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 חתימה: _____________

 

 
 למתן שירותי שיווק פומבי מכרז

  ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר 
 

 תוכן עניינים
 

 ההזמנה להציע הצעות – 'מסמך א
 
 

 נת עמידת המשתתף בתנאי הסף. מסמכי הערכה לבחי – ( 1מסמך א)
 תצהיר על קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. – (2מסמך א)
 .תצהיר היעדר קרבה – (3מסמך א)
 .בהליךתצהיר בדבר אי תיאום הצעות  – (4מסמך א)

 
 צעת המשתתף.צהרת והה –מסמך ב' 

 
 הצעת המשתתף. – (1מסמך ב')

 
 .הסכם –מסמך ג' 

 
 הוראות טכניות כלליות. – פח א'נס

 נוסח אישור על קיום ביטוחים. – ב'נספח 
 .נוסח ערבות ביצוע –נספח ג' 
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 חתימה: _____________

 

 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 

 

 למתן שירותי שיווקפומבי  מכרז
 ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר 

 
 

"( מזמינה החברהרט ואומנויות בע"מ )להלן: "החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספו
" הירידליריד חוצות היוצר בירושלים )להלן: " למתן שירותי שיווק ומכירת כרטיסיםבזאת הצעות מחיר 

 .להלן המכרז"(,  הכל כמפורט במסמכי האירועו/או "

 

 כללי .1
 

הצדדים רק  הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את
. הייתה ההליךבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 , תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.ההליךהתייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי 
 

, 42-היריד  'חוצות היוצר',  היריד המסורתי הבינלאומי לאמנות ולאומנות, הנערך זו השנה  .1.1
)להלן: בבריכת הסולטן ובחוצות היוצר בירושלים  2018באוגוסט  6-18ם יתקיים בין התאריכי

 ", בהתאמה(.מועד האירוע"-" ומקום האירוע", "האירוע"

 

מדינות מרחבי תבל ואמנים ישראלים רבים. במסגרת היריד  30-ביריד ישתתפו למעלה מ .1.2
, אברהם 6קווה אמני ישראל: שלומי שבת, התיתקיימו בכל ערב מופעים מוסיקליים עם מיטב 
, כמו גם אטרקציות לילדים, מופעי תיאטרון טל, משה פרץ, מוש בן ארי,  שרית חדד ועוד

 .ואירועים נוספים
 

 מבקרים מהארץ ומחו"ל. 100,000 -בשנים קודמות היריד נחל הצלחה גדולה וביקרו בו למעלה מ .1.3
 

הגילאים ומציע אינספור  היריד הינו הגדול מסוגו בארץ, יריד ענק, תוסס ודינמי, הפונה לכל .1.4
 גירויים ואטרקציות לקהל הרחב.

 
 .עד חצות 21:00, מוצ"ש משעה 23:00ועד שעה  18:00ה' משעה -ימים א' - האירועשעות פעילות  .1.5

 
 אירועיםל שירותי שיווק ומכירת כרטיסיםהחברה מעוניינת לקבל מהמציעים הצעות מחיר עבור  .1.6

 .הטכני המצורף לרבות במפרט המכרזמפורט במסמכי כ "(,העבודות"" ו/או השירותים)להלן: "
 

עבודה מול גורמי החברה ועיריית ירושלים )להלן: יעניק את השירותים תוך  במכרזהזוכה  .1.7
יה, וכן ישווק את י"(, לרבות תוך הקפדה על מתן ההנחות כפי שקבעו החברה והעירהעירייה"

קסם את מספר המשתתפים הכרטיסים לקבוצות וועדים בעיר וברחבי הארץ, במטרה למ
 .ההליךהכל כמפורט במסמכי ו ולהביא להצלחתם באירועים

 
זה להעניק את השירותים מיד עם זכייתו, תוך  הליךמובהר כי על הזכיין אשר יבחר במסגרת  .1.8

. לצורך מתן השירותים 10.7.2018התארגנות מהירה להתחלת המכירה והשיווק החל מיום 
עובדים אשר  4הכולל לפחות  משרד בעיר ירושליםהחברה מתחייב הזכיין להעמיד לרשות 

יעסקו במכירת הכרטיסים ומתן שירות לקהל הרחב, זאת לאורך כל התקופה שבין התאריכים 
 .19:00 – 9:00ובין השעות , 10.07.2018-16.08.2018

 
לצורך כך, מתחייב הזכיין להעמיד לרשות החברה במסגרת יריד חוצות היוצר צוות הכולל  .1.9

 עובדים, אשר יעסקו במכירת הכרטיסים ומתן שירות לקהל הרחב. 12חות לפ
 
 .יםועד לתום האירוע 10.7.2018להתחלת מתן השירותים החל מיום  ךלהיערעל המציעים  .1.10
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 חתימה: _____________

 

 
יעניק לחברה את השירותים כמפורט לעיל במסגרת האירוע, לרבות כמפורט בהליך הזוכה  .1.11

 .( על נספחיומסמך ג'בהסכם ההתקשרות )
 
 

 נאי סףת .2

 
 בישראלכדין המאוגדים  או תאגידים )עוסק מורשה( אזרחי ישראל יחידים בהליךרשאים להשתתף 

 הבאות: המצטברות דרישותכל ההעומדים ב
 

)שלושה  ₪ 3,000,000, בהיקף של שירותי שיווק ומכירת כרטיסיםהמציע הינו בעל ניסיון ב .2.1
, אשר 2018-2011חות( במהלך השנים )לפ שונים אירועים 5–, בלפחותמיליוני ש"ח( לאירוע 

 .התקיימו בישראל
 

כאמור לעיל,  אירועים בישראל 5יפרט המציע אודות לפחות זה, להוכחת עמידתו בתנאי סף 
כרטיסים , כמות הי האירועיםלרבות: שם המזמין, פרטי איש קשר מטעם המזמין, מועד

במסגרת , זאת על האירועומידע כללי  שנמכרו ושווקו, היקף כספי של מכירת הכרטיסים
   .(1מסמך א')

 
שיווק לעיל,  2.1שסיפק המציע בהתאם לתנאי סף  שיווק ומכירת כרטיסיםשירותי במסגרת  .2.2

-2011במהלך השנים אירועים מרובי משתתפים,  5-ומכר המציע כרטיסים לועדים וקבוצות ב
 כרטיסים לפחות בכל אחד מהאירועים. 10,000, בהיקף של 2018

 
ומכר המציע שבהם אירועים  5יפרט המציע אודות לפחות עמידתו בתנאי סף זה, להוכחת 

לרבות: שם המזמין, פרטי איש קשר מטעם המזמין, כאמור לעיל, וקבוצות  םלוועדיכרטיסים 
ומידע  כרטיסים שנמכרו ושווקו, היקף כספי של מכירת הכרטיסים, כמות הי האירועיםמועד

   .(1סמך א')מבמסגרת , זאת כללי על האירוע
 

 היקף השירותים הנרחב אשר יש להעניק בעיר ירושלים לתושבי העיר ולמבקרים בה לאור .2.3
גבולותיה המוניציפליים של חזיק במשרדים בלההמציע על מכירת הכרטיסים לאירוע,  במסגרת

 .ירושליםהעיר 
 

דתו לפרט את כתובת משרדו ולהצהיר על עמיבתנאי סף זה, על המשתתף  עמידתולהוכחת 
 ., וכן לצרף מסמך המעיד על זכויות במשרד כאמור(1מסמך א)בתנאי כאמור, במסגרת 

 
רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה האמורים לעיל  בהליךם להשתתפות תנאיהאת כל  המציעלא קיים 

לבקש כי ישלים  ,בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין
 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים קן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או ית

 
 
 
 
 
 
 

 הצעת המשתתף: .3
 

או  "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .3.1
 .בלבד בהליך, יהיו על שם המשתתף בהליךכאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים  ("המציע"

 

זה  מהליךת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד הצע .3.2
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה 

 . בשני עותקים חתומים כדין( 1מסמך ב'הכספית )
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 חתימה: _____________

 

בין אם בדרך של תוספת  או כל הסתייגות לגביהם, ההליךכל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי  .3.3
 בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.החברהובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 
נות את תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לש החברהמובהר למען הסר ספק כי 

 ו/או את ההצעה. ההליךתנאי 
 

 , לרבות הצעת המשתתף, הסכםההליךעל מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי  .3.4
 וכן בשולי כל עמוד. , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה .4
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 

(, כשהם חתומים החברהירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י , בצההליךכל מסמכי  .4.1
 .(כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו) ידו-על

 

 .לעיל 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .4.2
 

 :1976נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ם אישורי .4.3
 

י הוא מנהל את אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כ .4.3.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג  1976מוסף, התשל"ז 
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי 

 חוק מע"מ.

 

-ני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ותצהיר בדבר "קיום די .4.3.2
 .(2מסמך א)חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  1976

 
אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של תעודת עוסק מורשה או העתק  .4.4

היותו של המשתתף  יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר –משתתף המדווח בתיק איחוד 
 נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .4.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .4.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .4.6.1

גדות של תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתא .4.6.2
 .המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .4.6.3
הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי  ההליך

וסף או מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נ
או  )מסמך ב'( זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה הליךלצורכי  ששיידראחר 

 .במסמך נפרד(

 

 ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד: .4.7

 העתק תעודת זהות של המשתתף. .4.7.1

 .זה הליךהמאשר את חתימת המשתתף על גבי אישור עו"ד או רו"ח  .4.7.2
 

 המצ"ב (3מסמך א)העדר קרבה, בנוסח  תצהיר .4.8
 

 המצ"ב (4מסמך א)אי תיאום הצעות, בנוסח  תצהיר .4.9
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 חתימה: _____________

 

 
, מטעם זה בלבד החברהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית 

ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף 
ו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעת

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברהרשאית 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית 
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף 

עדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו ר והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ואמולהצעתו כ
 ידם, כאמור.-בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .5
 

, במעטפה סגורה עליה )מקור+העתק(עותקים  2-יש למסור ב ההליךאת ההצעות בהתאם לתנאי  .5.1
יש בלבד, " שיווק ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר למתן שירותי 12/18מכרז מס' יירשם: ״

בתיבת המכרזים במשרדי  בדיוק 12:00 בשעה 8201.07.03עד ליום לשלשל לתיבת המכרזים 
  .ירושלים סמוך לאיצטדיון טדי 1החברה  היכל הפיס ארנה ירושלים, רחוב דרך בנבנישתי 

ת מועד האירוע והצורך להתחיל מובהר כי מועד הגשת ההצעות נקבע למועד זה עקב סמיכו
 בשיווק ומכירת הכרטיסים בטווח זמן מיידי, כמתואר לעיל.

 
ולא תידון לא תוכנס לתיבת המכרזים, תושב למגיש הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור  .5.2

 כלל.
 

 , מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,ההליךשל מסמכי  הצעתו בקובץ מקורי את יגישהמציע  .5.3
 הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.תוספת או 

)למעט השלמת  ההליךערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי 
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או,  חברההפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה
לראות את הצעתו כאילו הוגשה , או לתקן את הצעתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את  חברה. בכל מקרה )גם אם הללא הסתייגות כאמור
 .וכפי שנמסר למציעים חברה, אשר הוכן ע"י הההליךהצדדים הנוסח של מסמכי 

 

 .חשבונית מס כדיןכנגד המצאת  כדין, אשר ישולם מע"מ כוללותבזה, כי הצעות המחיר  מודגש .5.4
 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  .5.5
וח אדם, , לרבות כההליךעל פי תנאי  במתן השירותים, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות הרגילות

 .מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב , אחריות ושירותציוד, כלי רכב, ביטוחים

 

או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת  בדוארההצעה  חמשלו  .5.6
, מכל סיבה שהיא, בתיבת תמצא א, והצעה שלההליךהמכרזים, אינם עונים על דרישות 

 .בהליךהמכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות 
 

. בהליךגשת הצעות )תשעים( ימים מהמועד האחרון לה 90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .5.7
נוספים והמציע  )שישים( ימים 60תוקף ההצעה למשך  תהא רשאית לדרוש את הארכת החברה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 

ו/או באמצעות פרסום  רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה למשתתפים החברה .5.8
 .הודעה על כך באתר החברה

 

, ובכלל ההליךולכל האמור במסמכי  ההליךכל תנאי המשתתף הסכמתו לע בהגשת הצעתו מבי .5.9
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 הבהרות ושינויים .6
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 חתימה: _____________

 

 

, באמצעות  לחברהציעים להפנות יהיה רשאי כל אחד מהמ 12:00בשעה  2018.06.01עד יום  .6.1
בדואר אלקטרוני לפי הכתובת:  ,גב' רוית יצחקי, אל שאלות הבהרה בכתב
yzravit@jerusalem.muni.il באתר האינטרנט של החברה תופץ הודעה  בהליך. ככל שיהיו שינויים

 .ההליךוהיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
להגשת  ךלהיערמובהר כי תשובות יפורסמו בו ביום באתר החברה על מנת לאפשר למציעים 

 ההצעה במועד הקבוע לעיל.
 

 :בלבד, בפורמט להלן WORDאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ את ש .6.2

 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

 
לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה,  תהא חייבת לענותלא  החברהיודגש, כי  .6.3

 המוכתבים לעיל.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -לכל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בע .6.4
 . החברהתחייבנה את  –בכתב 

 
 אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו. החברהכן יודגש, כי  .6.5

 
, להכניס שינויים ותיקונים בהליךרשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות  החברה .6.6

תתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשההליךבמסמכי 
ו/או באמצעות  ההליך, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי ההליךחלק בלתי נפרד מתנאי 

 ידו להצעתו.-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלאתר האינטרנט של החברה
 

 שמירת זכויות .7
 

רשאים לעשות כל  לא יהיו בהליך, והמשתתפים לחברהשמורות  ההליךכל הזכויות במסמכי  .7.1
 זה.  הליךאלא לצורך הכנת והגשת הצעה ב ההליךשימוש במסמכי 

 

 ברה להזמין את מלוא הכמויות ו/אוזה משום התחייבות של הח הליךבתוצאות  לראותאין  .7.2
 זה.  הליךמרביתן מהמציע/ים שיקבע/ו כזוכה/ים ב

 
להעניק למי שנקבע/ו כדי להטיל על החברה חובה או  הליךזוכה/ים כלשהו/ם ב בקביעתאין  .7.3

 כזוכה/ים זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו. 
 

 הליךתהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו ב החברה .7.4
 בהתאם לתנאי ההסכם. 

 

 בחינת ההצעות .8
 

 כמפורט להלן:בשני שלבים תעשה  הליךבחינת ההצעות ב .8.1
 

עמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים בדיקת שלמות הצעת המציע ו – שלב א' .8.1.1
 .הליךאשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של ה

 

ת המכרזים בהתאם לפרמטרים ניקוד הצעות המשתתפים על ידי וועד– שלב ב' .8.1.2
 :שלהלן

mailto:yzravit@jerusalem.muni.il
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 חתימה: _____________

 

 
הניקוד  הנושא

 המירבי
 אופן בחינת הניקוד

אחוז הצעת מחיר ל
מהכנסות ממכירת 

ד חוצות לירי כרטיסים
 היוצר

לאחוזים הצעת מחיר  (1מסמך ב')על המציע להציע במסגרת  100
לפי המדרגות הקבועות , ליריד חוצות היוצר ממכירת כרטיסים

 .1להלן ובמסמך ב'
לצורך מתן  תכלול את מלוא עלויות המציעחיר לאחוזים הצעת המ

וההסכם, לרבות  הליךמסמכי המלוא השירותים באירוע, כמפורט ב
, אמצעים נלווים, עלויות כוח אדם, שירותי המציעות כל עלוי

  וכל אישור הנדרש על פי כל דין וכיו"ב. ביטוח, השכרת ציודעלויות 
למען הסר ספק, מובהר כי על המציע לכלול בתוך הצעת המחיר 

את כל הוצאותיו ועלויותיו, בין ישירות ובין עקיפות,  לאחוזים
 ולהלן. במסגרת מתן השירותים כאמור לעיל

 
 על המציע להציע הצעת מחיר כמפורט להלן:

 ממכירת  ₪ 3,000,000 עד לגובה שלהכנסה אחוז מ
. מובהר כי על "(המדרגה הראשונהכרטיסים )להלן: "

 .בלבד %6-ל %4המציע להציע אחוז בין 

 ועד לגובה של ₪ 3,000,001החל מסך של הכנסה אחוז מ 
דרגה המממכירת כרטיסים )להלן: " ₪ 4,200,000

 %8-ל %6. מובהר כי על המציע להציע אחוז בין "(השניה
 .בלבד

 ממכירת  ₪ 4,200,001 של מעל לסךהכנסה אחוז מ
. מובהר כי על "(השלישיתהמדרגה כרטיסים )להלן: "

 .בלבד %10-ל %8המציע להציע אחוז בין 
 

 יובהר כי כל הסכומים לעיל כוללים מע"מ.
 

כל מדרגה, תביא לפסילת כל חריגה מהאחוזים הקבועים בגין 
 הצעת המציע, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 
 3-נקודות ל 50נקודות, וסך הכל  16.66בגין כל מדרגה ינתנו 

ולות במדרגה )בגלביותר  הצעת המחיר הנמוכה המדרגות, כאשר
תזכה את המציע בניקוד המירבי ויתר האחוזים הקבועים לעיל( 

 , לפי הנוסחה הבא:ביחס אליו המשתתפים יקבלו ניקוד

  מדרגה ראשונה 

 ( 6 -) אחוז ההנחה  * 16.5 = ניקוד המדרגה

  שניהמדרגה  

 ( 8 -) אחוז ההנחה  * 16.5 = ניקוד המדרגה

  שלישיתמדרגה  

 ( 10 -) אחוז ההנחה  * 16.5 = ניקוד המדרגה
 

 

 ככלל תבחר ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר כמפורט לעיל. .8.2

 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או  .8.3
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין  הליךבמסמכי ה

ו/או להשלמתה ע"י ועדת  לגרום לפסילת ההצעה יםכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולמב
 .תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים המכרזים ו/או לכל
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 חתימה: _____________

 

 

זה, עלול לגרום לפסילת  הליךאי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות  .8.4
או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת  ההצעה

 .המכרזים
 

רשאית כל הצעה שהיא כזוכה, כן בת לקבוע אינה מתחיי למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .8.5
שלא  כן רשאית ועדת המכרזים. ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

להחליט לקבל לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים 
יספק רק  תפיםמהמשת, כך שכל אחד משתתפיםמספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר 

 -לא תהא למשתתף כל דרישה כי בהצעה. מובהר בזאת מפורשות,  חלק מהשירותים כמפורט
עקב אי קיבול ההצעה או ביטול בקשר עם כל האמור לעיל ו/או מהחברה,  -כספית ו/או אחרת 

 .הליךה
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .8.6
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

עדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי ותה להוליך שולל את הוישכוונתו הי, או הליך
או על הנחות  הליךתכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ה

 ם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.בלתי נכונות או א
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .8.7
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם הצעתם, 

ר, לרבות לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמו
לבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו , וכן וכיו' מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים

לרבות עם חלק )תאימות, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים מ
, להציג בפועל את יכולות המערכת או מהמשתתפים בלבד(, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן

סדרי הדיון ורשימת המשתתפים  מערכת עצמה ע"י ועדת המכרזים )או מי מטעמה(.בחינת ה
 .עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים

 
שאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את ר, ועדת המכרזים הזוכהגם לאחר קביעת  .8.8

ת ועדת המכרזים לנהל מען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב אלו. הצעת
או כדי  הליךדרך שהיא מהאמור במסמכי ה בכלמו"מ כאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג 
 .לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו

 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  ועדת המכרזים .8.9

ועדת שלדעת  הליךת לסעיף מסעיפי המהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורט
 .מונע הערכת ההצעה כדבעי המכרזים

 
עדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, ו .8.10

ושל רשויות מקומיות וגופים  החברהכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של 
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא  החברהתהא רשאית  אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך,

 , ככל שיידרש.החברהומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .9
 

  .על כך הודעה בכתב ותימסר ל הליךב הזוכהעם קביעת  .9.1
 

ושיקים כמפורט  יצועאת ערבות הב שעות 48להעמיד תוך מתחייב  הליךהמציע שייקבע כזוכה ב .9.2
אישור על קיום . מובהר כי על הזוכה יהיה להעביר לחברה כמפורט בהסכם להסכם בנספח א'
 . כפי שיועבר על ידי החברה עם החתימה על ההסכםביטוחים 

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  9.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .9.3
יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו ולרבות אם לא המציא אחד או 

לגרוע מכל זכות זאת מבלי  הליךהחברה לבטל את זכייתו של הזוכה במהצעתו, תהא רשאית 
ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית 
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בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי עם כל מציע  הליךבמקרה זה להתקשר בנשוא ה החברה
 פי כל דין. -ו/או על הליךפי ה-על החברהלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה  .9.4
זכאית החברה א , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהוהחברהכאמור 

)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום  ₪ 1,000לסך של 
דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  9.2המועד הנקוב בסעיף 

 האישורים. 

 

 .  החברהידי -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .9.5
 

זה. יש לראות את  הליךרף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם המצו .9.6
כל מקרה של בזה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  הליך

בנסיבות  זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. הליךסתירה בין נוסח 
זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה  הליךנוסח שבהן לא ניתן ליישב בין 

 זה. הליךכנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב ב
 

 אישור תקציבי .10
 

, החברכפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים ב הליךמובהר בזאת כי קביעת זוכה ב .10.1
 .הליךאת הלבטל  חברה, רשאית ההליךל חברהובמידה וההצעה גבוהה מתקציב ה

 

הזמינם ו/או ל להזמין חלק מהשירותיםרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  חברהה תהיהכן  .10.2
עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב  םם, או לצמצם את היקפיבשלב

 . הליךהמאושר ולתוצאות ה
 

סוג ומין שהוא כלפי למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל  .10.3
 .חברה בזכויותיה אלובשל שימוש ה חברהה

 
 הליךביטול ה .11

 

 הליךאו לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת ל הליךרשאית לצמצם את היקף ה החברה .11.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא 

תי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בל
 באלה. 

 
אך לא חייבת  –תהא רשאית  החברהבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי  .11.2

 גם בכל אחד מהמקרים האלה:  הליךלבטל את ה -
 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .11.2.1
 שירותיםעבור הכמחיר הוגן וסביר  לחברהך ו/או מהמחיר שנראה המקצועי שנער

 ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים. הליךנשוא ה

 

ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  הליך, לאחר פרסום מסמכי ההליךהתברר לעורך ה .11.2.2
לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 

טו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או שהושמ
 בלתי שלמים.

 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .11.2.3

 בניסיון ליצור הסדר כובל.
 

ו/או למי מרוכשי מסמכי  הליך, לא תהא למי מהמציעים בהליךעל ביטול ה החברההחליטה  .11.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. החברהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  הליךה
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 חתימה: _____________

 

 

 הוראות כלליות .12

 
, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג לחברההתברר  .12.1

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  החברהאחר שהציג המציע כלפי 
 לבטל את הזכייה. –עה, ואם בחרה בהצעה כהצעה זוכה לפסול את ההצ החברה

 
, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות החברההם קניינה הרוחני של  הליךמסמכי ה .12.2

 שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. הליךבלבד. אין לעשות במסמכי ה
 

ובעים או הקשורים סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנ .12.3
 .בירושליםזה תהא לבתי המשפט המוסמכים  הליךל

 

 
        ______________ 
 ציון תורג'מן, מנכ"ל        
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 חתימה: _____________

 

 

 (1מסמך א) 
 מסמכי הערכה

 מסמכי הערכה 

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 1.2עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  - ניסיון .2

 
)שלושה מיליוני  ₪ 3,000,000, בהיקף של שירותי שיווק ומכירת כרטיסיםהמציע הינו בעל ניסיון ב

 ., אשר התקיימו בישראל2018-2011אירועים שונים )לפחות( במהלך השנים  5–, בלפחות"ח( לאירוע ש
 

לרבות: כאמור לעיל,  אירועים בישראל 5יפרט המציע אודות לפחות להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 
כרטיסים שנמכרו ושווקו, , כמות הי האירועיםשם המזמין, פרטי איש קשר מטעם המזמין, מועד

 ומידע כללי על האירוע היקף כספי של מכירת הכרטיסים
 

שם מזמין  האירוע
 האירוע

שם ותפקיד איש 
+ פרטי הקשר 
 התקשרות

מועד 
 האירוע

כמות כרטיסים 
 שנמכרו ושווקו

היקף כספי של מכירת 
 כרטיסים בש"ח 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

      

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

למסמכי  9.1.2לפרט בטבלה לעיל גם נסיון נוסף, לצורך ניקוד האיכות של ההצעה בהתאם לסעיף * יש 
 . הליךה
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 חתימה: _____________

 

 2.2עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  - עבודה מול רשויותשיווק לועדים וקבוצות ניסיון ב .3

 
, למסמכי ההליך 2.1במסגרת שירותי שיווק ומכירת כרטיסים שסיפק המציע בהתאם לתנאי סף 

-2011אירועים מרובי משתתפים, במהלך השנים  5-וק ומכר המציע כרטיסים לועדים וקבוצות בשיו
 כרטיסים לפחות בכל אחד מהאירועים. 10,000, בהיקף של 2018

 
אירועים שבהם ומכר המציע כרטיסים  5להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יפרט המציע אודות לפחות 

ם המזמין, פרטי איש קשר מטעם המזמין, מועדי האירועים, לועדים וקבוצות כאמור לעיל, לרבות: ש
 כמות הכרטיסים שנמכרו ושווקו, היקף כספי של מכירת הכרטיסים ומידע כללי על האירוע.  

  
שם מזמין  האירוע

 האירוע
שם ותפקיד איש 

+ פרטי הקשר 
 התקשרות

מועד 
 האירוע

כמות כרטיסים 
 שנמכרו ושווקו

היקף כספי של מכירת 
 ם בש"ח כרטיסי

   
 

   

   
 

   

   
 

   

      

   
 

   

 

 2.3עמידה בתנאי סף הקבועים בס'  - משרד המציע בירושלים .4
 

 במסגרתאשר יש להעניק בעיר ירושלים לתושבי העיר ולמבקרים בה היקף השירותים הנרחב  לאור
 .ירושליםשל העיר גבולותיה המוניציפליים חזיק במשרדים בלההמציע על מכירת הכרטיסים לאירוע, 

 
 כתובת המשרד: ________________, ירושלים

 
 .יש לצרף מסמך המעיד על זכויות במשרד כאמור

 
 

, ת"ז ___________, המורשה לחתום ולהתחייב מטעם המציע  __________אני הח"מ 

 1א'_________________, ח.פ/ ע.מ ______________, מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי על גבי מסמך 

 .נכונים לעיל הינם 

 
_________________    _________________ 

 וחותמת המציעחתימת          המצהירחתימת  

 אישור עו"ד

__________  /גב'הופיע בפני מר ___________עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום   __________אני הח"מ 

האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

______________ 
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 חתימה: _____________

 

 (2מסמך א)
 תצהיר קיום דיני עבודה

 
 

 קיום דיני עבודהתצהיר 
 

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

. אני מצהיר/ה כי החברה העירונית אריאלשל  במכרז"( המבקש להגיש הצעה המשתתף" או "הגוף"

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהזה, משמעותם של המונחים " בתצהירי .2

תנאי לעסקה  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק 2בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף הנני מצהיר  .3

או  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2)כהגדרתו בסעיף זיקה אליו 

או  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -

(, אולם במועד האחרון להגשת 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 , חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.הליךעות בהצ

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

צהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל לה
 וחתם עליו בפני.

 
                 

__________________________                                               __________________             
 חותמת + חתימת      עו"ד                                                                             תאריך        
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 חתימה: _____________

 

 

 (3מסמך א) 
 היעדר קרבהתצהיר 

 
 לכבוד 

 החברה העירונית אריאל
 
 

 לעובד חברת אריאל או לדירקטור בחברת אריאלבדבר היעדר קירבה  הצהרההנדון: 
 
עליו למסור אם יש לו קרוב משפחה לעובד בחברת אריאל או חברת אריאל מביאה לידיעת כל מציע כי  .1

בן זוג, הורה, בן  –"קרוב" לצורך זה פירושו . לדירקטור בחברת אריאל או שותף או סוכן בקרב הנ"ל
 .או בת, אח או אחות

 
מטרתה של ההצהרה בדבר קרוב משפחה היא למנוע התקשרות שבין מציע לבין אריאל אם קיימת  .2

ין המציע או תאגיד שבשליטתו לבין עובד או דירקטור בחברת אריאל לצורך האמור קרבה משפחתית ב
תאגיד בשליטת מציע הוא אם לאותו מציע שלו קרוב כאמור חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

 .שהוא מנהל או עובד אחראי בו
 
החברה, מצהיר ידי -שפורסם על הליךהמעוניין להשתתף ב אני הח"מ _____________בהתאם לכך   .3

 :ומתחייב בזאת כדלקמן
 

( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מחק את המיותרבין חברי דירקטוריון אריאל יש/אין ) .3.1
 .סוכן או שותף

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחד מאלה המוגדרים  .3.2
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן  10חלק העולה על במונח "קרוב" כאמור לעיל 

 .בו כמנהל או עובד אחראי
 .זוג, שותף או סוכן העובד באריאל-( לי בןמחק את המיותריש/אין ) .3.3
ידוע לי כי ועדת המכרזים של חברת אריאל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  .3.4

 .מסרתי הצהרה לא נכונה כאמור לעיל, או אם
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3.5

 
 

  ולראיה באתי על החתום :
 

 ____________________  שם המציע :
 

 ____________________  תאריך :
 

 ____________________ חתימת המציע :
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 חתימה: _____________

 

 

 (4מסמך א) 
 אי תיאום הצעותתצהיר 

 
 תצהיר

אני הח"מ ________________________ מס ת"ז ____________ נושא משרה ב________________ 
 "( מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתףמספר זיהוי _______________________ )להלן: "

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  ההצעה הוגשה על ידי המשתתף באופן .2
 פוטנציאלי אחר.

 הצעת המשתתף לא הוצגו בפני כל משתתף אחר בכוח או בפועל. .3

 זה. הליךהמשתתף לא היה מעורב בניסיון להניא גוף אחר מלהגיש הצעות ב .4

 וכה יותר מהצעת המשתתף.המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמ .5

 המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

הצעת המשתתף מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם משתתף אחר )בכוח  .7

 זה. הליךב )או בפועל

 במקום המתאים  Vיש לסמן 

 ת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, נא פרט:המשתתף לא נמצא כרגע תח .8
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

העסקיים, לרבות עבירות של המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים  .9
 תיאומי מכרזים.

 אם כן, אנא פרט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 יע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להג

 
____________        ___________     ____________    ___________     __________ 

 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר       
 

 
 אישור

 
ר, כי ביום _____________ התייצב בפני מר אני החתום מטה, עו"ד / רו"ח _______________ מאש

_______________ הנושא תעודת זהות שמספרה ___________ והמוסמך להתחייב בשם 
__________________  מספר זיהוי ________________ והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפני ת.ז. 

ה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כול
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
______________________                               ________________________ 

 תאריך                                                           שם מלא + חתימה +  חותמת                                               
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 חתימה: _____________

 

 

 
 

 הצהרת המשתתף
מכרז מס' מגישים בזאת הצעתנו ב, הליךאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ה

  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: למתן שירותי שיווק ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר 12/18
 

על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  הליךכי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ה ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

 התאם לכך ביססנו את הצעתנו. העבודה וכי בהכרוכות בביצוע הוצאות ההמשפיעים על 

 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי  הליךו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי ה החברה

או דרישות המבוססות על אי ידיעה ולא נציג כל תביעות  הליךאנו מסכימים לכל האמור במסמכי ה
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 



השירותים אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע  .3
.הליך, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי ההליךהעבודות נשוא הו

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ו הליךאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .4

ו/או ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך  הליךה
עדת ל את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לועדת המכרזים עלולה לפסואישור מן המפורטים דלעיל, ו

זים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך המכר
נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע 
העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות 

יה ואף לפסול את ההצעה. עינ

 
 .בלא כל הסתייגות הליךלבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים באנו מקבלים על עצמנו  .5

, הננו מציעים להעניק את השירותים נשוא הליךבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי ה
  .1בנספח ב'על ידינו  יםהמוצע לאחוזיםבתמורה  הליךה

 
הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6

אם  ואנו מתחייבים לעשות כן, הליךמנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי ה
   .הליךנזכה ב

 

ע את השירותים נשוא תתקשר איתנו בהסכם, נבצ והחברה הליךהננו מתחייבים כי במידה ונזכה ב .7
 .בשלמות ךהליה

 
זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא  הליךכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת  .8

 הוזכרה במפורש במסמך זה.

 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .9

 

יום )תשעים(  90תקפה במשך ותהא  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  החברהידוע לנו, כי . הליךמהמועד האחרון להגשת הצעות ב

, ( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתושישים) 60למשך 
  כל דין. פי -עלו/או  הליךפי ה-על החברהוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 
חוזרת, כאמור  -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .11

 מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 
 לביניכם. 

 ב'מסמך  
 הצהרת המשתתף
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 חתימה: _____________

 

 

 מציא את כל המסמכים נ שנידרש לכך על ידכם, כי במועדהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .12
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,הליךלהמציא בהתאם למסמכי הנו והאישורים שעלי

 . , ובהתאם למועד שיקבע על ידהו/או כל מסמך שתדרוש החברה והאישור על עריכת ביטוחים
 

והננו מוותרים  הליךכלולים במסמכי הבעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים ה .13
ו/או הוראה הכלולים  הליךסופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ה בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו. הליךב
 
 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 
 

 פרטי החותם מטעם המציע :
 

 _________________ ת.זמשפחה______________  שם פרטי _____________
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 

  תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
 
 

 אישור עו"ד לתאגיד
 

_____ )להלן: אני הח"מ _______________________,רו"ח / עו"ד של ____________________
"( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על הצעה זו דלהלן ועל כל יתר מסמכי המשתתף"
________________ ת.ז.  -וההצעה ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו הליךה

על פי  _____________ בשם המשתתף, כי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים
 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. הליךכל דין לחתימת המשתתף על ההצעה ל

 
      ___________________ 

  רו"ח /עו"ד                       
 
 

 אישור עו"ד לאדם פרטי
 

_ אני הח"מ __________________,רו"ח / עו"ד של ___________________ ת.ז. _____________
"( מאשר בזה כי ביום ____________ חתם בפני המשתתף על הצעה זו דלהלן ועל כל המשתתף)להלן: "

וההצעה וכי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי כל  הליךיתר מסמכי ה
 .הליךדין לחתימת המשתתף על ההצעה ל

 
      ___________________ 

  רו"ח /עו"ד                       
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 חתימה: _____________

 

 

 הצעת המשתתף
 
 

אנו הח"מ  __________________ מספר זיהוי _____________________, המשמשים כמורשי 
חתימה של ____________________, מספר זיהוי __________________, לאחר שקראנו את 

 גישים את הצעתנו הכספית כדלקמן:וחתמנו על ההצהרה שבמסמך ב' לעיל, מ הליךמסמכי ה
 

 שיווק ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצר

  אחוזים )ובמילים:  - ממכירת כרטיסים  ₪ 3,000,000הכנסה עד לגובה של עבור ______
 _____________ אחוזים(

 בלבד %6-ל %4מובהר כי על המציע להציע אחוז בין 

  ממכירת כרטיסים  ₪ 4,200,000ובה של ועד לג ₪ 3,000,001הכנסה החל מסך של עבור - 
 ______ אחוזים )ובמילים: _____________ אחוזים(

 בלבד %8-ל %6מובהר כי על המציע להציע אחוז בין 

  אחוזים )ובמילים:  -  ממכירת כרטיסים ₪ 4,200,001הכנסה מעל לסך של עבור ______
 _____________ אחוזים(

 בלבד %10-ל %8בין מובהר כי על המציע להציע אחוז 
 
 

 הליךמפורטים במסמכי הידוע לנו כי במסגרת הצעת המחיר לעיל כלול כל פריט ו/או שירות ו/או עבודה ה
 . ו/או ההסכם

ו/או את מחיריהם  יםמוסמכת לקבוע ולהגביל את כמות הכרטיסים שימכרו באירועידוע לנו כי החברה 
 .על כל טענה ו/או תביעה בנדוןוזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואנו מוותרים 

לצורך מתן  ינו והוצאותינואת מלוא עלויות תללוכ לאחוזים כמפורט לעילהצעת המחיר אנו מצהירים כי 
, אמצעים נלווים, השירותיםוההסכם, לרבות עלויות כל  הליךמלוא השירותים באירוע, כמפורט במסמכי ה

 ר הנדרש על פי כל דין וכיו"ב. עלויות כוח אדם, עלויות יועצים, רישוי וכל אישו
אנו מצהירים כי בתוך הצעת המחיר כלולות כל הוצאותינו ועלויותינו, בין ישירות ובין עקיפות, במסגרת 

 מתן השירותים כאמור לעיל ולהלן.
 

 :הערות

, ובהתאם למגבלות אחוז יהא עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרוניתבאחוזים. ה ויינתנהמחירים  .1
 .עילהקבועות ל

 .כנגד הגשת חשבונית מס כחוקכדין שישולם  המחירים כוללים מע"מ .2

 
 

_______________ 
 חותמת וחתימת המציע

 1מסמך ב' 
 הצעת המשתתף
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 חתימה: _____________

 

 

 
 מסמך ג' 

 ההסכם

 
 חוזה התקשרות

 8201שנת  __ביום ______ לחודש  בירושלים שנערך ונחתם

 

 -בין-

 ת בע"מלתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויו החברה העירונית אריאל

 , ירושלים1דרך בנבנישתי 

 "(החברה": )להלן 

 ;מצד אחד     

 -לבין-

 ________________________שם: 

 _________________________ח.פ: 

 _________________________כתובת:

 "(הקבלן" :להלן)

 ;מצד שני            

י הבינלאומי לאמנות ולאומנות, יריד  'חוצות היוצר',  היריד המסורתוהחברה מפיקה את  - הואיל
בבריכת הסולטן  2018באוגוסט  6-18, יתקיים בין התאריכים 42-ההנערך זו השנה 

", האירוע ימועד"-" ומקום האירוע", "האירוע)להלן: " ובחוצות היוצר בירושלים
 ;(בהתאמה

 
וע )להלן: לקבלת הצעות לשירותי שיווק ומכירת כרטיסים לאיר מכרזפרסמה  והחברה - והואיל

 הגיש הצעה בהליך; והקבלן" בהתאמה( השירותים"-" והליךה"
 

החליטה ועל בסיס הצעתו,  קבלן, על בסיס הצהרותיו של ההחברהוועדת המכרזים של  - והואיל
 ; הליךלבחור בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה ב

 
תמורה ובמועדים והקבלן התחייב לפעול בכל הנוגע למתן השירותים על פי הסכם זה, ב - והואיל

 ;הקבועים בו
 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך
 

 מבוא .1
 

 .ת תנאיוקובחז חלק בלתי נפרד הימנו הזה מהוו להסכם המבוא .1.1
 .זה לפיהן הסכם באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסעיפים כותרות .1.2
  כם ויקראו יחד עימו.הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההס .1.3

 .הוראות טכניות כלליות –א' נספח .1.3.1

 נוסח אישור על קיום ביטוחים. – ב'נספח  .1.3.2

 .נוסח ערבות ביצוע – ג'נספח  .1.3.3

 

  קבלןה הצהרות .2
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 חתימה: _____________

 

 :בזאת כדלקמן מצהיר קבלןה
   

וברשותו כוח "( השירותים)להלן: " ם כהגרתם לעילשירותיהבמתן והידע  כי הוא בעל ניסיון .2.1
 בתנאי הסכם זה על נספחיו. המימון והיכולת לבצע את השירותים ,האדם, האמצעים

 

הוא יספק את השירותים בצורה מעולה ומקובלת, ויעשה כל פעולה שנדרשת באופן סביר  .2.2
מקבלן בעל אמות מידה הגבוהות ביותר הקיימות בשוק, לשם הספקת השירותים ברמה 

חייב לעשות את כל ההכנות ובמקצועיות הנדרשים, על פי הסכם זה, בתוך כך, הוא מת
הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונה 

 .  החברההמלאה של 

 

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות  .2.3
 ויות צד שלישי כלשהו.כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכו/או  הסכם זה

 
ם על פי דין ישיתרים הדרויש בידיו, ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות והה .2.4

לביצוע השירותים על ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש לביצוע השירותים. מבלי לגרוע 
כל תקופת  יב, כי יוודא, כי לאורךוהצהרתו האמורה, הוא מצהיר ומתחי מתוקף התחייבויותיו

ההסכם, יחזיק בכל הרשיונות וההיתרים, ויעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למתן 
לפי המקרה ובכפוף להוראות  -השירותים על פי הסכם זה, לרבות בכל הקשור לבטיחות, הכל

 הסכם זה. 

 

שירותים שעליו קיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לכי קרא את ההסכם על נספחיו ו .2.5
, חשיבות ו, להיקפלאירועלגורמים השותפים  ביחסכי הוא מכיר את הדרישות . חברהללהעניק 

פרטי השירותים הנדרשים בהסכם זה וכי  לו נהירים כיהעמידה בלוחות הזמנים והתקציבים, 
מיומנות  ,קפדנות, יעילותבהשירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו  אתהוא מסוגל לבצע 

 .החברהן רצולשביעות ו

 
ן את צרכי החברה והם ברורים לו והוא מצהיר שהשירותים והעבודות שיספק במסגרת כי בח .2.6

והסכם זה ולצורך כך קיבל  הליךהסכם זה עומדים בדרישות וצרכי החברה כאמור במסמכי ה
את כל התשובות והמידע הנחוצים לו מהחברה ועל כן לא יהיו לו כל תביעה או טענה כלפי 

 החברה.
 
נות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת כי ידוע לו שאי נכו .2.7

במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול  החברהפרטים יזכו את 
 .החוזה ותשלום פיצויים

 

  קבלןהתחייבויות ה .3
 
 :בזאת כדלקמןמתחייב  קבלןה
   

 בנספח א'לרבות כל פעולה המנויה  באירוע השירותיםכי יבצע כל פעולה הצריכה לצורך מתן  .3.1
, לשביעות רצונה המלא של , הסכם זה ונספחיובמסמך ב' להליךובהתאם להצעתו כמפורט 

 .החברה

 

הקבלן מתחייב לדווח באופן שוטף לחברה על התקדמות מתן השירותים, למסור כל מידע  .3.2
חייב הקבלן להענות שידרש על ידי החברה מיידית עם קבלת הדרישה כאמור. כמו כן, מת

 ולמלא אחר כל דרישה של החברה בתחום מתן השירותים.
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הינם דרישות מזעריות נדרשות,  'שבנספח אר ספק כי המפרטים והדרישות סמובהר למען ה .3.3
לפי הצורך והעניין יוסיף עובדים, ציוד וכן יעשה כל פעולה אחרת לצורך מתן  הקבלן

 .במסגרת האירועהשירותים באופן מושלם 
 

וכי ימסור  תוך יחסי אמון מרבייםו/או מי מטעמה  החברהכלפי ביושר ובנאמנות  כי ינהג .3.4
  .למתן השירותים, על כל דבר ועניין הנוגע ושלםמידע נכון  לחברה

 

ו/או על כל  החברהלבין  ובינעלול להיווצר  אשרודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים כי י .3.5
עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו  מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או

 על פי הסכם זה. 
 

 

 התמורה .4

 

, החברהלשביעות רצונה המלא של ו בהתאם לתנאי ההסכםבאירוע  תמורת ביצוע השירותים .4.1
כמפורט  ההליךהגיש במסגרת בהתאם להצעת המחיר שהחברה לקבלן את התמורה, תשלם 

 .להצעת הקבלן 1במסמך ב'

 

 
, רה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליותהתמו .4.2

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי החוזה בשלמות ומהווה כיסוי מלא 
 , רישוי והיתרים, אחריות וכל הדרוש לשםהקבלן, לרבות ביטוחי הקבלןלכל התחייבויות 

 .לפי הסכם זהן הקבלביצוע התחייבויות 

 

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו  .4.3
תנכה  החברהוישולמו על ידו. הקבלן בעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על 

טלים יכל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים ה לקבלןמהסכומים המגיעים 
 לקבלןלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום ותש

 

 
 תקופת ההסכם .5

 

זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם  חברהמובהר כי ל .5.1
ללא שיהא צורך בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה, למסור את 

 ביצוע השירותים לאחר.
 

להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל  החברהגרוע מזכות אין באמור לעיל כדי ל .5.2
נהג במירמה ותוך  קבלןמקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי ה

 בביצוע השירותים. החברההפרת אמון 

 

 העדר יחסי עובד מעביד .6

מי מעובדיו ו/או  ןקבלבין ה ליצורמצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי  קבלןה .6.1
למתן ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהגופים ו/או האנשים עמם יתקשר בקשר  מי מטעמו ו/או 

מעביד בכל -יחסי עובד החברהלבין האירוע ובכלל, ו/או בקשר עם  השירותים נושא הסכם זה
 הסכם זה. ב השירותיםהנוגע למתן 
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שיועסקו על  מיכם לגבי עובדיו ו/או אחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההס ימלא קבלןה .6.2
כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב, בין אם הסכם  לפיבביצוע השירותים לפי הסכם זה,  ידו

כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד  ביצועקיבוצי או הסכם אחר, לרבות 
לעובדיו שכר הוגן,  ןקבלהישלם כמו כן, על פי חוק.  בניכוייםוכל התשלומים שמעביד חייב 

 .שאינו נופל משכר המינימום

 

, וכן לכל ספקי המשנה מטעמו, כי הינם עובדים ובעתידבהווה  ויודיע לכל עובדי קבלןה .6.3
 .החברה ו/או של ספקי המשנה, ואינם עובדי קבלןהומועסקים במסגרת הארגונים של 

 

והם  החברהשל עובדים אצל  זכויותו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה  קבלןתהיינה ל לא .6.4
/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ולא יהיו זכאים לכל פיצוי 

 מכל סיבה שהיא. הפסקתוביטולו ו/או סיומו ו/או 

 

כפי שבאה לידי ביטוי  המפורשותלגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים  מבלי .6.5
בטענה כי שררו יחסי עובד  שמקורומועד כלשהו לשלם תשלום ב החברהבהסכם זה, תידרש 

מיד עם דרישה בגין  החברהאת  קבלןה ישפהו/או למי מטעמו,  קבלןלבין ה החברהמעביד בין 
 .דעו" טלרבות הוצאות ושכ" כאמורלשלם  החברהכל שסכום שתידרש 

 

 וביטוח לנזקים ושיפוי אחריות .7

 

 ם נשוא הסכם זהשירותיהמתן האחראי הבלעדי על  הינו קבלןהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.1
ו/או למי  לחברהיהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  קבלן. הבאירוע
 קבלןמעשה או מחדל של הביצוע הסכם זה ו/או מו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מ המטעמ

 על פי הסכם זה. קבלןת הו/או מי מטעמו ו/או ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויו

 

לא תהיה אחראית בצורה כלשהי  מטעמהו/או מי  החברהמצהיר בזאת כי ידוע לו כי  קבלןה .7.2
על פי הסכם זה ומתחייב לפצות  השירותיםלנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן 

ה או מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביע וא/ו החברהולשפות את 
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמה, לרבות 

 קבלןתודיע בכתב ל שהחברהההוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם, והכל בכפוף לכך 
בהליכי ההגנה כנגד תביעה ו/או הדרישה כאמור ותאפשר לו להשתלב  על דבר התביעה ו/או

 דרישה כאמור.
 

לנזקים  אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנה ןקבלה .7.3
לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם, במישרין או בעקיפין, קיום 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה

 

 ביטוחים .8

 כנספח ב' מצורףה נספח הביטוחהוראות הביטוח שיחולו על הספק הינן בהתאם להוראות  .8.1
 חלק בלתי נפרד הימנו. הלהסכם זה והמהוו

 

מובהר כי אין בעריכת הביטוחים כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן כמפורט בהסכם זה  .8.2
 ו/או אחריותו על פי כל דין.

 

 

  סודיות .9
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ו/או  וו/או לעובדי ו/או אשר יגיעו לידיו ושמידע ומסמכים אשר בידי ומצהיר כי ידוע ל קבלןה .9.1
וא הינם סודיים וה םהסכם זה ו/או בקשר עמ פיעל  ותוך כדי ביצוע התחייבויותיו למי מטעמ

המועסקים בביצוע  וסעיף זה לידיעת עובדי ולהביאמתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד 
 עבודות הקשורות בהסכם זה. 

 

הטיפול בו  בקשר עם הסכם זה מיד בתום ולכל מסמך שנמסר  לחברה זירמתחייב להח קבלןה .9.2
 לצורך הסכם זה. 

 

המידע והמסמכים  סודיותישמרו על ידו וכל עובד המועסק על  ואמתחייב כי ה קבלןה .9.3
מתחייב ו לפי הסכם זה מטעמושיגיעו לידיו ו/או למי  והכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו א

 או  יעגכל אדם כל ידיעה שת לידיעתלשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא 
במהלך, בטרם או עקב ביצוע השירותים  וו/או למי מטעמ וו/או למי מעובדי ואלישהגיעה 

מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת  קבלןתקופת ההסכם. הלאחר 
 , ככל שתהא כזו. ההסכם

 

ת על תהיה התנגדות ו/או השגו ישראלו/או למשטרת  ולחברה, קבלןשיועסק על ידי ה גורם .9.4
 . במתן השירותים נשוא הסכם זה קבלןהמשך העסקתו, לא יועסק על ידי ה

 

לחוק  118לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף התחייבויותיו כי אי מילוי  בזאת מצהיר קבלןה .9.5
 . ולידיעת עובדי זהסעיף  הוראותוכי יביא הוראות החוק ו 1977 – ז, התשל"העונשין

 

 האירוע ביטול .10

 

כל אם נגרם על ידי  ההסכםאי קיום הוראה מהוראת הסכם זה לא ייחשב כהפרת  איחור ו/או .10.1
פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת הצדדים, לרבות, שביתות, הפרות סדר, מרי אזרחי, 

אשר אינם מאפשרים את  , אסון טבערעידת אדמהאבל לאומי,  ,מלחמה, מבצע צבאי, מרד
ו על האירוע של היודיע מיד למשנבתנאי שהצד המפר , וזאת בו נדרשו השירותים קיום האירוע

 כוח עליון. 

 

ו/או מי  קבלןמפאת כח עליון, ביטול האירוע כאמור לא יזכה את ה יבוטלככל שהאירוע  .10.2
 .לעיל 5.2למעט כמפורט בסעיף מטעמו בכל תשלום ו/או פיצויים 

 

שר יאפשרו את א מתאימותיקבע בהסכמים בינו לבין ספקי המשנה מטעמו הוראות  קבלןה .10.3
לא תישא בכל תשלום עבור  החברהביטול ההתקשרויות במקרים של כוח עליון, כאמור לעיל. 

עם ספקי משנה כתוצאה מביטול האירוע מחמת  יוהתקשרויות בשל קבלןהוצאות שנגרמו ל
 כוח עליון. 

 

 

 

 הסבת ההסכם  איסור .11

 

הסכם זה, כולם או מקצתם לכל  פיאינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על  קבלןה .11.1
 ובכתב.  מראש החברהצד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת 

 

 זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. סעיףמסירה או העברה בניגוד להוראות  כל .11.2
 

 בשעבוד כלשהו. אסורותלפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן,  קבלןשל ה זכויותיו .11.3
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 בטיחות .12

, בהתאם להוראות כל דין אג כי כל מי מטעמו יקיים את כלל הוראות הבטיחותיקיים ויד קבלןה
 .לרבות כל הוראה שיקבל מהחברה ו/או יועצי הבטיחות מטעמה

 

 ותרופות הפרה .13

 2תוך ולא תיקן ההפרה  יסודיתהסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא  קבלןה הפר .13.1
זכאית לבטל הסכם זה לאלתר,  החברהתהא  החברה,לאחר שקיבל דרישה לכך מאת  ימים

 פי כל דין. ועלזאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה 
 

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא  קבלןאת ה ישחררוגביית פיצויים בכל דרך אחרת לא  .13.2
ו/או  גורם אחרולהתקשר עם  קבלןההתקשרות עם ה אתלבטל  החברהיגרעו מזכותה של 

 . הדעתרך אחרת על פי שיקול לפעול בכל ד
 

לבדו בכל נזקיו  קבלן, ישא הקבלןהל שיסודית  הבשל הפר 13.1ההסכם כאמור בסעיף  בוטל .13.3
חתומות כלפי צדדים ה מהתחייבויותיוכתוצאה מביטול ההסכם, לרבות הוצאותיו הנובעות 

 שלישיים. 
 

בשל הפרת חוזה(, החוזים )תרופות  בחוקכמשמעה  תוגדריסודית"  הפרההסכם זה " לצרכי .13.4
 :הבאיםוכן בכל אחד מן המקרים  1970-אהתשל"

 
 ;קבלןידי ה עלמידע מהותי  גילוי  אי .13.4.1

 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-של אי גילוי .13.4.2

כונס נכסים  שמונהנכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או  קבלןה .13.4.3
 ;קבלןלק זמני או קבוע או לחלק מרכושו, או שמונה מפר וזמני או קבוע לרכוש

, קבלןותוך מתן הודעה מוקדמת ל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחברהיתברר  אם .13.4.4
המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי  יהיהכי עקב הוראות שבדין 

 אפשרי.

הסתלק ו/או לא עמד בלוחות הזמנים ו/או  שהקבלןהחברה להנחת דעת הוכח  .13.4.5
צא לא מתאים ו/או לא כשיר לביצוע השירותים , ו/או נמתרשל בביצוע החוזהה

 בהסכם

ו/או מי מטעמו האירוע לא יכול  קבלןאם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של ה .13.4.6
 להתקיים באופן סביר  ובטוח. 

 הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה. קבלןה אם .13.4.7

 

 

 

 ובטחונות ערבות ביצוע .14

 

ותיו של הקבלן במהלך תקופת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להבטחת קיום התחייבוי .14.1
 יעמיד הקבלן ערבות ביצוע בסך של   עהבטחת ביצוע השירותים באירו ההתקשרות לרבות

 .מתום האירוע חודשים 3להסכם זה ולתקופה של  ג'נספח בנוסח  ₪ 50,000

 

 

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן ו/או חילוטן  .14.2
חוזה העל פי  וממילוי התחייבויותי הקבלןבלבד. מתן הערבות אינו פוטר את  הקבלןל יחולו ע

נזקים  קבלןלא יהוו לגביה מניעה לתבוע מההחברה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע״י 
 ו/או הפסדים נוספים.
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הקבלן במקרה בו חולטה הערבות, כולה או חלקה, אשר לא לוותה בביטול ההסכם, ימציא  .14.3

 ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות 7ות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך ערב
 חולטה.

 
בנספח בנוסף על האמור לעיל ימציא הקבלן לחברה בטחונות בסכומים ובמועדים הקבועים  .14.4

 .א'
 

לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה והבטחונות המצאת הערבויות  .14.5
 של החוזה.הפרה יסודית 

 

 עניינים ניגוד .15

 

בדבר איסור ניגוד  והמגבלותמצהיר בזה כי הוא ו/או מי מטעמו מכירים את הכללים  קבלןה .15.1
 מתן השירותיםביחס עם  ענייניםעניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד 

 ו/או מי מטעמו. קבלןה שלנשוא הסכם זה 
 

עניינים. אם ובמידה וייווצרו  ניגודבלות בדבר איסור מתחייב לשמור על הכללים והמג קבלןה .15.2
על פי  החברהמתן השירותים באירוע של מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך 

מתחייב להודיע על כך  קבלן, המטעמוו/או מי  קבלןהסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס ל
 .לחברהמיידית 

 

 קבלןהמועסקים מטעמו, בני משפחה של  לרבות –ו/או מי מטעמו"  קבלןהסעיף זה, " לעניין .15.3
משפחה"  בניהינם בעלי עניין בהם. " משפחותיהם, עובדיו ומועסקיו או בני קבלןותאגיד שה

 .1968 – חבסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ" יפורשועניין"  בעל"ו
 

 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. סעיף .15.4
 

 : כללי .16
 

ונחתם על ידי מורשי  בכתבביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך שינוי ו/או  כל .16.1
 .חתימה של שני הצדדים

 

, יראו את הדרישות נספחיומקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין  בכל .16.2
 כמצטברות. קבלןהחלות על ה

 

להדריך, או ליתן לפקח,  לחברה זהמצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם  קבלןה .16.3
על ידו אלא כאמצעי להבטיח ביצוע  מהמועסקיםו/או לעובדיו ו/או למי  קבלןהוראה ל

/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו כל זכות ו קבלןהוראות הסכם זה במלואן וכי אין ל
לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם  בקשרלתשלומים, פיצויים או הטבות אחרות 

 , אלא על פי הסכם זה.יבות שהןבכל נס
 

בהתאם להסכם זה ו/או מכל  קבלןמהתהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה  החברה .16.4
הסכום, הכל לפי שיקול  לנכותו/או  קבלןבתשלומו ל תא חייבימקור אחר, מכל סכום שה

 . הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור קבלןתמסור ל החברה. החברהדעתה הבלעדי של 

 

לבית המשפט המוסמך  נתונההשיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה  מכותס .16.5
 .ירושליםבמחוז 
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הדבר לויתורו על זכויותיו  ייחשבמי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא  אם .16.6
 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.

 

  הודעות .17
 

 .הצדדיםר רשום לכתובות הודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדוא כל .17.1
 

 72נתקבלו על ידי הנמען תוך  כאילויחשבו  למכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ" כל .17.2
 .דברשעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של 

 

שעות, אם  24בתוך  מענהלהודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה  כל .17.3
להעברתה התקינה  הפקסימיליההרגיל, ונתקבל אישור מכשיר  שוגרה במהלך יום העסקים

 בשלמותה.
 

 באו הצדדים על החתום  ולראיה
 

_________________   _________________ 
 קבלןה                  החברה                        

 
 

 עו"ד הקבלן אישור
כי ה"ה _____________ ת.ז  אני הח"מ ____________, עו"ד מ.ר ____________ מאשר בזאת

_______________ מוסמך לחתום להתחייב בשם ________________ מספר זיהוי 
______________ ולאחר שהסברתי לו את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם, חתם על 

 הסכם זה בפני.
 

 _______________ 
 , עו"ד                             
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 ראות טכניות כלליות ומפרטהו –נספח א' 
 

 ודינו לגבי פרשנותו בסעיף מסעיפיו. מההסכםחלק בלתי נפרד  נסח זה הינו .1
 
 הקבלןהתחייבויות  .2
 

וכן  , במחירים וכמויות שתקבע החברה,לאירועיםמתחייב לשווק ולהפיץ את כרטיסי הכניסה  .2.1
 גדולים. םלוועדילבצע מכירה מוקדמת של כרטיסים 

 
, מהוועדים, מבעוד יםהאירוע ימיצה ואיסוף הכרטיסים בכל יום לפני , הפהקבלןבאחריות   .2.2

 מועד, והעברתם למכירה בקופות היריד.
 

ישלם בגינם  הקבלןכי כרטיסים שלא יאספו מהוועדים ויועברו למכירה בקופות,  לקבלןידוע  .2.3
 לאריאל.

 
 

המאושרים  לכרטיסים םמהוועדיבכל יום אירוע החלפת הכרטיסים שנאספו  הקבלןבאחריות  .2.4
 למכירה בקופות, במשטרת ישראל. 

 
 .יםהמופעכל ימי במהלך  מתחייב למכור הכרטיסים בקופות היריד במהלך היריד הקבלן 2.6

  
מתחייב להעסיק על חשבונו קופאים למכירת כרטיסים בקופות היריד. מספר  הקבלן 2.7

  . 12 -הקופאים לא יפחת מ
 

שבונו את כל הוצאות הקופאים,  הנ"ל ובכלל זה שכרם וכל מתחייב לממן בעצמו ועל ח הקבלן 2.8
 הוצאות המעביד בגין תקופת עבודתם ביריד.

 
 מכשירים לחיוב כרטיסי אשראי.  6 לפחות מתחייב לשכור הקבלן 2.9

 
ובעמלות  2.9יישא בעלות שכירת מכשירי הגביה לכרטיסי אשראי כאמור בסעיף  הקבלן 2.10

 שגובות חברות האשראי.
 

מור לעיל, באחריות הקבלן להקים מערך מכירת כרטיסים במשרדו בעיר בנוסף על הא 2.11
ועד  10.07.2018החל מיום  ,19:00עד  9:00ירושלים, בו יעניק שירות לקהל הרחב בין השעות 

קופאים למכירת  4 לפחות מתחייב להעסיק על חשבונו . לצורך כך, הקבלן16.08.2018ליום 
 ולמתן השירות. כרטיסים

 
 יב לפעול בהתאם להנחיות החברה בעניין מחירי וכמויות הכרטיסים לאירוע.הקבלן מתחי 2.12

 
הקבלן מתחייב לבצע התאמות לצורך קליטת קופונים המקנים הנחה כפי שיקבעו על ידי  2.13

בעיר ו/או כל הנחה ומבצע אחר שיקבע על ידי  םיה, לרבות הנחה לצעירייאריאל ו/או העיר
 החברה.

 
ום, ובכל מועד נוסף שתקבע אריאל, דו"חות על מכירת הקבלן יעביר לאריאל אחת לי 2.14

כרטיסים ודו"חות תקבולים. אריאל רשאית לדרוש לקבל דו"חות כאמור מאושרים על ידי 
 רו"ח הקבלן.

 
 התחייבויות אריאל .3

 
 .במקום האירוע קופות למכירת הכרטיסים הקבלןאריאל תעמיד לרשות  3.1

 
ממוספרים. הדפסת הכרטיסים תתבצע על ידי אריאל כרטיסי כניסה  לקבלןאריאל תספק    3.2

 והיא תשא בעלותה.
 

 על אישור קבלת הכרטיסים וכמותם. הקבלןבמעמד קבלת הכרטיסים יחתום  3.3
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יוכל לבצע עבודת  שהקבלןאריאל תדאג להדפסה של פלקטים ופליירים ככל שיידרש על מנת  3.4
 שיווק והפצה ראויה.

 
 אחריות וביטוח .4
 

יהיה האחראי הבלעדי כלפי אריאל לכל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול אשר יגרמו לרכוש  בלןהק 4.1
ו/או לציוד ו/או לגוף של אריאל ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל ו/או 

ו/או עובדיו ו/או כל הבא מכוח ו/או מטעמו, בתקופת ההסכם, תוך כדי  הקבלןרשלנות של 
 ו/או בקשר אליהם, לפי העניין.ביצוע שירותים 

 
יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או לרכושו שיגרמו  הקבלן 4.2

לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי שפועל בשמם ו/או מטעמם תוך כדי ביצוע השירותים 
 שתם הראשונה.ו/או בקשר אליהם, לפי העניין, והוא מתחייב לפצותם ו/או לשפותם על פי דרי

 
יפצה ו/או ישפה את אריאל בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לאריאל עקב תביעה  הקבלן 4.3

ו/או צד ג' כלשהו בגין נזק כלשהו הנובע ממעשים ו/או  הקבלןשתופנה אליה על ידי עובדי 
 ו/או של עובדיו. הקבלןממחדלים ו/או מרשלנות של 

 
אותה על כל תביעה, דרישה או הליך שיתעוררו כתוצאה  ימנע כל נזק מאריאל ויפצה הקבלן 4.4

מפגיעה בזכויות פטנטים, סמלי מסחר ו/או זכויות דומות של צד ג' כלשהו כתוצאה מפעולת 
 .  הקבלן

 
כי לפני תחילת  הקבלןעל פי הסכם זה, ועל פי כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  4.5 

על  סכם, יהיו בידיו פוליסות ביטוח ברות תוקף שהוצאוביצוע עבודתם ובמשך כל תקופת הה
, הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח" המצורף להסכם חשבונו, על שמו ועל שם אריאל

 ליום.  ₪ 200,000ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כיסוי העברת כספים עד לסכום של 
 

 ה.מהווה הפרה יסודית של הסכם ז 4.5מוסכם, כי הפרה של ס"ק  4.6
 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  הקבלןלמען הסר כל ספק מובהר ומוסכם בזאת כי מעמדו של  4.7
הינו של "קבלן עצמאי", ומעמד זה בלבד, ועל כן לא יחולו כל יחסי עובד מעביד בין אריאל 

 .הקבלןלבין 
 

י מטעמו בלבד יהיה אחראי למלא אחר הוראות כל דין הנוגע להעסקת עובדיו ו/או מ הקבלן 4.8
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דיני משפט העבודה, דיני המס, דיני ביטוח לאומי, 

 ודיני בטיחות בעבודה.
  

רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה אלא בהסכמת  הקבלןאין  4.9
 אריאל מראש ובכתב. 

 
 עכבון  -ניכוי  –קיזוז  .5
 

ת כי אריאל תהא רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום מסכים בזא הקבלן 5.1
הן בגין חוזה זה והן בגין כל התקשרות אחרת או כל מקור  הקבלןשמגיע ו/או שיגיע לה מאת 

 אחר. 
 

 בכל מקרה שהוא.ו/או קיזוז לא תהא זכות עכבון  לקבלן 5.2
 
 התמורה .7
 

 ה כאחוז ממכירת הכרטיסים על ידו כמפורט להלן.בגין מתן השירותים יהא זכאי הקבלן לעמל
תועבר לקופת ההכנסות ממכירת  ₪ 5גביית עמלה בגין מכירת כרטיסים באינטרנט/בטלפון בסך 

 הכרטיסים ליריד. 
כוללת מע"מ, השכרת מכשירי אשראי, עמלת אשראי, העסקת קופאים, עמלת להלן העמלה 

 .מכירת הכרטיסים
 ורט לעיל היא אחוזים מההכנסות ממכירת הכרטיסים, התמורה בגין השירותים כמפ
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 יריד חוצות היוצר לבגין מכירת כרטיסים 
 

 .%______עמלה בגובה  הקבלןיקבל  ₪ 3,000,000עד להכנסה בגובה 
 

 %_______עמלה בגובה  הקבלןיקבל  ₪ 4,200,000עד לסך   ₪ 3,000,001מכל הכנסה שמעל 
 

 %________עמלה בגובה  הקבלןיקבל  ₪ 4,200,001כל הכנסה שתתקבל מעל 
 

 יעביר במעמד חתימת ההסכם שיקים על פי הפירוט הבא : הקבלן
 30/7/2018שמועד פירעונו  ₪ 250,000שיק על סך 
 10/8/2018שמועד פירעונו  ₪ 250,000שיק על סך 
 15/8/2018שמועד פירעונו  ₪ 250,000שיק על סך 
 20/8/2018שמועד פירעונו  ₪ 250,000שיק על סך 

 
לחברת אריאל ביום שלמחרת הפדיון יועבר  ,במידה ויהיה פדיון מזומנים ממכירת הכרטיסים

   (.7/8/2018  -בתאריך יועבר לחשבון אריאל  6/8/2018 -מתאריך)דהיינו פדיון 
למעט פדיון מכירת כרטיסים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי. הסכום הנ"ל יועבר לחברת 

 .30.9.2018בשיק דחוי לתאריך   20/8/2018ד היינו  אריאל בתום הירי
 

 הכספים יופקדו עבור החברה העירונית אריאל
 270275מספר חשבון   401בנק מזרחי טפחות  סניף 

 .02-6243144יש להעביר בכל יום את אישור ההפקדה לפקס מספר : 
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 אישור על קיום ביטוחים – ב'נספח 
 

 הסכם על ידי החברהיושלם לאחר חתימה על ה
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 נוסח ערבות ביצוע – ג'נספח 
 

 לכבוד
 החברה העירונית אריאל

 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 

( אנו ערבים "המבקש")להלן: מספר זיהוי _____________ _________על פי בקשת ___________
תוספת הפרשי ב ש"ח(,  חמישים אלף: )במילים ש"ח 50,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

למתן ביצוע התחייבויותיו של המבקש עפ"י הסכם וזאת בקשר עם  הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן,
 .שיווק ומכירת כרטיסים ליריד חוצות היוצרשירותי 

 
 

 במכתבנו זה: 
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   -" מדד"

 ולמחקר כללי.  

 

 י ההצמדה יחושבו כדלקמן: הפרש
"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

המדד " - להלןיום __________ )שפורסם ב_____________ חודששל המדד החדש עלה לעומת המדד 
כדרישתכם  המצויןבסכום הקרן יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש (, היסודי"

 הנ"ל, מחולק במדד היסודי.
 

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

 
של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו 

, כולל מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל
 .הפרשי הצמדה

 
פיה -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה -או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלבהליך משפטי, 
 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. ואמשפטית נגד המבקשים 

 
ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל   30/12/2018ליום  עדלפחות ערבות זו תישאר בתוקפה 

 לא תענה.
 

 להסבה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או
 

_________ 

 

 
 


