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 מכרז פומבי

 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגליליעבור  גרפיקהלמתן שירותי 

 

 רקע: .1

רשותי בו -הינו תאגיד רב"(, האשכול)להלן: " איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

מועצה מקומית נחף,  מועצה מקומית  כרמיאל, מועצה אזורית משגב,  עיריית      -רשויות    7שותפות  

 מג'ד אל כרוםמועצה מקומית בענה ומועצה מקומית דיר אל אסד, מועצה מקומית ראמה, 

הוקם  שכול. האבעתיד, או כל רשות מקומית שתצטרף לאשכול ("שכול"רשויות הא)להלן: 

חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל -במטרה לקדם פיתוח כלכלי

 ובאיגום משאבים. 

ופעילות  במסגרת פעילותו השוטפת גרפיקהלמתן שירותי אשכול מבקש לקבל הצעת מחיר ה

 (. "עבודות"ה)להלן:  ת הכרם הגלילייבאיגוד ערים אשכול רשויות 

, שיספק ("נותן השירותים")להלן:  גרפיקהנותן שירותי להתקשר עם  אשכולהלשם כך מבקש 

 .( לחוזה מתן השירותים1כמפורט בנספח השירותים )נספח  גרפיקהאת שירותי ה

 

 :והתמורה מטרות העבודה .2

"שעות בחודש )להלן: שעות עבודה  13-כבהיקף של מוערכים לאשכול  גרפיקההשירותי  .2.1

(. במקרה והאשכול לא יינצל את שעות העבודה העבודה החודשיות המוערכות"

 , יצטרפו שעות העבודה שלא נוצלו לחודש העבודה העוקב.המוערכות החודשיות

שכר הטרחה כולל את כל הוצאות נותן השירותים,  .שעתישכר טרחה התשלום יהיה לפי  .2.2

  ועלויות העסקת עובדים. גרפיקהלרבות הוצאות נסיעה, ביטוח, עלויות חומרי ה

 השכר ישולם לפי שעות עבודה בפועל. .2.3

 בנוסף תשולם לנותן השירותים התמורה עבור העבודות המפורטות בהצעת המחיר. .2.4

התקשרות, אלא רק הזה אינו מוגבל בהיקף  מכרזלמען הסר ספק, היקף השירותים ב .2.5

 בתקופת ההתקשרות.

 

 תקופת ההתקשרות .3

לאשכול זכות  .םלשנתייבשים לב להוראות הסכם מתן השירותים, הינה  ,ההתקשרותתקופת 

תקופת , ובסך הכל להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה אחת

 ( שנים.4) ארבעהתקשרות כוללת של 

 

 :כפיפות ואחריות .4

 .מטעמהידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שמונה לכך  נותן השירותים
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 ניסיון נדרש ותנאי סף:ודרישות התפקיד  .5

להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים  רשאים

 הבאים, במצטבר:

או יחיד הרשום בישראל, לרבות עוסק  המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין .5.1

 .פטור

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .5.2

 .רגל

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ודרישות לפי מציע עומד בה .5.3

 "(, כדלקמן:חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .5.3.1

 .1975-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו בעל אישור תקף מפקיד שומה או   .5.3.2

-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו  מנהלול

1975. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום   1ב2-ו  ב2  פיםמציע עומד בדרישות סעיה .5.4

 .וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

. במידה וההצעה מוגשת ע"י חברה גרפיקהמתן שירותי  ב ניסיוןהמציע להיות בעל  על   .5.5

 גרפיקהספק את שירותי השינותן השירותים או שותפות, יש לציין במפורש את שם 

" השירותים בפועל נותני(, כאשר המונח ""השירותים בפועל נינות")להלן:  בפועל

  מתייחס להלן גם למציע שאינו מאוגד.

 :השירותים בפועל נותני על החלים הסף תנאי פירוט להלן .5.6

מתן שירותי בשנות ניסיון    חמשלפחות    ילהיות בעל  נותני השירותים בפועלעל   .5.6.1

מוסדות ציבוריים / רשויות מקומיות / תאגידים עירוניים או מעין ל גרפיקה

 .עבודותה מנהליש להציג קורות חיים של  – עירוניים

הכולל לפחות חמש עבודות  תיק עבודותלהציג  השירותים בפועלנותני על  .5.6.2

או למדיה  להפנות לאתר אינטרנט של המציע,יש  – שבוצעו לגוף ציבורי

 . ואין צורך בהצגת תמונות בפועל דיגיטלית המאוחסנת ברשת

מקבלי ממכתבי המלצה  שנילהציג לפחות  , ביחד,נותני השירותים בפועלעל  .5.6.3

מוסדות ציבוריים / רשויות מקומיות / תאגידים שהם  שירות קודמים

 .עירוניים או מעין עירוניים

 . המציע יציין את כתובת משרדו באופן מדויק .5.7
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 שאלות הבהרה .6

עד ליום   oshrit@bkerem.org.il   -בלבד, ל   wordשאלות הבהרה יוגשו בכתב, בקובץ   .6.1

 . חובה על המציע לוודא הגעת שאלות הבהרה בטלפון:12:00, בשעה: 26/12/2019

 . 9829601-077או  8276500-04 

. 18:00בשעה  2.1.2020ליום עד  פורסמו באתר האשכולתשובות לשאלות ההבהרה י .6.2

לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה כאשר הם התשובות 

 חתומים ע"י המציע.

על נספחיו, לרבות ביחס  מכרזמובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי ה .6.3

זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור  מכרזלדרישות הביטוח ב

 מכרזות ו/או הערות ביחס למסמכי הובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגוי

על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה 

 כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 אשכולה יחייבו אתפורסמו באתר האשכול אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים ש

והם יצורפו על ידי   ,והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 הגשת ההצעות .7

כרמיאל  15את מסמכי המכרז על תנאיו ניתן לרכוש במזכירות האשכול ברח' משגב  .7.1
 ה בין השעות-בין הימים א₪( ₪ )ארבע מאות  400)כניסה וחניה קדמית ( תמורת 

אשר לא יוחזרו בשום מקרה באמצעות המחאה רשומה לפקודת המזמין   15:30  -8:30 
של בנק לאומי ע"ש אשכול  961בסניף   223400/81לחשבון    או בהעברה בנקאית

 .יישובי בית הכרם בע"מ
 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .7.2

מהאומדן  20%-תהיה לפי שעת עבודה. הצעות שיהיו גבוהות או נמוכות בההצעה  .7.3

 יפסלו.  –שיוכנס לתיבת המכרזים 

ל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד ע .7.4

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של  אשכוללהגשת ההצעות. ה

 ההצעות.

רשים לפי מכרז זה, תוכנס למעטפה ללא כל סימנים , לרבות כל המסמכים הנדההצעה .7.5

 שם מספר ושם המכרז.ועליה יר, שהם

, 15ברח' משגב , המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי האשכול .7.6

, כאשר המציע יוודא כי מזכירת האשכול תרשום את היום והשעה בה כרמיאל

  הוכנסה לתיבת המכרזים.

 .0012:עד השעה  9.1.2020: זה מכרזבמועד אחרון להגשת הצעות  .7.7

 .זה מכרזלא תיכלל בין ההצעות ב הצעה שתוגש לאחר מועד זה .7.8

mailto:oshrit@bkerem.org.il
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 .12:30בשעה  9.1.2020תיבת המכרזים תיפתח במשרדי האשכול ביום  .7.9

 פתיחת תיבת ההצעות הינה פומבית, וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.

ידי -מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים עלכל מסמכי ההליך, כולל   .7.10

 .בדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע –, ייחתמו על ידי המציע אשכולה

 .בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את   .7.11

 חתשל רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור אשכולה .7.12

 אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות. מציעים.ל

 אשכולמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .7.13

 רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

גש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד ההצעה תו .7.14

 גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה או  .7.15

מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, 

הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי 

ה ו/או השמטה ו/או בכל מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיק

הבלעדי   ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת  -דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד  

 .אשכולשל ה

 

 :נותן השירותים בחירת שקלול .8

המציעים בתנאי  שלתיבחנה עמידתם לאחר פתיחת תיבת המכרזים , בשלב הראשון .8.1

 הסף, לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז.

 שקלולולפי הצעותיהם, על סמך מרכיב האיכות ידורגו ההצעות לפי  ,השנישלב ב .8.2

 .70%ומרכיב המחיר  30% –מרכיב האיכות 

פי הרכיבים -עלמהציון שתקבל כל הצעה, וזאת  30%מרכיב האיכות מהווה  .8.2.1

  :לןכמפורט לה

האשכול יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים לרבות רשויות האשכול 

פי שיקול דעתו המוחלט לצורך -)גם אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( על

מתן חוות דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב 

 השירות שניתן על ידי המציע. 

לא ניתן יהא לקבל את כל המידע הפנייה תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל ש

דירוג המציע מאת הממליץ יהא רשאי האשכול לפנות לממליץ  הנדרש לשם

 אחר.

האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול 

 לצורך ניקוד סעיף זה.
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יהיה  30%-הכולל שתקבל כל הצעה כאמור בטבלה לעיל מוכפל ב הציון .8.2.2

 הניקוד שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.

מגורמים להם ניתנו כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות  בזאת מובהר .8.2.3

, לא יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. השירותים

 ן חובתו  זו. למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניי

ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה  בעת

, איכות עבודות, סדר, עמידה שירותיותבזמנים, אמינות, תיקון ליקויים, 

, הגשת חשבונות מסודרים, עדכונםבחוזה ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או  

 המכרזים וועדתהגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, 

 .לעיל הרשומים השיקולים על נוספים שיקולים לשקול רשאית

נקודות   0מסוים גם  להעניק בפרמטר  אשכולה  רשאי  ההצעות  דירוג  במסגרת

 להצעה.

בעלי השליטה בו, מנהליו   , כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע,יובהר .8.2.4

ובעליו. כמו כן, רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם נתן המציע, 

מנת לקבל מידע -ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על

ידו. בעת השתתפות -אודות טיב מתן השירותים ו/או העבודות שבוצעו על

למזמינים ולקבל כל  המציע במכרז, מעניק הוא לאשכול את הזכות לפנות

 ידו.-מידע אודות השירותים אשר בוצעו על

 ציון להצעה ציון מקסימאלי פרמטר מס'

עות רצון ביחס לטיב ישב .1

באופן  שניתן ע"י המציעהשירות 

 20%כללי    

5  

  5 20%איכות העבודות  .2

  5 שביעות רצון מעובדי המציע  .3

שביעות רצון מתיק העבודות של  .4

 20% .המציע

5  

שביעות רצון מעמידה בלוחות  .5

 20%הזמנים של המציע 

5  

   ציון כולל 
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ועדת המכרזים להביא במסגרת האשכול/ רשאי  בחינת ההצעותבמסגרת  .8.2.5

אשכול ו/או רשויות ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו ל ושיקולי

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו  האשכול

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 

מניקוד ההצעות, אשר יחושב בהתאם  70%הצעות המחיר יהווה  מרכיב .8.2.6

 למפורט להלן:

 

ר = ניקוד המחי70%ההצעה הזולה ביותר מחולקת בהצעה הנבדקת כפול 

 להצעה. 

 

ומרכיב המחיר כאמור  8.2.1ברכיב האיכות כאמור בסעיף  הניקודסיכום  .8.2.7

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה. 8.2.6בסעיף 

יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או האשכול  .8.2.8

מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח 

המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף כאמור, רשאית תהא וועדת 

 לפסול את ההצעה.

-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים על .8.2.9

י שיקול דעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל פ

מונע את  אשכולבאופן שלדעת ה חוסר התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו,

 ועדת המכרזים לפסול את /אשכולכת ההצעה כראוי, תהיה בסמכות ההער

הבלעדי מבלי שתעמוד למציע כל טענה  פי שיקול דעתו-הצעתו של המציע על

פי -בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על

 דין.

 

 מפורט  בפניה זו. האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כ .9

 

 האשכול איננו מחויב לקבל את ההצעה כלשהי. .10

 

 :תשלום תנאי .11

לאחר תום החודש בו יגיש הזוכה חשבון עבודה שעתי, וזאת בתנאי  45לזוכה יהיה התשלום 

 .שהחשבון השעתי יאושר ע"י האשכול, וזאת בהתאם למפורט בחוזה נותן השירותים
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 ההתקשרות עם המציע הזוכ .12

את המועד שנקבע  ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי אשכולה .12.1

 אשכולאו כל מועד אחר שיקבע ה ימים 10לחתימה על ההסכם בהודעה מראש של 

את  אשכול. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לימים 10שיעלה על 

 :אשכולהמסמכים הבאים ולקבל אישור ה

להזמנה זו חתום ע"י חברת  3ב'אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  .12.1.1

 ביטוח בישראל.

 .אשכולכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .12.1.2

רשאי לא לאשר   אשכולהיה הי  ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .12.2

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או  ואת זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעת

 אשכולהיה היעל פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה,    אשכולפה אחרות המוקנות לתרו

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו 

 של המציע שנפסל.

 

 תנאים נוספים .13

ו/או ההסכם  מכרזו/או הזכייה ב מכרזו/או הרשאי לבטל את ההזמנה  אשכולה .13.1

מבלי לגרוע .  אשכולשל ה  הבלעדי  ועל פי שיקול דעתוזאת    כרזמשייחתם עם הזוכים ב

אישורים שונים, זה עשוי להיות כפוף לקבלת  מכרזמהאמור, מובהר כי ביצועו של 

של גורמים היתרים ו/או אישורים או קבלת תקציבים ו/או /לרבות משרד הפנים ו

ו/או הזכייה  מכרזלפיכך, קיימת אפשרות לביטול ה ו/או הסכמות שונות,אחרים 

או לדחייה במועד כאמור לעיל  מכרזו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים ב מכרזב

. בעצם מתן השירותיםו/או לדחייה במועד תחילת  מכרזההתקשרות עם הזוכים ב

רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור  מכרזהגשת ההצעה ב

באופן מלא   בעניין זה  אשכולתרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד הלעיל, וכמוו

 .וללא כל סייג

ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל ממשרד  תקופתהאשכול רשאי לשנות את  .13.2

  .הפנים

אישורים ומסמכים להמציא  לקבל   נותן השירותיםאין באמור כדי לגרוע מחובתו של  .13.3

במקרה של  נותן השירותים, ומאחריותו של מכרזהנדרשים ממנו כאמור במסמכי ה

 עיכובים בקבלתם.

שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  אשכולה .13.4

, במחיר מכרז, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי האשכולה

 שהוצע על ידו.
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בבקשה למתן הבהרות ביחס  יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם אשכולה .13.5

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר  .13.6

 לתוצאות ההליך.

, הם אשכולההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה .13.7

עד   אשכולוהגשתה בלבד ועליו להחזירם לניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו  

למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, 

בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש 

  בהם לכל מטרה אחרת.

מור במסמכי חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל הא .13.8

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  מכרזה

, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, מכרזההתקשרות ויתר מסמכי ה

 אשכולהחשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  ו,לדעת

 ו/או מי אשכולהכלפי  והוא מנוע מלעורר כל טענה בהסכם במידה שהצעתו תזכה

  .בעתיד מטעמה

ו/או  אשכולים של המכרזנפל פגם יסודי בהחלטת ועדת הקבע בימ"ש מוסמך, כי  .13.9

 ציע, יהיה זכאי הממכרזב  ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ  מכרזבהליכי ה

, עקב אי זכייתו, אך ורק את אשכולאת השלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

. פרט מכרזערבות ובגין רכישת מסמכי הכנת השהוציא בגין השירות היההוצאות 

בעלי החוזה עימו ו/או מי מטעמו ו/או הנ"ל  ציעלתשלום האמור לא יהיה זכאי המ

לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, 

לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות  ציעולמ מכרזכתוצאה מהפגם בתהליכי ה

 .וו/או מי מטעמ אשכולהמכל סוג שהוא כלפי 

 מכרזים או בהליכי המכרזמוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת ה שמ"קבע בי .13.10

אחר שהיה זכאי לכך,  ציעולא מ ציעהמ מכרזהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה ב

החוזה  ע"פלהפסיק עבודתו  ,אשכולדית עם הודעת הי, מציע שזכהמתחייב המ

את התמורה  ציעשלם למי אשכול. הבכל שלב שהוא מכרזשנחתם עימו במסגרת ה

לא תהיינה כל  ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהעבור העבודה שביצע עד למועד 

 . וו/או מי מטעמ אשכולתביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

צאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו אינו נושא בכל אחריות להו אשכולה .13.11

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

 המתאימה ביותר.

 בכבוד רב,                 

 

 מנכ"לית – רונית עובדיה
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 'מסמך א

 

 הצעת מחיר 

  2019/23פומבי  מכרזל
 

 מתן שירותי גרפיקה ל

 

 ( עותקים בשני - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

עבור מתן שירותי גרפיקה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי אנו מציעים שכר  .1

מהאומדן  20%-הצעות שיהיו גבוהות או נמוכות ב__ ₪ )_____עבודה שעתי בסך של __

 (. יפסלו –שיוכנס לתיבת המכרזים 

 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .2

 

 המחיר כולל את כל ההוצאות למתן שירותי הגרפיקה, לרבות שכר עובדים, הוצאות נסיעות .3

 וכד'. 

 

 

 

 ____________________________________________תאריך: 

 

 שם המציע: _________________________________________

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________

 

 עותקים   בשני - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 נספח 1

 23/2019 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

רו"ח** של המציע: אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / 

____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה 

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת 

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. את

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 מחקו את המיותר.** נא 
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 2נספח 

 _____ המעות מחיר מכרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם   .1

 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו להוראות 

1975. 

רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו אישור תקף מפקיד שומה או    .2

חוק מס ערך מוסף, מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  מנהלול

 . 1975 -התשל"ו 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 3נספח 

 

 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 (."מציע"הבעל מניות ב _________________________ )להלן: /מנהלאני משמש/ת כ .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

איגוד ערים אשכול רשויות של  מכרז פומבימ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 .בית הכרם הגלילי

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-התשנ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 

 –או 

 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

חוק שכר מינימום,  ולפי 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות  מכרז, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה ל1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 
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הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד,  .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו  .5

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

_______________/ מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה  

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 4נספח 

 

לחוק   1ב2לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  קיום ייצוג הולם בדבר  נוסח תצהיר 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

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

איגוד ערים עבור  גרפיקהמתן שירותי ל מכרז פומביהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי  .1

כמורשה מטעם המציע. אני מכהן כ_______________ אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, 

 והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

וייחתם   אשכולה  ידי-על  הצעות המחיר  מכרזככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה ב .2

המועסקים לקיים כלפי    ההסכם, מתחייב המציע כי במהלך תקופת  הסכם הספקבין הצדדים  

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2בסעיף , את האמור גרפיקהמתן שירותי ל מטעמו

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-תשל"ו
 

 .ותוכן תצהירי אמתזהו שמי, זו חתימתי  .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

, מרחוב _______________, בפני עוה"ד מס' ___________________

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ,  ולאחר  שהזהרתיו כי ____________________

  הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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  5נספח 

  מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 האשכולקרבה משפחתית לעובד הצהרת הקבלן/ מציע בדבר 

 אשכולת היואו חבר מועצה ברשו
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מרשויות  מועצהמולחבר  אשכולהצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה

 האשכול

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: אשכולה

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  142סעיף   .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -ידו עצמו על על-נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. חוזה

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .ג

 או עובד אחראי בו, לא יהיה צד מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

 כלשהו, או עם עובד רשותרשות מרשויות האשכול לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה 

 .מרשויות האשכול או עובד האשכול

 

 .מכרזהצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .6

 

 מועצתההוראות המתירות ל ת כל דין בכלל ובפרטאין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראו .7

ובלבד שלא יהיה כאמור או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות  וברוב חבריהאשכול 

 .בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

______________________________________________________________________ 

 הצהרה

 

איגוד ערים  גרפיקהלמתן שירותי  מכרז פומבין להשתתף ביאני הח"מ _____________ המעוני

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את המיותר( לי האשכול  ת יומועצת רשוהאשכול ו/או    מועצתין חברי  ב א.

 בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 או כעובד אחראי. מנהלווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כבר

אשכול ו/או באיזו יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 .מרשויות האשכול

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  האשכולים של מכרזידוע לי כי ועדת ה .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 ' מסמך ב

 

 

 למתן שירותים חוזה
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 למתן שירותים חוזה 
 2019___ בחודש ___,  ביוםכרמיאל בשנערך ונחתם 

 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי         ב י ן :

 כרמיאל  16משגב מרח'  

 ("המזמין")להלן:         

 

 ___________ ת.ז./ח.פ. __________ ל ב י ן :

 מרח'_____________                          

  

 ("נותן השירותים")להלן:         

 

 (;"רשויות המזמין")להלן:  רשויות 7רשותי בו שותפות -הינו תאגיד רבוהמזמין  הואיל:

 

כמפורט בפנייה ( "מכרזה")להלן:  גרפיקהמתן שירותי ל מכרז פומביקיים  והמזמין והואיל:

הן חלק בלתי נפרד  1הוראות נספח  –להסכם זה  1נספח לקבלת הצעות המצ"ב כ

 ;יו הן משלימות את הסכם זהמהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראות

 

 ;מכרזנבחרה כהצעה הזוכה ב נותן השירותיםהצעתו של ו והואיל:

 

 נותן השירותיםהציע  לבצע את העבודות, והמזמין בחר להתקשר עם    נותן השירותיםו והואיל:

 עפ"י הצעתו;

 

 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

בפרשנותו של חוזה כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש  1.2

 זה.
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 העסקה .2

 עבודותה לבצע את מקבל בזאת על עצמו נותן השירותיםו נותן השירותיםהמזמין מוסר בזאת ל

וזאת בהתאם להוראות   ,("םשירותיה: ")להלן  לחוזה זההמצ"ב   1נספח  ב  ככל שיידרש כמפורט

 חוזה זה.

 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים 3.1

 .םשירותיהלמתן כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון  3.1.1

 .םשירותיה מתןכי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים ל 3.1.2

בהתאם  ,םשירותיה מתןל ,לרבות אמצעים כספיים ,כי ברשותו כל האמצעים 3.1.3

 לכל הוראות חוזה זה.

ידו לאחרים לא יפגע בביצוע התחייבויותיו כאמור כי מתן שירותים כלשהם על  3.1.4

 בחוזה זה.

 ,םשירותיה מתןכי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים ל ,מצהיר ומאשר נותן השירותים 3.2

ין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ילרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענ

 ן זה.יו/או תביעות לעני

בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות,  םרותישיהאת  יתןי נותן השירותים 3.3

 והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

לחוק עסקאות  2כי בכל תקופת הסכם זה יהיה בעל אישורים בהתאם להוראות סעיף  3.4

 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 כפיפות .4

מעת לעת בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו  םשירותיהאת  תתמתחייב ל נותן השירותים

ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה ימנה 

 בכל הקשור להסכם זה. נותן השירותיםהמזמין איש קשר, אשר יהיה בקשר עם 

 

 תקופת ההסכם .5

יך את תקופת ההתקשרות  . לאשכול זכות להאר שנתיים הסכם זה יחל מיום חתימתו למשך  5.1

(  4)   ארבע בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות תהיה בת  

 שנים. 

הארכת תקופת ההתקשרות תהיה בהודעה בכתב לנותן השירותים שבוע לפני תום תקופת   5.2

 ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המאורכת. 
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א בכל עת, גם  ההתקשרות מכל סיבה שהי למרות האמור לעיל לאשכול זכות לסיים את  5.3

מסיבת היעדר כדאיות כלכלית. ככל והאשכול יעשה שימוש בזכותו זו, לא תהיה לנותן  

 . השירותים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול 

 

 התמורה .6

"שעות )להלן:  שעות עבודה בחודש 13-מוערכים בהיקף של כלאשכול  שירותי הגרפיקה 6.1

(. במקרה והאשכול לא יינצל את שעות העבודה החודשיות המוערכות"העבודה 

 , יצטרפו שעות העבודה שלא נוצלו לחודש העבודה העוקב.המוערכות החודשיות

נותן השירותים להזמנת המזמין לתנאי לביצוע עבודה כלשהי עבור המזמין, הינה פניה של   6.2

(. ההזמנה תכלול את סוג העבודה, מועד ביצועה וכן התניות "ההזמנה"העבודה )להלן: 

והוראות נוספות. ככל ויהיה בכך צורך נותן השירותים יבקש הבהרות ביחס למפורט 

בהזמנה, ויציע את היקף השעות הדרושות לביצוע העבודות המפורטות בהזמנה )להלן: 

נותן השירותים יהיה (. רק לאחר קבלת אישור המזמין להצעת "הצעת נותן השירותים"

 רשאי נותן השירותים לבצע את עבודות הכוללת בהזמנה.

 ישלם האשכול לנותן השירותים שכר טרחה  6.1בגין מתן השירותים בהיקף כאמור בסעיף   6.3

 , אשר ישולם לפי שעות עבודה בפועל.כפי שהציע במכרזשעתי 

רה לנותן האשכול ישלם עבור רכישת תמונות ישלם את העלות בפועל, ללא תקו 6.4

 השירותים.

אשר יכללו את  דוחות ביצוע לאישורלכל חודש נותן השירותים ימסור לאשכול  5-עד ה 6.5

לאשכול הסמכות המלאה לאישור או  .ידו ואת מספר שעות העבודה-העבודות שבוצעו על

תיקון הדוחות ושעות העבודה, ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/אות 

 תביעה כנגד האשכול עקב הפעלת שיקול דעת זה.

איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה  נותן השירותיםלמען הסר כל ספק,  6.6

 .זה 6בסעיף  פיםתמורה כנקבע בסעילתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום ה

, יום מתום החודש בו הגיש את החשבון לאשכול 45התמורה תשולם לנותן השירותים  6.7

 וזאת כנגד חשבונית מס.

 

 םשירותיה .7

המזמין או מי של  ווכל חלק מהם כפופים לאישור 1נספח המפורטים ב מתן השירותים 7.1

 .מטעמו

בכל  ,כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי ,מאשר בזאת נותן השירותיםלמען הסר כל ספק,  7.2

 אחרים. גרפיקהנותן השירותים, נותני שירותי ללהעסיק, בנוסף  ,מועד שימצא לנכון

 כוח אדם איכותי. ,כאמור בחוזה זה ,שירותי הייעוץימנה לביצוע  נותן השירותים 7.3
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 מכרזשהוצג במסגרת    י השירותים בפועלננותימנה לביצוע העבודות את    נותן השירותים 7.4

בלבד. הוראה זו הינה תנאי יסודי להסכם זה, אשר הפרתו תגרור ביטול הצעות המחיר 

 .ההסכם לאלתר אף ללא ההודעה מוקדמת על הפרת ההסכם

, נותן השירותיםמי מטעמו של של  מתן השירותיםהזכות לדרוש את השעייתם מ זמיןלמ 7.5

לנותן נשוא חוזה זה. הופנתה  ותיםמתן השירבלבד אינו מתאים ל זמיןאשר לדעת המ

אשר השעייתו  ,לאלתר את אותו אדם יהיה עליו להשעות ,דרישה כאמור השירותים

ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם , ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות נדרשה

 "(.העובד החלופי)להלן: " זמיןע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור המ

 .נותן השירותיםהחלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון 

 

 זכויות .8

בסוף כל חודש קלאנדרי יעביר נותן השירותים את כל התמונות שצילם, הוא או מי  8.1

 מטעמו, במסגרת חוזה זה לאשכול.

 ,על כל סוגיהםבתמונות, אין כל זכויות יוצרים  נותן השירותיםכי ל ,מוסכם על הצדדים 8.2

, ת ו/או תוקנה למזמין בלבדי, והבעלות בהם מוקנמתן השירותיםל  אשר הוכנו בכל הנוגע

זה בלבד, למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה  לפי הסכם עבודותוזאת לצורך 

 .נותן השירותיםהשייכים ל

כבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל ימוותר בזאת על זכות הע נותן השירותים 8.3

 .ה זהאשר צילם במסגרת חוז התמונות

 אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו. נותן השירותיםיתור כאמור לעיל, של והו 8.4

האשכול את שמו של נותן יפרסם  , ולפי שיקול דעת האשכול בלבד,ככל שיתאפשר 8.5

 .השירותים בצד התמונות שיפרסם

 

 אחריות/ביטוח .9

בנאמנות במסירות, ללא שיקולים זרים,  תת את השירותיםמתחייב ל נותן השירותים 9.1

 שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.  םשירותיהוברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב  

"( שיגרמו הוא נזקלכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " יהיה אחראי נותן השירותים 9.2

, תוך אי ע"פ דיןלו הינו אחר ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל

נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא,  מתן השירותיםכדי ו/או עקב 

נותן . ולפועלים מטעמו של המזמיןמזמין לומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 

ו/או מי מטעמו אם חיוב של המזמין ו/או מי  יהיה חייב לפצות את המזמין השירותים

 נותן השירותיםדין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה ל-קבע בפסקמטעמו בגין הנ"ל יי

להתגונן  נותן השירותיםהודעה על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מ

בעקבות לכל אדם או גוף שהוא אם ייגרם  -על כל נזק שייגרם  בשמם כנגד תביעה כאמור
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 ם , מיד עם דרישתו/או מי מטעמו  ן, והוא מתחייב לשפות את המזמיאיזה מהמעשים הנ"ל

בקשר לנזק וכן על  ו/או מי מטעמו המזמין מוהראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששיל

בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי  ונשא ו/או מי מטעמו כל ההוצאות שהמזמין

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או ו/או מי מטעמו לגרוע מזכויות המזמין 

 סעד אחרים.

מטעמו בגין  יםהפועלמ ו/או את מימתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו  נותן השירותים 9.3

, מתן השירותיםתוך כדי ו/או עקב    אחר שייגרמו להם  )רכושי ו/או גופני(  כל פגיעה או נזק

הראשונה  ם, מיד עם דרישתו/או את הרשויות המזמין והוא מתחייב לשפות את המזמין

בקשר לפגיעה או נזק ו/או הרשויות המזמין המזמין  מולעשות כן, במלוא הסכום ששיל

ן בהם בקשר לתביעה בגי  ונשאו/או הרשויות המזמין  כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין  

על פי ו/או הרשויות המזמין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין 

הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או גורע 

כאמור אשר הוגשו כנגד המזמין גם להתגונן כנגד תביעות  נותן השירותיםמזכותו של 

 .ויות המזמיןבשמם של המזמין ו/או הרש

לבטח את כל עובדיו בביטוחים  נותן השירותיםמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב 

 מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד נותן השירותיםהמזמין יודיע ל 9.4

נותן מזמין יאפשר לה אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. נותן השירותיםהמזמין, אשר 

לטפל בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או  השירותים

 בדרישה כאמור.

, ובשל כך נותן השירותיםידע המזמין על תביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת  9.5

רבתי   9יף  ניתן כנגד המזמין פסק דין בהעדר הגנה, הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סע

 לא יישא באחריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין. נותן השירותיםו

 כאמור בחוזה זה. נותן השירותיםהאמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות 

נותן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריותו של 

, לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח השירותים

  נותן השירותיםמורשית ובעלת מוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי  

וכל עוד קיימת לו אחריות שבדין ביטוחים, לרבות ביטוח  פעילותלכל אורך תקופת ה

ישי , ביטוח חבות מעבידים וביטוח רכוש ביטוח חבות כלפי צד שלאחריות מקצועית, 

המתאימים לאופי והיקף ההתקשרות נשוא חוזה זה, וכי אין בעריכת הביטוח או באי 

   ולהטיל אחריות כלשהי על המזמין .כאמור נותן השירותים עריכתו כדי לגרוע מאחריות 

בגין   המזמיןיורחבו לבטח את  נותן השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור ביטוחי 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת. כמו כן יכללו כל הביטוחים   נותן השירותים ומטעמופעילות  

נותן ביטוחי  וכיהמזמין סעיף מפורש לפיו המבטח מוותר על זכות התביעה כלפי 
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והמבטח מוותר על  המזמיןראשוניים  וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  השירותים הם

 מזמין.השיתוף ביטוחי  כל טענה ו/או דרישה בדבר

, להמציא לידי מיום הדרישהימים  7, תוך נותן השירותים, מתחייב לדרישת המזמין  9.6

 הפוליסות במפורש כי אין בהמצאת   את. מוסכם בזהמלאות  חפוליסות הביטוהמזמין את  

נותן , כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ןבדיקת-ו/או אי ןבבדיקתו/או 

ולא תבוא כל דרישה ו/או טענה  ,כם, טיבם, תוקפם, היקפם או העדרםלמוס השירותים

נותן כלפי המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין בגין אחריותו לתוכן פוליסות הביטוח של  

 .השירות

 

 ו/או יחסי שליחות מעסיקי תחולת יחסי עובד א

א והו/או רשויות המזמין  מזמיןהעם  ובזאת, כי בהתקשרות מצהיר ומתחייב נותן השירותים .10

ו/או  המזמיןלבין ו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו צרו בינוויולא י אין וכי ,פועל כקבלן עצמאי

היה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או י, ולא  זכאי  נו, וכן כי אימעסיק-יחסי עובדרשויות המזמין  

 .צוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זההטבה סוציאלית ו/או פי

 

-לעיל, מתקיימים יחסי עובד  נותן השירותים  וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרתהיה   .11

, יו ו/או מי מטעמוו/או מי מעובד נותן השירותיםלבין מזמין ו/או רשויות המזמין הבין  עסיקמ

 דלקמן:אזי מוסכם כ

להעסקת עובד   מעסיקפי הסכם זה מהווה את עלות ה-על  נותן השירותיםהסכום ששולם ל 11.1

כולל רכיבי פיצויים, חופשה מחלה, גמל,  נותן השירותיםידי -לביצוע התפקיד המבוצע על

 .מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי

עובד   ומטעמו היה או הינ  מייום מהמועד בו ייקבע כי    30תוך    מזמיןישיב ל  נותן השירותים 11.2

 המזמיןאו רשויות המזמין את כל התשלומים העודפים שקיבל מ/ו ןהמזמישכיר של 

 כעובד שכיר. ויתה משולמת ליבמשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שה

 

 יחויבכל סכום בו המזמין בגין את לשפות  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  .12

ולא כקבלן עצמאי, לרבות  כעובדלמזמין  ולכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי

בגין כל הוצאה, לרבות   המזמיןפצה את  יוכן  תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב,  

 המזמין  יאו במי מטעמו כעובד/ו  ואו תביעה להכרה ב/והוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה  

 ,הא חייב בהשבתו כאמור לעילי השירותיםנותן כל סכום עודף ש .או הוצאה הנובעת ממנה/ו

ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל י

 .למזמין ו/או רשויות המזמין בו שולם ועד למועד השבתו מהמועד
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מהמזמין  נותן השירותיםלקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ל יזכא יהיה מזמיןה .13

 י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.עפ"

 

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמין יחסי שליחות וכי אינו מוסמך  נותן השירותים .14

להתקשר ולהתחייב בשם המזמין, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין 

 ועניין בנפרד.

 

 שונות .15

רשאי להעביר   סב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא אינו רשאי לה  נותן השירותים 15.1

 בכתב ומראש. המזמיןאלא בהסכמת  ,או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. 15.2

כולם או מקצם, אלא  שירותי הייעוץאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  נותן השירותים 15.3

 בכתב ומראש.המזמין בהסכמת 

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין הצדדים  15.4

 תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

ין כאילו נתקבלה יוענ  חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר  ןלענייכל הודעה   15.5

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום. 3אצל הצד האחר 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 

 

 אישור 

 

ביום "( מאשר בזאת כי נותן השירותיםאני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "

ת.ז. _____________, ה"ה _______,  סכם זה ונספחיו_________ חתם/מו בפני על ה

התקבלו כל  נותן השירותים, כי אצל נותן השירותיםבשם ת.ז. ____________, _________, 

ועל פי כל דין  נותן השירותיםההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

 לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 נספח א' 

 תכולת השירותים 

 

 ,על ידי האשכול כל חומר שיידרשנותן השירותים יכלול עיצוב גרפי לעל ידי השירות שייתן  .1

 עיצוב של המפורט להלן:לרבות 

 

  ,עיצוב ברושורים מקצועיים 1.1

 ,עיצוב שילוט 1.2

 ,עיצוב ניוזלטרים תקופתיים 1.3

  ,עיצוב מצגות 1.4

 ,עיצוב רול אפים 1.5

 ,  לחגים עיצוב אגרות ברכה 1.6

  ,עיצוב חוברות 1.7

 -אינפוגרפיקה של האיגוד, לפייסבוקו/או  לאתר האינטרנטשיועלו חומרים עיצוב  1.8

 הצגה חזותית של נתונים ומפות. 

 

 , ויקבע לוחות זמנים לביצועה.מסוימתהאשכול יפנה לנותן השירותים בבקשה לביצוע עבודה   .2

אופן ביצעוה ולוחות הזמנים, ולבקש את תוכן העבודה, רשאי להתייחס לנותן השירותים  .3

 אישורו של האשכול לשנות את דרישתו.

 כולו או חלקו. –האשכול רשאי, אך אינו חייב, לקבל את התייחסות נותן השירותים  .4

קובץ הניתן לשינויים ועריכה ע"י  -הקבצים שיועברו לאשכול יהיו בפורמט קובץ פתוח .5

 האשכול. 

ה בהתאם להנחיות הסופיות של האשכול, לרבות לוחות נותן השירותים יבצע את העבוד .6

 הזמנים.

 נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה רק עבור עבודה שהאשכול יהיה שבע רצון ממנה. .7

 
 

 


