
   

                 קצרין המקומית המועצה                  

 2021\48מכרז פומבי מס                   

 מתן שירותי דוברות ויחסי ציבור       
 

 א'  נספח
  

 הזמנה להציע הצעות  

  

 הזמנה להציע הצעות 

  למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור

    כללי

מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי דוברות ויחסי    ("המועצהלהלן: ")  המועצה המקומית קצרין .1
 ציבור, הכל בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן ובהסכם ההתקשרות המצורף להזמנה זו.   

להתקשר עם חברה אשר תספק לה שירותי דוברות ויחסי    המועצהמעוניינת    ,כחלק מפעילותה .2

פה פרסומית, סיוע בתהליכי  תוך ליווי שוטף, פרסום ושיווק, בחירת קונספט, מסרים, ש  ציבור

פעולה דרכי  וגיבוש  מטרת  ("השירותים"  להלן:)   תכנון  עומדת  כאמור  ההתקשרות  בבסיס   .

 . המועצה המקומית קצרין ופעילות  קצרין לחיזוק, שיפור ועיצוב תדמית העיר   המועצה

 

תתקשר   .3 במכרז,  הזוכה  בחירת  השירותים  המועצהלאחר  למתן  בהסכם  הזוכה   להלן:)  עם 

ההתקשרות" בהסכם  ("הסכם  למפורט  בהתאם  השירותים  את  לספק  יידרש  והזוכה   ,

   כמסמך ז'.ההתקשרות על נספחיו, המצורף להזמנה זו 

 

תהא רשאית להאריך מפעם לפעם את תקופת ההסכם    המועצה.  שנהתקופת ההתקשרות תהא ל .4

פעם  12למשך   בכל  נוספים  תנאים,חודשים  באותם  של    ,  מצטברת  הארכה  לתקופת   36עד 
 חודשים.   48  ובסך הכל חודשים(

לזוכה תמורה    המועצה, תשלם  המועצהבתמורה למתן השירותים לשביעות רצונה המלא של   .5

הכספית   להצעתו  בהתאם  ו'  -כספית  על("התמורה"  להלן:)  מסמך  תשולם  התמורה  פי  -. 
 התנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות.  

להלן, לא    16למען הסר ספק, מובהר כי מציע אשר לא שילם את דמי ההשתתפות כאמור בסעיף   .6
 יהא רשאי להגיש שאלות הבהרה או להגיש הצעתו למכרז. 
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   לוח זמנים

 לוח הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן:     .7

א'   ה  בשע   9.1.2022יום 
12:00 

 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  

בשעה   16.1.2022יום א'  
12:00 

   מועד אחרון להגשת הצעות

 
   מסמכי המכרז

 מסמכי המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן:   .8

 . א'  נספח -הזמנה להציע הצעות .א

 . נספח ב'  -ערבות בנקאית    .ב

 . ב'  נספח - הצהרת המציע .ג

 . ג' נספח  -חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר לפי  .ד

 . ד' נספח -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין  .ה

 .  'ו נספח -תכולת העבודה  .ו

 .   'ז נספח -ההצעה הכספית  .ז

 .  'ח נספח -הסכם התקשרות  .ח

 ".  מסמכי המכרז"   -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד

    עיקרי התקשרות

ברצון   .9 ויחסי    המועצהכחלק מפעילותה,  דוברות  שירותי  לה  עם חברה אשר תספק  להתקשר 

ציבור, ובכלל זאת גיבוש אסטרטגיה תקשורתית, סיוע בחשיפה תקשורתית בארץ ופעולות יחסי  
 למכרז זה.   2והשירותים המפורטים בסעיף  ציבור

 להלן:   יםמפורטהתחומים  ב  , בין היתר,השירותים יינתנו .10

 שוטף בפרסום ושיווק כלל פעילות המועצה, כולל מיזמים אותם המועצה מקדמת. ליווי  .1
ליווי בהכנת תוכנית אסטרטגית ותוכנית אופרטיבית למיצוב קצרין כיעד מחייה איכותי   .2

 וצעיר בקרב הציבור. 
 לשעת משברליווי צמוד במשברים, הכולל הכנת תיק טיפול במשבר וארגז כלים תקשורתי   .3
 עבודה שוטפת מול מערכות התקשורת והעיתונאים.  .4
 בחירת קונספט.   .5
 מסרים ושפה פרסומית.   .6
 סיוע בתהליכי תכנון וגיבוש דרכי פעולה.  .7
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 סיפוק כתבות בעיתונים רלבנטיים לנושאים שייבחרו לשיווק.  .8
במכרז   .11 לו    ("הספקלהלן:"  )הזוכה  הגורם האחראי  מול  בכל תחום  שירותים  ,  במועצהיספק 

. יובהר כי אין מניעה שמנהל  ("מנהל הפרויקטלהלן:"  )וזאת באמצעות מנהל פרויקט מטעמו  
 פרויקט יספק שירותים ביחס ליותר מתחום אחד.  

יידרש מנהל הפרויקט להשתתפות בישיבות שוטפות במשרדי   .12   המועצהבכל אחד מהתחומים 

לצרכי  ) ובהתאם  לשבוע  אחת  של  מוערכת  הספק  (המועצהבתדירות  השוטף,  לליווי  בנוסף   .
 יידרש להציע וליזום פעילות יחסי ציבור משמעותית וייחודית, לכל תחום, לפחות אחת לשנה.  

לים כל שירות ישיר ועקיף, בין אם מצוין מפורשות ובין אם לאו,  השירותים שייתן הספק כול  .13
על מנת לספק את השירותים המפורטים במסמך תכולת העבודה ולמלא אחר הוראות ונהלי  

 כפי שיידרש הספק למלא מפעם לפעם.   המועצה

 .  הצעה הכספיתה  בנספח, ם לזוכה בהתאם להצעת המחיר שהגישתמורת השירותים תשול .14

   תנאי סף

 רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, יהא רשאי להשתתף במכרז:   .15

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל או שהינו עוסק מורשה הרשום בישראל.  א. 

  המציע בעל ניסיון מוכח ורצוף של חמש שנים לפחות, במתן שירותי דוברות או יחסי ציבורב.  
 . מקומיות ועיריות( )יינתן יתרון למציע שנתן יעוץ לרשויות

במהלך שנתיים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות, שירותי    ,ג. המציע סיפק באופן קבוע ורצוף
 דוברות או יחסי ציבור לשני גופים ציבוריים לפחות.  

  , רשויות מקומיות  ,משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות  -  "גופים ציבוריים"  ,מכרז זהלצורך  

גוף ציבורי אחר שיובא לאישור מוקדם של    עירוניים,תאגידים   תאגידים סטטוטוריים או כל 
 במסגרת שאלות הבהרה והמענה להן.    המועצה

   להלן. 16שילם את דמי ההשתתפות המפורטים בסעיף   (או מי מטעמו)המציע ד. 

 .1976  - תשל"והחוק עסקאות גופים ציבוריים, למציע כל האישורים הנדרשים לפי  ה. 

בסעיף  מנהליו אינם בעלי עבר פלילי.  ובעליו, השותפים בו    -המציע, וכן, אם המציע הוא תאגיד  ו.  

פירושו:   פלילי  עבר  ועדת המכרזים  זה  לדעת  פשע העלולה  או  עוון  בעבירה מסוג  כל הרשעה 

להאפיל על השירותים נשוא המכרז וכן כל עבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע בביצוע  

עבודות מסוג עבודות פרויקט מכרז זה למעט עבירות מסוג חטא ,מסוג ברירת קנס או מכוח  

השנים    7במהלך    -רישיון או הסכמה    ,בלת אישור ובלבד שאין עניינן אי קחוקי עזר מקומיים,  

המרשם   חוק  לפי  ההתיישנות  תקופת  לגביה  חלפה  לא  ואשר  ההצעה,  הגשת  למועד  שקדמו 

, או קיומם של הליך משפטי או חקירה, שטרם הסתיימו,  1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א
   בקשר עם עבירות כאמור.

נספחיו וחתימה של המציע על ההסכם וצירוף תקליטור  ז. חתימה על כל מסמכי המכרז לרבות 
 פו בתוך מעטפת המכרז. ועם סריקת כל החומר שמוגש במעטפות המכרז וציר
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ה.  ח ימציא  החוזה,  חתימת  מבויילת   מציעבשעת  למדד,  צמודה  בנקאית,  ערבות   למזמין 

לפי החוז  )להלן  כדין, להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן  בי   -ה   סכום  צוע"(;  "ערבות 

,  אך לא  החוזה המשוער   אחוזים( משכר   עשרה )  10%הערבות בהתאם לחוזה הינו בשיעור של  

הערבות תהיה בתוקף החל ביום חתימת  ₪(;    20,000אלף שקלים חדשים )  עשריםפחות מסך של  
;  המזמין יהיה רשאי לגבות  השלמת ביצוע העבודה  דשים מיוםו( חשלושה)  3תום  ועד  החוזה,  

 . ערבות הביצוע בתנאים הקבועים בחוזהאת 

 משתתף שהצעתו לא זכתה, תוחזר לו ערבותו. יצוין כי 

 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבויות.  מציעה . ט

 נוספותדרישות 

 ( 15מספר )על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים –עידוד נשים בעסקים .16
לפיו    לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר  (,  "התיקון לחוק") להלן  2002  –התשס"ג  

התוצאות    העסק הוא בשליטת אישה כהגדרת התיקון לחוק כפי נוסחו מעת לעת. אם לאחר שקלול

ואחת מן ההצעות    יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר,

לה בעת הגשתה, האישור    ר אותה הצעה כזוכה במכרז ובלבד שצורף היא עסק בשליטת אישה, תיבח

 אישה.  תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת  6והתצהיר נספח א'

המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז חתומות ע"י המציע,   .א
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.  7נספח א'  בנוסח

עניין סודיות וניגוד עניינים חתומות ע"י המציע, בנוסח המציע יצרף להצעתו הצהרה ל .ב
 התחייבות לסודיות והעדר ניגוד עניינים.  8א' נספח

המציע יצרף התחייבות לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים  .ג
 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור.  4המכרז, בנוסח נספח א' נשוא

רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים  המציע יצרף להצעתו את  .ד
 לחוברת ההצעה.   5בהתאם לסעיף  אם יזכה

 

   דמי השתתפות

 .₪ 1,500ירכשו את מסמכי המכרז תמורת סך של   המעוניינים להשתתף במכרז, .17

, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. את דמי ההשתתפות יש לשלם במשרדי  ("דמי השתתפות") להלן: 

, וזאת עד למועד האחרון לרכישת מסמכי  המקומית קצרין בשעות העבודה הרגילות  המועצה
 לעיל.  7המכרז, כאמור בסעיף  

  .על המציע לצרף להצעתו קבלה על תשלום דמי ההשתתפותיובהר כי 

   פרטי ההצעה

י  .18 על  תוגש  למכרז  הצעה  והאישורים  כל  המסמכים  כל  כאשר  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  די 
   יהיו על שם המציע בלבד.   הנדרשים במכרז,

בהתאם  .19 הנדרשים  והפרטים  המסמכים  כל  את  ההצעה  תכלול  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 . למפורט לעיל ולהלן במכרז זה
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הסופ   המועצה  .20 המסמכים  ורק  המכרז  במסמכי  שינויים  עת  בכל  להכניס  כפי  רשאית  יים, 

ידי   . השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי  המועצה, יחייבו את  המועצהשייחתמו על 

 נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.  

לעת את אתר האינטרנט של   .21 לבדוק מעת  לבחון האם המועצהבאחריות המציעים  , במטרה 

  בנוגע למכרז. המועצהקיימים שינויים כלשהם ו/או הודעות מטעם 

את השינויים האמורים לידיעתם של כל משתתפי המכרז    המועצהמבלי לגרוע מהאמור, תביא   .21

לפי   בפקסימיליה,  או  רשום  בדואר  או  אלקטרוני  בדואר  ההשתתפות,  דמי  את  שילמו  אשר 
 .  המועצההפרטים שנמסרו מראש, וכן באתר האינטרנט של 

ו תוספת וכן כל הסתייגות אשר ייעשו על ידי המציע  למען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/א .22

באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי  

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה.    המועצה

לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים    המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת   .23

- ומתן עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות, לפי שיקול-ו/או לקיים משא

 דעתה.  

   מסמכי ההצעה

 :  ופורטו לעיל  כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן .24

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים    א.
  (המועצהככל שנשלחו או פורסמו ע"י  )בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה    מטעמו,

 . חתומים כנ"ל, ולרבות טופס הצהרת המציע

שהושלמו  צירוףב.   לאחר  המציע,  של  הכספית  להשלמה  הפרטים  כל  בה  ההצעה    הנדרשים 
 ; במעטפה נפרדת ממסמכי המכרז

ניסיון המציג.   פירוט תחומי התמחות,  ע בעבודה מול אמצעי התקשורת  פרופיל המציע הכולל 
של    ,בארץ קמפיינים  או  פרויקטים  תיאור  ציבור,  יחסי  או  דוברות  בשירותי  ניסיון  שנות  מס' 

המבו בתחומים  הציבור  יחסי  בתחום  רלבנטי  ניסיון  נבחרים,  המציע,  לקוחות  ורשימת  קשים 
 בדגש על לקוחות ציבוריים;  

 שתי המלצות בכתב מלקוחות שהם גופים ציבוריים;    למצער, ד. 

 קורות החיים של מנהלי הפרויקטים המוצעים;  ה. 

עמודים. תוכנית העבודה    3במתכונת של פרזנטציה בכתב בהיקף של עד    הצעה לתכנית עבודהו.  
, בהתייחס  המועצה שבהם יבחר המציע לקדם את יחסי הציבור של    האמצעיםבדגש על    תהיה

 .  ("תכנית העבודהלהלן:" )לתחומי עבודתה השונים 

הצעת המחיר הכספית, נקובה בשקלים חדשים, ללא מע"מ. הצעת המחיר תהא בסכום חודשי    ז.
 .ההצעה הכספית תוגש במעטפה נפרדת קבוע, והיא תתייחס לחודש אחד של עבודה. 

 . 1976 -  תשל"והחוק עסקאות גופים ציבוריים, ישורים הנדרשים לפי  האח. 

 ט. חתימה על כל תצהיר המצורף למכרז זה; 
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 קבלה על תשלום דמי השתתפות עבור רכישת מסמכי המכרז.  י.        

 י. צירוף תקליטור עם סריקת כל החומר שמוגש במעטפות המכרז וצירופו בתוך מעטפת המכרז.       

כתנאילמען   .25 מוגדרת  המסמכים  הגשת  כי  יובהר  הטוב  ב-הסדר  מציע  הז  מכרזסף  צירף  לא   .

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או  -להצעתו אי
 .  אלא במקרים חריגים ונדירים בלבד המציע   תהצעתפסל שנפל פגם באופן מילויים, 

   הגשת ההצעות

לתיבת    ,, יש להגיש במסירה ידניתמכרזים והמסמכים המפורטים ב את ההצעות, בצירוף הפרט .26

  להלן: )  את עד למועד האחרון להגשת הצעות, וזהמקומית קצרין  המועצההמכרזים שבמשרדי  

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך    .("מועד סגירת המכרז "

מעטפות סגורות    2" ולתוכה יוכנסו  2021/48  פרמסמכרז  "  -מעטפה סגורה וחתומה, עליה יצוין
 באופן הבא:  

מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה לרבות תכנית עבודה מוצעת   .א

 . למעט ההצעה הכספיתולרבות קבלה בדבר תשלום דמי השתתפות במכרז, אך 

 

 

 ".  הצעה  - 2021/48 פרמכרז מס"  - על המעטפה יצוין

את   .ב תכיל  שנייה אשר  בלבדמעטפה  הכספית  יצוין "ההצעה  ועליה    פרמכרז מס, 
 .  "כספית הצעה -  2021/48 פרמכרז מס

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. על אף האמור   .27

רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול דעתה, בהודעה למציעים    המועצה  לעיל,
 שר שילמו את דמי ההשתתפות.  א

תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם    המועצה .28

לפי   ולמרות האיחור בהגשתה, הכל  לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה 
 .  המועצהדעתה של -שיקול

בו   .29 מהמועד  מגישה  את  ותחייב  ונספחיה,  מרכיביה  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  הצעה  כל 

  המועצהיום לאחר מועד סגירת המכרז    90- תיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד להוכנסה ל

תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד למועד אשר ייקבע על  
 ידה.  

הבין את    בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז, .30

ות וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על  תהליך ביצוע העבוד

לרבות בישראל,  הדין  את  היטב  מכיר  הוא  כי  המציע  מצהיר  בנוסף,  זה.  לגרוע    -  בסיס  מבלי 

דיני המכרזים החלים בישראל  -  מכלליות האמור  על    ,את  כל דרישות הרישום החלות  לרבות 
  המשתתפים ו/או הזוכים במכרז. 

 .  1993-התשנ"ג  ,לתקנות חובת המכרזים  (א)3מו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  כ .31
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   הוצאות המכרז

תחולנה על    ,כנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בה .32

אלו, וזאת  בגין הוצאות   המועצההמציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת  
 אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.  

והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז בלבד.    המועצהמסמכי המכרז הינם רכוש   .33

אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. המציע אינו רשאי להשתמש במסמכי 
 המכרז ובמידע שבהם לגבי הצעות אחרות ו/או לכל מטרה שהיא.  

   הבהרות ושינויים

קרן אהרן  גב'  שאלות הבהרה מטעם מתמודדים ששילמו את דמי ההשתתפות, ניתן להגיש בכתב ל .34

על שולח שאלות ההבהרה לוודא קבלת המסמך אצל   Dover@qatzrin.muni.il, , בדוא"לביתאן

לעיל. כל תשובה שתינתן  עד למועד הקבוע בטבלה    050-4337338בטלפון    קרן אהרן ביתאןהגב'  

תהא תקפה רק אם ניתנה בכתב. העתק שאלות ההבהרה ותשובותיהן יופצו לכל   המועצהעל ידי 
 המציעים אשר שילמו את דמי ההשתתפות במכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

, חובה או הסתמכות בהתבסס  נקבע זוכה במכרז, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות .35

על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום ,פרטיכל, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ  

פה, בין לפני שנקבע הזוכה במכרז, לרבות במסגרת הליכי  - להליכי המכרז, בין בכתב ובין בעל
   המכרז ובין לאחר שנקבע. 

ה בכתב שתופץ לכל המציעים ששילמו את דמי  שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז ייעשה בהודע .36

ידם  ההשתתפות, על  המוסמך שמונה  הנציג  באופן .  אצל  לבדוק  כי באחריות המציעים  יובהר 

הודעות אלה    ., ככל שתהיינההמועצהשוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של  

. למען הסר ספק, מובהר כי  תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז

למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה הודעה על כך בכתב    המועצהלא יהא תוקף לכל התייחסות של  

במועד רכישת מסמכי    המועצהשתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לכתובתם כפי שנרשמה אצל  
 .  המועצהבאתר האינטרנט של המכרז, או 

רשאית בכל עת קודם למועד להגשת הצעות למכרז, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי    המועצה .37
המכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם לאור שאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק  

ים אשר שילמו  בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. הודעה על שינויים אלו תימסר לכל המציע
 את דמי ההשתתפות במכרז, והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

עם הגשת הצעה במכרז, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז והגיש הצעתו על   .38
 בסיס זה. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו למכרז ו/או לתנאיו. 

ירות  מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בה. למען הסר ספק, בכל  31 .39

המכרז מסמכי  ו/או    המועצהתקבע    ,לגבי  טענה  כל  תהיה  לא  למציע  המחייבת.  הפרשנות  את 

ידי   כאמור. לא    המועצהתביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על 
 .  המועצהות לפרשנות המטיבה עם פרשנות כאמור, הרי שתינתן עדיפ  המועצהקבעה 
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    בחינת ההצעות ותיקון

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל, ייעשו   .40

היתר,    המועצהמטעם   בין  בבדיקותיה,  רשאית להסתייע  הועדה תהא  ועדת המכרזים.  ידי  על 
 ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.  

 . בחנו על ידי ועדת המכרזיםק הצעות שיעמדו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, יי ר .41

לעיל,   .42 באמור  לפגוע  ,לדרוש    המועצהמבלי  הצעתם  בפרטי  המציעים  עם  לדון  רשאית  תהא 

מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, וכן להתיר למציעים או  

בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין  למי מהם לתקן את הצעותיהם ,
בדבר   המועצהלפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן .סדרי הדיון יקבעו לפי קווים מנחים שתקבע  

 היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.  

את ועדת המכרזים לנהל מו"מ    למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב .43

כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר  
   למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.

תהיה   .44 המכרז  במסמכי  המציע  שיעשה  מחיקה  או  הוספה  שינוי,  של  מקרה  כל    המועצהלגבי 
 ול דעתה הבלעדי:  רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיק 

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;   .א

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה שינויים כלל;  .ב

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות את   .ג

לפסול    המועצה, רשאית  המועצההצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת  

 את הצעתו;  

עקרון   .ד על  שמירה  תוך  וזאת  המציע,  של  מהצעתו  כחלק  ולראותם  השינויים  את  לאפשר 
 השוויון בין המציעים.  

מסכימים בזאת כי כל טעות שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעתם תתוקן על ידי    המציעים  .45
 ועדת המכרזים.   

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית לעומת מהות   .46

ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז  
 המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.   שלדעת ועדת

ולדרוש פרטים נוספים    ,היפגש עם נציגי המציעבכל שלב משלבי בחינת ההצעות, רשאית הועדה ל .47

ואחד   אחד  מכל  ולהתרשם  לראיין  וכן  מקצתה,  או  כולה  הצעתם,  לגבי  פרזנטציה  הצגת  ו/או 
 דעתה.   -ממנהלי הפרויקט המוצעים, והכול לפי שיקול
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   ההצעה הזוכהבחירת 

פי המשקלות הבאים תוך שכלול רכיבים איכותיים וכמותיים,  -בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על .48

לפני המועד האחרון להגשת   אמות המידהוזאת מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לשנות את 
 הצעות, תוך פרסום הודעה על כך: 

יכות ההצעה אשר תקבע על  יינתן לא  )%07 )  שבעה אחוזים  משקל יחסי של  -איכות ההצעה .א
 בסיס הקריטריונים שבטבלה דלהלן:  

 אמת המידה לדירוג   האחוז  

 ניסיון המציע בעבודות דומות  10%. 

 ניסיון המציע בדברור פרויקטים תיירותיים   10%. 

 איכותם וניסיונם של מנהלי הפרויקטים המוצעים לכל תחום   10%. 

 התרשמות כללית מהמציע וההצעה, כולל המלצות לקוחות   10%. 

התרשמות מתוכנית העבודה המוצעת והצגתה בפני הצוות המקצועי   30%. 
  (ככל שתידרש הצגתה) המועצהשל 

   סה"כ איכות ההצעה 70% 
 

 .  %30 -ההצעה הכספית  .ב

ההצעה השניה תקבל    פי סעיף זה.-הצעה שתנקוב במחיר הנמוך ביותר תקבל את מירב הנקודות על 

זו לבין ההצעה הזולה יותר. לצורך ניקוד ההצעות,   ניקוד באופן יחסי, בהתאם ליחס שבין הצעה 

בהתאם להוראות    המועצהתיחשב הצעת המחיר כהצעה אחת כוללת, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של 
   .המכרז

השירותים,    אספקת  בגין  למציע  המגיעה  הכוללת  התמורה  את  תכלול  הכספית  ההצעה  כי  יובהר 
 כמפורט בהסכם ההתקשרות. 

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

עדה תהא רשאית לקבוע, לפני המועד להגשת הצעות, ציוני סף לכל אחד מהרכיבים הנ"ל או  הו .49

ידי ועדת המכרזים כלל, וזאת מבלי לגרוע  -לחלקם, אשר הצעה שלא תעבור אותם לא תיבחן על 
 ף המינימלי שנקבע.  מציון הס

    קריטריונים לבדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז

   בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תתבצע כדלקמן: .50

ידי  - בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על  -  הסף-: בדיקת זהות המציע ועמידתו בתנאישלב א' 

מנת לוודא שההצעה עומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן  -כל מציע על 
 שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים שהמציע נדרש לצרף להצעתו.  
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 :  שלב ב'

הראשון,  במסגרת שלב זה יבחנו בין היתר, בשלב  -בדיקת איכות המציע ואיכות ההצעה .א
 .הוהפרזנטצי פרופיל המציע, תכנית העבודה 

את הצעתו ואת   המועצהלהזמין את המציע להציג בפני נציגי    המועצה בשלב זה עשויה   
להזמין את המציעים,   המועצההמוצעת על ידו. יובהר כי ככל שתחליט    תכנית העבודה

 יוזמנו כולם במתוכנת דומה, תוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעים.   

, זכאית הועדה ליתן  המועצהבמידה ומציע לא יתייצב להצגת הצעתו במועד שקבעה לכך   

ו/או    (שצורפה להצעה)למציע ניקוד על סמך התרשמותה מתכנית העבודה הכתובה בלבד  
 ין רכיב זה, ולמציע לא תהיה כל השגות בנוגע לכך .  שלא ליתן ניקוד בג

   (א) לעיל.43בתום שלב זה ינוקדו ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף  

הינו %  .ב זה).  40ציון האיכות המינימאלי  ציון  (מתוך הציון המלא לחלק  . מציע שיקבל 
 . יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר.  %40 -איכות נמוך מ 

, 0%4מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף לאיכות של   .ג
ל  המועצה שומרת   מעל  שלהן  לאיכות  הסף  שציון  להצעות  לאפשר  זכותה  , %10-על 

 להתמודד ולעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר.  

ר לעיל, תפתח ועדת המכרזים את מעטפת ההצעה הכספית  : לאחר ניקוד המציעים כאמו שלב ג' 
 .  יון האיכות המינימאלי כאמור לעילשל המשתתפים אשר עמדו בצ

המכרזים    מטעמה)ועדת  מי  על   (או  דעת-רשאית,  שיקול  בפרטי  פי  המשתתפים  עם  לדון  ה, 
ם  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא ג  ,הצעתם

 מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור. - לאחר פתיחת ההצעות על

רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כן   המועצה  .51

או   מציע  לדרג  היא  רשאית  וכן  הנמקה  חובת  ללא  בתנאים  הזכייה  את  להתנות  היא  רשאית 
וכה, ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא  מציעים נוספים, מלבד בחירת ז

 במקומו המציע שדורג אחריו. 

או כל חלק   ם, כולשירותיםרשאית לבחור בהצעה אחת או יותר, ולהזמין את ה  המועצהכן תהיה  

, מכל אחד מן המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לבצע את העבודה ו/או כל  םמה
ל  והכ   ,ביחס לכל אחד מהתחומים  לרבות  ,לפצל את העבודה בין מספר מציעים  אוחלק ממנה ו/

 דעתה המוחלט והבלעדי.  -לפי שיקול

ובכל מקרה    ,מכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיוועדת המכרזים תהיה רשאית אף לבטל את ה .52

 לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של הועדה, באשר תהיה.  

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי המציע   .53
פעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או שכוונתו הייתה להוליך  

שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של  
 ז ו/או במידה והמחירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים.  נושא המכר
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  הזוכה

תחליט על הזוכה ותודיע לכלל המציעים, סמוך ככל הניתן לאחר קבלת ההחלטה, על    המועצה .54

איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה    המועצההחלטתה. מובהר בזאת כי  

רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא קודם או לאחר   המועצהאחרת או הצעה במלואה וכי  

זכיית מציע והכל בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות. כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את  

מפורשות בזאת  מובהר  הנמקה.  חובת  ללא  בתנאים,  דרישההזכייה  כל  למציע  תהא  לא  כי   , -  

, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול  המועצהמ   -כספית ו/או אחרת
   המכרז .

להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם    המועצההחלטת   .55

את  המועצה תחייב  לא  הזכייה  הודעת  ההמועצה.  הסכם  נחתם  לא  עוד  כל  מחייב  ,  תקשרות 

שום הודעה או מסמך אחר, בין בכתב ובין    . , בנוסח ההסכם המצורףהמועצהלשביעות רצונה של  
ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות    המועצה פה, לא יצרו הסכם מחייב בין הזוכה לבין  -בעל

 ו/או כלפי ועדת המכרזים.   המועצה כלפי 

לאחר ההודעות לזוכים. בתקופה    נוספיםים  ימ  3ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך   .56
 זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם מכל סיבה שהיא. 

דעתה המוחלט והבלעדי. בחרה    תהא רשאית לבחור בהצעה אחת או יותר, לפי שיקול  המועצה .57

וכפי שייקבע    עצההמוביותר מהצעה אחת, יבצע כל זוכה את החלק בפרויקט שהורתה לו    המועצה
  במסגרת הסכם ההתקשרות.

מתום    המועצה  .58 יאוחר  לא  יהיה  אשר  ההסכם,  לחתימת  והמקום  המועד  את  גם  לזוכה  תודיע 
 כאמור.   המועצה ם ממועד משלוח הודעת מיי  (3שלושה )

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה לא יהיה   .59
 בביצוע העבודה בטרם נחתם עמו הסכם התקשרות.  רשאי להתחיל 

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא, בין לפני שנחתם   .60

חייבת להתקשר עם המציע הבא אחריו או עם כל   המועצהאיתו הסכם ובין לאחר מכן, לא תהא 

 מציע אחר.  

לעיל, תהא רשאית  היה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מהתחייבוי .61 לבטל את    המועצה ותיו 

זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה על פיה הוא נדרש לתקן  
 את המעוות והזוכה לא פעל בהתאם להודעה ובמסגרת הזמן שקבעה.  

 .  ובמסמכי המכרזהמוקנה לה בכל דין  זכאית לכל סעד    המועצה בוטלה הזכייה כאמור לעיל, תהא   .62

זכו  יההזוכה יה  .63 הבטחה,    ,ת, חובה או סמכות בהתבסס על מידעמנוע מלטעון לקיומה של כל 

מצ פרוטוקול,התחייבות,  פרסום,  הבנה,  הצעה,  להסכם    ג,  מחוץ  שנעשו  הצהרה  או  דיון 

 פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר שנחתם. -ההתקשרות, בין בכתב ובין בעל

לגרוע  .64 לספק    מבלי  הזוכה  ובהסכם    למועצה מחובת  העבודה  בתכולת  המנויים  השירותים  את 

לרבות כל הנדרש למתן שירותים  ,  המועצהכפי שאלו יתעדכנו מעת לעת בהוראות  ,  ההתקשרות

בת שלה, יהיו רשאים לנהל עם הזוכה  -וכן גופים הקשורים אליה, לרבות חברות   המועצה  ,אלו
אשר אינם מפורטים במסמכי המכרז, וזאת על בסיס הסכם    ומתן לקבלת שירותים נוספים,-משא

   ההתקשרות והתמורה הנקובה בו.
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   גילוי מידע במכרז

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים    (או מי מטעמה)ועדת המכרזים   .65

בו, וכן כל   או של בעלי ענין  ,בנה ההון שלו, מקורות המימון שלוומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מ

או  )בעניין זה. כן רשאית וועדת המכרזים    מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' 

על פי שיקול דעתה לבחון פרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע    (מי מטעמה
 ובמסגרת הליך מתן הניקוד לאיכות המציע.  

רשאית    -את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים  .66

ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי  למועצהלוועדת המכרזים ו/או  
 כל דין.  

נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  כי הוא    למועצהזכה מציע, ולאחר מכן התברר   .67

לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי שהזוכה יהיה זכאי    המועצהבלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית  

כתוצאה    למועצהלקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה  
 מההפרה.  

שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה תבחר את אמיתות המידע שנמסר    המועצה .68

ים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות דלעיל על  על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציע 
 .  המועצהידי 

אחרים,  .69 למציעים  הצעותיהם  לגילוי  מראש  הסכמתם  את  המציעים  מביעים  הצעות,  בהגשת 

לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז, פרט למידע שהינו, לפי    המועצהבמידה ותידרש  

ו/או צילוםהמועצהשיקול דעתה של   עיון  מסמכי המכרז ייעשה בכפוף    , בבחינת סוד מסחרי. 
   בגין העלויות הכרוכות בכך. למועצהלתשלום 

כלשהו    יים ספקכי ק   המועצה על אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו תהא סבורה   .70

המידע גילוי  צו    המועצה תהא    ,בשאלת  ניתן  לא  עוד  כל  וזאת  המידע,  מגילוי  להימנע  רשאית 
 מרשות מוסמכת המורה על גילוי כאמור.  

כל שינ  .71 לגבי  דיחוי  וללא  ועדת המכרזים בכתב  יחולהמציע חייב לעדכן את  יחול,    ,וי אשר  אם 

וף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד  , בפרק הזמן שיחללמועצהבמידע שמסר לוועדת המכרזים או  
 עד לחתימה על ההסכם.   - למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה

   אחריות

בקשר    המועצה  .72 הצעתו  עם  בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  נושאת  אינה 
 וטל מכל סיבה שהיא.  למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יב 

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן   .73

 בקשר עם השתתפותו במכרז זה. 

  סודיות

 בקשר או לצורך המכרז.   המועצההמציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי   .74

פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת    מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואתה .75
 מראש ובכתב.    המועצה
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 בנוגע לשמירת סודיות.   המועצההמציעים מתחייבים לציית לכל הוראות   .76

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.    המועצהכל מסמכי המכרז הנם רכוש   .77

מטרה אחרת. לא הגיש המציע  אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל  
כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי המכרז, אם נדרש   המועצההצעה, או קיבל הודעה מ

 .  המועצהלעשות כן על ידי  

  

 חתימת וחותמת המציע:_____________      תאריך:___________  
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     לכבוד
 המועצה המקומית קצרין

 קצרין 
 

 נספח ב' למכרז 
 

 ערבות מציע  -  ערבות בנקאית הנדון:

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל "המבקשים"  -על פי בקשת _____________________ )להלן  
סכום עד לסך של _______________ שקלים חדשים )__________________ שקלים חדשים(,  

 שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז שפורסם על ידכם.

 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע   7לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  אנו מתחייבים  
המבקשים. מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי   אלינו, 

 
 

דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא  ;   בכלל  ועדערבות זו תשאר בתוקפה עד ____________  
 תענה. 

 

 

 בוד רב, בכ        

             _________________  
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 נספח ג' למכרז 

 

 מציע הצהרת ה

 
 לכבוד 

 המועצה המקומית קצרין 

 

 א.ג.נ., 

 
על  .  לאחר שבחנתי בקפדנות את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או החוזה  1

 נספחיהם המלאים. 
 
החוזה    . 2 ו/או  שבמכרז  העבודה  לבצוע  הדרוש  כל  את  כוללת  הצעתי  כי  בזה,  מצהיר  הנני 

ו/או   במכרז  כמפורט  העבודה  לביצוע  החומרים  כל  את  לרכוש  באפשרותי  וכי  בשלמותה, 
, מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, ולא אבוא בדרישות כלשהן לפרטים כלשהם בקשר בחוזה

הטכניים   הכוחות  ידי  על  העבודה,  את  לבצע  באפשרותי  וכי  והעבודה,  החומרים  למחירי 
במועדים   ביצועה  ולהשלים  החוזה,  הוראות  לפי  שברשותי  הציוד  ידי  ועל  והמקצועיים 

 המפורטים במכרז ו/או בחוזה.
 
י לפגוע באמור לעיל הנני מאשר כי כל הציוד והכלים אשר נדרשים לביצוע העבודה תקינים  .  מבל3

 וכשירים, וזמינים לביצוע מיידי של העבודה. 
 
הכלליות  4 ההוצאות  וכל  הרווחים,  כל  את  כוללים  הצעתי  מחירי  כי  מצהיר  הנני  כן,  כמו    .

 ותה. והתיקרויות העלולות להידרש לביצוע העבודה בכל היקפה ושלמ 
 
  90.  הצעתי הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, ועומדת בתקפה לתקופה של  6

 ימים מהמועד שנקבע כמועד אחרון להגשת הצעות. 
 
 ליד המסמכים המצורפים(: X.  אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים הבאים )סמן 7
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  )חתימה בשולי כל דף(  ]המכרז[ התנאים הכלליים        
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש  / אין(  החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד(             
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  כתב הצעת תשלום ממולא וחתום בשלושה עותקים          
 

 בלבד: יש / אין(  )לשימוש הבודק      ערבות בנקאית         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(      תצהיר על עבודות קודמות         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(     תצהיר על שמירה על דיני העבודה         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(    תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(   שום במרשם הקבלנים אישור תקף על רי        
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור         
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 הבודק בלבד: יש / אין(  )לשימוש  תמצית רישום מן המרשם בו רשום התאגיד         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(     אישור רשם הקבלנים         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(   אישור זכויות חתימה בתאגיד )לגבי תאגיד(         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(   צילום מאושר של מסמכי היסוד של התאגיד        
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(  רשימת הגופים אליהם קשור / היה קשור המציע         
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש / אין(      מכתבי המלצה         
 
 

                              טלפון:                                                   שם המציע: 
 

                    מספר תאגיד:                                    מספר עוסק מורשה:
 

                              טלפון:                                         כתובת פרטית: 
  

 
                                                                                       שמות מורשי החתימה של המציע: 

 
                                                                                חתימת מורשי החתימה של המציע: 

 
 
 
 

 ____________       _____________ 
 המציע                 תאריך        
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 למכרז ' דנספח 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 
את   להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_________ ת.ז.  בעל/ת   ,______________ הח"מ  אני 

בכתב,  בזה  כן, מצהיר/ה  לא אעשה  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  וכי אהיה  האמת 

 כדלקמן: 

 

בשם   זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  _____________  הנני  ח.פ./ח.צ   ________________

 .____________ל פר _______ המציע במכרז פומבי מס
 
המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום   .1

 חודשים( שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  12בשנה )
 
אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה   .2

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.3האחרונה לא היתה בשלוש )
 
אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה   .3

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.3האחרונה לא היתה בשלוש )
 
המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער,   .4

כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה  וכל תקנות מכוחו.    1953- התשי"ג ידוע למציע 
 יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז. 

 
או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה  /המציע ו .5

המציע של  עיסוקו  לתחום  )   הנוגעת  בשבע  הצעות  7וזאת  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים   )
למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז  

 טענה ו/או תביעה בקשר לכך. ולא תהא לו כל 
 
כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או   .6

חקירה   או  משפטיים  הליכים  מתנהלים  לחלופין*  כאמור.  פלילית  עבירה  בגין  משפטיים  הליכים 
ירה פלילית כאמור או בגין עבירה  פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עב

 ________________________________________________  אחרת כמפורט להלן:
____________________________________________________________________.   

 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או  

 ת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. הגש

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .7
 

                                __________________ 

 חתימת המצהיר                       
       

 אישור

 

__________, במשרדי ___________,  הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד  

ולאחר     ____________ שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה    ,________ מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  

 בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 
        _________ __________ 
 עורך דין          
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 נספח ה' למכרז 

 

 בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין תצהיר

 לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת  

 באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

  

 
כ .1 משמש  המציע    -אני  אצל   _________________________________________

)להלן זה  המציע  -  ____________________________  תצהיר  מטעמו  ליתן  ומוסמך   )
 בשמו ובעבורו. 

 
 בתצהיר זה:  .2

 

חב    - "בעל זיקה" הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  אדם  מי  בני  בעל    –ר   גם 

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד    

מאחראי    מי  או  המבקש,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

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

 
 במשבצת המתאימה[: Xהנני מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  .3
 

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

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

 "(  2002באוקטובר    31ה בחשוון התשס"ג )הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א   1991- לפי חוק עובדים זרים 

מינימום, התשמ"ז חוק שכר  לפי  במכרז, 1987- ו/או  להגשת ההצעות  במועד האחרון  אך   ,
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 
 רי אמת. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהי .4

 

 

 __________ 
  חתימה    

 

 

 אישור

 

ה"ה     ,_____________ עו"ד  בפני,  הופיע/ה   ___________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

עליו/ה   כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר   ,____________ ת.ז.  נושא   ,_____________________
יעשה/תעשה כן,  להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא  

 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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   2021/84מכרז פומבי  

  דוברות למתן שירותי  
 ציבור    ויחסי

  
  נספח ו'

    
 תכולת העבודה  

    

   תכולת עבודה
  

   כללי

קצריןברצון   המקומית  ציבור  ( "המועצהלהלן:"  )  המועצה  ויחסי  דוברות  שירותי  "    להלן)   לקבל 

 , אשר יכללו לכל הפחות את השירותים המפורטים להלן: ("השירותים

  
 מתן שירותים כלליים בתחומים שונים   .1
  

עיתונות, אתרי    ,מול גורמי התקשורת השונים ובכללםלהתנהלות    גיבוש אסטרטגיה תקשורתית .א
  רשתות חברתיות, וכל אמצעי אחר.אינטרנט לרבות בלוגים, 

  
  ובקידום העיר לרבות:  המועצהלעבודה השוטפת של סיוע בחשיפה תקשורתית בארץ  .ב

 .  המועצה המקומית קצריןמיפוי רשימת עיתונאים רלוונטיים בתחומי העיסוק של  •

תגובות לשאילתות,    ,שורתית, ייזום כתבות במידת הצורךדברור שוטף, הגדלת החשיפה התק •
לאמצעי המדיה השונים    (תוך סקירה שוטפת של אמצעי המדיה הנפוצים)בות והפצת מידע  תגו

אתרי   טלוויזיה,  ראיונות  רדיו,  תוכניות  עיתונות,  כגון:  ורשתות  בארץ  פורומים  אינטרנט, 
 בלוגים וכיוצ"ב.   ,חברתיות

 גיבוש מסרים והכנת חומר רקע לקראת ראיונות באמצעי התקשורת השונים.   •

 זינים רלוונטיים בארץ ובעולם.  בות במגקידום כת •

 טיפול וניהול מסיבות עיתונאים וסיורים עיתונאיים בתאום מול הגורמים הרלוונטיים.  •

,כולל פרוייקטים    המועצה המקומית קצרין ליווי תקשורתי לפרויקטים מתחומים שונים בתוך   •
 פיזיים ותיירותיים.  

המתקיימים במהלך השנה,    המועצה המקומית קצריןמתן יחסי ציבור ודברור לכלל אירועי   •
 . לרבות פרויקטים שונים של המיזמים

   כתיבת נאומים לאירועי פתיחה וכנסים. •

  
   לרבות ליווי וגיבוי קמפיינים פרסומיים.פעולות יחסי ציבור,  .ג

 

פעילות המועצה, כולל מיזמים אותם    ליווי שוטף בפרסום ושיווק כללשל  כן ינתנו השירותים   .ד

 המועצה מקדמת.  

 

 .  מוביל בחירת קונספט  .ה
 

 סיפוק כתבות בעיתונים רלבנטיים לנושאים שייבחרו לשיווק.  .ו
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באמצעות   וזאת ,קצריןלפיתוח    במועצההזוכה במכרז יעבוד בכל תחום מול הגורם האחראי לו   .2

    . ("הפרויקט מנהל " להלן: )מנהל פרויקט מטעמו 

יידרש מנהל הפרויקט להשתתפות בישיבות שוטפות במשרדי   .3   המועצה בכל אחד מהתחומים 
 .   (המועצהבתדירות מוערכת של פעם אחת לשבוע ובהתאם לצרכי  )

בנוסף לליווי השוטף, הספק יידרש להציע וליזום פעילות יחסי ציבור משמעותית וייחודית לכל   .4
 תחום לפחות אחת לשנה.  

  

כי   לעיל,    ה המועצמובהר  מהמפורט  שונים  בהיקפים  השירותים  מתן  את  לזוכה  למסור  רשאית 

על  שתידרש  אחרת  צורה  בכל  ו/או  אחר  השירותים  -באופן  תכולת  את  לעת  מעת  לעדכן  וכן  ידה 

 דעתה הבלעדי.  -פי שיקול-הנדרשים, והכל על

  

  
  

      

  

  תאריך  שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע  
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                 קצרין המקומית המועצה                  

 48/2021מס' מכרז פומבי                   

     
 מתן שירותי דוברות ויחסי ציבור   ל

 

 נספח ז'  -  מציעהצעת המחיר מטעם ה

 לכבוד 

 המועצה המקומית קצרין 

 

 

 

 

בהתאם למתן כל השירותים אשר    לא כולל מע"מ  ________בסך של    מחיר חודשיאנו מציעים  
 מופיעים במכרז והחוזה הנלווה לו על נספחיהם. 

 

 

 

 
 ____________       _____________ 

 המציע                 תאריך        
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 קצרין  המקומית המועצה

 48/2021מכרז פומבי מס                   

     
 מתן שירותי דוברות ויחסי ציבור   ל

 

 

 

 נספח ח'   - הסכם ההתקשרות  
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 חוזה
 

 התשפ"ב לשנת  _____ בחודש _____   ביום בקצריןשנערך ונחתם 
 2022 לשנת   _____ בחודש _____ יום                                                              

 
 המועצה המקומית קצרין  בין:

          
 1290000ממרכז איתן, קצרין          
          
    "( המזמין" -)להלן          

 מצד אחד        
 

       
 _______( _______ח.פ.  / __________________ )ת.ז.ובין:    

        
 _______________________________  - מ         

 
  "(  המציע " -)להלן          

 שני  מצד       
 

  "המכרז"(    -, במכרז נשוא חוזה זה )להלן  דוברות ויחסי ציבורבקבלת שירותי    ןהואיל והמזמין מעוני
 ; "(העבודות"   -נספחיו )להלן בו
 

 ; והואיל והמציע זכה במכרז שפורסם על ידי המזמין לביצוע העבודות
 

   ;והואיל וברצון הצדדים לסכם את תנאי ההתקשרות ביניהם, כמפורט להלן בחוזה זה על נספחיו
 

    :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.  .1
 
 מציע מצהיר בזאת כדלקמן:ה .2

 
)וכן כל נספח אחר שאינו מצורף בפועל,  ככל  כולל נספחיו,    המכרז והחוזהא. קרא ובדק את תנאי   

וכי הואשישנו( יוכל לקיים את כל הוראותיו  ,  והראות    חתם על החוזה, לאחר שבדק ומצא כי 
 מציע יהיה מנוע מהעלאת טענה כלשהי כנגד האמור בחוזה ו/או בנספח כלשהו. ה המכרז;

 
. כי יש לו הידע, הניסיון, היכולת, כח האדם והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה  ב

 (. במכרז ובמועדה )לרבות בהתחשב באמור
 

ג. ידוע לו כי השירותים המסופקים על ידו טעונים אישור ופיקוח של המועצה או מי מטעמו, והוא  
בביצוע   לעיכוב  יביא  הדבר  אם  גם  הכללי,   המנהל  של  להוראותיה  בהתאם  לפעול  מתחייב 

 העבודות,  ולא יהיו לו כל טענות בענין זה. 
 

, או בין הוראות נספח אחד  זהמכר אם יש סתירה בין הוראות חוזה זה לבין אחד מנספחי .3
 למשנהו, יחולו הכללים הבאים:

 

 .סעיף מחוזה זה זה על כל מכרזבכל מקרה תהיה עדיפות ל  .א
 

הוראות תנאי החוזה עדיפות על המסמכים שאינם מסמכים טכניים, אלא אם יש הוראה    .ב
 מפורשת אחרת.  

 
 מזמין. מבחינת ה העדיפה ב את המציע ההוראהי. על אף האמור לעיל, מוסכם כי בכל מקרה תחיג
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4.  
 . מועצהא. המציע מתחייב לבצע העבודה בהתאם להוראות החוזה ונספחיו, ובהתאם להנחיות ה

 
ב. המציע מצהיר כי האחראי על ביצוע העבודה הינו _____________ והוא יהיה נציג המציע  

 בכל ענין הקשור לביצועה. 
 
יבצע  ג חשבונו את  . המציע  ועל  והגופים  בעצמו  עם הרשויות  הנוגעים  כל התאומים הדרושים 
, והוא לא יהיה זכאי  ,  וכיוצא באלהכבליםבבזק, טלויזיה    , לרבות חברת חשמל,(יםי הרלוונט)

 לכל תוספת תשלום בגין כך. 
 

5.  
ככל    צעתוא. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו, במלואן ובמועדן, יקבל המציע מהמזמין את שכר ה

ש זכה;  __________  שהוא  של  סך  הינו  החוזה  שקלים    )___________________  ₪  כר 
 . "(שכר החוזה "  -)להלן  לחודש חדשים(

 
ישולם למציע במועד בו עליו    מ"המע  ;ב. לתשלום יווסף מס ערך מוסף, כנגד חשבונית מס כדין 

בחודש שלאחר החודש    (15חמישה עשר )לשלטונות מס ערך מוסף )דהיינו ב  תשלומי מע"מלשלם  
 שולם למציע תשלום לפי חוזה זה(. בו

 
למדד, כשהמדד ג.  כל המחירים הנוגעים לחוזה זה,  לרבות התמורה שיקבל המציע,  יהיו צמודים  

 ________.  ביוםפורסם יש ,  כפי 2021 _______ של חודש  הבסיסי הינו המדד
 
מובהר כי אם המציע לא יבצע סעיף כלשהו באופן מושלם ולשביעות רצון המועצה לא יהיה    ד.

אות בגין  כלשהו  לתשלום  זכאי  ולפי  המציע  יחסי  באופן  החודשי  מהשכר  תנוכה  וזו  פעולה  ה 
הדבר היה  ו   חשיבותה אלא אם תיקן המציע את השירות שהתבקש באופן לא נגרם נזק למועצה 

 לשביעות רצון המועצה. 
 

6.    
מועצה המקומית קצרין  יגיש המציע ל ועד החמישי לחודש שלאחריו, א. בתום כל חודש קלנדרי,

 באותו חודש. ידועל כל העבודות שבוצעו    חשבון ובו פירוט 
 

להפחית    תרשאי   זו תהיהבדוק החשבון לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ותב. המועצה  
 שיקול דעתו של המועצה. הכל לפי, כל חלק של העבודה שלא בוצע התשלום החודשימ

 
  )חמישה עשר( ימים מיום הגשתו על ידי המציע, והמזמין   15ג. המועצה יבדוק את החשבון תוך  

תוך  י לו  המגיע  את  למציע  ידי שלושים)  30שלם  על  החשבון  אישור  מיום  ימים   המועצה.  ( 
 

  ידי הצדדים בהסכמה, ביודעם את אי הודאות   עלמוצהר בזאת במפורש כי שכר החוזה נקבע  .7
תוספת,     השוררת במשק בעת חתימת חוזה זה והצפויות בעתיד, וכי לא ינתן למציע כל תשלום,

במחירי   במשק, הפחתה, פיצוי, השתתפות, או כל תשלום מכל סוג ומין, בגין שינויים שיחולו
  ם, ארנונות, היטלים, אגרות, אוהחומרים, מחירי העבודה, שער המטבע, מדדים, מכס, מיסי

מכל סיבה אחרת מכל סוג ומין ללא כל יוצא מן הכלל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות  
  הכלולות בחוזה ונספחיו, בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויים, או תשלום פיצויים או

 . קיזוזים
 

8.  
   ידי התחלת העבודה על( ימים מיום מתן צו 7) המציע יתחיל בביצוע העבודה תוך שבעה

 המזמין. 
 

 

9.  
למזמין,  א.    המציע  ימסור  ובמועדן,  במלואן  זה,  חוזה  לפי  התחייבויותיו  כל  קיום  להבטחת 

למדד, בסך של  חבמעמד   זה, ערבות בנקאית, בלתי מותנית צמודה  עשרת אלפים  תימת חוזה 
  ( 12) ל שנים עשר, ולתקופה שהחוזה  ינספחהמפורט ב הערבות תהיה בנוסח  ₪(;  10,000חדשים )

פעם,    המציע יאריך את הערבות, מדי"ערבות ביצוע"(;    -ה )להלן  חדשים ממועד חתימת חוזה ז
אי הארכת הערבות במועד,    ;( חודשים מיום השלמת ביצוע העבודה במלואה3)  שלושהעד לתום  

 בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הנ"ל.  המציע ישא ;יהווה הפרה יסודית של חוזה זה
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ב.  המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה של הפרה של הוראות הסכם זה, בין אם  
היא הפרה יסודית ובין אם היא הפרה שאינה יסודית,  ובלבד שנתנה למציע התראה על ההפרה  

( ימים ממועד קבלת  7שבעה )בדואר רשום, והמציע לא תקן את ההפרה או הפסיק אותה בתוך  
ההתראה; חולטה הערבות, ימציא המציע למזמין ערבות חדשה תחתיה,  באותם התנאים, באותו  

 ( ימים ממועד החילוט. 7הנוסח ובאותו פרק זמן, בתוך שבעה )
 

10.   
יאוחר   לא  מקרה  ובכל  היגרמם,  עם  מיד  כלשהם,  אובדן  ו/או  נזק  יתקן  לא  המציע  אם  א. 

מבלי לפגוע    שעות מעת הגרמם, יחשב הדבר להפרה יסודית של חוזה זה.  (48מארבעים ושמונה )
חרים, והמציע  ל ידי או/או ע  והיה המזמין רשאי לבצע העבודה בעצמיבכל סעד נוסף ו/או אחר,  

 ישא הכל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למזמין. 
 
פסד ו/או תשלום שיגרמו  יה זכאי לקזז מכל תשלום המגיע למציע, כל הוצאה ו/או היה. המזמין  ב
 ידי המציע ו/או אי תיקונו כאמור.   כתוצאה מגרימת הנזק על ו,ל

 

11.   
  ממשלתיים   ידוע למציע כי המימון לביצוע העבודות הינו באמצעות כספים המועברים ממשרדים

המקומית הרשות  כולם    ,ומאת  או  ידםחלקם  על  גם  המאושרים  חשבונות  וכנגד  העברת    כי,  
למציע אין ולא תהיינה  ;   מותנית בקבלת הכספים מהמשרדים הממשלתיים  התשלומים למציע

או     הממשלתיים  מהמשרדים  טענות ו/או תביעות כלשהן, בכל מקרה של עיכוב בהעברת הכספים
 . מהרשות המקומית

 
  

12.  
בלבד        ובכתב  מראש  המועצה  באישור  אלא  משנה  קבלני  להעסיק  רשאי  אינו  המציע   ;א. 
 שיקול דעת המועצה הינו בלעדי ומוחלט.         

 
או על  ידי  המועצה  ו על ידי  ב. המציע מתחיב כי עבודות הדורשות מיומנות מיוחדת, כפי שיקבע

בעלי מקצוע ו/או קבלני משנה, אשר  ל ידי הבלעדי, תבוצענה אך ורק עם  לפי שיקול דעתהמזמין  
 הדרושים לביצועם.   והנסיון יש להם המיומנות 

 
ג. המציע יחליף כל מציע משנה ו/או מבצע כאמור, לפי דרישה בכתב של המועצה )אף אם אושרו  

העסקת מציע משנה ו/או אישורו על ידי המועצה, לא יפטור המציע    ;  תחילה על ידי המועצה(
אחראי כלפי המזמין, לביצוע כל ההתחיבויות המוטלות על פי חוזה    מאחריות כלשהי, והמציע

 זה ונספחיו. 
 

  באמור לעיל, רשאי המועצה לדרוש ביצוע עבודה לדוגמא, והמציע מתחיב למלא   ועד. מבלי לפג 
בכתב    המציע לא ימשיך בביצוע העבודה אלא לאחר שקיבל אישור;  אחר כל הוראות המועצה

 מהמועצה.  
 

ח.  כל התשלומים בגין התקשרות עם מכון מורשה,  מעבדות, וכיוצא באלה,  יחולו על המציע  
(  ימים ממועד  7שולמו על ידו;  אי ביצוע בדיקה או התקשרות כאמור בסעיף זה בתוך שבעה )וי

או   הבדיקה  את  לבצע  ברשות  המזמין  את  תזכה  כן  לעשות  המועצה  או  המזמין  דרישת 
ההתקשרות בעצמו ולנכות את עלותה ואת עלות ההוצאות הנלוות מן התמורה שתשולם למציע  

 על פי הסכם זה. 

 י לפגוע באחריות ובהתחייבויות המציע לפי חוזה זה על נספחיו, מודגש בזאתבנוסף ומבל .13
 במפורש כי אם בקשר ו/או כתוצאה מביצוע העבודה על ידי המציע, ו/או כתוצאה ממעשה  

 חויב המזמין בתשלום ו/או הוצאה כלשהם, לרבות עקב נזק ו/או  יו/או מחדל של המציע,  
 ו/או הוצאות ו/או הפסדים כלשהם, ישפה    מין נזקיםאובדן לאדם כלשהו, ו/או יגרמו למז

 ו. המציע את המזמין בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו ל 
 

 תוקפו של חוזה זה מיום ______ ועד יום ______.  .14
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 של המזמין.  ומילוי התחיבויות המציע לפי חוזה זה, הינו תנאי מוקדם למלוי התחיבויותי .15

 

המציע לא יסב לאחר זכויותיו ו/או התחיבויותיו לפי חוזה זה, כולן ו/או מקצתן, אלא אם קיבל   .16
ו/או   וזכויותי את  המזמין רשאי להסב לאחר;  אישור מוקדם ובכתב של המזמין ו/או המועצה

 לפי חוזה זה, כולן ו/או מקצתן.  ו התחיבויותי

 

שבו לויתור ו/או הסכמה מצידה, והמזמין  אי שימוש המזמין בזכות כלשהי לפי חוזה זה לא יח .17
המציע יהיה מנוע מהעלאת כל טענה נגד   ;יה רשאי להשתמש בזכויותיה בכל עת שתרצה בכךיה

 . יוצא באלההמזמין בדבר ויתור, שיהוי, מניעות וכ 

 

כל הסכמה ו/או התחיבות לא יהיה בהן כדי   ; כל שינוי בהוראות חוזה זה יעשה בכתב בלבד .18
 אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי המזמין.  -מין  לחייב את המז

 

 , ככל שתחול חובת ביול. המציע ישא בהוצאות ביול חוזה זה .19

 

 המזמין ו/או מי שימונה על ידו לצורך חוזה זה.    - פירושו " המזמין"קום בו נאמר  מכל  .20

 

 כתובות הצדדים הינו כמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי  .21
 שעות מעת הישלח מבית דואר  72תובות הנ"ל, תחשב כהודעה שנמסרה למענה בתום הכ

 הודעה שתמסר במסירה אישית, תחשב כנמסרת בעת מסירתה.  ;בישראל
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 _________              __________________   ________________________ 
 המציע                מזמיןה

 
 
 

 
 שור יא

 
 

מאשר בזאת כי החוזה נחתם  יועצו המשפטי של המציע,    ד,  "אני הח"מ __________________ עו
 כדין על ידי המציע. 

 

 ____________                                         ______________________ 
 חותמת וחתימת עורך דין                              תאריך         

 
 
 
 

 

  


