונים ולהוסיף

 בלתי חלק יהיו כאמור והתיקונים השינויים בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז.

 על שייחתמו כפי , הסופיים המסמכים רק ואולם, ומתנאיו המכרז ממסמכי נפרד

 מתנאי שהוא כל תנאי שינויהחברה העירונית יחייבו את החברה העירונית.  ידי

 באתר וכן, במועד למכרז נרשמו אשר למציעים שתופץ בכתב בהודעה ייעשה המכרז

 שוטף באופן לבדוק המציעים באחריות כי יובהר החברה העירונית.  של האינטרנט

 .שתהיינה ככל החברה העירונית,  של האינטרנט באתר המתפרסמות ההודעות את

 .ומסמכיו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות

מציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על שינויים, תיקונים או תנאים  18.2

 במסמכי המכרז, אלא אם ניתנו בכתב כאמור בסעיף זה.נוספים 

 

 תקינות ההצעה .19

 הצעות שיוגשו באופן השונה מן המפורט במכרז זה עלולות להיפסל.  19.1

 הסתייגות כלשהי של המשתתף במכרז עלולה כאמור לגרום לפסילת הצעתו.  19.2

 לאחר היום הקובע להגשת ההצעות לא תיפתחנה.  הצעות שיוגשו 19.3

 החברה העירונית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה.  19.4

החברה העירונית איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה  19.5

 למשתתפים במכרז.

 

 שיקולי ועדת המכרזים של החברה העירונית .20

 ציון את שקיבלו, במכרז מסגרת ספקי שמונה עד לבחור המכרזים ועדת בכוונת 20.1

 רשאית תהיה הוועדה ל, לעי האמור אף על .ההצעות מבין ביותר הגבוה האיכות

 .לנכון שתמצא אחר או/ו נוסף שיקול כל בחשבון להביא

 דעתה-שיקול לפי הכל ת, ההצעו מן אחת באף לבחור שלא רשאית החברה העירונית 20.2

 הנמקה חובת ללא בתנאים הזכייה את להתנות היא רשאית כן י, והבלעד המוחלט
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 כי ולקבוע, הזוכים בחירת מלבד ,נוספים מציעים או מציע לדרג היא רשאית וכן

 .אחריו שדורג המציע במקומו יבוא ,כלשהו בתנאי יעמוד לא שזוכה במקרה

"( תבחן ועדת המכרזיםועדת המכרזים של החברה העירונית )להלן: "בשלב ראשון,  20.3

בתנאי הסף, הצעתו לא  את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף, ומשתתף שאינו עומד

 תבוא במניין ההצעות במכרז.

 ם,המכרזי ועדת רשאית ,לעיל האמורים מהמסמכים איזה להצעתו המציע צירף לא 20.4

 המציע של הצעתו את לפסול ,והמוחלט הבלעדי דעתה-שיקול ולפי בלבד זה מטעם

 מהמסמכים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש לחלופין או

 להתעלם חברה העירוניתה רשאית וכן בה המפורטים הנתונים או/ו שבהצעתו

 ,חשבונאיות שגיאות או/ו סופר טעויות מיוזמתה לתקן וכן מהותיים שאינם מפגמים

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי ,שישנן ככל

נה על ידי ועדת נה ותנוקדתיבדקאשר תמצאנה כעומדות בתנאי הסף,  הצעות 20.5

 ו,ייבחנ זה בשלב. 20.20 -ו 20.19 לקריטריונים המצוינים בסעיףבהתאם המכרזים 

 המציע ע.המצי ניסיון להוכחת שהוצגו הפרויקטים לרבות עה,ההצ מסמכי ,היתר בין

 על ניסיונו איכות הוכחת לשם רלוונטי מסמך כל ולצרף נוסף מידע כל להציג רשאי

 מסמכי פי על צירופו נדרש אשר אחר מסמך מכל לגרוע מבלי זאת ,דעתו שיקול פי

 .המכרז

 הצעה (הכולל האיכות ניקוד מתוך 70%) הינו המינימאלי האיכות ציון 20.5.1

  – .תיפסל-70% מ נמוך איכות ציון שתקבל

 10-למעלה מ  התקבלו לא בו מקוםבמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  20.5.2

תהא רשאית הוועדה/ החברה  , 70% של לאיכות הסף ציון את העוברות

 – ל מעל שלהן לאיכות הסף שציון להצעות לאפשראך לא חייבת  העירונית,

 .והכל בשק"ד הבלעדי להתמודד 60%

הצעות העוברות  10-למעלה מבמקרה שיימצא, לאחר פתיחת המעטפות, כי קיימות  20.6

המשתתף שיבחר כזוכה את ציון הסף וככל שתהיינה הצעות בעלות ניקוד זהה, 

במכרז יהיה המשתתף אשר הציג את ההמלצות המשמעותיות והבולטות יותר לטובה 

 המעידות, בין היתר, על מקצועיות ושביעות רצון מהלקוחות.

 ולדרוש המציע נציג עם להיפגש הועדה רשאית, ההצעות בחינת משלבי שלב בכל 20.7

 .דעתה-שיקול לפי והכול, מקצתה או כולה, ההצעה לגבי נוספים פרטים

המכרזים תהיה רשאית להורות לצוות בדיקה לבצע בדיקה, באופן מלא או  ועדת 20.8

 חלקי, של כל ההצעות או חלקן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים. המשתתף 20.9

 המכרזים תהיה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את השיקולים הבאים: ועדת 20.10

ניסיון קודם, ובכלל זה אמינותו של המשתתף וכושרו לעמוד בחוזה  20.10.1

 ההתקשרות המוצע.

 רמת השירות הניתנת על ידי  המשתתף. 20.10.2

השירותים נשוא המכרז, וזאת כל פרט או נתון אחר העשוי להשפיע על מתן  20.10.3

 על בסיס כל מידע שיובא לידיעת ועדת המכרזים במהלך המכרז.
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ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את  20.11

של משתתף, לגביו היה לחברה העירונית ו/או לעיריית ראשון לציון ניסיון רע  הצעתו

בות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי או כושל במהלך השנים האחרונות, לר

 מעבודתו או הפרת חוזה על ידי המשתתף או חובות כספיים לחברה העירונית וכיו"ב.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים  20.12

, ככל שיוכח לכאורה קשר כאמור, או אם מצאה כי התקיים קשר מוקדם בין אחרים

ום בו קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית או בלתי סבירה או במקרה בו מציעים  או מק

ההצעה מעלה חשש כי המשתתף לא יוכל לעמוד בכל ההתחייבויות נשוא המכרז 

 במחירי הצעתו.

עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי החברה  ההתקשרות 20.13

ושר לביצוע העבודות, לא . במקרה בו לא יהיה לחברה העירונית תקציב מאהעירונית

יבוצעו העבודות על ידי הזוכה, כולן או חלקן, אשר לא נתקבלה בגינן הזמנה 

 תקציבית ולא תהיה למשתתפים או לזוכה, כל טענה או תביעה עקב כך.

 את לבטל, הנמקה חובת ללא בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת 20.14

 ,דין פי ועל זו הזמנה פי על פעולה כל ולנקוט תחתיו חדש מכרז להוציא או/ו המכרז

 למציע תהא לא כי ,מפורשות בזאת מובהר. לאחריה ובין הזוכים על הכרזה לפני בין

 או/ו לעיל האמור כל עם בקשר, מהחברה העירונית – אחרת או/ו כספית – דרישה כל

 בזאת ומתחייבים מצהירים המשתתפים . המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב

 מוותרים והם, זה סעיף פי-על החברה העירונית לסמכויות ומסכימים מודעים הם כי

 .כאמור החברה העירונית סמכויות הפעלת עם בקשר דרישה או/ו טענה כל על בזאת

שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המשתתפים במכרז,  העירוניתהחברה  20.15

 את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין ,ספק הסר למען בכפוף לכל דין.

 שהיא דרך בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו לנהל המכרזים ועדת

 .בהצעתו שכתב ממה בו לחזור למציע לאפשר כדי או המכרז במסמכי מהאמור

תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התאמה  המכרזיםועדת  20.16

לדרישות המכרז או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי המכרז, אשר מונע 

 מועדת המכרזים להעריך את ההצעה כדבעי.

הועדה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז  20.17

 והוראותיו כמפורט לעיל ולהלן. 

 על ייעשו אשר הסתייגות כל וכן תוספת או/ו שינוי או/ו השמטה של רהמק כל לגבי 20.18

 אחרת דרך בכל או/ו נלווה מסמך באמצעות או/ו המכרז ממסמכי אלו באי מציע ידי

 שיקול פי על, הבאות מהדרכים אחת בכל לפעול רשאית החברה העירונית תהא

 :הבלעדי דעתה

 ;המציע של הצעתו את לדחות או לפסול 20.18.1

 ;כלל שינויים בה נעשו לא כאילו המציע הצעת את לראות 20.18.2

 או/ו לתקן אחרים ממציעים לדרוש או/ו השינויים את לתקן מהמציע לדרוש 20.18.3

החברה  לדרישת בהתאם יעשה לא מהמציעים מי אם, הצעתם את לשנות

 ;הצעתו את לפסול החברה העירונית רשאית ,העירונית
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 שמירה תוך וזאת, המציע של מהצעתו כחלק ולראותם השינויים את לאפשר 20.18.4

 .המציעים בין השוויון עקרון על

 ההצעות לבחינת קריטריונים

  %.   100 - ההצעה איכותעל פי  תתבצע הזוכות ההצעות בחירת 20.19

 לגרוע מבלי זאתו דלהלן שבטבלה הקריטריונים בסיס על תיבחן ההצעה איכות 20.20

 תוך, הצעות להגשת המועד לפני המשקלות את לשנות המכרזים ועדת מסמכות

 :כך על הודעהם פרסו

 

 שתמצא אחר או/ו נוסף שיקול כל בחשבון להביא רשאית תהיה הוועדה, האמור אף על

 .לנכון

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .21

הצעות המשתתפים, תובאנה בפני ועדת המכרזים של החברה העירונית, אשר תקבע  21.1

 במכרז.  ותהזוכות את ההצע

 החברה העירונית תודיע בכתב למשתתפים במכרז על החלטת ועדת המכרזים. 21.2

לעיל, כדי לסיים את הליכי המכרז 21.2אין במתן ההודעה על הזוכה, כאמור בסעיף  21.3

או כדי ליצור יחסים חוזיים בין החברה העירונית לבין המשתתף שהצעתו הוכרזה 

קודם לחתימת מורשי החתימה מטעם של  כהצעה הזוכה במכרז. מובהר בזאת, כי

החברה העירונית על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, תהיה ועדת המכרזים רשאית, 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את החלטתה.

ימים ממועד קבלת ההודעה על  7בין הזוכה לבין החברה העירונית ייחתם תוך  21.4

ם המחויבים, אם יהיו כאלו כתוצאה חוזה ההתקשרות, בשינויי במכרזהזכייה 

 מהחלטת החברה העירונית. 

, או ממועד אחר על הזכייה ימים ממועד מתן ההודעה 7תוך בנוסף לאמור לעיל, ב 21.5

שיקבע על ידי החברה העירונית ימציא הזוכה לידי החברה העירונית את יתר 

קשרות המסמכים והאישורים שעליו להמציא, כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ההת

 שצורף כחלק ב' של מסמכי המכרז. 

ניקוד  פירוט 
 מירבי

 התרשמות מניסיון המציע, לרבות מאיכות ההפקות באירועים  .1
 שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ובאירועים שהוצגו מעבר

 לדרישת תנאי הסף, לרבות ההיקף הכספי של האירועים, כמות
 המשתתפים, תוכן שירותי ההפקה, וכיוצ"ב.

40 

 ניסיון המציע במתן שירותי הפקה לאירועים שהתקיימו במרחב  .2
 תחת כיפת השמיים. -הציבורי 

20 

ראשון  ניסיון המציע במתן שירותי הפקה לאירועים שהתקיימו בעיר  .3
גופים ציבוריים הפועלים  עבודה מול מוסדות תרבות ו/אולציון 

 בראשון לציון.

10 

רשאית לקיים  העירונית חברהחוות דעת לקוחות, לרבות שיחות שה  .4
 עם אנשי הקשר המופיעים

 בהמלצות.

30 

 100 סה"כ 
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יחזור בו מהצעתו או לא יקיים את יתר התחייבויותיו, ככל שיש כאלה,  הזוכהאם  21.6

 תוך פרק הזמן שנדרש על ידי החברה העירונית, תהיה החברה העירונית רשאית:

 לבטל את הזכייה במכרז. 21.6.1

 להכריז על הצעתו של הכשיר הבא אחריו כהצעה הזוכה במכרז. 21.6.2

 טל את המכרז.לב 21.6.3

החברה  את הזוכה המציע יפצהבחרה החברה העירונית לבטל את הזכייה במכרז,  21.7

 תהא לא החברה העירונית כי מובהר. כך בגין לה שייגרם הפסד כל על העירונית

 .אחר מציע כל או אחריו הבא המציע עם להתקשר מחויבת

חודשים ממועד חתימת  12יצוין, כי גם לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות ובמשך  21.8

זוכה, אם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם מציע זוכה תהיה  מציעהחוזה עם 

החברה העירונית רשאית אך לא חייבת לפנות למציע שדורג אחרי המציע הזוכה, 

לבחון את יכולתו לעמוד בתנאי ההצעה שהגיש, ולחתום איתו על חוזה התקשרות 

המציע  כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז. לא הסכיםולצרפו למאגר 

שדורג במקום שאחריו לכך, החברה העירונית רשאית לפנות למי שדורג הבא בתור 

וכו׳, עד אשר ייחתם חוזה חדש לביצוע העבודות או השלמתן. יודגש, כי החברה 

העירונית אינה מתחייבת לפעול כאמור לעיל ותהיה רשאית לפנות למפיקים אחרים 

 והכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 ,מידע על בהתבסס סמכות או חובה ,זכות כל של לקיומה מלטעון מנוע זוכה כל 21.9

 שנעשו הצהרה או דיון, פרוטוקול, פרסום, הבנה, הצעה, מצג, התחייבות, הבטחה

 במסגרת לרבות – עמו ההסכם שנחתם לפני בין, פה-בעל ובין בכתב ין, בלהסכם מחוץ

 .שנחתם לאחר ובין – זה מכרז הליכי

 לבוא רשאית המכרזים ועדת, תיחור הליך בכל או/ו במכרז הזוכה קביעת לאחר גם 21.10

 .הצעתו את לשפר או לתקן במטרה בדברים עמו

לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  מבלי 21.11

המכרז או לא לחתום על חוזה ההתקשרות או לא לבצע אותו, כולו או חלקו, והכל 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 או/ו זה במכרז מהקבוע שונה מציעים מספר עם להתקשר רשאית העירוניתהחברה  21.12

 רק יבצע מהמציעים אחד שכל כך, לבחירתה מציעים מספר בין השירותים את לפצל

 ובהתאם, האמור מן לגרוע מבלי. לחברה העירונית הדרושים מהשירותים חלק

החברה  של זכותה את להגביל כדי הזוכה עם בהתקשרות לא יהא, בהסכם למפורט

 .ים/הזוכה שאינם אחרים דומים מגורמים שירותים לקבל העירונית

 

 התיחור הליך .22

 תהא ,המסגרת ספקי עם התקשרות הסכמי על החברה העירונית חתימת לאחר  22.1

 לקבלת ,חלקם או/ו המסגרת ספקי לכל צרכיה פי על לפנות החברה העירונית רשאית

 ר"(התיחו יךלה: "ולהלן לעילוע )לאיר הפקה שירותי למתן פרטנית מחיר הצעת

 מענה הגשת לצורך הנדרש המידע את החברה העירונית תפרט, הפנייה במסגרת
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 ומתן ההגשה אופן, המבוקשים השירותים סוג, למועדים ביחס לרבות, לפנייה

 .ועוד , תקציב האירועהתמורה, השירותים

החברה  ידי על שתיקבע התקופה בתוך השירותים למתן ערוך להיות הספק על 22.2

 .התיחור בהליך הזכייה בהודעת העירונית

 ,יותר או אחד מסגרת ספק העירוניתהחברה  תבחר, תיחור הליך כל של בסיומו 22.3

 פי על הנדרשים השירותים אספקת לשם זה במכרז שזכו המסגרת ספקי מתוך

 .התיחור הליך במסגרת החברה העירונית הוראות

 החברה העירונית את יחייב לא והוא, בנפרד יתבצע תיחור הליך כל כי מובהר 22.4

 הליך כל. שתערוך ככל, החברה העירונית שתערוך עתידיים תיחורים לגבי במאומה

 ואיכות מחיר על ,בלבד מחיר על תחרות ולכלול ,שונה במתכונת להתבצע יכול תיחור

 תיחור הליך בכל לקבוע רשאית תהיה החברה העירונית כי מובהר כאשר ,ב"וכיוצ

 .לצרכיה ובהתאם דעתה שיקול פי על קריטריונים

 תחתיו לפרסם או תיחור הליך שהוא שלב בכל לבטל הזכות שמורה לחברה העירונית 22.5

 לא תיחור שלהליך במקרה ,רק לא אך ,לרבות ,שהיא סיבה מכל ,חדש תיחור הליך

 החברה העירונית .הבלעדי דעתה שיקול פי על הכול ,לפחות מסגרת ספקי שני ניגשו

 לפיצוי זכאים יהיו לא והם ,המסגרת ספקי לכל כאמור תיחור הליך ביטול על תודיע

 .הביטול בגין שהוא סוג מכל

 

 הוראות שונות .23

 בקשר למציע שייגרמו נזק או להוצאה אחריות בכל נושאת אינה העירונית החברה 23.1

 בכל או/ו במכרז הצעתו קבלת לאי הנוגע בכל לרבות ,זה למכרז בקשר הצעתו עם

 .שהיא סיבה מכל יבוטל והמכרז במידה ולרבות ,תיחור הליכי הוצאת אי תיחור הליך

 להחזר או כלשהו לפיצוי זכאי המציע יהיה לא מקרה בכל כי ,במפורש מובהר 23.2

 .זה במכרז השתתפותו עם בקשר כלשהן הוצאות

עמידה בתנאי הסף או שלא נבחרה כהצעה -שהצעתם נפסלה מחמת אי משתתפים 23.3

הזוכה במכרז, יהיו זכאים לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. במקרה שמשתתף סבור 

שישנם חלקים חסויים בהצעתו שהוא מבקש כי לא יתאפשר עיון בהם, עליו לצרף 

 להצעתו מסמך בו יפרט המשתתף את המסמכים החסויים לדעתו.

רונית תראה את המשתתף כמי שקרא את מסמכי המכרז, קיבל את העי החברה 23.4

הנתונים המופיעים בהם, בדק אותם ואסף את כל המידע הדרוש לצורך הגשת הצעתו 

במכרז. לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא תתקבלנה טענות כלשהן 

חייבויותיו מצד הזוכה בנוגע לקשיים או הפרעות העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהת

בהתאם לחוזה ההתקשרות או שנתקל במצב עניינים שלא ידע עליו או לא צפה אותו 

 מראש.

 בכבוד רב,

 אלי פולק, מנכ"ל  

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט 

 ונופש בע"מ
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 נספח א'

 לכבוד:
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 העירונית"()להלן: "החברה 

 הצהרת המשתתף במכרז

להקמת מאגר מפיקים למתן שירותי תוכן והפקת שטח  11/21מכרז מסגרת פומבי מס'   :המכרזומס' שם 

  לאירועים בעיר ראשון לציון

 בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב כדלקמן: תיבעיון ובחנ תיאראנו הח"מ, לאחר שק

את הצעתנו בהתאם, כי אנו  תיאת כל האמור במסמכי המכרז והגש תימצהיר בזה כי הבנ יאנ .1

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי  וציג תביעות אאמסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא 

 מוותר מראש על טענות כאמור.  יהבנה ואנ

כל זו עונה על  יבמכרז, כי הצעת ףעומד בכל התנאים הנדרשים מן המשתת ימצהיר כי אנ יאנ .2

לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים  ימקבל על עצמ יהדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנ

 המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

 אחר במכרז.  ףמצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתת יאנ .3

או לתקופה  3.10.2021זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד  יהצעת .4

 נוספת על פי דרישת החברה העירונית. 

חתום על מסמכי חוזה אמיום הודעתכם  ימים)שבעה(  7מתחייב כי בתוך  יאנ יאם תתקבל הצעת .5

 ההתקשרות. 

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .6

 

 פרטי המשתתף במכרז:

 _________________________שם המשתתף: __________

 כתובת: ________________________________________

 טלפונים: _______________________________________

 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 

___________________                  ________________ 

 חותמתחתימה ו               תאריך
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 ספח ב'נ

  1976תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 

אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 הריני לאשר בזאת כדלקמן:  .1

  להלן1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2)כהגדרתו בסעיף עד מועד ההתקשרות ,- 

ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2( הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף החוק

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה

, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

31.10.2002.) 

 או     

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה

, אולם  31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 עד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.במו

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .2

 

 __________________ 

 

 אישור  

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________/המוכר לי אישית, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 

 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 תאריך _____________ _חתימה _________________  חותמת ______________
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 'גנספח 

 

 אישור על ניסיון קודם

 למתן שירותי מפיק תוכן ושטח לעריכת אירועים בראשון לציון   :שם המכרז

 05/21   :מס' המכרז 

" או "המציע"(, מצהיר בזאת המשתתףאני הח"מ , __________ ת.ז. ________________ )להלן: "

 כדלקמן:

 לפחות,אירועים שונים  10-, סיפק המציע שירותי הפקה ל2017-2019השנים במהלך 

 כאשר: 

ש"ח )מאה וחמישים  150,000 -מ  פחתשלא לפחות שניים מהאירועים היו בהיקף כספי  .1.1

 אלף שקלים חדשים( לא כולל מע"מ, לכל אירוע;

אלף מאות  שלושש"ח ) 000003, -מ שלא פחתמהאירועים היו בהיקף כספי  שלושהלפחות  .1.2

 שקלים חדשים( לא כולל מע"מ, לכל אירוע;

 לפחות שניים מתוך האירועים נערכו במרחב הציבורי  תחת כיפת השמיים;  .1.3

 אנשים. 10,000השתתפו  בלפחות אחד מהאירועים .1.4

שירותי הפקה וניהול הפקה מלאים לאירוע שכללו, לכל הפחות, את  –שירותי הפקה" 

אומנותי; תיאום הסעות; ציוד מולטימדיה; עריכת סיורים; תוכן הרכיבים הבאים: 

הפקת אירועים מתמשכים )לפחות שלושה ימים ברצף(; הכנת מיתוג ושילוט ו/או הפקת 

  דפוס; טיפול והסדרת רישוי; קיום האירוע באולם; הפקת אירוע לקהל הרחב.

מובהר כי לא כל אירוע המוצג על ידי המציע צריך לכלול את כל הרכיבים שבהגדרת 

ואולם נדרש כי כל האירועים המוצגים יחד יכללו את כל "שירותי הפקה" דלעיל, 

 . הרכיבים במצטבר

 _______________________________________________ שם הלקוח: (1)

 _________________________________________________שם האירוע: 

 

 :(V -ידי המציע כללו את האלמנטים הבאים )יש לסמן ב-שירותי ההפקה שניתנו על

 ניהול ופיקוח על התקציב ☐  כתיבת מפרטים טכניים ☐  עריכת סיורים ☐

  ציוד מוליטימדיה ☐ תוכן אומנותי ☐

 ימים ברצף( 3הפקת אירוע מתמשך )לפחות  ☐ 

 טיפול והסדרת רישוי ☐  הכנת מיתוג ושילוט ו/או הפקת דפוס ☐

 קיום האירוע באולם  ☐

 הפקת אירוע לקהל הרחב ☐

 שיפורטו בתיאור שירותי ההפקה להלן.  נוספיםאלמנטים  ☐
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תיאור שירותי ההפקה שניתנו על ידי המציע )יש להתייחס גם לכל האלמנטים שסומנו לעיל 

         על ידי המציע(: 

           

           

           

           

           

           

          

 
 שקלים חדשים.    (: לא כולל מע"מהיקף כספי של האירוע )

 
 אנשים.    כמות המשתתפים באירוע: 

 

 (.V-לא )יש לסמן ב ☐ /כן  ☐תחת כיפת השמיים:  -האירוע נערך במרחב הציבורי 

 
 .       מקום האירוע וכתובת: 

 

 (.V-לא )יש לסמן ב ☐ /כן  ☐האירוע נערך בעיר ראשון לציון: 

 

ככל שהאירוע נערך בעיר ראשון לציון, יש לפרט בנוגע להליכי עבודה מול מוסדות תרבות 

ו/או גופים ציבוריים הפועלים בראשון לציון, ככל ששירותים אלה סופקו על ידי המציע:

           

           

           

          

(. אם כן, V-לא )יש לסמן ב ☐ /כן  ☐האם תוכן האירוע והקונספט גובשו על ידי המציע: 

 נא לפרט על התהליך: 

           

           

           

            

 

    שנה:     מועד תחילת מתן השירותים: חודש: 

    שנה:     מועד סיום מתן השירותים: חודש: 

    טלפון:    איש קשר מטעם המזמין:  שם: 

 

 _______________________________________________ שם הלקוח: (2)

 _________________________________________________שם האירוע: 

 :(V -ים )יש לסמן בידי המציע כללו את האלמנטים הבא-שירותי ההפקה שניתנו על
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 כיבוד ו/או ארוחות ☐  הדרכות ו/או הרצאות ☐  עריכת סיורים ☐

הפקת  ☐      ציוד מוליטימדיה ☐  תיאום הסעות ☐  תוכן אומנותי ☐ 

 ימים ברצף( 3אירוע מתמשך )לפחות 

 הכנת מיתוג ושילוט ו/או הפקת דפוס ☐

 הפקת אירוע לקהל הרחב ☐

 שיפורטו בתיאור שירותי ההפקה להלן.  נוספיםאלמנטים  ☐

 

תיאור שירותי ההפקה שניתנו על ידי המציע )יש להתייחס גם לכל האלמנטים שסומנו לעיל 

         על ידי המציע(: 

           

           

           

           

           

           

          

 
 שקלים חדשים.    (: כולל מע"מלא היקף כספי של האירוע )

 
 אנשים.    כמות המשתתפים באירוע: 

 

 (.V-לא )יש לסמן ב ☐ /כן  ☐תחת כיפת השמיים:  -האירוע נערך במרחב הציבורי 

 
 .       מקום האירוע וכתובת: 

 

 (.V-לא )יש לסמן ב ☐ /כן  ☐האירוע נערך בעיר ירושלים: 

 

לציון, יש לפרט בנוגע להליכי מול מוסדות תרבות ו/או  ככל שהאירוע נערך בעיר ראשון

 גופים ציבוריים הפועלים בראשון לציון, ככל ששירותים אלה סופקו על ידי המציע:

           

           

           

           

           

        

(. אם כן, V-ן בלא )יש לסמ ☐ /כן  ☐האם תוכן האירוע והקונספט גובשו על ידי המציע: 

 נא לפרט על התהליך: 
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-לא )יש לסמן ב ☐ /כן  ☐האם שירותי המציע באירוע כללו עבודה מול גורמים מחו"ל: 

V:אם סומן "כן" באחת או יותר מהאופציות, נא לפרט .) 

           

           

            

           

            

            
 

    שנה:     מועד תחילת מתן השירותים: חודש: 

    שנה:     מועד סיום מתן השירותים: חודש: 

    טלפון:    איש קשר מטעם המזמין:  שם: 

 :הערות כלליות

 . במתכונת זהה למתכונת לעילגבי דפים נוספים -ניתן לפרט אירועים / ניסיון נוספים על -

פי שיקול -המציע רשאי לצרף כל מסמך רלוונטי נוסף להוכחת ניסיונו ואיכות הניסיון, על -

 פי מסמכי המכרז. -דעתו, זאת מבלי לגרוע מכל מסמך אחר אשר נדרש צירופו על

o  הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 

 

 __________________ 

 

 אישור  

___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי הנני מאשר בזה כי ביום 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________/המוכר לי אישית, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 

 עליה. נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם

 תאריך _____________ חתימה _________________  חותמת _______________

 

 

 

 

 



22 

  חוזה ההתקשרות -חלק ב' 

   

 2021שנערך ונחתם בראשון לציון ביום ____ בחודש ______ בשנת 

 

 

 לתרבות, ספורט ונופש בע"מ -החברה העירונית ראשון לציון  בין 

 לציון.ראשון  95מרחוב ז'בוטינסקי  

   03-9650063טל':  

 

 (, או "החברה העירונית" )להלן: "החברה"

 

 מצד אחד    

 

 _________ע.מ ת.ז./       ______________  לבין: 

 ____________________מרחוב: 

 טל': _______________ 

 )להלן: "נותן השירותים"(    

 מצד שני

תוכן ושטח לעריכת אירועים  ימפיק מאגר הקמתל ______מכרז ונותן השירותים זכה ב הואיל
 בעיר ראשון לציון אשר פורסם על ידי החברה העירונית; 

מעניק שירותים בנושאי הפקת תוכן ושטח, אשר יש לו בהם מומחיות  נותן השירותיםו הואילו
ל קוושי החברה "( על פי צרכיהשירותים)להלן: "רבה והכל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו 

 ;הבלעדידעתה 

ונותן השירותים מצהיר, כי הנו בעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני,  והואיל
הארגוני והפיננסי וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן, האמצעים והמכשור הדרושים 
 לצורך ביצוע כל התחייבויותיו ברמה מקצועית ומיומנת גבוהה בהתאם ועל פי הסכם זה;

ותים מצהיר ומאשר, כי בידו כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע ונותן השיר  והואיל
וכי אין לו כל מניעה חוקית או אחרת לביצוע וקיום התחייבויותיו על פי  וקיום הסכם זה

 הסכם זה;

והחברה מעוניינת כי נותן השירותים יעניק לה את השירותים ונותן השירותים מסכים  והואיל
שירותים, הכל בתנאים, בצורה ובאופן אשר יפורטו בהסכם זה להעניק לחברה את ה

 ;ובנספחיו

ונותן השירותים מצהיר, כי הנו נותן השירותים עצמאי לכל דבר ועניין ואין ולא תהיינה  והואיל
  בינו לבין החברה כל יחסי עובד מעביד;

 והצדדים מעוניינים להעלות את הצהרותיהם והסכמתם על הכתב; והואיל 

 

 :כך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמןאי ל
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 המבוא .1
המבוא להסכם זה ונספחיו כשהם חתומים על ידי הצדדים להסכם זה מהווים חלק בלתי  1.1

 נפרד הימנו.
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו בכל צורה שהיא לפרשנותו  1.2

 של הסכם זה.
מצהיר כי בכל מקרה של התנגשות בין ביצוע נותן השירותים  -חברה כלקוח מועדף ה 1.3

התחייבויותיו על פי הסכם זה לבין ביצוע התחייבויותיו האחרות, הוא ייתן עדיפות לביצוע 
 על פי הסכם זה.

החברה העירונית אינה מתחייבת להעביר לטיפולו של הזוכה אירוע מן האירועים שמצוינים  1.4
החברה העירונית עפ"י שיקול דעתה  ית.מעלה או כל אירוע אחר המתקיים בחברה העירונ

הבלעדי תקבע את האירועים בהם יידרש הזוכה לתת את שירותיו. המשתתף בהגשת הצעתו 
 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך. 

אין בהתקשרות עם נותן השירותים בכדי להגביל את זכותה של החברה העירונית לקבל  1.5
 מגורמים אחרים שאינם נותן השירותים.שירותים דומים 

 

 התחייבויות נותן השירותים .2
נותן השירותים מתחייב לעמוד לרשות החברה בכל עת בהתאם לדרישתה ולאופי השירותים  2.1

לרבות בשעות הערב המאוחרות, ימי חג, ימי הנחיות ודרישות החברה העירונית ובהתאם ל
 שבתון וסופי שבוע ובכפוף להוראות הסכם זה. 

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי: 2.2

כי יבצע את השירותים בהתאם להנחיות נציגת החברה העירונית, מנהלת אגף תרבות  2.2.1
 ו/או מי מטעמה.

כי הוא מעוניין ונכון להתקשר עם החברה בהתאם להסכם זה והוא מסוגל ומתחייב  2.2.2
והיכולת למלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי יש לו את הידע, המיומנות 

 לבצע הסכם זה במלואו.

כי ינהג במקצועיות, בהגינות, בנאמנות ובמסירות כלפי ולטובת החברה. כמו כן,  2.2.3
מתחייב כי לא יפעל בניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים כלפי החברה ו/או כלפי עיריית 

 ראשון לציון בכל מהלך תקופת הסכם זה.

ם וכי אין לו כל מניעה חוקית ו/או על כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותי 2.2.4
פי כל דין, הסכם או באופן אחר כלשהו להעניק לחברה את השירותים וזכות שימוש 

 בהם.

כי הוא מקיים, יקיים ויהא האחראי הבלעדי לקיום של כל הדרישות וההוראות  2.2.5
המתחייבות על פי כל דין לקיום עסקו ולשם מתן השירותים, לרבות אך מבלי לגרוע 

לליות האמור יחזיק ברשותו במהלך תקופת הסכם זה בכל אישור הדרוש על פי מכ
 כל דין לצורך מתן השירותים.

הוא מנהל ספרים כעצמאי, יש לו תיק במס הכנסה כעצמאי, הוא משלם דמי ביטוח  2.2.6
 לאומי כעצמאי, והוא מגיש את הוצאותיו לניכוי לשלטונות המס.

, המסמכים, חישובים וכל המידע הנדרש כי ימסור לנציג החברה את כל התוכניות 2.2.7
 בקשר לשירותים וזאת בכל מהלך השירותים.

ות הקשורים יכי לא יהיה רשאי להציג ו/או לעשות כל שימוש במסמכים ו/או תכנ 2.2.8
לשירותים ו/או בתוספות שיהיו מעת לעת לפי העניין, אלא אך ורק עבור החברה 

 והכול במסגרת יישומו של הסכם זה בלבד.

ם ביצוע השירותים יהיה במתקני החברה ו/או במתקני נותן השירותים כי מקו 2.2.9
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולאופי השירותים.

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי ימלא ויפעל על פי נהלי העבודה והבטיחות של  2.2.10
החברה ו/או עיריית ראשון לציון על כל תנאיהם המיוחדים ובכלל זה בקשר עם 

 ון, בטיחות וכיו"ב, כפי שיהיו מעת לעת.בטח

נדרש נותן השירותים לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם ו/או ליקוי ו/או תקלה ו/או  2.2.11
אי התאמה ו/או ממעשה או מחדל של נותן השירותים ו/או בניגוד להסכם ו/או 

 לנספחים, יבוצעו שינויים אלה על ידי נותן השירותים ללא תמורה כלשהי.
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לחוזה  בנספח ב'נותן השירותים מתחייב לתת, בין היתר, את השירותים המפורטים  2.2.12
ה גבוהה ובהתאם להנחיות החברה מזה. השירותים שיינתנו ע"י נותן השירות יהיו בר

 העירונית.  

"נותן השירות" מצהיר ומתחייב לנהוג, בין היתר, בהתאם להוראות משרד הבריאות  2.2.13
ו/או ממשלת ישראל ו/או מוסד אחר בגין ובקשר "למשבר הקורונה" לרבות חבישת 
 מסכות, התו הסגול/ירוק ו/או הנחיות ו/או מגבלות אחרות אשר יעודכנו מעת לעת. 

יות הקנייניות וזכויות היוצרים לרבות נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי מלוא הזכו 2.2.14
 בגין ובקשר למתן השירותים תהיינה של החברה העירונית בלבד.  

 
 נותן השירותיםותמורה לעלות האירוע  .3

 
)להלן:  תהא כמפורט בנספח אשר יחתם על ידי הצדדים ויצורף להסכם זהעלות האירוע  3.1

 "(.  תקציב האירוע"
 % מתקציב האירוע בפועל -יעמדו על סך השווה ל תיםנותן השירודמי ההפקה אשר ישולמו ל 3.2

 "(.דמי ההפקה)להלן: " בהליך התיחור נותן השירותיםבהתאם להצעת 
 יהיוע"י החברה העירונית לצורך הפקת האירוע  נותן השירותיםהסכומים אשר ישולמו ל 3.3

 כפי שיקבע על ידי החברה בהליך התיחור.
 

 דמי ביטול .4
עד ליום האירוע )כולל( להחליט על ביטול האירוע ו/או  החברה העירונית תהיה רשאית 4.1

 .יבה שהיא עפ"י שיקול דעתה הבלעדילהקטין היקפו ו/או לדחות את מועד עריכתו ומכל ס
כפי שיקבע על ידי  יהיוע"י החברה העירונית  נותן השירותיםאשר ישולמו ל דמי הביטול 4.2

 החברה בהליך התיחור.
בחתימתו על הסכם זה מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  נותן השירותים 4.3

דרישה ו/או תביעה לרבות טענת הסתמכות, כנגד החברה העירונית במידה ולא יתקיימו ו/או 
יבוטלו  ו/או יידחו האירוע ו/או במידה ויקטן היקף האירוע ו/או בגין כל הקשור ו/או הנובע 

 מכך.
או ביטול האירוע תהיה רשאית החברה העירונית לעשות שימוש /כי במקרה של דחיה ו 4.4

בתכנים ובתוצרים אשר בוצעו עד למועד ההודעה על דחיה ו/או ביטול עבור פעילויות אחרות 
 של החברה .  

של ביטול האירוע ו/או דחיה, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב משבר הקורונה הנחיות  במקרה 4.5
נותן ו/או פיקוד העורף ו/או כל מוסד ו/או רשות אחרת  משרד הבריאות ו/או משטרת ישראל

 כפי שיקבע על ידי החברה העירונית.יהיה זכאי לתשלומים בהתאם למועד הביטול  השירותים
לא יבצע את  נותן השירותיםבנוסף לאמור לעיל בעניין משבר הקורונה יובהר כי במידה ו 4.6

ל התמורה שהתקבלה מהחברה מכוח עליון או מגבלת רישוי תוחזר כ כתוצאההאירוע 
 יום מהמועד האמור.  14העירונית תוך 

 

 יחסי עובד מעביד .5

נותן השירותים יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה כעצמאי ומוסכם ומוצהר בזה, כי אין  5.1
בהסכם זה ואין בכוונת הצדדים כדי ליצור, ושום דבר בהוראות הסכם זה לא יתפרש כיוצר, 

מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הקבלן, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל -יחסי עובד
 מטעמו, ו/או בהרשאתו לבין החברה. הפועלים בשמו, 

לעיל, ייקבע על ידי בית הדין לעבודה ו/או כל גוף משפטי ו/או  3.1אם חרף האמור בסעיפים  5.2
מעביד בין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו לבין החברה -רשות כלשהי כי התקיימו יחסי עובד

להם  ויות מעבר לאלו שיינתנוכי מגיעים לנותן השירותים ו/או למי מעובדיו כספים ו/או זכו
"(, מוסכם בזה בין נותן השירותים לבין החברה, כי זכויות עודפותפי הסכם זה )להלן" "-על

מן הסכומים הקבועים  60%הסכומים ששולמו לנותן השירותים על ידי החברה יעמדו על 
פות "( ונותן השירותים יהיה זכאי אך ורק לזכויות העודמחיר מתוקן)להלן: " 5בסעיף 

 שיחושבו לפי המחיר המתוקן בלבד. 
עוד מוסכם כי במקרה כזה, התשלומים ששולמו לנותן השירותים על פי הסכם זה יבואו על  5.3

חשבון ערכן ו/או היקפן של כל הזכויות העודפות, ונותן השירותים מתחייב להשיב לחברה 
  ם זה.הזכויות העודפות לבין כל הכספים שקיבל לפי הסכ את מלוא ההפרש שבין

נותן השירותים פוטר בזה את החברה מכל אחריות ו/או חבות שהיא הנובעת מיחסי עובד 
מעביד, וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה -ומעביד ו/או הקשורה ליחסי עובד

בעבור כל תשלום שהחברה תידרש לשלם או תחויב בו ע"י בית דין או גורם מוסמך אחר 
 מעביד בין החברה לקבלן. -ים מיחסי עובדכלשהו, הנובעים או הקשור

מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה שעליה הסכימו נותן השירותים והחברה בהסכם זה, הינה  5.4
תמורה סופית וכוללת והיא נקבעה בהתחשב בעובדה שנותן השירותים ביקש מן החברה 

על החברה  להתקשר עמו ביחסים של נותן שירותים עצמאי וכי הינו עצמאי ומתוך כוונה כי
 לא תחולנה כל הוצאות נוספות בגין ביצוע התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
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 לחוזה זה מהווה סעיף יסודי לחוזה חוזה.  3סעיף  5.5
 

 בנזיקין אחריות ושיפוי .6

 וו/או למי מטעמ נותן השירותיםהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לנותן השירותים י 6.1
ועובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור ו/או הנובע לשירותים ו/או כתוצאה  חברהו/או ל

בכל הקשור  וו/או מי מטעמ נותן השירותיםממעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 
היה אחראי בלעדית לאבדן, נזק או קלקול י נותן השירותיםלשירותים ו/או על פי ההסכם. 

לצורך ביצוע  וו/או על ידי מי מטעמ וו שהובא על ידלציוד מכל סוג ותיאור, הנמצא א
פוטר בזאת את  נותן השירותיםן "הנזקים"(. ל)לה והשירותים וכן לכל נזק שיגרם לעובדי

 חברהואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות את ה חברהה
ם כאמור לרבות הוצאות ו/או את הפועלים מטעמה על כל סכום שיחויבו לשלם עקב נזקי

 יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה.  האמור ושכ"ט עו"ד.
ו/או  על פי דין ו/או על פי הסכם זה ומתחייב לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותנותן השירותים  6.2

בגבולות אחריות והיקף  כפי שידרש בהליך התיחור על ידי החברה העירונית ו/או מי מטעמה
יכללו סעיף ראשוניות, ויתור על זכות  נותן השירותים. ביטוחי ויטב שיקול דעתכיסוי לפי מ

היה ותתבע בקשר  חברהומי מטעמה והרחבות שיפוי לטובת ה חברההתחלוף כלפי ה
יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה.  אמורה .נותן השירותיםלשירותים שמספק 

אישור ביטוח בנוסח אשר ימסר לו על ידי החברה  נותן הישורתים מתחייב להציג על פי דרישה
 העירונית חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותו. 

 

 הליך התיחור והתמורה  .7

 ספקי לכל צרכיה פי על לפנותרשאית  החברה העירוניתנותן השירות מצהיר כי ידוע לו ש 7.1
: ולהלן לעיל)וע לאיר הפקה שירותי למתן פרטנית מחיר הצעת לקבלת, חלקם ו/או המסגרת

 הגשת לצורך הנדרש המידע את החברה העירונית תפרט, הפנייה במסגרת ר"(התיחו ליך"ה
 ומתן ההגשה אופן, המבוקשים השירותים סוג, למועדים ביחס לרבות, לפנייה מענה

 .ועוד , דמי ביטול, תקציב האירועהתמורה, השירותים
החברה  ידי על שתיקבע התקופה בתוך השירותים למתן ערוך נותן השירותים מתחייב כי יהא 7.2

 .התיחור בהליך הזכייה בהודעת העירונית
 ספקי מתוך יותר או אחד נותן שירותים החברה העירונית תבחר, תיחור הליך כל של בסיומו 7.3

 .התיחור הליך במסגרת החברה העירונית הוראות פי על במכרז שזכו המסגרת
 החברה העירונית את יחייב לא והוא, בנפרד יתבצע תיחור הליך כלהספק מצהיר כי ידוע לו ש 7.4

 תיחור הליך כל. שתערוך ככל, החברה העירונית שתערוך עתידיים תיחורים לגבי במאומה
 כי מובהרוכו.  ואיכות מחיר על, בלבד מחיר על תחרות ולכלול, שונה במתכונת להתבצע יכול

 דעתה שיקול פי על קריטריונים תיחור הליך בכל לקבוע רשאית תהיה החברה העירונית
 .לצרכיה ובהתאם

 הליך תחתיו לפרסם או תיחור הליך שהוא שלב בכל לבטל הזכות שמורה לחברה העירונית 7.5
 ספקי שני ניגשו לא תיחור שלהליך במקרה, רק לא אך, לרבות, שהיא סיבה כל, מחדש תיחור

 הליך ביטול על תודיע החברה העירונית, הבלעדי דעתה שיקול פי על הכול, לפחות מסגרת
ול הביט בגין שהוא סוג מכל לפיצוי זכאים יהיו לא והם, המסגרת ספקי לכל כאמור תיחור

 ונותן השירותים מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר לכך. 
 או להוצאה אחריות בכל נושאת אינה החברה העירוניתנותן השירותים מצהיר כי ידוע לו ש 7.6

, במפורש מובהר תיחור הליך בכלאי קבלת הצעתו  ו/או הצעתו עם בקשר למציע שייגרמו נזק
 עם בקשר כלשהן הוצאות להחזר או כלשהו לפיצוי זכאי המציע יהיה לא מקרה בכל כי

 .בהליך תיחור השתתפותו
נוסף או החזר הוצאות מסוג כלשהו ומצהיר כי התמורה נותן השירותים לא יהיה זכאי לגמול  7.7

 הנה סופית ואינה ניתנת לשינוי מכל סיבה.  תקבע בהליך תיחורש
לנותן השירותים  תשולםבתוספת מס ערך מוסף כדין,  התמורה המגיעה לנותן השירותים, 7.8

 יום מהמועד בו הומצאה ואושרה ע"י החברה חשבונית מס של נותן השירותים.    45תוך 
אשר יחולו  המיסים, ההיטלים והאגרותנותן השירותים יישא באופן מלא ובלתי מותנה בכל  7.9

בגין השירותים ו/או על הסכם זה. במידה ועל פי החוק תוטל על החברה חובת ניכוי מס 
כלשהו, הרי שהסכום שנותן השירותים יהיה זכאי לו, יהיה בניכוי אותו מס אשר יועבר על 

מתאים. נותן  אלא אם כן ימציא נותן השירותים לחברה פטור –ידי החברה לשלטונות המס 
השירותים מצהיר שידוע לו כי המס שינוכה, במידה וינוכה, ינוכה מהסכומים המגיעים לו, 

 לרבות מסכום המע"מ המתווסף.
החברה תהיה זכאית לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או  7.10

החברה תוך מתן הודעה שיגיע לה מנותן השירותים מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מ
 .נותן השירותיםימים ל 7מראש של 
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 שמירת סודיות .8
 נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא:

מתחייב לשמור על סודיות מלאה של התוכניות, הנתונים, השרטוטים, הרשימות, המפרטים  8.1
וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים ו/או קשורים לשירות, לרבות העתקים, בין שהוכנו 

י נותן השירותים ובין שהוכנו מטעם גורם אחר לצורך השירות. מובהר בזאת כי כל חומר ע"
ו/או תוכניות ו/או נתונים ו/או מידע אחר אשר נעשה בו שימוש במהלך השירות אך הינו תוצר 
של נותן השירותים אשר לא הוכן במיוחד לצורכי החברה, לא ייחשב כמידע סודי לצורך הסכם 

 זה.
תים מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה נותן השירו 8.2

בין מהחברה ו/או המועסקים ע"י החברה, ובין מגורמים חיצוניים ו/או צדדים שלישיים 
 כלשהם בקשר ועקב הסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב שלא ליזום שום פרסום בין ציבורי ובין אחר המתייחס להתקשרות  8.3
לבין החברה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה, כן מתחייב המוביל שלא לעשות בינו 

שימוש כלשהו בשמה של החברה ו/או ואו עיריית ראשון לציון ו/או בשמן של חברות הקשורות 
 אליה.

 

 תקופת ההסכם .9
חודשים( החל ממועד חתימתו ועד ליום  12הסכם זה יהיה בתוקף לשנה אחת ) 9.1

 ספקי בין תיחור הליכי לבצע החברה העירונית רשאית תהא תקופה זוך במהל________.
 ."(ההתקשרות תקופת: "להלן) , לרבות נותן השירותיםהמסגרת

, הבלעדי דעתה שיקול פי על, ההתקשרות תקופת את להאריך הזכות שמורה לחברה העירונית 9.2
 כולל ההתקשרות שתקופת ובלבד, מהם אחד כל חודשים  12עד  של נוספים זמן רקילפ

 . כ"סה חודשים 96  על תעלה לא ה, ההארכ תקופות
 תיחור הליכי שני במסגרת נותן השירותים ידי על הצעה הוגשה לא בו מקום, האמור אף על 9.3

נותן תר( ו/או במקרה בו החברה העירונית לא היתה שבעת רצון מהתנהלות יו או) שונים
הפר תנאי מתנאי  נותן השירותיםבמסגרת מתן השירותים ו/או במקרה בו  השירותים

 ההתקשרות את להפסיק החברה העירונית רשאית היההמכרז ו/או הסכם ההתקשרות ת
 .לאלתר עמו

 תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים יחולו גם ובמהלך התקופה הנוספת, אם תתקיימנה. 9.4
לעיל, תשלם החברה לנותן השירותים את  7.3הובא הסכם זה לידי סיום בהתאם לסעיף  9.5

התמורה בעד אותו חלק מהשירותים אשר ניתן בפועל עד למועד נתינת ההודעה כאמור, וזאת 
 בהתאם לתמורה לה זכאי נותן השירותים על פי האמור בהסכם זה. 

בסיום תקופת ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לנותן השירותים כל דרישה  9.6
טענה ו/או תביעה מהחברה, בין כספית ובין אחרת, ומכל סוג אחר כלשהו, למעט ו/או 

התחייבות כספית שהחברה התחייבה לשלם על פי הסכם זה עבור שירותים שהוזמנו וסופקו, 
 לפני הודעת סיום ההסכם כאמור.

את השירותים ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי  מובהר כי החברה תהיה רשאית למסור בכל עת 9.7
הסכם זה לאדם ו/או לחברה אחרת, ולהשתמש לצורך זה בתכניות וכל יתר המסמכים  נשוא

 הקשורים בשירותים שהוכנו על ידי נותן השירותים עד להבאת הסכם זה לידי סיום.
 
 

 איסור הסבה .10
כל צד מהצדדים אינו רשאי להעביר, להעניק, להמחות, לשעבד או למשכן, בכל צורה שהיא,  10.1

בות קבלני משנה מסוג כלשהו, את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם לאדם או גוף אחר, לר
 זה, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.

 

 ביטול ההסכם .11
מבלי לגרוע מזכותה של החברה להביא הסכם זה לסיומו, על פי הוראה אחרת בהסכם זה או  11.1

סיום באופן מידי, בכל אחד מן על פי כל דין, תהא לחברה הזכות להביא הסכם זה לידי 
 המקרים הבאים:

במקרה בו נותן השירותים אינו עומד בהתחייבויותיו או בהצהרותיו וניתנה לו  11.1.1
ימים קלנדריים לתקן את ההפרה וההפרה לא תוקנה בתקופת  14אורכה של 

 האורכה האמורה.
לכינוס חלק מהותי מנכסיו או  הבמקרה בו תוגש כנגד נותן השירותים בקש 11.1.2

מקרה שבו ימונה לנותן השירותים מפרק או כונס נכסים זמני או קבוע או ב
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במקרה בו הוגשה בקשה להכריז על נותן השירותים פושט רגל או במקרה ובו נותן 
 השירותים פשט רגל.

כשנותן השירותים או אדם אחר בשמו, הורשע במתן שוחד, מענק, דורון או טובת  11.1.3
 יצוע השירותים.הנאה כלשהי בקשר להסכם זה ו/או לב

 כשנותן השירותים ו/או מי מטעמו הורשע בעבירה שיש עמה קלון. 11.1.4
 

במקרה שנמסרה הודעה לנותן השירותים על סיום ו/או ביטול ההסכם, נותן השירותים  11.2
מתחייב עד למועד סיום ההסכם, להעניק את השירותים ולבצע התחייבויותיו על פי הסכם 

 כל בכפוף להוראות הסכם זה.זה ברמה המקצועית ומיומנת גבוה וה
יישארו בתוקפם גם לאחר סיומו ו/או ביטולו של הסכם זה  12-ו 11, 9, 8, 7, 6 ,5, 4 סעיפים 11.3

 מסיבה כלשהי.
 

 כללי  .12
הסכם זה על נספחיו ממצה את מכלול ההסכמות בין הצדדים, ומבטל כל חוזה ו/או הסכם,  12.1

זה, עובר לכריתתו של הסכם זה.  הסכמה מצג או הבטחה שהיו, אם היו, בין הצדדים להסכם
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות מסמך אחר אשר יוחלף בין הצדדים 
לאחר חתימת הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה, אלא אם יוסכם, בין הצדדים להסכם, 

 במפורש ובכתב אחרת.

, ובלבד שנערכו בכתב לאחר כל שינוי, התאמה, תיקון או הוספה להסכם זה יהיו ברי תוקף 12.2
 חתימתו של הסכם זה ונחתמו על ידי שני הצדדים להסכם זה.

שום ויתור, ארכה, או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על  12.3
פי הסכם זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין בכלל ובין 

ני תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב, ולא ניתן יהיה ללמוד מהם לעניין במועדה, לא יהיו ב
 ויתור, ארכה או הימנעות של אותו הצד בעתיד.

הצדדים מצהירים כי כוונתם המשותפת היא כי ביצוע כל התחייבויותיהם על פי הסכם זה  12.4
זה  ייעשה בכפוף ובהתאם להוראות כל דין. במקרה בו יתברר, כי הוראה מהוראות הסכם

הנה בטלה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, רשאי כל צד להודיע לצד השני, כי על אף עובדה 
תוקף מלא, למעט ההוראה הבטלה, הבלתי חוקית או הבלתי ניתנת -זו, יראו את ההסכם כבר

בתנאי שההוראה האמורה אינה  -לאכיפה, וכאילו הוראה זו לא נכללה בו מעולם, והכול 
 זה. הוראה מהותית בחוזה

כל הודעה שצד אחד להסכם זה ירצה לשלוח למשנהו, בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו,  12.5
שעות מעת מסירתה  72תשלח בדואר רשום ו/או בפקס, ותחשב כאילו הגיעה לייעדה תוך 

 למשלוח.
כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים להסכם זה, בכל הקשור לקיומו של הסכם זה, תנאיו  12.6

יפו בלבד הכפוף להוראות הדין -תו הבלעדית של בית משפט בת"אוהוראותיו, יהיה בסמכו
 הישראלי בלבד.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

________________________                                        _____________________ 

 החברה העירונית ראשון לציון              נותן השירותים 
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 נספח ב'

 ובפרט ההתקשרות הסכם להוראות בהתאם יינתנו נותן השירותיםעל ידי ה יינתנוש השירותים
 החברה העירונית הנחיותאופי האירוע,  פי על החברה העירונית שתקבע השירותים למפרט בהתאם

 . הדין ולהוראות

 אם בין, ועקיף ישיר שירות כל כוללים המסגרת ספקי שיעניקו השירותים, מהאמור לגרוע מבלי
 המפורט כל( רק לא אך) לרבות ם, השירותי את לספק מנת על הנדרש, לאו אם ובין רשותמפו מצוין

 מפרט זה. ב

 

 השירותים שיעניק הספק הינם, בין היתר, כמפורט להלן:

על כל הפעילות בכל הנוגע לקיום אירוע, בין היתר, על הוצאה לפועל וביצוע ההחלטות  .1

האמנותיות, התכניות וההפקתיות שיתקבלו בוועדות ההיגוי, בשיתוף ובתאום מלא עם 

 החברה העירונית, יועץ אומנותי, יח"צ, מידיות שונות וגורמים מקצועיים רלוונטים נוספים.  

פי האירוע עם החברה העירונית ו/או להתקשר עם משתתפי לקדם התקשרות של משתת .2

 האירוע, בהתאם להנחיות החברה העירונית.

להעביר את כל המידע הנדרש לגופים המוסמכים ובכלל זה: משטרת ישראל, עיריית ראשון  .3

 חברה העירוניתמתחייב לפעול בהתאם להנחיות כל  נותן השירותיםלציון, מד"א ומכבי אש. ה

 ו/או מוסד בגין ובקשר להפקת אירוע. 

על התוכן הוויזואלי, מדיה כתובה ודיגיטלית וכל הכרוך והקשור לכך באירוע, בכפוף לאישור  .4

 החברה העירונית.  

ו/או מוסד מוסמך  חברה העירוניתלהסדרת כל נושא אבטחה וסדרנות בהתאם לדרישות כל  .5

 ן לציון, ככל ויידרש. לרבות משטרת ישראל, פיקוד העורף ועיריית ראשו

ביצוע כל דרישה ו/או מטלה ו/או הנחיה שיינתנו ע"י החברה העירונית בגין ובקשר למתן  .6

 השירותים.

 .הרלבנטי האגף עם תיאום פגישות .7

 במות, תאורה, הגברהלרבות,  שיידרש וככל שונים משנה ספקי עבור טכניים מפרטים כתיבת .8

 .האירוע לאופי בהתאם ועוד ביטחון בטיחות מהנדסי, גנראטורים, לדים, במות ומתקני

 .המופיעים האמנים לצרכי בהתאם טכניים מפרטים תיבתכ  .9

 כיבוד חזרות הלבשה חדרי, מפרטים( צרכיהם לכל הקשור בכל לספקים האמנים בין תיאום  .10

 .)ועוד

 סגירות לצורך וכן האירוע שטח הכירות לצורך השונים הספקים עם מקדימים סיורים .11

 .האירוע לצרכי אחרות והשלמות

 א"מד ,א"כב) שונים שירותים ונותני( ועוד גנראטורים, תאורה, במות) מתקנים פריסת תכנון .12

 .שונות רגולטוריות לגישות בהתאם( ועוד ונגישות

 לסדר בהתאם רישוי, בטיחות, וחזרות באלאנסים, הקמות, סיורים) זמנים לוחות תכנון .13

 (.פירוקים, המתבקש המקצועי הפעולות

 רישוי אגף) השונים המקצוע מגורמי סופיים אישורים קבלת לצורך תיאומים - רישוי .14

 וכל נגישות, א"מדא, "כב, ישראל משטרת, וקונסטרוקציה בטיחות ויועצי מהנדסי, בעירייה

 .)האירוע קיום לשם הנדרש
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 ,הזמנים בלוחות עמידה לרבות,   האירוע ביום השונים הספקים על בפועל ופיקוח ליווי ניהול .15

 ניהול, השונים לאילוצים בהתאם בשטח ופתרונות מענה מתן, טכניים במפרטים עמידה

 . אירוע

 כי ווידוא הפירוקים ניהוללרבות  האירוע בתום הספקים על בפועל ופיקוח ליווי ניהול .16

 לאילוצים בהתאם בשטח ופתרונות מענה מתן, הציבורי במרחב פגיעה ללא כסדרם מתנהלים

 .השונים

 הנהלים פי על מחיר הצעות איסוף - נציג החברה העירונית עם יחד תקציב על ופיקוח ניהול .17

 .האירוע לאחר חשבוניות כוז. ריהשונים הספקים עבור

 .האירועים של לדינאמיות בהתאם גמישות לגלות נותן השירותיםה על – זמינות .18

 .הדיגיטל לניהול אפשרות .19

 .האירועים ושיווק לפרסום אפשרות .20

 .לאירועים נדרש ציוד הזמנת .21

 .שטח תוכניות הכנת .22

 .האירוע עבור תחבורה תוכניות לניהול אפשרות .23

 
 

 

 

 

 


