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 העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מחברה ה

 
 19מס'  פומבימכרז 

 

  הספרים הבינלאומיליריד  למתן שירותי תיירות פנים
 בירושליםוליריד חוצות היוצר 

 

 תוכן עניינים
 

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 
 

 ניסיון קודם.פירוט פרטי המשתתף ו – (1מסמך א)
נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –( 2מסמך א)

 .1996-תשל"ו       
 .תצהיר מחזור כספי–( 2מסמך א)
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.  – (4מסמך א)

       
       
 
 
 הצהרת המשתתף  –מסמך ב'  

    
 הספרים הבינלאומי פורוםל ומפרט השירותים הצעת המשתתף - (1ב) מסמך

 הצעת המשתתף ומפרט השירותים ליריד חוצות היוצר - (2מסמך ב)
הצעת המשתתף ומפרט השירותים לאירועי סופ"ש סטודנטים –( 3מסמך ב)        

 
 

 ההסכם –מסמך ג' 
 

 אישור על קיום ביטוחים. –( 1ג)נספח 
 נוסח ערבות ביצוע. – (2)נספח ג
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 19מכרז מס' 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות

 

 91מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 

"( החברההחברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ )להלן: "

, לאירועי סופ"ש הספרים הבינלאומיפורום למתן שירותי תיירות פנים ל מזמינה בזאת הצעות מחיר

"(,  הכל כמפורט במסמכי יםהאירוע" ו/או "יםהיריד)להלן: " בירושלים  וליריד חוצות היוצר סטודנטים

 .המכרז להלן
 

 פרטים כלליים

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.התייחסות 

  מקיימת במהלך השנה אירועים שונים ברחבי ירושלים,  החברהעיריית ירושלים באמצעות   א.

 פסטיבלים, ירידים ומופעים בחצרות, יריד "חוצות היוצר" ועוד.   

 לפעול מטעמה ובמקומה בכל הקשור למכרז זה, בכפיפות  את החברהעיריית ירושלים הסמיכה  ב. 

 להוראות העירייה וחוקי העזר העירוניים הנוגעים לעניין.   

 שירותי תיירות פנים למשלחות  מעוניינת לקבל מהמציעים הצעות מחיר עבור החברה  ג.  

, בימקא 2019 מאיב 10-16הספרים שיתקיים בין התאריכים  פורוםלמחו"ל  ותהמגיע  

שיתקיים  חוצות היוצרוליריד   במארס 8-10לסטודנטים המגיעים לסופ"ש בירושלים בין התאריכים 

 ו/או "השירותים)להלן: " בירושלים בבריכת הסולטן  2019 באוגוסט 12-24בין התאריכים 

 הצעת , כמפורט במסמכי המכרז לרבות ב"(העבודות"

 . ו/או כפי שיקבעו על ידי החברה הנדרשות שם ועל פי הכמויות משתתףה           

בנפרד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את מתן השירותים  אירועההצעות יינתנו לכל  .ד

 בין שתי חברות.  

 במכרז ייחתם חוזה התקשרות בינו לבין החברה. /יםעם קביעת הזוכה (  1)        

 תנאי הצעתו במכרז, עפ"י תנאי החוזה.החברה תהא זכאית לאכוף על הזוכה את  (  2)   

 מכרז זה מצהיר, כי ידוע לו שהחברה הנה מוסד ללא כוונת רווח, אינה עוסק בהמציע  (  3)   

 .לא יתווסף מע"מפי חוזה זה -מורשה, וכי לתמורה שיקבל על    

 בשנים   פורומים 3להאריך את ההתקשרות לעוד עם אופציה  תקופת ההתקשרות הינה לשנה . ה  

 . הבאות            

 בתמורה לביצוע כלל התחייבויות הזוכה יהא זכאי הזוכה לתמורה אשר הוצעה על ידו במסגרת  . ו  

 המכרז ועל פי תנאי ההסכם.       

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

 במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן: מי שעומדרשאי להשתתף במכרז 

 

במדינת ישראל כחוק, ואשר או עוסק מורשה להיות חברה או שותפות רשומה על המציע  .1.1
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 תיירות פנים.  שירותיתחום הוא המרכזי  ותחום עיסוק

( משרדי ממשלה ו/או חברות 2על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי תיירות פנים לשני ) .1.2

 ( שנים לפחות עד3)הלך שלוש במממשלתיות ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים 

 למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 ( ובפרופיל המשתתף.1על ניסיונו הקודם במסגרת מסמך א)לפרט  המציעעל 

( 5במתן שירותי תיירות פנים בחמישה ) נוסף על האמור לעיל, על המציע להציג נסיון .1.3

 עדהשנים האחרונות  5לפחות בכל אירוע, במהלך ₪  200,000אירועים לפחות, בסך של 

סיון רלוונטי אשר ילמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ניתן להציג במסגרת סעיף זה גם נ

 לעיל.  1.2פורט בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

לצרף אישור מחזור כספי חתום  וכן( 1ודם במסגרת מסמך א)על ניסיונו הקלפרט  המציעעל 

 .(3ע"י רו"ח של המציע בנוסח מסמך א)

 .₪  500רכש את מסמכי המכרז בסך של  .1.4

  .לצרף להצעתו העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז המציעעל 

 
בלבד  , מטעם זהועדת המכרזים תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי

הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או  הולפי שיקול דעת
 יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 

 מסמכי ההצעה .2

 המסמכים המפורטים להלן:  כלכל מציע יצרף להצעתו את  

 ידו.-כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על .2.1

 , דהיינו:1976התשל"ו  -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   הנדרשים האישוריםל כ .2.2

הוא מנהל  מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיתקף ישור א .2.2.1

את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

הוא נוהג לדווח וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם - להלן) 1976מוסף, התשל"ז 

לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 מע"מ.

 .(2מסמך א)ח תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, בנוס -עבודה  דיניתצהיר על קיום  .2.2.2

תתף המדווח בתיק איחוד  המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של מש משלטונות עדכניאישור  .2.3

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, 

 אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.תקף אישור  .2.4

 המצ"ב. (4מסמך א)תצהיר אי תיאום הצעות, בנוסח  .2.5

 יצורפו:הוגשה הצעה על ידי תאגיד  .2.6

 כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המשתתף. או רו"ח  העתק מאושר ע"י עו"ד .2.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות  .2.6.2

 של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.

 .2018לשנת  אישור ניהול תקין מרשם העמותותיצרף , המאוגד כעמותהמציע  .2.6.3
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החתימות על גבי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי או רו"ח המאשר כי אישור עו"ד  .2.6.4

לכל דבר  ומחייבות את המשתתףמטעם המשתתף מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה 

על כל וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו 

הצהרת )בשולי  הפועל שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אלנוסף או אחר מסמך 

 או במסמך נפרד(. המשתתף ]מסמך ב'[

הוגשה הצעה ע"י אדם / גוף פרטי / שאינו תאגיד יצרף המשתתף, בנוסף לכלל המסמכים  .2.7

 :שלעיל את המסמכים הבאים

 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המשתתף.  .2.7.1

צעה הן של המשתתף )בשולי טופס אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי הה .2.7.2

 .ההצהרה או במסמך נפרד(

, מטעם זה בלבד החברהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית  .2.8

לבקש כי יוסיף  ול את הצעתו של המציע או לחלופיןדעתה הבלעדי והמוחלט, לפס שיקולולפי 

ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן 

 .להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי החברהרשאית 

רשאית לדרוש  החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה  .2.9

להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו  ו/או לפרטמהמציע 

ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות  החברהכאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם 

 .ידם, כאמור-ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 

 ההצעההגשת  ומועד אופן .3

או  "המשתתףלהלן: "לעיל והמגיש יכונה , תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ההצעה .3.1

וכל המסמכים הנדרשים במכרז )ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם  ",המציע"

 .  אלא אם נאמר אחרת במפורש המשתתף במכרז בלבד

"הצעת המציע", אשר ימולא בשלמותו  -(3וב) (2ב) ,(1ב) כיםמסמהצעת המשתתף תוגש על גבי  4.2

 .)מקור+ העתק( בשני עותקיםבהתאם לתנאים המפורטים בו. יש להגיש את ההצעה 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה  4.3

 ללא שום סימני זיהוי אחרים(.) 19מס' מכרז ונושאת ציון 

רחוב דרך  ,המכרזים במשרדי החברה  היכל הפיס ארנה ירושליםבתיבת מעטפת המכרז תופקד  4.4

 .בדיוק  0012:בשעה   12.1825.ליום ירושלים סמוך לאיצטדיון טדי, עד  1בנבנישתי 

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת 

 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  הצעתו בקובץ מקורי אתהמציע יגיש  4.5

 תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל. 

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת 

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה  החברהפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה

לראות את הצעתו כאילו , או או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב  חברה. בכל מקרה )גם אם ההוגשה ללא הסתייגות כאמור
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 וכפי שנמסר למציעים. חברהאת הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י ה

מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד  4.6

 .הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  4.7

וח אדם, על פי תנאי המכרז, לרבות כ במתן השירותיםהוא הכרוכות הרגילות, מכל מין וסוג ש

, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט ציוד, כלי רכב, ביטוחים

 .מע"מ

או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת  בדוארמשלוח ההצעה  4.8

, מכל סיבה שהיא, בתיבת תמצא אהמכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה של

 המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.  

על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף,  4.9

 .וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף נספחיו, במקום המיועד לכךו ההתקשרות הסכם

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ( תשעים) 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  4.10

( יום נוספים והמציע שישים) 60תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  חברהה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו

 .  רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים החברה 4.11

תתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל המשע בהגשת הצעתו מבי 4.12

 .זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות

 

 הוצאות המכרז 5
. סכום זה לא החברהבמשרדי  ₪ 500את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  5.1

 .  יוחזר בכל מקרה

, ובכלל ובהשתתפות במכרזכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  5.2

תחולנה על זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, 

 .המשתתף

 

 הבהרות ושינויים 6
-02בפקס :  ,שני פוגלגב' המשתתפים רשאים להפנות לחברה שאלות הבהרה בכתב באמצעות  6.1

 16,  עד ליום lvshani@jerusalem.muni.ilאו בדואר אלקטרוני לפי הכתובת:  6295772

   .12:00בשעה  בדצמבר

המציעים יחתמו על קובצי ההבהרות והתשובות ויצרפו אותם למסמכי המכרז כחלק בלתי  6.2

 נפרד מהם. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 6.3

 .החברהתחייבנה את  –בכתב 

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות המכרז, להכניס שינויים  6.4

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים 

כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

 רוכשי המכרז. לפי הכתובות שנמסרו על ידי
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 שמירת זכויות 7
 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  7.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את מלוא הכמויות ו/או  7.2

 מרביתן מהמציע/ים שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז זה. 

אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על החברה חובה או להעניק למי שנקבע/ו  7.3

 כזוכה/ים זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו. 

רשאית לאכוף על המציע/ים שהצעתו/ם תיקבע כזוכה את קיום תנאי הצעתו/ם  החברה תהא 7.4

 . ההסכםבמכרז בהתאם לתנאי 

 

 בדיקת ההצעות  8

יוכרז כזוכה  גיש את ההצעה מטיבה ביותר עם החברהבכפוף לאמור לעיל ולהלן, המציע שי 8.1

 .במכרז

 הלהביא בחשבון שיקולי תהא רשאית וועדת המכרזיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  8.2

בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת 

, וכן ליצור קשר ושל גופים אחרים עם המציע בעבר או עיריית ירושליםו/החברה של  הניסיונ

 . עם מזמיני שירותים קודמים לקבלת חוות דעת על שירותי המציע

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  תרשאי חברהה 8.3

מונע הערכת ההצעה  חברההתייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ה

 כנדרש. 

לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או  חברהה תכמו כן, רשאי 8.4

הקטין או לצמצם את היקף ל  תרשאי חברההיה הת ,ו כן. כמחברהמהתקציב העומד לרשות ה

 .הוצרכי הלפי שיקול דעת העבודות

המלא גם  הלדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ תרשאי חברהה 8.5

לערוך ביקורים במשרדי  הו/או מי מטעמ חברהה תלאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאי

 המציעים לצורך בחינת ההצעות.

, וללא אישור זה אין תוקף החברהזכייה במכרז זה כפופה לאישורה בידי ועדת המכרזים של  8.6

 להתקשרות.

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל  ועדת המכרזיםלמרות כל האמור לעיל,  8.7

רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן  .הצעה שהיא כזוכה

לא תהא כי . מובהר בזאת מפורשות, שלא לבחור הצעה בשלמותה רשאית ועדת המכרזיםכן 

עקב אי קיבול בקשר עם כל האמור לעיל ו/או למשתתף כל דרישה כספית ו/או אחרת מהחברה, 

 ההצעה או ביטול המכרז.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  8.8

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  לחשושסלה אם יש לה יסוד סביר ולפ

שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי מכרז, או 

תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות 
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 חירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.בלתי נכונות או אם המ

שאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את ר, ועדת המכרזים הזוכהגם לאחר קביעת  8.9

 הצעתו.

מען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ ל

המכרז או כדי דרך שהיא מהאמור במסמכי  בכלכאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג 

 .לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  8.10

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת  לפסילת ההצעהבמכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום 

 . המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות 9
 על כך הודעה בכתב.  /להםובמכרז תימסר ל /יםהזוכהעם קביעת  9.1

ואת את ביטוחיו ( ימים 7תוך שבעה ) להעביר לחברההמציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב  9.2

  בהתאם להוראות ההסכם.ערבות הביצוע 

שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 9.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  9.3

, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

תהא רשאית החברה במכרז,  תו של הזוכהלבטל את זכיי החברה, תהא רשאית מהצעתו

מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה מכל  ביצוע השירותיםהזמין את לבמקרה זה 

 כל דין.פי -עלפי המכרז ו/או -על חברהאחרים להם זכאית ה

מובהר, כי הזוכה/המציע במכרז זה אשר יגיש נספח ביטוחי השונה במהותו מהנספח הביטוחי  9.4

, אף אם הנספח יוגש על ידי הזוכה לאחר קביעתו כזוכה במכרז, תמליץ הנדרש במסמכי המכרז

לבטל את ההצעה או את הקביעה של  החברההמחלקה המשפטית/הועדה המקצועית של 

המציע כזוכה. על כן על המציע לוודא מראש, עובר להגשת הצעתו, כי המבטח את עסקו יסכים 

 . במסמכי המכרז לאשר בחתימתו את הנספח הביטוחי בהתאם לדרישות

רשאית לפצל בין העבודות באופן שהעבודות תבוצענה ע"י תהא  החברהמובהר בזאת, כי  9.5

 . החברהמציעים שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 

 אישור תקציבי  10

, החברמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים ב 10.1

 לבטל את המכרז. חברהלמכרז, רשאית ה חברהמתקציב הובמידה וההצעה גבוהה 

עד להיקף  ף השירותיםרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היק חברהכן תהיה ה 10.2

 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז. 

ומין שהוא כלפי  למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג 10.3

 בזכויותיה אלו.   חברהבשל שימוש ה חברהה

 

 ביטול המכרז 11

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  החברה 11.1

חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 



 חתימה וחותמת: _____________________

9 

 

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

אך לא חייבת   –תהא רשאית  החברהי כל דין, מובהר בזאת, כי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ 11.2

  לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

לתי סביר מהאומדן ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או ב 11.2.1

 .לחברה כמחיר הוגן וסביר לשירותיםשנערך ו/או מהמחיר שנראה 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  11.2.2

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 

אלה בוססו על נתונים שגויים, שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או ש

 או בלתי שלמים.

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

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ החברההחליטה  11.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. החברההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 יתור על טענות ודרישותו 12

 הסר כל ספק המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנספחים המצורפים למכרז זה, מהווים אתלמען  12.1

בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה, וכי מלבד הנספחים  החברהמלוא החומר אשר יש ברשות 

המצורפים אין בידי אריאל כל חומר נוסף. לפיכך מתחייב המציע כי לא תהיינה לו ו/או למי 

ו/או מטעמה בגין אי  החברהמטעמו כל טענות, דרישות ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי 

 צירוף מסמך ו/או פרטים כלשהם.

טעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי למציע ו/או למי מ 22.2

פי החוזה המצורף -פי מכרז זה ונספחיו, וכן על-בשל שימוש בכל זכות מזכויותיה על החברה

 למכרז על כל נספחיו.

 בחתימתו בשולי מסמך זה מאשר את הסכמתו לכל האמור לעיל.המציע  12.3

 

 הוראות כלליות 13
בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג  ,לחברההתברר  13.1

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  החברהאחר שהציג המציע כלפי 

 לבטל את הזכייה. –ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  ,לפסול את ההצעה החברה

מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , אשר החברהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  13.2

 בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  13.3

 .בירושליםלמכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 

        ______________ 
 רוית יצחקי          

 מנהלת אירועים והפקות 
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 91מכרז מס'
 (1מסמך א' )                   

       
  פרטי המשתתף וניסיון קודםטופס 

 

 פרטים על המשתתף .1
 

        המשתתף:שם  .1.1

            :מס' הזיהוי .1.2

         :המשתתף )כולל מיקוד(מען  .1.3

 ___________      שם איש הקשר אצל המשתתף: .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

    _____________     טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

           דואר אלקטרוני: .1.8

 

 2.1נתונים להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  .2
( משרדי ממשלה ו/או חברות 2על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי תיירות פנים לשני )

למועד  ( שנים לפחות עד3)הלך שלוש במממשלתיות ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים 
 .האחרון להגשת הצעות במכרז

 
המוסד/ שם 

 רשות / חברה
איש קשר 

 במוסד
 תים שניתנו למוסדפירוט השירו טלפון איש קשר

    
    
    
    
    
    
 
 

 3.1נתונים להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  .3
( אירועים לפחות, 5נוסף על האמור לעיל, על המציע להציג נסיון במתן שירותי תיירות פנים בחמישה )

למועד האחרון להגשת הצעות  עדהשנים האחרונות  5לפחות בכל אירוע, במהלך ₪  200,000בסך של 
 .לעיל 1.2במכרז. ניתן להציג במסגרת סעיף זה גם נסיון רלוונטי אשר פורט בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

לצרף אישור מחזור כספי חתום ע"י רו"ח של  וכן טבלה להלןעל ניסיונו הקודם בלפרט  המציעעל 
 .(3המציע בנוסח מסמך א)

 
היקף כספי של  פירוט השירותים +טלפוןאיש קשר  מקבל השירותשם 

 ללא מע"מ השירותים
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היקף כספי של  פירוט השירותים +טלפוןאיש קשר  מקבל השירותשם 
 ללא מע"מ השירותים

    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 המצהיר ________    תאריך___________ 

 

 אישור

 

אני הח"מ __________ רו"ח / עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר 

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

.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה  

 

 

___________ עו"ד / רו"ח   
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 19מכרז מס'
 (2מסמך א)

 בודהדיני עקיום 
 

  
 ציבורי גוף עם להעסקה תנאי - עבודה דיני קיוםתצהיר  בדבר  נוסח

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

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

 –נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  הנני .1
 אני. של החברה העירונית אריאל בע"מ 02/17 למכרז הצעה להגיש המבקש הגוף שהוא"( הגוף"

 .הגוף בשם זה תצהיר לתת/ת מוסמך הנני כי/ה מצהיר

 הינו" ההתקשרות מועד"-" והרשעה"; "עבירה" ; "זיקה בעל" המונחים של משמעותם, זה בתצהירי .2

 תחת"(, החוק" -)להלן 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2כהגדרתם בסעיף 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם  –"קיום דיני עבודה  הכותרת
 של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 :1אליו הזיקה ובעלגוף מצהיר בזאת כי ה הנני .3
 

 חלפוהורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,  אוביותר משתי עבירות  והורשע לא 
 ממועד ההרשעה האחרונה. שנים שלוש לפחות

 

ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.  הורשעו 
 )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 

 

 :2אליו זיקה בעל על או הגוף על כי מצהיר אני עוד .4

 

מועד ל שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה  לא 
 .ההתקשרות

 

מועד ל שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה  
 (.ומועדם מהותם לרבות העיצומים בדבר פרטים. )מצ"ב ההתקשרות

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .5
                                                                                               ____________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                                            
 

 אישור

 אשר.ר. _________, מעו"ד רו"ח /לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________,  הריני
 כי שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי המוכר/גב' ____________, מר____________,  ברחוב משרדי

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

_______________________ 

 / רו"חחותמת + חתימת עוה"ד

 

                                                 
1

 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 
2

 את אחת מהאפשרויות בסעיף.יש לסמן  
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 19מכרז מס'    
 (3מסמך א)                                                                                                     

               
 תצהיר מחזור כספי

 לכבוד 
 ______________________ )המשתתף(

 
 אישור על מחזור כספי הנדון : 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

 
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום  .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1)____( 

 לחילופין:
( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 אחרים. 

 
( 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג

הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד _________ אינה כוללת כל 

(2.) 

 לחילופין:
( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 
 להלן.

 
 לופין:לחי

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט 

 בסעיף ד' להלן.

 

 סיפק חברתכם( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

 5לפחות בכל אירוע, במהלך ₪  200,000( אירועים לפחות, בסך של 5שירותי תיירות פנים בחמישה )

 .למועד האחרון להגשת הצעות במכרז עדהשנים האחרונות 

 
 ,בכבוד רב 

___________________
  

 י חשבוןרוא  
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1

יראו  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2
 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 
 : הערות
 החשבוןאי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע 

 . 2009אוגוסט  –בישראל 
  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח  
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 19מכרז מס' 
 (4מסמך א)

 אי תיאום הצעות במכרז
 תצהיר

__________ ______אני הח"מ ________________________ מס ת"ז ____________ נושא משרה ב
 "( מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתף"מספר זיהוי _______________________ )להלן: 

 

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

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

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

 בניסיון להניא גוף אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.המשתתף לא היה מעורב  .4

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

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

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

 במכרז זה. )או בפועל

 במקום המתאים  Vיש לסמן 

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

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

 ם כן, אנא פרט:א
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

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

 
   __________  ____________        ___________     ____________    ___________ 

 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר       
 

 
 אישור

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

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

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

 
______________________                               ________________________ 

 
 תאריך                                                                                 שם מלא + חתימה +  חותמת                         
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 19מכרז מס' 
 מסמך ב'

 המשתתף הצהרת
 
           כבודל

 החברה העירונית אריאל, לתרבות, חברה, 
 חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ 

 "(החברה)להלן: " 
 
 א.נ., ג.
 

 19 מכרז מס' - הצהרת המשתתף
 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן: 

 
 .ם לכל האמור במסמכי המכרזמימסכי ווהננקראנו בעיון, בחנו בקפידה  .1

 

ואת לשירותים המבוקשים במכרז בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים  .2
  .חוזה ההתקשרות

 
כן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז,  כמו

כל גורם שאישורו נדרש , תיאום עם את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות
או עשויה להיות להם לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש 

השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים 
 שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.

 
. בידינו כל לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו הגשנו את הצעתנו בהתאם .3

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

 
הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות  .4

 מכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא.המוס
 

לבצע את כל אנו מקבלים על עצמנו ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז  .5
 .ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות

 
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .6

 
וכן כל הנדרש והמתאים וכל הציוד  , כוח האדםהטכניים, המקצועייםאמצעים ה כלאת יש לנו  .7

במועדים הנקובים  הוראות המכרזעל מנת לבצע ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין 
 אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןבמסמכי המכרז, 

 
נשוא להעניק את השירותים יעים בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מצ .8

להלן. 2ומסמך ב' 1להצעתנו שבמסמך ב'המכרז בתמורה 

 
יום ( תשעים) 90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .9

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  חברהידוע לנו, כי המהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
והכל )שישים( יום נוספים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש תיפסל הצעתנו  60ההצעה למשך  

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על חברהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 

חוזרת כאמור -משום הצעה בלתי כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ,אנו מסכימים .10
מחייב בינינו הסכם  תייכרובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 

 נכם. ילב
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 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .11

 
, נפקיד בידי העל הזכיי חברההיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת ה .12

כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל  חברהה
 תורה לנו.  חברהביום שה בביצוע השירותים

 
הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו  .13

ו, חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה ז
 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 
 

   _______________  __________________ 
 חתימת המשתתף          תאריך    

 
 

 אישור עו"ד לתאגיד
 

עו"ד של _________________________ )להלן:  רו"ח /אני הח"מ _______________________,
ועל כל יתר מסמכי  הלן"( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על הצעה זו דלהמשתתף"

________________ ת.ז.  -המכרז וההצעה ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו
ההחלטות וכל האישורים הדרושים על  _____________ בשם המשתתף, כי התקבלו אצל המשתתף כל

 פי כל דין לחתימת המשתתף על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 

      ___________________ 
  עו"דרו"ח /                       

 
 

 לאדם פרטיאישור עו"ד 
 

_____________ ת.ז. ______________ רו"ח / עו"ד של ___________,אני הח"מ _____________
ועל כל  הלןעל הצעה זו דלהמשתתף בפני  ם"( מאשר בזה כי ביום ____________ חתהמשתתף)להלן: "

כי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי כל ו יתר מסמכי המכרז וההצעה
 דין לחתימת המשתתף על ההצעה למכרז.

 
      ___________________ 

  עו"דרו"ח /                       
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  הצעת המשתתף – 1מסמך ב'
 הספרים הבינלאומי פורוםל מפרט השירותים
 9201 מאיב 16-10

 

 יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט / בדפוס. אין לבצע מחיקות בטיפקס. .א

 ליד כל תיקון או מחיקה יש לחתום בחתימה מלאה. .ב

הספרים  פורוםהמגיעים מחו"ל ל סופרים תיירות פנים למשלחותאנו מציעים להעניק את כלל שירותי 
 המפורטים במסמכי המכרז כדלקמן: בירושלים בימקא  2019/5/61-01הבינלאומי שיתקיים בין התאריכים 

 

בחזרה, לינה במלונות על בסיס ארוחת בוקר מהמלון ו  לימקאהסעות משדה התעופה למלון ובחזרה, הסעות  
 עבור האמנים.

 פירוט השירותים : 

 .פורוםהעל סוכן הנסיעות לסייע בעידוד השתתפות מחו"ל ומתן פרסום  .1

 בשדה התעופה   VIPשירות  .2

   .₪מחיר לאדם יחיד : ____________ 

   ₪.תוספת מחיר לכל אורח נוסף ________________

 חזור לשדה התעופה מהמלון.הסעה בירושלים וכן  ןקבלת האורחים משדה התעופה והסעתם למלו .3

 מחיר סוג הרכב 

 ________ ₪  )לכיוון אחד( עלות מונית

 ________ ₪  )לכיוון אחד( אנשים 6עלות ואן עד 

 ________ ₪  )לכיוון אחד( אנשים 10עלות ואן עד 

 

  שאטלים .4

 למלון. והסעה חזרה  מדי יום פורום, איסוף בסגירת ה בימקא פורוםל מהמלוןהסעות 

   (איסוף והחזרה) בתוספת מע"מ₪  מחיר אוטובוס :____________

 (והחזרהאיסוף בתוספת מע"מ )₪  מחיר מיניבוס : ____________

 ., ועל פי שיקול דעת החברהמימקאשימוש בשאטלים ייעשה במידה ונבחר מלון מרוחק 

 מלונות .5

 כמפורט להלן.  לימקאלמלונות הסמוכים גם החברה מבקשת לקבל הצעת מחיר 



 חתימה וחותמת: _____________________

28 

 

 לילות. 6חדרים משך השהות  100 –הספרים הבינלאומי כ  פורוםהערכת כמות חדרים ל

 אליהם יופנו האמנים ללינה ושהות:נוספים מלונות להצעת מחיר  לפרטכמו כן על הסוכן 

 .(B&B) המחיר יכלול לינה וארוחת בוקר

 מחיר חדר זוגי שם המלון 
 )ללילה(

 מחיר חדר ליחיד
 )ללילה(

   המלך שלמה 1

   פרימה רויאל 2

   אלדן 3

   קראון פלאזה 4

   לאונרדו ירושלים 5

   פרימה פארק 6

   עץ הזית 7

   מלון פארק 8

   רמאדה רנסנס 9

10    

12    

13    

  :ותהער

 .אין מחויבות ליתן הצעות לכל בתי המלון המצוינים לעיל 
 נתון להחלטת  המלונותהזולים ביותר. השיקול לבחירת  המלונותלקחת את  החברה אינה מתחייבת

 החברה בלבד.

 אנגלית / צרפתית / רוסית  השפות להלן:, מבין שפות 2דיילות הדוברות לפחות  שירותי .6

 בתוספת מע"מ₪ מחיר לשעת דיילת _______   

הזמנת  :כגון ,הספרים הבינלאומי שיציע למשתתפים מגוון שירותים פורוםשלוחה של הסוכן ב הפעלת .7
 , שכירת רכב וכדומה.וסיורים ברחבי הארץ בתי מלון נוספים, טיולים

 . פורוםמנהל המנכ"ל החברה או נציג מטעמו יהיה אחראי על הפרויקט ויעמוד בקשר שוטף עם  .8

יהיה צורך ברכישת כרטיסי טיסה לגביהם יינתן מחיר במועד מאוחר יותר, ברגע שתתקבל  פורוםל .9
 .בפורוםהחלטה על המדינות המשתתפות 
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 לעמוד בלוח הזמנים שיועבר על ידי המזמין. הספקעל  .10

 הניתן בארץ יתווסף מע"מ על פי חוק. לשירות .11

 פורומים נוספים ע"פ המחירים המצוינים לעיל. 2-לאריאל שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות ל .12

 שם החברה : ______________          חתימה : ________________
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 הצעת המשתתף – 2מסמך ב'
 חוצות היוצרמפרט השירותים ליריד 

 9201באוגוסט  24-12
 

 יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט / בדפוס. אין לבצע מחיקות בטיפקס. .א

 ליד כל תיקון או מחיקה יש לחתום בחתימה מלאה. .ב
 

המגיעים מחו"ל ליריד חוצות היוצר   אמנים אנו מציעים להעניק את כלל שירותי תיירות פנים למשלחות
 המפורטים במסמכי המכרז כדלקמן: בבריכת הסולטן בירושלים 824-12//2019שיתקיים בין התאריכים 

מהמלון ובחזרה, לינה במלונות עבור האמנים לבריכת הסולטן הסעות משדה התעופה למלון ובחזרה, הסעות 
 הכוללת ארוחת בוקר.

 פירוט השירותים : 

 בשדה התעופה   VIPשירות  .1

  ₪מחיר לאדם יחיד : ____________ 

   ________________₪תוספת מחיר לכל אורח נוסף 

 חזור לשדה התעופה מהמלון.הסעה בירושלים וכן  האורחים משדה התעופה והסעתם למלוןקבלת  .2

 מחיר סוג הרכב 

 ________ ₪  )לכיוון אחד( עלות מונית

 ________ ₪  )לכיוון אחד( אנשים 6עלות ואן עד 

 ________ ₪  )לכיוון אחד( אנשים 10עלות ואן עד 

  שאטלים .3

 למלון.  והסעה חזרה  מדי יום יריד, איסוף בסגירת ה ליריד בבריכת הסולטן הסעות מהמלון

  (איסוף והחזרה)  בתוספת מע"מ₪  מחיר אוטובוס :____________

 (איסוף והחזרהבתוספת מע"מ  )₪  מחיר מיניבוס : ____________

 .מבריכת הסולטן, ועל פי שיקול דעת החברהייעשה במידה ונבחר מלון מרוחק  שימוש בשאטלים

 שפות אנגלית / צרפתית / רוסית  2דיילות הדוברות לפחות  שירותי .4

 בתוספת מע"מ₪ מחיר לשעת דיילת _______   

  

 מלונות .5

 כמפורט להלן. בריכת הסולטןלמלונות הסמוכים למתחם גם החברה מבקשת לקבל הצעת מחיר 
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 לילות  15-16חדרים משך השהות  50 -הערכת כמות חדרים ליריד חוצות היוצר כ

 מלונות אליהם יופנו האמנים ללינה ושהות: עודלהצעות מחיר  לפרטכמו כן על הסוכן 

 המחיר יכלול לינה וארוחת בוקר.

 מחיר חדר ליחיד מחיר חדר זוגי שם המלון 

   מלון הר ציון  1

   דן פנורמה 2

   שלמה המלך 3

   דןלמלון א 4

   מלון דן בוטיק 5

   קראון פלאזה 6

   פרימה פארק 7

   לאונרדו ירושלים 8

   מלון פארק 9

   רמאדה רנסנס 10

    

    

  :ותהער

 .אין מחויבות ליתן הצעות לכל בתי המלון המצוינים לעיל 
 נתון להחלטת  לבחירת המלונות הזולים ביותר. השיקול  המלונותלקחת את  החברה אינה מתחייבת

 החברה בלבד.

 . היריד תמנהלאו נציג מטעמו יהיה אחראי על הפרויקט ויעמוד בקשר שוטף עם  הספקמנכ"ל  .6

 על הספק לעמוד בלוח הזמנים שיועבר על ידי המזמין. .7

 הניתן בארץ יתווסף מע"מ על פי חוק. לשירות .8

 ע"פ המחירים המצוינים לעיל. ותנוספלאריאל שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לשנתיים  .9

 ידוע למציע כי קיימת אפשרות שהתשלום עבור החדרים יתבצע ישירות על ידי הסטודנטים. .10

 
 

 שם החברה : ______________          חתימה : ________________
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 הצעת המשתתף  – 3מסמך ב'
 מפרט השירותים לסופ"ש סטודנטים

 2019במרץ  10-8
 

 טופס ההצעה אך ורק בעט / בדפוס. אין לבצע מחיקות בטיפקס. יש למלא את .ג

 ליד כל תיקון או מחיקה יש לחתום בחתימה מלאה. .ד

 . מחירים ללא מע"מיובהר כי יש לציין  .ה
 

 סופ"של מכלל רחבי הארץהמגיעים  לקהל הסטודנטיםאנו מציעים להעניק את כלל שירותי תיירות פנים 
 המפורטים במסמכי המכרז כדלקמן: בירושלים 10/3/2019-8שיתקיים בין התאריכים  סטודנטים

 פירוט השירותים : 

 ו/או אכסניות מלונות .11

 החברה מבקשת לקבל הצעת מחיר למלונות ו/או אכסניות כמפורט להלן.

 לילות  2חדרים משך השהות  500 -כ לאירועי סופ"ש סטודנטיםהערכת כמות חדרים 

 ללינה ושהות: קהל הסטודנטיםמלונות אליהם יופנו  הצעות מחיר לעוד לפרטכמו כן על הסוכן  

 המחיר יכלול לינה וארוחת בוקר.

 

 מחיר חדר ליחיד מחיר חדר זוגי שם המלון 

   אברהם הוסטל  1

   אכסניית סטיי אן 2

3 The post hostel   

   מלון אלדן 4

   מלון דן בוטיק 5

   קראון פלאזה 6

   המלך שלמה 7

   מלון הר ציון 8

   דן פנורמה 9

   סינמה הוסטל 10
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11    

12    

13    

 

  :ותהער

 .אין מחויבות ליתן הצעות לכל בתי המלון המצוינים לעיל 
 נתון להחלטת  המלונותהזולים ביותר. השיקול לבחירת  המלונותלקחת את  החברה אינה מתחייבת

 החברה בלבד.
 יע מלונות/ אכסניות נוספות המתאימות לאופי האירוע. ניתן להצ 

 

 . מנהל האירועאו נציג מטעמו יהיה אחראי על הפרויקט ויעמוד בקשר שוטף עם  הספקמנכ"ל  .12

 על הספק לעמוד בלוח הזמנים שיועבר על ידי המזמין. .13

 הניתן בארץ יתווסף מע"מ על פי חוק. לשירות .14

 ות לשנתיים נוספות ע"פ המחירים המצוינים לעיל.לאריאל שמורה הזכות להאריך את ההתקשר .15

 

 

 

 
 

 שם החברה : ______________          חתימה : ________________
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 19מכרז 
  'מסמך ג      
  הסכם          

 

 הסכם 
 

   2018ביום ________ לחודש ___________  בירושלים שנערך ונחתם 
 

 החברה העירונית אריאל בין: 
 לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ       

 513184713ח.פ.     
 , ירושלים1שמענה : דרך בנבנישתי        

 02-6295772/  פקס :   02-6296610טלפון :  
 באמצעות מורשי חתימה( –)להלן: "החברה"             

 
 מצד אחד;         

 שם __________________ לבין: 
 ת.ז. __________________         

 שכתובתו: ______________          
 נייד: __________________        

 "(הספק)להלן: "              
 מצד שני;                                   

 
 שונים;והחברה במסגרת עיסוקיה מקיימת, בין היתר, פסטיבלים, ירידים, מופעים ואירועים   הואיל

 10-16/5/2019הספרים הבינלאומי שיתקיים בין התאריכים  פורוםוהחברה מתכננת ומנהלת את  והואיל:

)להלן:  2019במארס  8-10, סופ"ש סטונטים שיתקיים בין התאריכים "(הספרים פורום)להלן: "

בירושלים  12-24/8/2019שיתקיים בין התאריכים יריד חוצות היוצר ו( "סופ"ש סטודנטים"

 "(.היריד" או "הפרויקט: "יחד להלןיקראו )"( חוצות היוצר)להלן: "

 פורוםוהחברה מעוניינת להתקשר עם ספק לשם למתן שירותי תיירות פנים למשלחות אורחי  והואיל

 יריד חוצות היוצראמני ו , הסטודנטים שישתתפו באירועי סופ"ש סטודנטיםהספרים הבינלאומי

"(, ולשם כך פנתה בבקשה לקבלת הצעות השירותים)להלן: " יםהמגיעים מחו"ל במסגרת היריד

 "(;המכרז)להלן: " 19מס'  פומבימחיר בנושא במסגרת מכרז 

והספק מצהיר כי הינו מנוסה ומיומן וכן בעל הכישורים והאמצעים המתאימים לבצע עבור  והואיל

 המפורטים בהסכם זה, ובנספחים המצורפים אליו;החברה את השירותים, במועדים ובתנאים 

והספק הגיש הצעתו לבקשה, והחברה על בסיס הצהרות הספק אישרה את הצעתו כהצעה  והואיל 

 הזוכה;

 ןלעניי לרבותעל כל המתחייב והמשתמע מכך,  מעביד-ובין הצדדים לא נוהגים יחסי עובד  והואיל:

 ;תעריפי התשלומים וזכויות וחובות הדדיות
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ועל סמך מצגיו והצהרותיו של הספק בהסכם זה, מעוניינת החברה להתקשר עמו בהסכם זה,  והואיל:

 והספק אף הוא מעוניין להתקשר עם החברה בהסכם זה;

 
 להעלות את הסכמותיהם בכתב כמפורט להלן.  צדדיםה ברצוןו  הואיל:ו

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 כללי .1

 והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא  1.1

 כותרות ההסכם הינן לנוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לסייע בפרשנות ההסכם ו/או  1.2

 תנאיו.

 
 בהסכם זה תהא למלים ולמונחים דלהלן הפרשנות הנקובה בצידם, אלא אם נאמר במפורש אחרת:  .2

 תיירות פנים למשלחות אורחי פורום רותיביצוע כל הדרוש לצורך מתן שי –" השירותים" 2.1

המגיעים מחו"ל במסגרת היריד, בין אם הדבר הספרים הבינלאומי ואמני יריד חוצות היוצר 

, בין אם לאו, )לרבות הצעת הספק במסגרת המכרז( מוזכר בהסכם ובמסמכים המצורפים

למקום הפסטיבל  שאטליםובתוך כך, בין היתר, הסעות משדה התעופה למלון ובחזרה, 

ויתר הפעולות הכוללת ארוחת בוקר, מישה בתי מלון ללינה בחהצעה מהמלון ובחזרה, 

וכל פעולה נחוצה , וכן הצעת המשתתףעל גבי השירותים כפי שמפורט המפורטות במפרט 

 עם נציגי החברה.  לצורך מתן השירותים והכל בשיתוף פעולה מלא

  –" פורוםה" 2.2

מאי ב 10-16בירושלים בין התאריכים  בימקאהספרים הבינלאומי אשר עתיד להתקיים  פורום

2019. 

 .2019במארס  8-10סופ"ש הסטודנטים שיתקיים ברחבי ירושלים בין התאריכים 

-12  תאריכיםבין ה   בירושלים   הסולטן  בבריכת   להתקיים אשר עתיד  היוצר  חוצות   יריד 

 . 2019 אוגוסטב 24

נציגי החברה אשר הספק יחויב לשמור על קשר רציף עמם, ולהישמע –" נציגי החברה" 2.3

 רוית יצחקי.  –ציון תורג'מן, מנהלת אירועים והפקות  –להנחיותיהם, לרבות מנכ"ל החברה 

 אשר יציגו את יצירותיהם ביריד. המגיעים מחו"ל והאומנים  –" אומנים" 2.4

 . אליו המצורפים יםכבהסכם ובמסמלוח הזמנים כמפורט  –" לוח הזמנים" 2.5

 
  תקשרותהה .3
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החברה מזמינה בזאת מהספק, והספק מקבל על עצמו לספק שירותי תיירות פנים למשלחות  3.1

המגיעים ליריד ברמה הגבוהה ביותר, ולבצע את הפעולות הנדרשות לשם כך בהתאם לאמור 

 ו/או מי מטעמו.בהסכם זה בהתאם למסמכי המכרז, והכל בהתאם להוראות מנכ"ל החברה 

 

באופן אישי בלבד, ולא יהא רשאי להעביר את את השירותים המפורטים בחוזה זה  הספק יבצע 3.2

 ביצוע השירותים ו/או חלקם לגורם אחר, ללא אישור והסכמת החברה בכתב.  

מוסכם כי הספק מתחייב לבצע את השירותים במסגרת ההתקשרות עם החברה, ולא  3.3

 אם קיבל אישור מראש ובכתב מהחברה.באמצעות כל גורם אחר, אלא 

הספק ישתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה וכן ישתף פעולה עם גורמי המקצוע האחרים  3.4

 בפרויקט. 

 הינו סעיף עיקרי ויסודי בהסכם.  3סעיף  3.5

 
 הצהרות הספק  .4

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן:

וכי יש  ובהמפורטים התנאים והדרישות  לאשורם ו, כי ידועים וברורים לההסכםכי קרא את  4.1

במקצועיות, לשביעות רצונה המלא של החברה וכי כל המצגים שהציג  לקיימם ולבצעם וביכולת

 .ומדויקיםלחברה במסגרת מסמכי הצעתו הינם מצגי אמת 

פי ההסכם. בתוך כך, בין -ידו ומקיום כל התחייבויותיו על-אין כל מניעה מחתימת הסכם זה על 4.2

לרבות התחייבויות קודמות ו/או התחייבויות דומות ו/או שמירת סודיות  - אין כל סיבההשאר, 

אשר  – ו/או ניגוד אינטרסים ו/או חובת נאמנות ו/או העדר תחרות ו/או מכל סיבה אחרת

 מציבה חשש למניעה של הספק בהענקת השירותים כמפורט בהסכם זה.

ניסיון, מיומנות ומקצועיות רבים בתחום מתן הוא בעל ידע, יכולת, כישורים, מומחיות,  4.3

השירותים, וכי ברשותו האמצעים הדרושים והמתאים להענקת השירותים לחברה ברמת 

 מומחיות ומקצועיות גבוהה.

כי בחן את צרכי החברה והם ברורים לו והוא מצהיר כי לצורך כך קיבל את כל התשובות  4.4

לו כל תביעה או טענה כלפי החברה או ביחס והמידע הנחוצים לו מהחברה ועל כן לא יהיו 

 לשירותים.

לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים כי ידוע  4.5

במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה  החברהיזכו את 

 .ותשלום פיצויים

 יסודי בהסכם זה. הינו תנאי עיקרי ו 4סעיף  4.6

 
 התחייבויות הספק .5

מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים  הספק 5.1
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 באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונה המלא של החברה. 

פה וגם בכתב, על כל מידע שיהא ברשותו, לפיו -הוא מתחייב להודיע לחברה ללא כל דיחוי, בעל 5.2

 פי הסכם זה.-להיות קיים חשש לפיו הוא לא יוכלו לבצע איזה מהתחייבויותיו עלקיים או עלול 

והכל  שיידרשמשטרת ישראל ככל  דרישות, , הבטיחותןהוא מתחייב לעמוד בדרישות הביטחו 5.3

 על חשבון החברה.

הוא ידווח לחברה, לאלתר ובכתב, בכל מקרה בו מתגלה כשל ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או  5.4

 חשש לאיזה מאלה, מצדו או מצד מי מטעמו. 

מצבים בהם יתעורר חשש למניעה מבחינתו בהענקת  ויוצרוהספק מתחייב, כי במידה  5.5

פי הסכם זה -על השירותים, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים

 לחברה. מידיתו/או כתוצאה מהם, ביחס לספק ו/או למי מטעמו, הספק מתחייב להודיע על כך 

 לבצע בין היתר את הפעולות הבאות: הספקמתחייב  ,ממתן השירותים נשוא הסכם זהכחלק  5.6

 קבלת האמנים מהמטוס והעברתם במכס. –בשדה התעופה   VIPשירות   .א

בחזור  והסעתם למלונות בירושלים וכן דיילים באמצעותקבלת האורחים משדה התעופה  .ב

 לשדה התעופה מהמלון.

/ יריד ובחזרה למלון, במידה ונבחר מלון מרוחק מהירידפורום/ השאטלים מהמלון לשטח ה .ג

 . מהפורום

 הכוללת ארוחת בוקר.  והסטודנטים ובה פירוט חמישה בתי מלון ללינה עבור האומנים הצעה .ד

ביצוע כל פעולה נוספת כמפורט בהסכם זה ו/או במסמכי המכרז ו/או בהצעת הספק במכרז  .ה

 . ו/או כל שירות אחר המוענק על ידי הספק במסגרת עסקיו

מנכ"ל  -תורג'מן  כל הפעולות של הספק יהיו בתיאום מלא ובכפוף לאישור ולהנחיות מר ציון  .ו

אירועים מטעם החברה ו/או כל נציג אחר ומנהלת הפקות  -החברה ו/או גב' רוית יצחקי 

 אשר ימונה מטעם החברה. 

 הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  5סעיף  5.7

 
 ההתקשרות תקופת .6

 בתום התעופההסעת האומנים בחזרה לשדה  עדוממועד חתימת הסכם זה  שמשכה התקופה 6.1

 .ירידפורום/ הה

ת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ונוספ שנים 3-עומדת הזכות להאריך את ההתקשרות  ל לחברה 6.2

, זאת בתקופות בנות שנה כל ח להסכם זהבמחירים הנקובים בהצעת המחיר המצורפת כנספ

 . אחת

 
  התמורה .7

, תשלם החברה לספק סך של  הספרים הבינלאומי פורוםל שירותי הספק לאספקתבתמורה  7.1

 בהתאם להצעת המחיר כפי שהוגשה על ידי הספק.  ____________ , וזאת 
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בתמורה לאספקת שירותי הספק ליריד חוצות היוצר, תשלם החברה לספק סך של  7.2

 ____________, וזאת בהתאם להצעת המחיר כפי שהוגשה על ידי הספק.

, תשלם החברה לספק סך של  סטודנטים לסופ"ש שירותי הספק לאספקתבתמורה  7.3

 בהתאם להצעת המחיר כפי שהוגשה על ידי הספק.  ____________ , וזאת 

 וסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק.תוי השירותים הניתנים בארץ למחיר 7.4

 וכוללת)לרבות שינויי מדד( , התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ספקהסר למען  7.5

  .במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו הספקאותיו של את כל הוצ

 .לא יקבל החזר הוצאות משום מין וסוג שהוא הספק 7.6

מתחייב כי התמורה היחידה שיקבל בגין ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ו/או בקשר  הספק 7.7

להסכם זה. הספק מתחייב שלא לקבל מגורם אחר  7אליהם, היא התמורה הנקובה בסעיף 

או בעקיפין, כל תשלום, תמורה, הנחה או טובת הנאה אחרת, בגין שירותים  כלשהו, במישרין

 שיספק במסגרת הסכם זה. 

לאריאל שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הספק ע"פ המחירים שניתנו בהצעת מחיר  7.8

 זו לשלוש שנים נוספות

 הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  7כי סעיף  מוסכם 7.9

 
 אחריות  .8

יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר, שייגרם לחברה  הספק 8.1

ו/או לכל צד שלישי לרבות האומנים כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הספק, עובדיו, שלוחיו, 

למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם תוך כדי  הנתוניםאלה 

 קשר אליהם, עקב השירותים או במהלכם.ביצוע השירותים או ב

מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד אחר,  הספק  8.2

לו כתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה )להלן לשם הנוחות: "תביעה"( שתוגש  שייגרם

 תחויבנגדו ו/או פסק דין שייפסק נגדו בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה 

בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזאת מתחייב הספק לשלם כל סכום כזה 

בהן  תחויבלשאת בכל ההוצאות שהחברה  הספקן מתחייב במקום החברה ו/או לחברה. כ

בקשר לכל תביעה כזאת או כתוצאה ממנה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד והכל בכפוף לכך 

 שהחברה תאפשר לספק להתגונן בתביעה כזו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הספק אחראי לכל נזק רכוש או גוף שייגרם לעובדיו,   8.3

אחר שנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או מפגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר  דםאאו לכל 

שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה או במהלכה והוא ישפה את החברה אם תוטל עליה אחריות 

 כלשהי או תיגרם לה הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק כאמור בסעיף זה.

כלולים בהסכם זה ובמסמכים מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע השירותים ה הספק 8.4

המצורפים אליו וכפי שינתנו לו על ידי החברה. במידה והספק לא יעמוד בלוחות זמנים אלה, 
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תהא רשאית החברה להעביר את ביצוע השירותים לספק אחר והספק ישא לבדו בכל העלויות 

 הנובעות מכך על כל המשתמע.

 ה. הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם ז 9מוסכם כי סעיף  8.5

 
 ביטוח .9

המצורפים כנספחים  הביטוח ינספחהוראות ל על הספק הינן בהתאם יחולוהוראות הביטוח ש 9.1

"נספחי  –" להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן ולעיל ( )א(1) –"ג  -("  ו1) "ג

 הביטוח"(.

 
 ומעביד עובד יחסי  העדר .10

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין   10.1

אריאל ו/או מי מטעמה ו/או עיריית ירושלים יחסי עובד ומעביד בכל הנוגע למתן שירותים 

 בהתאם להסכם זה.

ביצוע הספק מתחייב למלא בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו על ידו, ב   10.2

 השירותים לפי הסכם זה, אחר כל חובותיו כמעביד, לפי כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב.

ידו, -הספק יודיע לכל עובדיו בהווה והעובדים העתידים שיעסיק בקשר עם מתן השירותים על  10.3

כי הינם עובדים המועסקים במסגרת הארגונית של הספק ואינם עובדים של אריאל ו/או עיריית 

 לים, ויביא לידיעתם את האמור לעיל.ירוש

הספק מתחייב בזה כי ידוע לו שהוא וכל מי מטעמו נותן את השירותים לאריאל על פי בסיס   10.4

קבלני, ולכן אריאל לא תהא אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לה בשל מתן השירותים על 

 פי הסכם זה.

דדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצ  10.5

בהסכם זה, תידרש אריאל במועד כלשהו לשאת תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד 

את אריאל מיד עם דרישה בגין כל  הספקו/או מי מטעמו, ישפה  הספקבין אריאל לבין  מעביד

 תשלום שיידרש מאריאל כאמור.

 
 זכות  המחאת .11

 ו/או התחייבויותיו זכויותיו לאחר להמחות, להסב או להעבירלא יהיה רשאי למסור, הספק   11.1

חוזה זה או כל זכות הנובעות ממנו, כולם ו/או חלקם, בתמורה או שלא בתמורה, אלא  פי-לע

  מראש ובכתב. אריאלאם קיבל לכך רשות 

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

 לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד הספקכל ספק, זכויותיו של למען הסר   11.3

 כלשהו.

 לעיל, לא תשחרר את הספק 11.3 -ו 11.1למען הסר כל ספק, הפרת ההתחייבות האמורה בסעיף   11.4

 לכל חברהפי הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של ה-כלשהי מהתחייבויותיו על מהתחייבות
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 .הספקידי -פי כל דין, בגין הפרת ההסכם על-ים לה עלהסעדים המגיע

 הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  11סעיף   11.5

 
 ההסכם ביטול .12

במידה ותבוטל ההתקשרות עקב כוח עליון, לרבות מצב בטחוני לא יחשב הדבר להפרה, תשלם  12.1

ידי הספק, והספק יספק דו"ח -החברה לספק את החלק היחסי של השירותים שבוצע בפועל על

, ולצדדים לא יהיו תביעות, שיידרשביצוע שירותים כפי שבוצע על ידו עד מועד הביטול ככל 

 זה כלפי זה בגין הביטול. טענות ו/או דרישות

 12.1בכל תשלום ו/או פיצוי, זולת האמור בסעיף  הספקביטול ההסכם כאמור לא יזכה את  12.2

 לעיל.

החברה רשאית לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההתקשרות, ללא צורך במתן הסבר  12.3

, והספק יספק דו"ח ביצוע שירותים כפי לספקידי מתן הודעה מוקדמת בכתב -ו/או נימוק, על

שבוצע על ידו עד מועד הביטול, ככל שידרש. בוטל ההסכם כאמור תשלם החברה לספק את 

 התשלומים בגין השירותים אשר סופקו בפועל עד למועד הביטול.

 12.3ביטול ההסכם כאמור לא יזכה את הספק בכל תשלום ו/או פיצוי, זולת האמור בסעיף  12.4

 לעיל.

החברה רשאית לבטל את ההסכם ללא מתן הודעה מוקדמת, בכל מקום בו יתגלה כשל ממשי  12.5

ו/או חשש סביר לכשל ממשי לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים ו/או רשלנות ממשית ו/או חשש 

יריד ההסופ"ש/ פורום/ סביר לרשלנות ממשית שיש בהם כדי סיכון ממשי וסביר לקיומו של ה

יריד ו/או למשתתפיו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ה הסופ"ש/פורום/ו/או להמשך קיומו של ה

 שירותים שהתחייב בהסכם זה. ה הספק במתןשל 

בכל מקרה של ביטול ההתקשרות על ידי הספק טרם תום התקופה הנקובה בהסכם, לא יהיה  12.6

לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי החברה וזאת מבלי לפגוע בזכות הספק זכאי לכל תמורה, 

 , לרבות הזכות לתבוע מהספק את הנזקים אשר נגרמו לה בגין הביטול.ות כל דיןהורא

 בכל אחד מהמקרים הבאים:וללא כל הודעה מוקדמת, רשאית לבטל חוזה זה לאלתר החברה  12.7

הפר אחת או יותר מהוראות חוזה זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל הספק  12.7.1

 תראה.התראה על כך מאת החברה תוך זמן סביר שנקבע בה

שהשירותים, כולם או מקצתם, אינם מבוצעים לשביעות  בפני הספק התרתההחברה  12.7.2

צעדים המבטיחים ימים ממועד ההתראה  5תוך לא נקט  הספק כאמוררצון החברה ו

 רותים לשביעות רצון החברה.יביצוע הש

 הספק פעל אל מול החברה שלא בתום לב ו/או ניסה להונותה  12.7.3

 בעלי תפקיד בחברה שלא באופן הולם. ו/או נהג והתנהל אל מול  

פיו לאחר, בין -העביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות עלאם הספק  12.7.4

, או אם העסיק החברהבתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של 

 קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.
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תרשל ההסתלק ו/או חות הזמנים ו/או לא עמד בלו החברה שהספקלהנחת דעת הוכח  12.7.5

 , ו/או נמצא לא מתאים ו/או לא כשיר לביצוע השירותים בהסכם.בביצוע החוזה

 הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. 12.7.6

הספק נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים קבוע  12.7.7

או זמני לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע לספק, או שהוגשה 

 בקשה להקפאת הליכים כנגדו או להסדר עם נושיו. 

 ביטול החוזה.כיום  לספקסעיף זה יחשב יום משלוח ההודעה על ביטול החוזה לצורך  12.7.8

לחברה את כל התוכניות המסמכים,  הספק, ימסור רבו הובא החוזה לידי גמבכל מקרה  12.8

החישובים, דיסקטים עם נתונים, וכל חומר לאחר שהכין לצורך או כתוצאה מביצוע השירותים 

והחברה תהיה רשאית להשתמש בתוכניות ובכל יתר המסמכים האמורים לעיל לצורך ביצוע 

 ור.השירותים כאמ

 הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  12מוסכם כי סעיף  12.9

 
 סודיות שמירת .13

 מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, להעביר, לשתף, הספק  13.1

ו/או  ו/או להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית

מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה 

ביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב ילא הספק . ("המידע" –להלן )ו/או בקשר עמו 

 או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא חוזה זה.

טיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות ייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבהספק מתח 13.2

 עובדיו והפועלים מטעמו.

פה, מהווה הפרה -ידי הספק ו/או מי מטעמו, בין אם בכתב ובין אם בעל-כל גילוי  מידע על 13.3

 . הספקידי -יסודית של הסכם זה על

או על ידי כל הבא  וכי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה על יד ומצהיר כי ידוע להספק  13.4

 .1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  118מהווה עבירה על סעיף  ומכוח
 

  קיזוז .14

, כנגד כל סכום המגיע לספקימים מראש  10בכפוף למתן הודעה בכתב רשאית לקזז, החברה  14.1

וכן כל חוב קצוב אחר של  הספק, כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם לספקלפי החוזה 

 לספק.  החברה

 ת החוב האמור בכל דרך אחרת ואינןלגבות א החברהסעיף זה אינן גורעות מזכות הוראות  14.2

 הספק כלפי  החברהפוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות 

  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

של קיזוז  זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש במקרה על אף האמור לעיל, עומדת לחברה 14.3

 הסכם זה. בגין שירותים שלא בוצעו או שבוצעו חלקית או שבוצעו שלא בהתאם להוראות
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 לקיום ההסכם  ערבות .15

בידי  ספקה, יפקיד ההסכםפי -זה ולהבטחת מילוי התחייבויותיו על הסכםהחתימה על עם  15.1

, בסכום ("2כנספח "ג )(, בנוסח המצורף להסכם זה "הערבות")להלן:  ערבות בנקאית אריאל

אלף שקלים(, אשר תוקפה מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך  עשרים₪  ) 20,000של 

30/8/2019  . 

המדד הידוע  -ה למדד המחירים לצרכן )המדד הבסיסי צמודהערבות תהיה אוטונומית,  15.2

הנמצא  ידי מוסד בנקאי ישראלי-על ותוצא  (,2019_____  מדד חודש  במועד חתימת ההסכם, 

 של בנק ישראל. תחת פיקוחו

 .הספקהקשורות במתן הערבות, יחולו על  ההוצאותכל   15.3

הספק בו חולטה הערבות, כולה או חלקה, אשר לא לוותה בביטול ההסכם, ימציא במקרה  15.4

ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות 7ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך  

 חולטה. 

חובותיו  אינה פוטרת אותו ממילוי כל  הספקידי -הסר ספק יודגש, כי המצאת הערבות עללמען  15.5

והתחייבויותיו כלפי אריאל על פי הסכם זה, וממילא, גביה ומימוש של הערבות, כולה או 

כל נזקים והפסדים נוספים וכן  הספקמחלקה, על ידי אריאל אינה גורעת מזכות אריאל לתבוע 

 ואחרים על פי הסכם זה או על פי דין, ובלבד שלא ייווצר כפל פיצוי בגין אותוסעדים נוספים 

מעשה ו/או מחדל. אין בקביעת גובה הערבות כדי לשמש פרשנות כלשהו באשר להיקף 

הכספי של  , ואין בכך כדי ליצור כל הגבלה או תקרה להיקףהספקהתחייבויותיו של 

 פי הסכם זה.-התחייבויותיו על

 בבחינת תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  והינ 15 ףעיס כימוסכם   15.6

 
  שונות .16

 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א זה יחולו הוראות הסכם על 16.1

 , הינם בבחינת תנאים יסודיים בהסכם. 15, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 4, 3הסעיפים  הוראות 16.2

 הסכם זה.הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישא של כתובת  16.3

ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על ידי  תגובהאי  16.4

ו/או כעובדות היוצרות  החברה, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כויתור מצד החברה

ושום זכות ו/או יתרון  הספקמניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם  החברהכנגד 

 .לא יגרעו מחמת כך הלחברשיש 

הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד כל  16.5

למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר  ( ימי עסקים, מרגע הימסרה3הנמען בתוך שלושה )

נשלחה בפקס מיד עם שליחתה, ובלבד שהתקבל אישור על העברה תקינה ואשרור טלפוני על 

 קבלת ההודעה; הודעה שנמסרה ביד תחשב כנתקבלה מיד עם מסירתה.

הסכמה או שינוי מהוראות ההסכם ו/או נספחיהם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם ויתור, כל  16.6



 חתימה וחותמת: _____________________

33 

 

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהוא,  והספקנעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, 

 . בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה

 השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט סמכות  16.7

 .במחוז ירושלים בלבד

לראיה באו הצדדים על החתום:ו  

 

____________________  ___________________ 

     החברה      הספק  
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 29/28מכרז 

 ( 2נספח ג )   

 ביטוח 

 נספח הביטוח -" (1)נספח "

לתרבות, חברה, חינוך, החברה העירונית אריאל  שנערך בין _________נספח ביטוח לחוזה מיום 
"המזמין"("אריאל" ו/או )להלן: רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ   

"(הספק)להלן: "לבין _____________    
מוסכם ומוצהר במפורש כי הוראות נספח זה גוברות על כל הוראה אחרת בחוזה או בנספח 

 אחר שענינו ביטוח.
 

 ביטוח:

לערוך ולקיים בין הספק פי דין, מתחייב -פי הסכם זה ו/או על-עלהספק מבלי לגרוע מאחריותו של  .1
אצל חברת ביטוח מורשית על חשבונו, על שמו ועל שם הבאים  ,קבלן מטעמובעצמו ובין באמצעות 

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  למשך תוקפו של הסכם זה מטעמו,
אותו ימציא  ,"(אישור עריכת הביטוח)להלן: "והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ' גכנספח להסכם זה 

 חתימת הסכם זה, חתום בידי מבטחיו.ימים ממועד  14 –מ , לא יאוחר אריאללידי 

בנוסף, מתחייב הספק לערוך ולקיים בין בעצמו ובין באמצעות ספקי ההסעות מטעמו, בגין כלי הרכב  .2
 המשמשים במסגרת הסכם זה, את הביטוחים המפורטים להלן:

להובלת  , לרבות כיסוי1970ביטוח חובה על פי דרישות פק' ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(  .2.1
 נוסעים בשכר.

 ביטוח מקיף שיכלול בין היתר את התנאים הבאים: .2.2

 דולר. 100,000-גבול אחריות בצד ג' )רכוש( לא יפחת מ .2.2.1

בגין אחריותה  יורחב לשפות את אריאל פרק אחריות כלפי צד ג' )רכוש( .2.2.2
 למעשי ו/או למחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

תחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה, הביטוח יכלול ויתור על זכות  .2.2.3
 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת האדם שגרם נזק בזדון.

ביטוחי הספק כאמור יכללו הוראה לפיה הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח שיערך )אם  .2.3
בקרות מקרה  שיתוף ביטוחי אריאל, תוך ויתור המבטח על דרישה למזמיןעל ידי ה יערך(

 הביטוח.

יכללו הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו, במהלך תקופת הביטוח, ללא  ביטוחי הספק .2.4
 יום מראש. 30לפחות  אריאלובכתב לידי  מתן הודאה מראש

הספק בלבד יישא בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים  .2.5
אחר יתר  לעיל. הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח במועדן ולמלא 1כאמור בסעיף 

 הוראות פוליסת הביטוח על מנת שהביטוח יהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות.

ו/או גופים עירוניים והבאים מטעמם של הנ"ל מכל אובדן ו/או  אריאלהספק פוטר בזה את  .2.6
נזק שייגרם לרכושו של הספק ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספק 

ש לרבות לכלי רכב שישמשו להסעות נשוא הסכם זה. פטור לא במסגרת ההסכם ובמפור
 יחול לטובת מי שגם לנזק בזדון.
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת  .2.7
הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק, ועליו לבחון את חשיפתו לחבות 

 יות בהתאם.ולקבוע את גבולות האחר

לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לפי חוזה לא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי  .2.8
 זה או על פי כל דין.

הספק מתחייב לוודא כי ביטוחי יחודשו מעת לעת, לפי הצורך, ויהיו בתוקף לאורך כל  .2.9
תקופת ההסכם. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להמציא 

אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. הספק  אריאלל
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוחים במועדים האמורים, מידי שנת ביטוח 

 וכל עוד הסכם זה בתוקף.

בכתב ומראש להסבה לאחרים את זכויותיו ו/או את  אריאלבמידה והתקבלה הסכמת  .2.10
חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ומבלי לגרוע מכל הוראה ומהוראות הסכם זה 
לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יתבצעו על ידי 

ליסות ביטוח ספק משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי ספק המשנה פו
בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי 

שניתנו  ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים אריאלהספק הוא הנושא באחריות כלפי 
בגין  אריאלאו אמורים היו להינתן על ידי ספק משנה ועל הספק תחול האחריות לשפות את 

ייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או שאמורים היו כל אובדן או נזק ש
להינתן על ידי ספקי המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נז' כאמור מכוסה במי 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 "( 1)נספח "ג 
 אישור עריכת ביטוחים

 
             לכבוד 

 ___________ תאריך    
 

 לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ –החברה העירונית אריאל 
 "(המזמין"ו/או  "אריאל" :להלן)

 , ירושלים1דרך בנבנישתי 
 

 "(ההסכם" :)להלןאישור ביטוח בקשר להסכם מיום ______________  : הנדון
 "( הספק לבין ______________)להלן: " ביניכם

, אירועי הספרים פורוםתיירות פנים לרבות שירותי הסעות למשלחת אמנים אורחי למתן שירותי 
  חוצות היוצרויריד  סופ"ש סטונטים

 השירותים"(."–)להלן  
 

את הספק על שם ערכנו ________________ועד יום ________________הננו מאשרים כי החל מיום 
 :לרבות בקשר עם השירותים להלןביטוחים המפורטים ה
 
והמשמש למתן  במלוא ערכםו/או מטעמו ו/או באחריותו הספק המובא ע"י והציוד רכוש הכל  ביטוח .1

הביטוח כולל סעיף לפיו ". אש מורחב", מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח השירותים
כל או האורחים ו/או הבאים מטעמם ו/או מי מטעמו ו/ו/או המזמין מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי 

אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת  ,לשירותיםאו הקשור ו/ התחייב בכתב לשפותו שהמזמין אדם או גוף
 .אדם שגרם לנזק בזדון

 

ו של לרכושלגופו ו/או בגין פגיעה או נזק על פי דין הספק המבטח את חבות  חבות כלפי צד שלישיביטוח  .2
לתקופת ולמקרה  $ 500,000ת וחלפ , בגבול אחריות שלגוף שהוא במסגרת ביצוע השירותיםכל אדם ו/או 
ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  .ביטוח שנתית

הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה 
ה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד והשבת

לשפות את המזמין, עובדיו ומנהליו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  מורחבהביטוח  לביטוח לאומי.
כל יחיד סעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לוהבאים מטעמו, בכפוף להספק 

  מיחידי המבוטח.
 

וקבלני המשנה מטעמו כלפי המועסקים בביצוע ההסכם הספק המבטח את חבות  מעבידיםחבות ביטוח  .3
 , בגבול אחריות של כאמור תוך כדי ועקב ביצוע העבודות ,האירועהנגרמת במשך תקופת בגין פגיעה גופנית 

לא כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, ביטוח זה  .הביטוחלאירוע ולתקופת ו לתובע $  5,000,000
ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח יורחב  תשעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונו

לשפות את המזמין עובדיו ומנהליו, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי מהם נושא בחובות 
 .הספקמעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 

 
 כללי:

 
הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש על פיו הנם קודמים וראשוניים לכל ביטוח אשר נערך על ידי   .1

 המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 

בלבד יהא אחראי לתשלום דמי הביטוח ותשלומי ההשתתפויות העצמיות בגין הספק הננו מאשרים כי  .2
 הביטוחים המפורטים לעיל.

 
הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח  .3

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30המצוינת בהם, אלא בהודאה מראש של 
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 , בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.פוליסות, הינו בהתאם לנוסח הידוענוסח ה .4

 
     
 
 
 בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,                                                               

_______                            _______________                      __________________ 
שם ותפקיד החותם                                                          חתימה וחותמת המבטח 

  



 חתימה וחותמת: _____________________

38 

 

 19/18  מכרז

 ( 2נספח ג )

  ערבות להסכם

 

 נוסח ערבות בנקאית

 תאריך: 
 

 לכבוד

___________________ 
 

 א.ג.נ.,

__________כתב ערבות מספרהנדון:   

 

שקלים חדשים   20,000אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  .2

"(, כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן: סכום הקרן( )להלן: "שקלים חדשיםעשרים אלף )

שירותי תיירות פנים לאומנים המגיעים מחו"ל לבקשתכם לקבלת "(, וזאת בהקשר סכום הערבות"

וכן לסטודנטים הלנים בירושלים במסגרת  חוצות היוצר בירושליםהספרים הבינלאומי וליריד לפורום 

 .סופ"ש סטודנטים

 

אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין, הכל עפ"י דרישותיכם, וזאת מבלי  .2

שתחול עליכם כל חובה שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי 

לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה שהיא ומבלי להתנות את 

 התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, בכל פעם שנדרש על ידכם, את סכום הערבות או חלקו, על פי דרישתכם  .3

 מים מיום קבלת דרישתכם בכתב.( ישלושה) 3הראשונה בכתב, כל זאת בתוך 

 

סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .4

לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם ע"י הלשכה 

המדד הקובע לצורך חישוב סכום  "(.המדדהמרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן: "

 "(."המדד הבסיסי -הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום התשלום בפועל )להלן 

אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין 

 המדד החדש למדד הבסיסי.

 למען הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.

 

 . 30/8/2029התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום  .5

 

התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברת אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה מכל שינוי של  .6

 מבנה ו/או שם.

 

 בכבוד רב,

)בנק(        __________  

 


