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 חלק א'

 חוברת המכרז
בזאת  "( מזמינההחברה העירוניתהעירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן: " החברה .1

( למתן שירותי הפקה לאירוע "המפיקאו " "המשתתףאו " "המציעהצעות מיחידים או חברות )להלן: "

)להלן:  חגיגות לעיר ראשון לציון 140בסימן  בראשון לציון 2022"מסע אופניים" בבוקר יום העצמאות 

 "(.האירוע"

במסגרת , בין היתר, אופניים"יתקיים אירוע "מסע  26.4.2023ביום העצמאות  מתוכנן להיערך אירועה .2

יובהר כי המועד המצוין לעיל אינו סופי והחברה  . 9:00-12:00בין השעות  לעיר ראשון לציון 140חגיגות 

 .האירוע שעותאת אריך ו/או לשנות העירונית רשאית לקצר ו/או לה

שכול, שד' רבין, שד' ברחובות גולדה מאיר, לוי א יתקיים יערך בצירים המרכזיים בעיר ראשון לציוןמסע ה .3

, ראשון 21גולדה מאיר . עמדת התכנסות והפנינג יתקיים ברחבת בית מכבי ברח' בן גוריון, ההסתדרות 

יקבע ע"י החברה העירונית  האירועשל המתחם בו יערך  המיקום המדויק"(. האירועמתחם )להלן: "לציון 

ו/או על החברה  ו/או האירוע ל המתחםוהמפיק ובכפוף לאילוצים ו/או מגבלות ו/או הנחיות החלים ע

בלבד. מיד עם  אירועהמפיק יהיה במתחם בכל עת במעמד של בר רשות בלבד ולצורך הפקת ה העירונית.

את המתחם מכל אדם וחפץ ויחזירו לידי  ציעו/או לפי הנחיות החברה העירונית יפנה המ אירועתום ה

   החברה העירונית כשהוא נקי ובמצב בו קיבל אותו.  

מסלולי רכיבה )ארוך/קצר(, מתחם רכיבה אקטיבי עם מתקנים לרכיבה אתגרית, ליווי  2האירוע יכלול  .4

והדרכה על ידי מדריכי רכיבה מקצועיים, מתחם הפנינג לכל המשפחה בו יערכו הגרלות נושאות פרסים, 

 ידי קריין מקצועיעמדות יצירה לילדים, מופעי ראווה )קפיצות אקסטרים( והנחיה מלאה של האירוע על 

 )ללא מכירה של  מזון ושתיה(.

אחד בלבד. החברה העירונית  אירועחוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין הצדדים יהיה לשנה אחת ולעריכת  .5

מעבר  )כולן או חלקן( נוספות שלוש שניםתהיה רשאית אך לא חייבת להאריך את תקופת ההתקשרות ל

והכל בהתאם לתנאים שתקבע מראש  (2026-ו 2025, 2024 -ב רועיאה)עריכת  לשנת ההתקשרות הראשונה

 ימים טרם מועד סיום שנת ההתקשרות.   150ואשר עליהם תיתן הודעה בכתב למציע 

לרבות הכנת אירוע פיננסי של כלל הפעילות בהוניהול לוגיסטי ו האירועהפקתו בפועל של  ,באחריות המציע .6

 ברה העירונית. תשתיות והליכי רישוי והכל בכפוף לאישור הח

יעמוד ש"ח )כולל מע"מ(. הסך הנ"ל  170,000יהיה בגובה של עד האירוע היקף ההשקעה העירונית להפקת  .7

לטובת  אופניים העמדת, הקמות, רישוי, תשתיות, יח"צכלל הדרוש להקמת האירוע לרבות, לטובת 

ל ממותג, סגירת כבישים, , אבטחה, מחסומים, שילוט מסלושיטור בשכר/זוגות(, שיטור 140המשתתפים )

  עבור כל הנדרש להפקת האירוע.  יודגש כי התקציב האמור הינו סופי וקבועוכד'.  הקמת ממשק להרשמה

מיד עם חתימת חוזה התקשרות עם  אירועעל המפיק להתארגן לתחילת ביצוע ההכנות והעבודות לביצוע ה .8

 החברה העירונית. 

  לאישור החברה העירונית.ותכנית הפקה  טיוטת תקציב משוערת יצרף להצעתוהמפיק  .9

 . כלל הגילאיםיהיו  רועיאהמשתתפים ב .10

 אירועתיאור כללי של תפקידי המפיק/הזוכה בהפקה ובארגון ה .11

והשני  ק"מ 2 -כ האחד לאורך מסלולי רכיבה 2הרכבת ו לטובת תכנון פגישות הכנההשתתפות ב 11.1

 .("המסלולים")להלן: ק"מ  10 -כ לאורך

 .המנקודת ראות אחת לשנייליווי טכני מסע הרכיבה ו תפעול לרבות םם לאורכהמסלוליסימון  11.2
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 במתחם הכינוס. שתייההצבת עמדות  10.1

ללא ו למשך כל האירוע המשתתפים הרוכבים הללטובת ק וקסדות זוגות אופניים 140ה של אספק 11.3

 .נוספת תעלו

 .יםוחלוקתם לכל הרוכבים המשתתפ אישיים בקבוקי מים 1000 ה של לפחותאספק 11.4

  .מקצה הרכיבהמהלך ולאורך כל בלליווי הרוכבים  מדריכי רכיבה מוסמכים 6 גיוס 11.5

  .אנשי צוות לטובת תפעול האירוע לשביעות רצונה של החברה העירונית 8 של מינימום גיוס 11.6

הגשה עד  -האירועמסכם של וצילום אויר באמצעות רחפן, לרבות הכנת קליפ סטילס שירותי צילום  11.7

 .האירועשבועיים מתום 

 לטובת: לעיר, 140, הכוללת התייחסות לחגיגות יצירת גרפיקה ייעודית לאירוע 11.8

  ;שער זינוק ממותגהכנת  11.8.1

 .מתחם כינוס ססגוניהקמת  11.8.2

 רשתות ה במדיות השונות בדגש על קמפיין פרסומי הפקה וניהול באמצעותקידום ושיווק האירוע  11.9

 . החברתיות

 ומהירה.ידידותית מקוונת  ל מערכת הרשמהיצירת  11.10

 הפנינג אופניים לכלל המבקרים אשר יכלול: הפקת 11.11

הקמת במה מצוידת במערכת הגברה מקצועית לטובת הנחיה מלאה של האירוע על ידי  11.11.1

 באירוע.  DJ קריין  אשר ישמש בנוסף  כ

רוכבי אופניים מקצועיים בקפיצות אקסטרים ופעלולים  חמישה מופע ראווה של 11.11.2

 .אוויריים

 .אתגרי מודרך להקניית מיומנויות רכיבה לכל הגילאים אקטיבי רכיבה מתחם 11.11.3

 .עמדות יצירה לילדים 2 הצבת 11.11.4

 הבא: על פי הפירוט נושאות פרסים לילדים ונוער ועמדות הגרלה תחרויות 11.11.5

 .אופני הרים -זוגות 4 .א

 אופניים. קסדות -יחידות 3 .ב

 משאבות וציוד מלווה.  -יחידות   6 .ג

רכיבה  /  על סוגיה: רכיבה על מסלול פעילות הרכיבהקיום ל כל הטעון רישוי והנדרש לבדיקה וקבלת 11.12

  .רכיבה במסגרת אקטיבית /

קבוצות הפיקוד של המשטרה ובכלל זה,  ישיבותחובה של  המשתתף ו/או מי מטעמו בכל  חותנוכל 11.13

 תדרוכים, והיערכות לאירוע.  

 ו/או שירות נוספים לבקשת החברה העירונית. מטלהכל  11.14

האמור לעיל, יהיה המפיק אחראי באופן בלעדי על כל הפעילות בכל הנוגע לקיום מבלי לגרוע בכלליות  .12

בין אם הפעילות מבוצעת על ידו באופן ישיר או באמצעות ספקי משנה מטעמו. המפיק יפעיל את  האירוע

 כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם וזאת החל מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.

ונית תהיה רשאית לבצע פיקוח ובקרה לטובת ביצוע ומתן מלוא השירותים הנדרשים החברה העיר .13

לרבות אופן ואיכות השירותים  חוזה ההתקשרות על נספחיהם המכרז לרבות,והמפורטים במסמכי 

 הניתנים על ידי הזוכה ובהתאם להוראות וההנחיות בחוזה ההתקשרות על נספחיו. 

קוח ו/או בבקרה מצד החברה העירונית כדי להפחית מאחריות הזוכה מבלי לגרוע באמור לעיל, אין בפי .14

חוזה ההתקשרות על  המכרזבאשר לביצוע מלוא השירותים באופן ובהתאם להנחיות וההוראות במסמכי 

 נספחיהם ולשביעות רצונה של החברה העירונית.

והרישיונות הנדרשים על  על המפיק לפנות לכל הגופים המוסמכים על פי דין לקבלת כל אישורים, היתרים .15
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 פי דין לשימוש במתחם לקיום אירוע המוני במקום ובמועד שנקבע.

המפיק יעביר את כל המידע הנדרש לגופים המוסמכים ובכלל זה: משטרת ישראל, עיריית ראשון לציון,  .16

בקשר מד"א, משרד הבריאות ומכבי אש. המפיק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות כל רשות ו/או מוסד בגין ו

 . האירועלהפקת 

ולנוחות באי  האירועהמפיק יידרש לתת מענה שלם לכל דרישות התחבורה והנגישות הדרושות לשם הפקת  .17

 .    האירוע

על המפיק לדאוג לקבלת כל האישורים והרישיונות בכתב לרבות ובין היתר, אישור מהנדס בטיחות,  .18

לחברה העירונית  האירועימים טרם עריכת  10קונסטרוקטור, מהנדס חשמל וכו'. המפיק יידרש להעביר 

. במועד פתיחת האירועדו"ח בו מפורטים כל האישורים, ההיתרים והרישיונות שהתקבלו לצורך קיום 

העירונית. החברה העירונית תהיה בחברה  לגורמים המוסמכיםיוצגו כל האישורים וההיתרים  רועיאה

 מתחייב כי יהיו בתוקף בכל העת. מפיק וה רשאית לבדוק מעת לעת את הרישיונות והאישורים

המפיק יהיה אחראי להסדרת כל נושא אבטחה וסדרנות בהתאם לדרישות כל רשות ו/או מוסד מוסמך  .19

 לרבות משטרת ישראל, ועיריית ראשון לציון. 

, ציוד טכני, הגברה ועוד מטר( 3*3)גודל מוערך  במה המפיק יהיה אחראי באופן שלם ומוחלט על הקמת .20

 . באירוער ישמשו את המופעים אש

הזוכה יידרש לנקוט בכל עת לרבות במועד ביצוע השירותים בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעים,  .21

וכן לדאוג, בין היתר, להסרת מכשולים. כמו כן, יהיה על הזוכה לדווח לחברה העירונית מידית על כל נזק 

 . שירותי ההפקהו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע 

הזוכה יתחייב לנהוג, בין היתר, בהתאם להוראות משרד הבריאות ו/או ממשלת ישראל ו/או כל מוסד אחר  .22

בגין ובקשר "למגפת הקורונה" תקנות התו הסגול, התו הירוק ו/או מגבלות אחרות שיקבעו ע"י כל גוף ו/או 

 רשות מוסמכת.

ל ו/או כל מוסד אחר  ו/או תקום מניעה מכל הזוכה יצהיר כי ידוע לו כי ככל שיוטל סגר ע"י ממשלת ישרא .23

, לא ישולם לזוכה כל פיצוי ו/או תמורה "הקול קורא"מין וסוג לקיום ההתקשרות וביצוע השירותים נשוא 

והזוכה יסיר באופן בלתי חוזר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית ו/או העיריה בגין 

 ובקשר לכך.

 

 קבלת מסמכי המכרז .24

)במילים: אלף שקלים ₪  1000מסמכי המכרז תמורת ניתן יהיה לרכוש את  22.2.2023החל מיום  24.1

במשרדי החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש  ,(בכל מקרה )שלא יוחזרוחדשים( 

 9:00ה בין השעות -, מחלקה משפטית בימים א2, ראשון לציון, קומה 95בע"מ, ברחוב ז'בוטינסקי 

 .15:00עד 

הנוחות ניתן יהיה למצוא את מסמכי המכרז ולעיין בהם בלבד באתר החברה העירונית לשם  24.2

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט או במשרדי  WWW.HIRONIT.CO.IL בכתובת 

ה בין השעות -מחלקה משפטית בימים א ,2, ראשון לציון, קומה 95ונופש בע"מ, ברחוב ז'בוטינסקי 

למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי במקרה של סתירה בין הוראות המכרז המופיעות  .15:00עד  9:00

באתר החברה לבין הוראות המכרז המפורסמות בחוברת המכרז יגברו ההוראות הקבועות 

 בחוברת המכרז. 

רה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט לבירורים בקשר לקבלת מסמכי המכרז ניתן לפנות לחב 24.3

 .03-9650063ונופש בע"מ בטלפון מס': 

כל הזכויות במסמכי המכרז, מכל מין וסוג ובכלל זה זכויות היוצרים, שייכות לחברה העירונית.  24.4

http://www.hironit.co.il/
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המשתתף יעשה שימוש במסמכי המכרז למטרת הגשת הצעתו במכרז ולמטרה זו בלבד,  והוא אינו 

 שימוש אחר. רשאי לעשות בהם כל

 

 כנס מציעים .25

 ראשון לציון.ב 21בבית מכבי, רחוב גולדה מאיר , 11:00בשעה  2.3.2023מציעים ייערך ביום  כנס 25.1

 .ההשתתפות בכנס המציעים היא חובה, והמהווה תנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעות בו 25.2

חתימת  אסמכתה להשתתפות בכנס המציעים יהיה רישום ברשימת המשתתפים בכנס, בצירוף 25.3

 המשתתף.

 
 

 ותיקוניםשינויים  .26

החברה העירונית רשאית בכל עת להכניס שינויים, תיקונים או תנאים נוספים במסמכי המכרז,  26.1

"(. השינויים יובאו השינוייםבין אם ביוזמתה ובין אם בתגובה לפנייה של משתתף במכרז )להלן: "

 נפרד מתנאי המכרז.    בכתב לידיעת המשתתפים. במקרה זה יהוו השינויים חלק בלתי

מציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על שינויים, תיקונים או תנאים נוספים במסמכי  26.2

 המכרז, אלא אם ניתנו בכתב כאמור בסעיף זה.
 

 שאלות הבהרה .27

התאמה או חוסר בהירות, או שהתעורר אצלו -מצא משתתף במסמכי המכרז סתירה, שגיאה, אי 27.1

סעיף או פרט כלשהו במסמכי המכרז, רשאי המשתתף להפנות שאלות ספק בקשר למובנו של 

"(, המועד האחרון להגשת שאלות)להלן: " 3.20236., עד לא יאוחר מיום בכתב בלבדהבהרה, 

 . etic.hironit.co.il ו/או בדוא"ל 03-7393600לעו"ד נתן רוזנצוייג, בפקס' מס': 

. שאלות והבהרות 03-9650063טלפון מס': המשתתף נדרש לאשר את קבלת הפקס' ו/או דוא"ל ב 27.2

 פה, לא ייענו.-שיועברו בכל אמצעי אחר, ובכלל זה בעל

על הפונה לציין בפנייתו את שמו, מספר המכרז, כתובתו, מס' טלפון, מס' פקס' לחזרה וכתובת  27.3

 דוא"ל. כמו כן, ביחס לכל שאלה יצוין מספר הסעיף הרלוונטי אליו מתייחס הפונה.

המועד )להלן: " 9.3.2023נית תשיב על השאלות ובקשות ההבהרה בכתב עד ליום החברה העירו 27.4

 (.האחרון למתן תשובות"

לאחר המועד האחרון למתן תשובות יצורפו התשובות למסמכי המכרז ומשתתף יוכל לעיין בהם  27.5

במשרדי החברה העירונית. מבלי לגרוע מהאמור, החברה העירונית תשלח העתק של התשובות 

ם אשר קבלו מהחברה העירונית את מסמכי המכרז עד למועד האחרון למתן תשובות למשתתפי

 באמצעות הפקס' ו/או דוא"ל.

התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויצורפו להצעת המשתתף במכרז כשהן חתומות  27.6

כלשהם הבנה או חוסר ידיעה בקשר לסעיף או פרט -בשולי כל עמוד ועמוד. כל טענה בדבר טעות, אי

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

 במכרז. 

משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי החברה העירונית, אלא  27.7

  אם ניתנו בכתב כאמור לעיל.
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 תנאי המכרז –פרק ב' 

 תנאים כלליים .28
 

במועד הגשת ההצעה במכרז, ולמלא אחר התנאים  טית קיימתות משפהמשתתף להיות יש על 28.1

 :הבאים

 הוא אדם פרטי: במקרה שהמשתתף 28.1.1

 המשתתף הוא אזרח ישראלי.  28.1.1.1

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג שותפות: 28.1.2

 השותפות רשומה כדין ברשם החברות והשותפויות. 28.1.2.1

 28כמפורט בסעיף על כל אחד מהשותפים בשותפות לעמוד בתנאי הסף,  28.1.2.2

 להלן.

 ההצעה תיחתם על ידי כל השותפים.  28.1.2.3

המשתתף יצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי מסמכי  28.1.2.4

השותפות, החותמים הם מורשי החתימה, וכי יש בחתימתם, בצירוף 

 חותמת השותפות, כדי לחייב את השותפות.

המשתתף יצרף להצעתו העתק של תעודת ההתאגדות ותדפיס מעודכן, נכון  28.1.2.5

עד הגשת ההצעה במכרז, של רשם החברות והשותפויות המפרט את למו

 השעבודים שהוטלו על התאגיד או נכסיו.  

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג חברה פרטית / ציבורית: 28.1.3

 התאגיד רשום כדין ברשם החברות והשותפויות. 28.1.3.1

ההצעה תיחתם על ידי מנהליו המוסמכים של המשתתף. המשתתף יצרף  28.1.3.2

רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי מסמכי ההתאגדות של להצעתו אישור 

התאגיד ועל פי החלטות אורגניו המוסמכים, החותם הוא מורשה 

החתימה, וכי יש בחתימתו, בצירוף חותמת התאגיד, כדי לחייב את 

 התאגיד.

המשתתף יצרף להצעות נסח מעודכן של רשם החברות והשותפויות  28.1.3.3

ל התאגיד, וכן את השעבודים המפרט את הון המניות המונפק והנפרע ש

 שהוטלו על התאגיד או נכסיו.  
 

כן לצרף להלן, ו 29מפורטים בסעיף לגרוע מהאמור לעיל, על המשתתף לעמוד בתנאי הסף  מבלי 28.2

 להצעתו את כל המסמכים או האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף הנ"ל.

 תנאים להשתתפות במכרז )תנאי הסף( .29

( בהפקה של לפחות 2015-2202שנים לפחות בין השנים ) 3ותק וניסיון מוכח של הוא בעל  המשתתף 29.1

עבור רשויות  משתתפים 500בהיקף של לפחות אחת משנים אלה, מסעות אופניים בכל עשרה 

 .מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או גופים ממשלתיים

בויות ובהוצאות הכרוכות המשתתף הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלים לעמוד בהתחיי 29.2

 1,500,000בביצוע המכרז וההסכם, והציג אישור מטעם רו"ח על מחזור עסקים שנתי בהיקף של 

  .2022 שנתב ( ש"ח כולל מע"מ לפחותמיליון חמש מאות אלף)ובמילים: 

 רכש את מסמכי המכרז. המשתתף 29.3
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 השתתף בכנס המציעים. המשתתף 29.4

 להלן. 32פורט בסעיף צירף להצעתו ערבות בנקאית כמ המשתתף 29.5

 המפורטים להלן:  את כל המסמכים והאישוריםיצרף להצעתו  המשתתף 29.6

אישור רו"ח / פקיד שומה על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  29.6.1

 .1976-תשלום חובות מס ותשלום שכר מינימום(, התשל"ו

 לניכוי מס במקור. אישור תקף 29.6.2

 .העתק של תעודת עוסק מורשה 29.6.3

היה המשתתף תאגיד, יצרף להצעתו העתק של תעודת ההתאגדות; תדפיס מעודכן, נכון  29.6.4

למועד הגשת ההצעה במכרז, של המרשם הרלוונטי הכולל מידע אודות בעלי המניות, 

הון המניות המונפק והנפרע ורשימת השעבודים שהוטלו על התאגיד; אישור עו"ד / רו"ח 

 התאגיד, ולחייבו בחתימתם על ההצעה.אודות האנשים המוסמכים לחתום בשם 

 ערבות בנקאית )ערבות מכרז( בנוסח המצורף כנספח ב' לחלק א' של מסמכי המכרז. 29.6.5

פרופיל המשתתף, התשתית הארגונית שלו וכח האדם המועסק על ידו, לרבות הכשרת,  29.6.6

 כישוריהם וניסיונם המקצועי של עובדיו.

המוגשות לצורך הוכחת  ווצעו על ידיברשימה כרונולוגית מלאה של עבודות שב פירוט 29.6.7

, תוך ציון משתתף, ושל הגופים שקיבלו את השירות מה29.1שבסעיף תנאי סף עמידתו ב

לחלק א' של  כנספח ה'המצורף שם הגוף הרלבנטי ומספר הטלפון שלו, בהתאם לטופס 

מסמכי המכרז. המשתתף יהיה רשאי לצרף להצעתו פרטים, מסמכים ואסמכתאות 

או  29.1שר לדעת המשתתף נדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיף נוספים, א

 הנדרשים לצורך הצגה מיטבית של הצעת המשתתף.

, 29.2אישור רו"ח המעיד כי המשתתף הוא בעל מחזור כספי שנתי, במפורט בסעיף  29.6.8

 לחלק א' של מסמכי המכרז. 'וכנספח בנוסח המצורף 

 לחלק א' של מסמכי המכרז. כנספח ז'ורף תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה המצ 29.6.9

לחלק א' של מסמכי  'חכנספח תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים המצורף  29.6.10

 המכרז.

 לחלק א' של מסמכי המכרז. 'טכנספח המצורף  עברייני מיןתצהיר לעניין  29.6.11

 העתק. לחלק א' של מסמכי המכרז 'יכנספח המצורף אישור קיום ביטוחים בנוסח  29.6.12

' לחלק א' חשל אישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח  בלבדע"י המשתתף חתום 

של מסמכי המכרז. חתימת המשתתף על האישור על קיום ביטוחים מהווה התחייבות 

בלתי חוזרת של המשתתף להנפיק לחברה העירונית פוליסות ביטוח במידה ויזכה 

מצורף כחלק ב' של בהתאם לאישור על קיום ביטוחים ולקבוע בחוזה ההתקשרות ה

מסמכי המכרז. עם הכרזת הזוכה במכרז, והחתימה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, 

יהיה הזוכה חייב להמציא לידי החברה העירונית אישור הביטוח כאמור, ואשר יהיה 

 עליהן, בין היתר, לקבל את אישורה של יועצת הביטוח של החברה העירונית.

 משתתף )ככל שישנם(.שאלות הבהרה חתומות על ידי ה 29.6.13

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 29.6.14

 . הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה להיפסל 29.7
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 ההצעהמסמכי  .30

אישורים המעידים על קיום  כים הדרושים על פי מכרז זה, לרבותממסהעל המציע לצרף להצעתו את כל 

מסמכים המעידים על ניסיונו של המציע ועמידתו  –, ובכלל זה לעיל 92כל תנאי הסף כמפורט בסעיף 

 בתנאי הסף.  

 

 דרישת פרטים .31

העירונית תהיה רשאית, גם לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז או לאחר פתיחת  החברה 31.1

הפרטים המעטפות, לדרוש מהמשתתף להשלים לידיה פרטים, מסמכים או הבהרות )להלן: "

ל החברה העירונית, כדי לבחון את המשתתף, ניסיונו, חוסנו ש "( לשביעות רצונה המלאההנוספים

הכלכלי, הצעתו במכרז או תוכנה, או לכל מטרה האחרת הנוגעת למכרז, והכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

יהיה חייב לספק את הפרטים הנוספים, לשביעות רצונה של החברה העירונית ובמועד  המשתתף 31.2

את הפרטים הנוספים כנדרש, מכל סיבה שהיא, תהיה  שנקבע לכך. במקרה שמשתתף לא ימציא

המצאת הפרטים הנוספים כתכסיסנות -החברה העירונית רשאית שלא לדון בהצעתו או לראות באי

 מצדו של המשתתף, על כל המשתמע מכך.

 ערבות בנקאית )ערבות הגשה/מכרז( .32
 

סך של על סך של  המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת הצעתו במכרז על 32.1

שקלים חדשים( לפקודת "החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט  עשרת אלפים)₪  10,000

ערבות ' לחלק א' של מסמכי המכרז )להלן: "בונופש בע"מ" בהתאם לנוסח המצורף כנספח 

 (."המכרז

 .27.4.2023ערבות המכרז תעמוד בתוקפה עד ליום  32.2

דרוש את הארכת התוקף בהודעה בכתב למשתתף. המשתתף החברה העירונית תהיה רשאית ל 32.3

 מתחייב להאריך את תוקף ערבות המכרז מיד  קבלת דרישת החברה העירונית.

צדדית של החברה -ערבות המכרז תהיה בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד 32.4

 אי המכרז. העירונית, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנ

 .משתתף שלא יצרף להצעתו ערבות המכרז, כנדרש בסעיף זה, הצעתו תיפסל 32.5

יום ממועד  21משתתפים שהצעתם לא זכתה, תוחזר להם ערבות המכרז שצירפו להצעתם, תוך  32.6

 חתימת חוזה ההתקשרות בין החברה העירונית לבין הזוכה. 

ק ב' של מסמכי המכרז במועד אם לא יחתום הזוכה על חוזה ההתקשרות בנוסח המצורף כחל 32.7

שייקבע לכך על ידי החברה העירונית, תהיה החברה העירונית רשאית לחלט את סכום ערבות 

 המכרז שהפקיד לטובתה. 

מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר  32.8

ערבות המכרז לפירעון ולחלט את מלוא שנתנה למשתתף הזדמנות להשמיע את טענותיו, להציג את 

הסכום הנקוב בה או חלקו, בכל מקרה בו המשתתף לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, 

ובכלל זה אם נהג בעורמה, בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, המשתתף או מי מטעמו 

א, או סירב למלא אחר מלוא חזר בו מהצעתו בעודה בתוקפה או מכל חלק שלה, בכל צורה שהי

התחייבויותיו בהתאם להצעה או מסמכי המכרז או נהג שלא בתום לב או שלא בדרך המקובלת 

 בהליכי המכרז. 

לפירעון כדי לגרוע מכל זכות או סעד  המכרז להציג את ערבות וניתשל החברה העיר בזכותה אין 32.9
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 פי כל דין. אחר, אשר עומד לחברה העירונית בהתאם למסמכי המכרז או על

 

 מועד ומקום הגשת ההצעות .33

את את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז.  33.1

"( למשרדי היום הקובע)להלן: " 15:00בשעה  16.3.2023המעטפה הסגורה יש להגיש עד יום 

 ון.ראשון לצי 95, בלשכה המשפטית, ברח' ז'בוטינסקי 2החברה העירונית, קומה 

 .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא תתקבל 33.2

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד  33.3

 האחרון להגשת הצעות במכרז לתקופות נוספות.

 

 הצהרות המציע .34

לאמור במסמכי  המשתתף במכרז, והגשת הצעה בו, כמוה כאישור כי המשתתף מסכים השתתפות 34.1

המכרז, וכן שכל תנאי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' של מסמכי המכרז, 

לו, כי יש למשתתף את כל הידע, הכישורים והיכולת המקצועית, וכי הוא מסוגל,  ונהיריםידועים 

 מכל בחינה שהיא, לספק את השירותים נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז.

ומתחייב לבסס את הצעתו על בדיקות או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו  מצהיר המשתתף 34.2

 רלבנטי להצעתו, ועל החברה העירונית לא תחול כל אחריות בעניין זה. נתוןביחס לכל 

המשתתף במכרז, והגשת הצעה בו, כמוה כאישור כי כל המצגים, הנתונים או הפרטים  השתתפות 34.3

ומתו ונבדקו על ידו, וכי לחברה העירונית או מי מטעמה אשר נמסרו למשתתף במסמכי המכרז א

לא תהיה כל אחריות או חבות כלפי המשתתף בגין הנתונים, המצגים או הפרטים המופיעים 

 במסמכי המכרז.

בזאת כי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא תתקבל כל טענה בדבר טעות או  מובהר 34.4

 רז. בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכ הבנה-אי
 

 ה במכרז הצעה .35

המשתתף ימלא את טופס "הצעת המשתתף" המצורף כנספח ד' לחלק א' של מסמכי המכרז )להלן:  35.1

הדרושה בגין מתן השירותים ובלבד שהתמורה בגין וינקוב בגובה התמורה "( טופס ההצעה"

לל אלף שקלים כו ושבעים)ובמילים: מאה  כולל מע"מ.  ₪ 000701,של  השירותים לא תעלה ע"ס

 "(גובה התמורה המקסימלי")להלן:  מע"מ(

המשתתף מצהיר ומתחייב לבסס את הצעתו על בדיקות או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו  35.2

 ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל החברה העירונית לא תחול כל אחריות בעניין זה.

, זה מכרזנשוא  םתיעבור מתן השירוכולל מע"מ  לגובה התמורההתחרות במכרז היא ביחס   35.3

 . לרבות דמי הפקה/רווח של הזוכה

  .תיפסל על הסף ללא צורך בשימוע – מקסימאליתמהתמורה ההגבוהה  מחיר הצעת כי מובהר 35.4

ת לזמן מציעים אשר עמדו בתנאי הסף לוועדה לצורך החברה העירונית תהיה רשאית אך לא חייב 35.5

הכל על פי שיקול דעתה להצעתם  יםאו מתן הבהרות ו/או הסבר/ניסיונםהצגת הצעתם ו/או 

יפעלו לפי הנחיית החברה העירונית ויגישו מתחייבים לשתף פעולה עם הועדה ו הבלעדי. המציעים

את ההבהרות, המסמכים והמידע המבוקש בהם, באופן ובמועד שיקבעו על ידי החברה העירונית 

 .ד מהצעתם ויחייבם לכלבפנייתה. המענה של המציעים לבקשות הבהרה ייחשבו כחלק בלתי נפר
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 במכרז תכלול מע"מ.  ההצעה 35.6

המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי החברה העירונית היא מלכ"ר ומשכך לא תינתן לו חשבונית  35.7

מס בגין התשלומים אשר ישולמו על ידו אלא קבלה בלבד. מוסכם על הצדדים כי היה וישונה 

 התמורהאת  נותן השירותיםמ ישלם ממלכ"ר לעוסק החב במע" מעמדה של החברה העירונית

 .בצירוף סכום המע"מ, מיד עם שינוי מעמד החברה העירונית האמור, כנגד חשבונית מס כחוק

 לחתום בחתימה ליד כל תיקון בהצעתו, בצירוף חותמת.   המשתתףעל  35.8

ההוצאות או העלויות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה במכרז, יחולו על  כל 35.9

 במכרז ולא יוחזרו לו בכל מקרה. ףהמשתת

המשתתף למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר מתנאי  על 35.10

 עלול לגרום לפסילת ההצעה. המכרז

על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, ובכלל זה חוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' של  35.11

ימתו על ההצעה ומסמכי המכרז ובהגשתם מאשר המכרז, בשולי כל עמוד ועמוד. בחת מסמכי

 המשתתף את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.

במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד, יחתום עליה המשתתף תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת  35.12

הזהות שלו וכתובתו. במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה מורשי החתימה 

 יד בצירוף חותמת התאגיד.של התאג

חל איסור למחוק, לתקן או לבצע כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז. במקרה של שינוי, מחיקה  35.13

או תוספת במסמכי המכרז, לרבות הסתייגות ביחס אליהם, בין אם במסמכי המכרז גופם ובין אם 

 במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, תהיה החברה העירונית רשאית:
 

 הצעת המשתתף.לפסול את  35.13.1

 להתעלם מהשינוי / מחיקה / תוספת / הסתייגות, כאילו לא נכתבו כלל. 35.13.2

לדרוש מהמשתתף לתקן את השינוי / המחיקה / התוספת / ההסתייגות, ובלבד שאין  35.13.3

 בה. בתיקון האמור כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי
 

לעדי של החברה העירונית. אם ההחלטה בין האפשרויות המנויות הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הב 35.14

החברה העירונית לפעול לפי אחת האפשרויות הנ"ל, והמשתתף יסרב, תהיה החברה  תחליט

לעיל או  28העירונית רשאית לפסול את הצעתו או לחלט את הערבות הבנקאית כמפורט בסעיף 

 שניהם.

, ולמלא את כל המשתתף יהיה חייב למלא את הצעתו באופן מלא, על כל העבודות נשוא המכרז 35.15

המשתתף במכרז )נספח ד' לחלק א' של מסמכי הדורשים מילוי, ובכלל זה בטופס הצעת  המקומות

 המכרז(, ולעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז.

 תוקף ההצעה .36

המשתתף תעמוד בתוקפה עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחתו הצעת  הצעת 36.1

 לעיל. 32המשתתף במכרז, כמפורט בסעיף 

המשתתף רשאית לדרוש את הארכת התוקף בהודעה בכתב למשתתף.  יההחברה העירונית תה 36.2

 את תוקף הצעתו מיד  קבלת דרישת החברה העירונית. להאריך מתחייב

במקרה שלאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה יבוטל חוזה ההתקשרות, מכל סיבה  35.1

היה החברה העירוני רשאית לפנות למשתתף שהיא, או במקרה שלא נחתם חוזה ההתקשרות, ת

"(, בהתאם להצעתו ולתנאי הכשיר השנישהצעתו דורגה אחרי ההצעה הזוכה במכרז )להלן: "
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 המכרז, וכך הלאה.

  בחינת ההצעות .37

"( תבחן תחילה את עמידתו של ועדת המכרזיםהמכרזים של החברה העירונית )להלן: " ועדת 37.1

(, צעה צורפו כל המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשיםלההמשתתף בתנאי הסף )ובכלל זה כי 

 שאינו עומד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות במכרז. ומשתתף

 העומדות בתנאי הסף ינוקדו וישוקללו בהתאם למשקולות כמפורט להלן: ההצעות 37.2

 

 

 

 

 סוג הקריטריון
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 הצעות כשירות המדורגות במקוםמספר , כי קיימות שיימצא, לאחר דירוג ההצעות במקרה 37.3

 סבב הצעות כספיות נוסף בין המשתתפים שהצעותיהם דורגו במקום הראשון. ייערך ,הראשון

את טופס "הצעת המשתתף" המצורף כנספח ד' לחלק א' של מסמכי בשנית  וימלא פיםהמשתת

ורשים עבור ניהול והפקת מסע בגובה התמורה אותם הם ד ו"( וינקבטופס ההצעההמכרז )להלן: "

 "(.התמורה המוצעת" )להלן: האופניים

הכספית בתוך המעטפה נפרדת וסגורה על גביה יהיה כתוב "סבב יגישו את הצעתם  המשתתפים 37.4

 שני". 

על ידי המשתתף בסבב הראשון.  השהוצעתעלה על ההצעה בסבב השני לא  תהמוצע גובה ההצעה 37.5

תיפסל על הסף, ללא צורך  -שהוצע בסבב הראשון  ירבמחיר גבוה מהמחהצעה אשר תנקוב 

 . בשימוע

אם יימצא, גם לאחר הסבב השני, כי קיימות מספר הצעות כשירות המדורגות באותו מקום,  37.6

 . החברה העירונית תצא לסבב התמחרות נוסף

לבצע בדיקה, באופן מלא או חלקי, של כל  ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות לצוות בדיקה 37.7

 או חלקן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. ותההצע
 

 מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים. המשתתף 37.8

 השיקולים הבאים: במסגרת בחינת ההצעות את  המכרזים תהיה רשאית לבחון ועדת 37.9
 

 ניסיון קודם, ובכלל זה אמינותו של המשתתף וכושרו לעמוד בחוזה ההתקשרות המוצע. 37.9.1

 הניתנת על ידי  המשתתף.רמת השירות  37.9.2

 חוסן כלכלי ואיתנות פיננסית. 37.9.3

כל פרט או נתון אחר העשוי להשפיע על מתן השירותים נשוא המכרז, וזאת על בסיס כל  37.9.4

 מידע שיובא לידיעת ועדת המכרזים במהלך המכרז.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או לדחות את הצעתו  המכרזים ועדת 37.10

ניסיון רע או כושל במהלך  ו/או לעיריית ראשון לציון , לגביו היה לחברה העירוניתמשתתףשל 

 ל ידילרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה ע ,השנים האחרונות

 המשתתף או חובות כספיים לחברה העירונית וכיו"ב.

 יותר או כל הצעה שהיא.מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ב המכרזיםועדת  אין 37.11
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תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  המכרזים ועדת 37.12

לעומת מהות המכרז ותנאיו, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל היעדר התייחסות 

 מספיקה לפרט מפרטי המכרז, אשר מונע מועדת המכרזים להעריך את ההצעה כדבעי.

 ההודעה לזוכ .38

העירונית תודיע בכתב למשתתפים במכרז על החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה  החברה 38.1

 במכרז.

לעיל, כדי לסיים את הליכי המכרז או כדי ליצור  37.1ההודעה על הזוכה, כאמור בסעיף  במתןאין  38.2

הר יחסים חוזיים בין החברה העירונית לבין המשתתף שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. מוב

בזאת, כי קודם לחתימת מורשיי החתימה מטעם של החברה העירונית על חוזה ההתקשרות בין 

 הצדדים, תהיה ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את החלטתה.

ומתן עם הזוכה במכרז, -החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא 38.3

 לעיל, וקודם לחתימה על חוזה ההתקשרות. 37.1ההודעה, כאמור בסעיף מתן  לאחר

לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לא  מבלי 38.4

 על חוזה ההתקשרות או לא לבצע אותו, כולו או חלקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחתום

לעיל, או ממועד אחר שיקבע על ידי החברה  37.1ור בסעיף ימים ממועד מתן ההודעה, כאמ 7 תוך 38.5

בהודעה כאמור, יחליף הזוכה את ערבות המכרז שצורפה להצעתו בערבות בנקאית,  העירונית

כאמור בחוזה ההתקשרות, ימציא לידי החברה העירונית את יתר המסמכים והאישורים שעליו 

ורף כחלק ב' של מסמכי המכרז, ויחתום להמציא, כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות שצ

על חוזה ההתקשרות שיומצא לו על ידי החברה העירונית, לאחר הטמעת כל השינויים, ככל שהיו, 

 בחלו במהלך הליך המכרז.

הסר ספק, ערבות המכרז תוחזר לזוכה רק לאחר שימציא לחברה העירונית ערבות בנקאית  למען 38.6

 לנדרש בחוזה ההתקשרות. בהתאם

יחזור בו מהצעתו או לא ימציא את ערבות בנקאית בהתאם לחוזה ההתקשרות או לא  וכההזאם  38.7

יקיים את יתר התחייבויותיו, ככל שיש כאלה, תוך פרק הזמן שנדרש על ידי החברה העירונית, 

 תהיה החברה העירונית רשאית:

 לבטל את הזכייה במכרז. 38.7.1

 להכריז על הצעתו של הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז. 38.7.2

 לבטל את המכרז. 38.7.3

לחלט את ערבות המכרז שצורפה להצעתו של הזוכה, כולה או חלקה, וזאת מבלי כל צורך  38.7.4

  להוכיח נזקים, הפסדים או הוצאות כלשהם.

החליטה החברה העירונית על ביטול המכרז, לא תהיה למי מהמשתתפים או לזוכה כל תביעה או  38.8

 נית.או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה העירו דרישה

בחרה החברה העירונית להכריז על הצעתו של הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז, יפצה הזוכה את  38.9

העירונית, מעבר לחילוט ערבות המכרז כאמור, בגין הפער בין התמורה שהוצעה בהצעתו  החברה

 של הזוכה  לבין התמורה שהוצעה בהצעתו של הכשיר השני בכל אחת משנות ההתקשרות. 

ה העירונית לחלט את ערבות המכרז כאמור לא יהיה בכך כדי לגרוע או לפגוע החבר החליטה 38.10

 בזכויותיה לפי כל דין לתבוע את נזקיה הממשיים, לרבות הוצאות, מעבר לסכום ערבות המכרז.

  רועיאלהפקת ה במכרזהזוכה  .39

ידי החברה -בפועל עם המציע/המציעים תהיה עפ"י מפרט הפרויקט שיועבר על התקשרותה 39.1

ידי החברה העירונית ובהתאם לתנאים שיפורטו -, תנאי ההתקשרות כפי שייקבעו עלוניתהעיר
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 בהסכם ההתקשרות עם החברה העירונית. 

הזוכה ייחתם הסכם התקשרות עם המציע לביצוע השירותים. ההסכם יכלול בין  בחירת לאחר 39.2

תן רק לאחר חתימה , פירוט הנושא לוחות זמנים ודרישות נוספות, מתן שירותים בפועל יינהיתר

 על הסכם ההתקשרות עם המשרד על ידי הספק ועל ידי מורשה החתימה של המשרד.

 

 הוראות שונות .40
 

 ביותר. הנמוכה ההצעההעירונית מתחייבת לקבל את ההצעה שתקבל את  החברהאין  40.1

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה הנראית לה הכדאית ביותר, גם אם  40.2

 נה ההצעה הטובה ביותר.היא אינ

ככל שהחלטת ועדת המכרזים תשתנה כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת של ההצעה הזוכה,  40.3

לזוכה או ליתר המשתתפים במכרז טענה או דרישה או תביעה כנד החברה העירונית,  תהיהלא 

המכרז כתוצאה והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיתעכב הליך 

מהליך משפטי או בחינה נוספת של ההצעה הזוכה, יוארכו בהתאם מועד ערבות המכרז ותוקף 

 ההצעה.

עמידה בתנאי הסף או שלא נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, -שהצעתם נפסלה מחמת אי משתתפים 40.4

 יהיו זכאים לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. במקרה שמשתתף סבור שישנם חלקים חסויים בהצעתו

שהוא מבקש כי לא יתאפשר עיון בהם, עליו לצרף להצעתו מסמך בו יפרט המשתתף את המסמכים 

 החסויים לדעתו.

כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי, וכי ההחלטה בדבר חיסיון של פרט כלשהו  בזאתמובהר  40.5

ה בהצעה הזוכה במכרז היא של החברה העירונית, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שהחבר

העירונית תחליט כי חלק בהצעה הזוכה אינו חסוי, וזאת בניגוד לדעתו של הזוכה, תודיע על כך 

 החברה העירונית לזוכה ותיתן לו את האפשרות להגיב על כך בכתב תוך מועד שיקבע בהודעה.

החברה העירונית תראה את המשתתף כמי שקרא את מסמכי המכרז, קיבל את הנתונים המופיעים  40.6

אותם ואסף את כל המידע הדרוש לצורך הגשת הצעתו במכרז. לאחר המועד האחרון  בהם, בדק

במכרז, לא תתקבלנה טענות כלשהן מצד הזוכה בנוגע לקשיים או הפרעות העלולים  הצעותלהגשת 

לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה ההתקשרות או שנתקל במצב עניינים שלא 

 תו מראש.ידע עליו או לא צפה או

 

 

 בברכה,

 אלי פולק

 מנכ"ל חברה עירונית
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 נספח א'
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 הצהרת המשתתף במכרז הנדון:
 

לאירוע "מסע אופניים" בבוקר הפקה ניהול ו למתן שירותי הזמנה לקבלת הצעות 9/23מכרז  :המכרזומס' שם 

 בראשון לציון 2023יום העצמאות 
 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:  

 

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים , אנו מצהירים בזה .1
דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואנו  וולא נציג תביעות א ,לכל האמור במסמכי המכרז

 מוותרים מראש על טענות כאמור. 
כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  ,אנו מצהירים .2

וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים  ,הדרישות שבמסמכי המכרז
 נספחיו. על בחוזה ההתקשרות לרבות  ,במכרז

 כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז.  ,אנו מצהירים בזה .3
או מועד כניסת  ,27.4.2023 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום .4

ת על פי דרישת החברה העירונית כאמור במסמכי , או לתקופה נוספמביניהם החוזה לתוקף, לפי המוקדם
 המכרז. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5
מיום הודעתכם נחתום על מסמכי חוזה  ם)שבעה( ימי 7כי בתוך  ,אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים .6

 ההתקשרות. 
, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז, כולה או אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו .7

 . החברה העירונית מקצתה, תחלט
כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  ,אנו מסכימים .8

 ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
 לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .9
 

 

 פרטי המשתתף במכרז:

 __________________________________ שם המשתתף:

 ________________________________________ כתובת:

 ________________________________________ : ןטלפו

 ________________________________________ קס':פ

 ______________________ שם איש קשר ומס' טלפון:

 

 

 

 חתימה וחותמת  תאריך
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 'בספח נ
                    ,לכבוד

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

 95רחוב ז'בוטינסקי 
 ראשון לציון

 

 גברת נכבד/ה,אדון/

 הנדון: כתב ערבות בנקאית מס' _____________

עשרת ובמילים: )₪  10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
המגיע או העשוי להגיע לכם מאת , "(סכום הערבות( כולל מע"מ )להלן: "שקלים חדשים אלפים

 9/23 מכרז מסהשתתפותו ב"( בקשר עם נערבה)להלן: "_______ח"פ/מס' זיהוי _________________ 
 ספורט ונופש בע"מ. ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

אנו נשלם לכם תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה  .2
לדרוש תחילה את סילוק הסכום להלן, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  4למדד כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות נערבהאמור מאת ה
 להלן. 4בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלום סכום הערבות, בפעם אחת או במספר פעמים, שכל אחת מהן  .3
 חלק מסכום הערבות, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל של סכום הערבות.מתייחסת ל

 

 בערבות זו: .4
 

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  "מדד המחירים לצרכן"

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה או כל מדד אחר 

 שיתפרסם במקומו. 

ינואר  בגין חודש 15.2.2023המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  מדד " מדד הבסיס"

2023 . 

מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ואשר התפרסם לפני מועד תשלום  " המדד החדש"

 סכום הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות כי המדד החדש שונה ממדד  "הפרשי הצמדה למדד"

וא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית הבסיס ישולם סכום הערבות כשה

 או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 
 

 ועד בכלל.  27.4.2023 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך .5
 

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו צריכה להימסר בכתב לסניפינו על פי הכתובת  .6
 .12:30 בשעה 27.4.2023ע לסניף זה עד יום _______________________________ וצריכה להגי

 

 התחייבותנו על פי כתב זה איננה ניתנת להעברה או להסבה.  .7
 

 בכבוד רב,

 _______________ בנק

 _______________ סניף         
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 'גספח נ
 תצהיר בדבר מעמד משפטיהנדון: 

 לן:על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלה

 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 שם: ________________________ )יש לצרף תדפיס מרשם החברות(.  .א
 

 _________________________________________ כתובת  .ב
 

 _________________________________________ טלפון  .ג
 

 _________________________________________  פקס' .ד
 

 _____________________________ מס' עוסק מורשה .ה
 

 _____________________________ מס' זיהוימס' חברה /  .ו
 

 שמות בעלי זכויות החתימה בחברה / בשותפות .ז
1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה   שם פרטי     ם משפחהש      מס' זהות     
 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה   שם פרטי     שם משפחה      מס' זהות     
 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה   שם פרטי     שם משפחה      מס' זהות     
 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה   שם פרטי     שם משפחה      מס' זהות     
 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ח
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            פחהשם מש          שם פרטי       
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 _______________________ דוגמת חותמת:

 'דנספח 
 לכבוד,

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 אדון/גברת נכבד/ה,

 המשתתף טופס הצעתהנדון: 
 

ע "מסע אופניים" בבוקר לאירוהפקה ניהול ו למתן שירותי הזמנה לקבלת הצעות 9/23מכרז  :המכרזומס' שם 

 בראשון לציון 2023יום העצמאות 
 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ ח"פ/מס' 

 מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן: "(, המשתתףזיהוי _______________ )להלן: "

שייחתם  חוזהדעה לעיתונות, הוראות למשתתפים, נוסח הוהמלרבות י בעיון את כל מסמכי המכרז קראת .1
 במכרז.  שתתפיםעם הזוכה, המפרט ויתר מסמכי המכרז, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מהמ

למתן לאחר שבדקתי ושקלתי כל תנאי ונתון העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, הנני מגיש בזאת הצעתי  .2
כמפורט במסמכי  בראשון לציון 2023"מסע אופניים" בבוקר יום העצמאות  לאירועהפקה ניהול ו שירותי

                "(.העבודההמכרז )להלן: "

ותנאיהם, וכל  תבוצע העבודההמפרט, המקומות בהם חוזה ההתקשרות תנאי המכרז, הנני מצהיר כי כל  .3
, אני מסכים להם ובהתאם זממסמכי המכר ליומובנים , ידועים עבודההגורמים האחרים המשפיעים על ה

 לכך קבעתי את הצעתי. 

 הנני מתחייב בזאת כי ככל שאזכה במכרז אמלא אחר כל הוראות מסמכי המכרז.  .4

, לרבות ומסמכיו הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .5
 . ציבוהעמדת התק השירותעמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכרז, וידוע לי כי ככל שיתברר בכל שלב שלאחר הגשת  .6
הנני מצהיר  רשאית לבטל את ההתקשרות עמי. העירונית תהיה החברה - הצעתי כי אינני עומד בכל התנאים

 קרה זה.במ התקשרותביטול התביעה או זכות לפיצוי עקב  ,לא תהיה לי כל טענהכי 

 :, הצעתי הכספית הינה כדלקמןיעביר המפיק לחברה העירונית אירועבתמורה לזכות להפיק ולנהל את ה .7

 

 התמורה הדרושה בגין מתן כל השירותים לשם הפקת וניהול מסע אופניים הינה 
 

 כולל מע"מ₪ בסך של _______________ 
 

 (שקלים חדשים )כולל מע"מ במילים: _____________________
 

ומתחייב לבסס את הצעתו על בדיקות או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל  מצהיר המשתתף .8
 נתון רלבנטי להצעתו, ועל החברה העירונית לא תחול כל אחריות בעניין זה.

נשוא מכרז זה,  םהשירותי כלל עבור מתןכולל מע"מ  לגובה התמורההתחרות במכרז היא ביחס  ידוע לי  .9
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 מי הפקה/רווח של הזוכה. לרבות ד

גובה התמורה )להלן: " כולל מע"מ₪  170,000 -השווה ל תעלה על סךהצעתי הכספית לא  .10
  .התמורה המקסימאליתגובה מהגבוהות "(. לא תתקבלנה הצעות המקסימאלית

תיפסל על הסף ללא צורך  – התמורה המקסימאליתגובה מהגבוהות  מחיר הצעתידוע לי כי  מובהר .11
  .בשימוע

 

לקיום התחייבויותינו תחת מכרז  את כל הדרוש כולל ההתקשרות והתמורה הניתנת במסגרתהידוע לי כי  .12
למעט הפריטים שהוגדר ו/או בחוזה ההתקשרות,  אף אם לא הוזכר במפורש במכרז זה וחוזה ההתקשרות,

 .לגביהם בפירוש כי יבוצעו באמצעות אחרים

, על כן אינה גובה מע"מ או מנפיקה חשבונית מס בגין התקבולהחברה העירונית היא מלכ"ר, וידוע לי כי  .13
אלא קבלה בלבד. מוסכם על הצדדים כי היה וישונה מעמדה של החברה העירונית ממלכ"ר לעוסק החב 

בצירוף סכום המע"מ, מיד עם שינוי מעמד החברה העירונית  התמורהאת  נותן השירותיםבמע"מ ישלם 
 .האמור, כנגד חשבונית מס כחוק

אחזור בי מהצעתי או אם אסרב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .14
למתן השירותים האמורים אאבד את  כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,לא אבצע 

 תתףמשרשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם  יהתה העירונית והחברה
 יהנשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יה ביצוע העבודותאחר ל

עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי  העירונית החברהכדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
של לפיצוי עקב התקשרות תביעה או זכות  ,הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה עם הגשת הצעתי למכרז.

 עם מציע אחר במקומי.  העירונית החברה

לא אצרף קרה שידוע לי כי במהמכרז.  בתנאיכל המסמכים הנדרשים, כמפורט הנני מצרף להצעתי את  .15
 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי. מסמך או אישור מן המפורטים לעיל

מסמך נוסף שיידרש  או לדרוש ממני להציג כל מידעעוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ו .16
, לרבות המלצות, וכיו"ב ביצוע העבודהלהוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי ל

המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך,  או ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע
 אית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רש

 
_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי        

 
 

 אימות חתימה

___________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום _

_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את 

כל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם ל

 המשתתף.

 

 חתימה  תאריך
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 'הנספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 הנדון: אישור על ניסיון קודם
 

לאירוע "מסע אופניים" בבוקר ה הפקניהול ו למתן שירותי הזמנה לקבלת הצעות 9/23מכרז  :המכרזומס' שם 

 בראשון לציון 2023יום העצמאות 
"(, המשתתףאני הח"מ מורשה חתימה מטעם _______________ ח"פ/מס' זיהוי ________________ )להלן: "

 מצהיר בזאת כדלקמן:

 

מסעות שרה ע( בהפקה של לפחות 2015-2202שנים לפחות בין השנים ) 3הוא בעל ותק וניסיון מוכח של  המשתתף

עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים  משתתפים 500בהיקף של לפחות אחת משנים אלה, אופניים בכל 

 .ו/או גופים ממשלתיים

 

 
  מס משתתפים שם האירוע

השנה בה 

 נערך האירוע

 הגוף לו סופק השירות

 שם וטלפון של איש קשר 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 יש לצרף המלצות ככל שישנן.

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
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 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 

 

 אימות חתימה

 

________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____

_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את 

דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל 

 המשתתף.

 

 

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 'ונספח 
 

 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 אישור רו"ח על מחזור כספיהנדון: 
 

לאירוע "מסע אופניים" בבוקר הפקה ניהול ו ן שירותילמת הזמנה לקבלת הצעות 9/23מכרז  :המכרזומס' שם 

 בראשון לציון 2023יום העצמאות 
 

 

 2023נערך ביום ________ חודש ________ שנת 

 

 

"(, מאשר המשתתףאני הח"מ, רו"ח מבקר של ______________ ח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

שקלים חדשים(, כולל מיליון חמש מאות אלף )₪  1,500,000  מינימום בזאת כי למשתתף מחזור כספי שנתי של

  .2022בשנת מע"מ, לכל הפחות, 

 

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 'זנספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 הנדון: תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה
 

 

____ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ ח"פ/מס' אני הח"מ _______

"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים המשתתףזיהוי _______________ )להלן: "

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

ימים את חובותיהם בדבר שמירה על זכויותיהם של עובדי המשתתף, בעלי השליטה בו או מנהליו, מקי .1
המשתתף לפי דיני העבודה, כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המשתתף, ככל 

 שחלים הסכמים או צווים כאמור.
 

, כאמור המשתתף, בעלי השליטה בו או מנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויותיהם של עובדי המשתתף .2
 לעיל, לכל אורך תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1בסעיף 

 

המשתתף, בעלי השליטה בו או מנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת הצעת המשתתף במכרז זה,  .3
עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של עליהם בשל הפרה של דיני העבודה, כהגדרתם להלן, ולא הוטלו 

במכרז. לעניין סעיף קטן זה יראו מספר  ת המשתתףהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הצעחוקי העבודה במ
 הפרות אשר בגינן הוטל עיצום כספי אחד כהפרה אחת.

 

 לעניין תצהיר זה: .4

 .1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט  - דיני העבודה

 

 וכי תוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה 

_____________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו ____

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את 

בחתימתו את  תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב

 המשתתף.

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 'חנספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לעניין הנדון: 
 

 

מס' אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ ח"פ/

"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים המשתתףזיהוי _______________ )להלן: "

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

( החוק -, להלן1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  •
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ליו )כהגדרתם בסעיף הספק או בעל זיקה א

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 

 או     
 

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ספק ובעל ה •
 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה

להגשת  , אולם במועד האחרון 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 
 ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[
 

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

 

 

 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי        

 

 אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה 

_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

אם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ב

תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את 

 המשתתף.

 

 

 

 חתימה  תאריך

 



 

 

25 

 'טנספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 

 וק למניעת העסקה של עברייני מיןהתחייבות לעמידה בתנאי החהנדון: 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ ח"פ/מס' 

לעונשים "(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי המשתתףזיהוי _______________ )להלן: "

 חייב בזאת כדלקמן:הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומת

 

 2001-הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א .1

שפורסם ע"י החברה העירונית ראשון לציון  9/23כמפיק במסגרת מכרז "(, והתקנות לפיו, חל עלי החוק)להלן: "

 "(.לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )להלן: "החברה העירונית

ללא קבלת אישור, מראש, של משטרת  הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר .2

ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד 

ודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, לעבודה או על ידי המעביד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תע

 והכל בהתאם לחוק.

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף,  .3

 כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לחברה העירונית בכל עת שאדרש.

 תצהירי אמת.  הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן .4

 

 

_______________ ________________    _______________     ________________ 

 חתימה                תאריך               שם משפחה          שם פרטי        

 

 אימות חתימה

די ה"ה אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשר

_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את 

מוסמך לחייב בחתימתו את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ 

 המשתתף.

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 'ינספח 

 נוסח נספח ביטוח          

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

 אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

ירונית ראשון לציון החברה הע

לתרבות נופש וספורט ו/או עיריית 

  ראשון לציון
)המזמינה ו/או תאגידים 
 עירוניים ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 שירותים☒

 

ניהול, הפקה, ארגון אחר : ☒
יום  – אירוע "מסע אופניים"

ו/או  2023העצמאות 
 שירותים נלווים

 

בעל חוזה )מזמינת ☒
 שירותים / מוצרים(

 

 -אחר ☐
___________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
ראשון לציון )החברה  95ז'בוטינסקי 

 העירונית( 
 ראשון לציון )העירייה( 20כרמל 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

בול האחריות ג
למקרה ותקופה / 

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 מטבע סכום ד'

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  _______   
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 בקש האישור מ
 כלי צמ"ה 312
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

  יחשב כצד ג

צד  –אחר  )*(
 ג'

חריג אחריות 
מקצועית, 

אינו חל על 
 נזקי גוף

למקרה 
ולתקופה 

במשותף עם 
פוליסת צד ג' 
הנ"ל ולא 

 בנוסף

 ₪ 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

אחריות )*( 
 מקצועית

ת.  
 רטרו': 

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  ________  
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 שוניותרא 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 023
 הפקת אירועים/ אולמות אירועים 026

 ביטול/שינוי הפוליסה *

יום לאחר   60י לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינו •
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 –ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )*( 
 כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים. בו יובהר 
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 החברה העירונית  ראשל"צ  לתרבות,  ספורט  ונופש  בע"מ 

 03-9650162, פקס. 03-9650063ר א ש ו ן  ל צ י ו ן, טל' )רב קווי(  95ז'בוטינסקי         

.hironit.co.ilwww 

 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  -ח  ל  ק    ב'  
 9/23מס'  מכרז  החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 

 חוזה
 2023שנערך ונחתם בעיר ראשון לציון ביום __ בחודש ___ בשנת 

 

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

  511467326ח.פ.                       

 , ראשון לציון95כתובת: רחוב ז'בוטינסקי    

 039650162; פקס: 03-9650063טל'  

 מצד אחד;        "("החברה העירונית -)להלן  

 

  ________________________  בע"מ  לבין:

 ח.פ. __________________  

 כתובת: _________________  

 טל' ________________;  

 מצד שני;           "(המפיק" -)להלן   

 

מציעים להציע "( במסגרתו הזמינה המכרז)להלן: " 9/23מס'  מכרזוהחברה העירונית פרסמה את  הואיל 

 בראשון לציון 2023לאירוע "מסע אופניים" בבוקר יום העצמאות הפקה ניהול ו למתן שירותי הצעות

המתחם בו יערך המיקום המדויק של "( המתחם)להלן: " וסביבתו בית מכבימתחם ב"( עאירוה)להלן: "

החלים על  ו/או הנחיות מגבלותאו /כפוף לאילוצים וביקבע ע"י החברה העירונית והמפיק ו רועיאה

 והכול בהתאם למסמכי המכרז ולקבוע בחוזה זה על נספחיו;  ו/או על החברה העירונית, המתחם

וזאת בכפוף לאמור  26.4.2023יום ב רועיאק נבחרה כזוכה למתן שירותי תוכן והפקת הוהצעת המפי והואיל

 "(;העבודותבהסכם זה על נספחיו )להלן: "

והמפיק מצהיר, כי הינו בעל הידע המיומנות והניסיון הדרושים לביצוע העבודות וכי בידיו כל האמצעים,   והואיל

של העבודות ברמה גבוהה ביותר וכי הינו מוכן לקבל על הכלים וכוח האדם המיומן, הדרושים לביצוען 

 עצמו את ביצוע העבודות במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה;

וברצון הצדדים להסדיר את מערכת יחסיהם ההדדיים וזכויותיהם וחובותיהם זה כלפי זה במסגרת  והואיל:

 הסכם זה ובהתאם לתנאיו המפורטים להלן: 
 

 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הוסכם 

 

  מבוא, נספחים וכותרות .1
 .לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו המבוא .1.1

http://www.hironit.co.il/
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כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצרכי  .1.2

 .פירושו

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש והמשמעות הרשומים בצדם: .1.3

 ראשון לציון;ית יעיר   "העירייה"

  העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ;החברה   "העירונית החברה"

 חוזה זה על נספחיו;    "החוזה"

   ;בית מכבי וסביבתו  "/"מתחם"אירועאתר ה"   

 אירוע "מסע אופניים"השירותים נשוא מכרז זה כוללים הפקת  "השירותים"

כל הכרוך הנובע  ון לציון לרבותבצירים המרכזיים בעיר ראש

מסלולי רכיבה )ארוך/קצר(, מתחם רכיבה אקטיבי  2וכן  מכך

עם מתקנים לרכיבה אתגרית, ליווי והדרכה על ידי מדריכי 

רכיבה מקצועיים, מתחם הפנינג לכל המשפחה בו יערכו הגרלות 

נושאות פרסים, עמדות יצירה לילדים, מופעי ראווה )קפיצות 

חיה מלאה של האירוע על ידי קריין מקצועי אקסטרים(, הנ

ובכלל זה אחריות לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים 

, אחריות על אירועדין לשם הפקת ה הנדרשים על פי כל

וכן אחריות על הוצאה  הבטיחות, האבטחה והניקיון באירוע

והכל כפי שמפורט במסמכי תכניות החברה העירונית  לפועל של

  פרט הטכני וחוזה זה;המכרז, המ

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  " מדדה"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה: .1.4

 ;הצעת המפיק   'אנספח 

 י של השירותים;מפרט טכנ   נספח ב'

 ;ערבות בנקאית     'גנספח 

 ;אישור על קיום ביטוחים    'דנספח 

 שאלות הבהרה;    נספח ה'

 

 התקשרות  .2
לעיר  140במסגרת חגיגות  9:00-12:00בין השעות  ,26.4.2023ביום עצמאות מתוכנן להיערך  רועיאה 2.1

 להאריך ו/או לקצרירונית רשאית ראשון לציון. יובהר כי המועד המצוין לעיל אינו סופי והחברה הע

 .רועיאה שעותאת 

האירוע יתקיים יערך בצירים המרכזיים בעיר ראשון לציון ברחובות גולדה מאיר, לוי אשכול, שד'  2.2

 רבין, שד' בן גוריון, ההסתדרות )להלן: "מתחם האירוע"(.

שכול, שד' רבין, שד' יערך בצירים המרכזיים בעיר ראשון לציון ברחובות גולדה מאיר, לוי א רועיאה 2.3

יקבע  רועיאהמיקום המדויק של המתחם בו יערך ה .בן גוריון, ההסתדרות )להלן: "מתחם האירוע"(

ע"י החברה העירונית והמפיק ובכפוף לאילוצים ו/או מגבלות ו/או הנחיות החלים על המתחם ו/או 

 על החברה העירונית.
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בהתאם  רועיאאתר/מתחם הב רועיאעבור ההפקה ניהול ושירותי  העירונית המפיק יספק לחברה 2.4

 זה חוזה' לבכנספח  יםהמצורפוהתקציב ת ותכנילרבות  זה חוזהלדרישות ולמאפיינים המפורטים ב

יובהר כי נספח א' המצ"ב הינו הצעה ראשונית . ו/או שיוסכמו על ידי הצדדים במהלך ההתקשרות

 הנתונה לאישור ולשינויים החברה העירונית.  

. רועיאההארגון וההפקה של הניהול, לל את התנאים לפיהם יספק המפיק את שירותי זה כו חוזה 2.5

והאחריות המלאה על  רועיאההמפיק יספק את מלוא השירותים והציוד הדרושים לצורך הפקת 

מוטלת על המפיק בלבד. לצורך כך, רשאי המפיק להתקשר עם  יה, על כל רכיביו, תהרועיאההפקת 

 ה על נספחיו.ז חוזהאו הציוד, כמפורט ב ,חלק מהשירותים צדדים שלישיים לרכישת

הלוגיסטי וניהול  לקונספט החברה העירוניתבהתאם  רועיאבאחריות המפיק ועל חשבונו להפיק את ה 2.6

לרבות הכנת תשתיות והליכי רישוי מול כל רשות ו/או מוסד עפ"י  רועיאוהפיננסי של כלל הפעילות ב

 כל דין. 

 מפיקה הצהרות .3
 

 :כי מצהיר מפיקה

 להתקשר בהסכם זה.  מוסמך הוא 3.1

המיומנות, הידע המקצועי, הניסיון, היכולת הכספית, , הינו בעל הכישורים, היצירתיות, המומחיות 3.2

לקהל  יםהמיועד יםכוח האדם המתאים והדרוש והמשאבים המתאימים והדרושים, בהפקת אירוע

הוא מתחייב  םאות, מקצועית גבוהה רמהנשוא חוזה זה, ב רועיאההרחב במתחמים פתוחים מסוג 

 .לבצע כאמור בחוזה זה, ובתנאים האמורים בחוזה זה

ובכלל  העירונית אין כל מניעה חוקית, כלכלית, מקצועית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה עם החברה 3.3

זה אין בקיום התחייבויותיו לפי חוזה זה כדי להפר התחייבות כלשהי כלפי צד שלישי, לרבות זכויות 

 .קנין רוחני או כדי ליצור ניגוד עניינים בקשר לאירוע או עסק אחר שהזוכה קשור בו

בדק לשביעות רצונו המלאה את כל התנאים הקשורים במתן השירותים הנדרשים לביצוע הפקת  3.4

 הםוכל הנלווים ל רועיאהבחוזה זה, וכל יתר הפרטים העלולים להשפיע על הפקת  המבוקש רועיאה

וכי הוא מוותר על כל טענה של אי התאמה, הטעיה או  , לרבות אתר האירוע,זההמבוקשים בחוזה 

 .טעות בקשר אליהם

ברמת ביצוע ומקצועיות גבוהה ביותר, מיומנות, אחריות,  העירונית חברהעבור ה רועיאהפיק את י 3.5

ף זהירות, יצירתיות, נאמנות ורמת תפעול מקצועית גבוהה, תוך ציות לאמות המידה המקובלות בענ

 .ולסביבת העבודה העירונית והתאמה לדרישות החברה

או רשות מוסמכת, החלים בקשר לאספקת  ,ידועים ומוכרים לו היטב התקנות והוראות כל דין 3.6

יספקו את השירותים תוך קיום התקנות והוראות כל דין או רשות  ,או מי מטעמו ,השירותים והזוכה

 .מוסמכת

בטיחות  – 1חלק  5688או יועץ, הינו בעל היכרות עם ת"י  בעצמו, או באמצעות קבלן משנה מפיקה 3.7

בטיחות  – 5חלק  5688ות"י  ;2006דרישות, מנובמבר  –באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות 

  .2006באירועים המוניים: הנחיות, מנובמבר 

ר את בו נדרשים השירותים, כי הוא מכי רועיאקיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס ל המפיק 3.8

ביחס לגורמים השותפים לפעילות, להיקפיה,  -ובמיוחד דרישות הבטיחות המחמירות  –הדרישות 

זה וכי  חוזהחשיבות העמידה בלוחות הזמנים והתקציבים, כי נהירים לו פרטי השירותים הנדרשים ב

יומנות ובנספחיו במירב הקפדנות, היעילות והמ חוזה זהכנדרש ב רועיאהפיק את הוא יכול ומסוגל ל

 חברה העירונית.של ה הלשביעות רצונ
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המפיק מצהיר בזה ומסכים בזה כי על חוזה זה או על היחסים שבין הצדדים לא תחולנה הוראות חוק  3.9

)להלן: "חוק הגנת הדייר"( והשימוש במקרקעין  שניתן  1972-הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב הגנת

, או כל תשלום אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח למפיק ללא תשלום דמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ"ל

כמשמעותם בחוק הנ"ל, או כל תשלום אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח עבור השימוש 

לחוק הנ"ל ולכן לא יחול על מתן הרשות  -14 -ו 10במקרקעין/מתחם, ובנסיבות המפורטות בסעיפים 

ר ו/או כל תיקונים שינויים למפיק לעשות שימוש במתחם בהתאם לקבוע בחוזה זה, חוק הגנת הדיי

שיחולו בו, והחברה לא תהיה דייר מוגן במקרקעין כהגדרתו בחוזה זה או במתחם. והמפיק מצהיר 

 כי בזה שהוא לא יתבע לעצמו ו/או למי מטעמו ו/או אינו זכאי לכל הגנה ו/או זכות כאמור.

את כל הנ"ל באופן יסודי  מצהיר, כי ביקר במתחם, סביבתו, מצבו, ודרכי הגישה אליו, בחן המפיק 3.10

אלו מתאימים לצרכיו ולצורכי חוזה זה. המפיק מוותר מראש על כל טענת מום ו/או אי  כלומצא את 

 התאמה ו/או ברירה ו/או פגם בהם המונעים ביצוע העבודות כמוסכם בהסכם זה. 

, מצהיר המפיק המפיק מצהיר, כי יש לו את מלוא הידע הניסיון והכישורים לביצוע העבודות. כמו כן 3.11

תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים בעלי רישיונות והסמכות כמפורט בחוזה זה  העבודותכי כל 

או  המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל העבודות הכרוכות

 הנובעות מתנאי חוזה זה. 

 

 התחייבויות המפיק .4
 זה כדלקמן: בחתימתו על הסכם מתחייבהמפיק 

 וביצוע , בין היתר, על הוצאה לפועלרועיאכי הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילות בכל הנוגע לקיום ה 4.1

החברה העירונית, יח"צ, מידיות שונות וגורמים  עם ובתאום מלא בשיתוף, הפקה וכו תכניות

   נוספים. םמקצועיים רלוונטיי

 . אירועהספקים ו/או משתתפי הכי יהא אחראי לכל הנדרש בניהול ההתקשרות עם  4.2

, תוך הקפדה על הוראות חוזה זה ותוך הקפדה על קיום הוראות כל חוק או דין רועיאהאת  יפיק 4.3

   .אישור הנדרשים לשם כךרישיון, היתר או כל  ת, העסקת העובדים ולקבלרועיאההמתייחס להפקת 

ובכלל זה  ,או מי מטעמו ,דוזה על י חוזהבמסגרת  עבודותלכל ה אחראי באחריות כוללת כי יהא 4.4

ו/או כל גורם הדרוש  ספקי השירותים השונים האומנים ו/או אחראי באופן בלעדי להתקשרות עם

זה, וזאת אלא אם יוסכם במפורש ובכתב אחרת בין הצדדים  חוזהלצורך ביצוע מלוא השירותים לפי 

 מפיקישירות, יהיה ה העירונית אשר לגורמים עימם תתקשר החברה. בביחס להתקשרות מסוימת

מול גורמים אלו  העירונית , שמירת האינטרסים של החברהרועיאשילובם ב, אחראי על תיאום

 .וכדומה

לביצוע עבודה, חוות  העירונית ולפיכך אישור החברה רועיאההינו האחראי הבלעדי לביצוע הפקת כי  4.5

או מי מטעמו, לא  מפיק,י הדעת, יעוץ, תכניות או מסמכים אחרים בקשר להפקה, אשר הוכנו על יד

אחריות כלשהי העירונית ואין בכך כדי להטיל על החברה  רועיאה מאחריותו לטיב מפיקישחררו את ה

 .בגין כך

כוללת את כל הדרוש להוצאתו אל  במסמכי המכרז ובחוזה זה,כמפורט  ,תכולת עבודת המפיקכי  4.6

 למעט הפריטים שהוגדרזה ההתקשרות, ו/או בחו אף אם לא הוזכר במפורש במכרז ,רועיאההפועל של 

ו/או כי יתוקצבו בנפרד, אף לאחר חתימת  לגביהם בפירוש כי יבוצעו באמצעות אחרים ו/או יוסכם 

 הסכם זה. 

וכל השירותים הכרוכים ו/או הנובעים מכך יבוצעו על ידי המפיק עפ"י התקציב  רועיאה הפקתכי  4.7

בלי לגרוע באמור יובהר, כי החברה העירונית תלווה המוגדר אשר ינוהל יפקח ויבוקר ע"י החע"ר. מ
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ע"י המפיק, ולשם כך תמנה נציג מטעמה )להלן: "הנציג"( שיעמוד בקשר שוטף עם  רועיאאת הפקת ה

ומתן סיוע ככל שניתן למפיק בקשר  רועיאהמפיק ויהא אחראי לליווי המפיק בקשר עם הפקת ה

צורך ו/או לבקשת המפיק או הנציג, פגישות עבודה, . המפיק והנציג יקיימו מעת לעת, לפי הרועיאל

ויציגו נושאים שונים הדורשים את  רועיאאשר במסגרתן יעדכנו המפיק והנציג בהתקדמות הפקת ה

 התייחסותו של מי מהצדדים להסכם זה.

, רכישות והזמנות העבודה לספקים, ינוהלו ע"י ההסדרים הנהוגים בחע"ר רועיאה הוצאותכי  4.8

 ובאישורה.  

היא  העבודהכי הוא מכיר את מהות העבודה, מטרתה והפרטים הנדרשים לביצועה. כל טעות בביצוע  4.9

באחריותו של המפיק בלבד וכי יישא בכל ההוצאות הנובעות מכך אלא אם הורתה החברה העירונית 

בכתב למפיק לבצע הטעות האמורה ו/או למעט אם נעשתה הטעות כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 ירונית ו/או מי מטעמה.החברה הע

להתקנה תקנית ובטיחותית של כל  מפיקדין, ידאג הכל או ב ,זה חוזהמבלי לגרוע מהאמור בכי  4.10

, לרבות רועיאההעזרים, מכשירים, קונסטרוקציות, ציודים, חומרים שישמשו אותו לצורך ביצוע 

דקורציה וכן כל  התקני אחיזה של שלטים, במות וקונסטרוקציות, אמצעי הקרנה הגברה ותאורה,

האלמנטים הקונסטרוקטיביים האחרים, יבדוק תקינותם של אלה באמצעות מהנדס מוסמך ויחזיק 

בידיו בכל עת אישורים בתוקף מאת המהנדס כאמור בדבר ביצוע הבדיקות ועמידה בהן בהצלחה. לא 

, אלא רוניתהעי ולא יבטיח דבר כלשהו בשם החברה העירונית יתחייב התחייבות כלשהי בשם החברה

 .זה חוזההותר לו במפורש בשאו  העירונית של החברה ,מראש ובכתב ,אם קיבל לכך אישור

כפי שיינתנו לו מפעם לפעם,  ה,או מי שימונה על יד העירונית, מלא אחר הנחיות או הוראות החברהיכי  4.11

מה ואיכות , לרבות אופן ההפקה והביצוע, ררועיאהאם יינתנו, בכל דבר או עניין הקשור בהפקת 

הגדלה או הקטנה של היקף ההפקה, עמידה בלוחות הזמנים, לרבות שינוי קדימויות וכל עניין  ,הביצוע

בכל אחד מהעניינים האמורים,  העירונית כל הוראה או הנחיה של נציגיה המוסמכים של החברה. אחר

 .תחשב כאילו נכללה במסגרת התחייבויות הזוכה על פי חוזה זה מלכתחילה

 דווח באופן שוטף לנציג מוסמך של החברהיו העירונית בקשר סדיר ומתמיד עם החברה עמודיכי  4.12

, תקלות שאירעו וכל עניין שיש לתאם או להסדיר מעת לעת, ו, מהלכרועיאהעל ביצוע הפקת  העירונית

והכל בכפוף לנהלים ותהליכי התקשורת וההוראות  רועיאהתפתחות המשפיעה על ביצוע העל כל וכן 

 .ככל שיקבעו מעת לעת ,או נציגיה העירונית, החברה ל ידיורות בחוזה זה וכפי שיקבעו עהאמ

, בשום נסיבות מכל סיבה רועיאהההפקה והביצוע של  ,אט את מהלך ההקמהיעכב או י ,פסיקלא יכי  4.13

 העירונית בכתב, וזאת גם למקרה של מחלוקת עם החברה העירונית שהיא, ללא הסכמת החברה

, ולרבות, אך לא רק, לעניין תשלום העירונית כלפי החברה מפיקו או תביעה כלשהי של הבעניין כלשה

 .מגיעים לו מפיקכספים שלטענת ה

מיד עם חתימת חוזה התקשרות וזאת  רועיאתארגן לתחילת ביצוע ההכנות והעבודות לביצוע הכי י 4.14

 אש ובכתב.   עפ"י לוח הזמנים שיוכתב על ידי המפיק ויאושר ע"י החברה העירונית מר

ו/או לשנות אותם  רועיאהעירונית בלבד תהיה רשאית להאריך את המועדים להפקת ה החברהכי  4.15

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

כי יבצע את כל העבודות בהתאם להוראות והנחיות הממונה על הבטיחות בעירייה ו/או המפקח ו/או  4.16

 החברה העירונית ו/או על פי כל דין.

ו/או מתחם אירועים ובילוי ו/או העסקת עובדים  רועיאמגבלות הדין בנוגע להפעלת  בכל בקיא הוא כי 4.17

 ומתחייבת להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין. 

על פי כל דין רלוונטי לרבות בעניין של חוק מניעת עישון במקומות ציבוריים ונגישות לנכים כי יפעל  4.18

 במקומות ציבוריים. 
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העירונית  החברהוזאת בהתאם להוראות והנחיות  רועיאלכלל המשתתפים בירותים כי יעניק את הש 4.19

ובהתאם לקבוע בכל דין, ובכלל זה חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור 

 .2000-ולמקומות ציבוריים, התשס"א

-)מניעת רעש(, התשנ"טתהיה כפופה, בין היתר, לחוק עזר עירוני  רועיאפעילות המפיק במתחם הכי  4.20

על תקנותיו ולכל דין. יודגש, כי המפיק יעשה ככל יכולתו  1961-, חוק למניעת מפגעים, התשכ"א1999

 לדאוג שלא תגרם כל הפרעה או הטרדה מכל סוג שהוא למאן דהוא לרבות מטרדי רעש. 

על מתקניו או  רועיאכי הוא אחראי לכל מקרה של ביצוע עבירות או הפרת הוראת כל דין במתחם ה 4.21

 רועיאבקשר לפעילות המבוצעת בו. המפיק בלבד יישא בעצמו בכל קנס או עונש שיוטלו בגין הפעלת ה

על ידו או מי מטעמו ללא היתר או תוך חריגה מהיתר וכי שום דבר מהאמור בחוזה זה לא יחשב 

רישיון או או לנהל בו עסקים בלי  רועיאכהרשאה של החברה העירונית למפיק להשתמש במתחם ה

היתר או תוך חריגה מהם או בחריגה מהוראות כל דין ואי השגת הנ"ל, כולם או חלקם, לא יהיה בהם 

כדי לשחרר את המפיק מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בחוזה זה, אף אם כתוצאה מהעדר רישיון 

 חלקי. או היתר או אישור כאמור, לא קיים בפועל את הפעילות במתחם או קיים אותה באופן

 מחשבבזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, בין היתר, לעשות שימוש בתוכנות  כי לא יפגע 4.22

לתשלומים ו/או הכספים אשר  רועיאמקוריות בלבד. המפיק מצהיר ומתחייב כי ידאג מתוך תקציב ה

העירונית לרבות אקו"מ וכו'. לבקשת החברה  רועיאידרשו ע"י כל גוף בגין ובקשר לשימוש במוזיקה ב

 המפיק יציג כל אישור נדרש.  

 ,כמפורט בתנאי חוזה זה רועיאהספק על חשבונו את העובדים והמשאבים הדרושים להפקת יכי  4.23

רשאית  העירונית תהיה . מובהר, כי החברהרועיאולבצע על חשבונו כל פעולה אחרת הכרוכה בהפקת ה

 .רועיאהשלא להעסיק עובדים מסוימים בקשר להפקת  המפיקלדרוש מ

משך כל תקופת חוזה זה, הוא יעסיק באופן קבוע עובדים מקצועיים, מוכשרים, מתאימים ובעלי  כי 4.24

, אשר יבצעו את השירותים הנדרשים על ידי רועיאההניסיון והמיומנות הדרושים לצורך הפקת 

 במועד ובהתאם לצורך ולדרישות החברה ,, כאמור בחוזה זהרועיאהלהפקת  העירונית החברה

 מפיק, כל זאת במספר שיאפשר להעירונית ואשר יהיו זמינים, בכל עת, לקריאות של החברה ירוניתהע

 .לעמוד בביצוע התפקידים, המטלות, המשימות וההתחייבויות האמורות בחוזה זה

, לכל ניכוי המס, ארועהאחראי לתשלום בגין העובדים שיועסקו על ידו במסגרת הפקת  יהיהכי  4.25

 .ומי, תשלומים סוציאליים, וכל הוצאות אחרות בהתאם למקובל ובהתאם לחוקתשלומים לביטוח לא

רשאי לספק שירותים לצדדים שלישיים במהלך תקופת חוזה זה, ובלבד שפעולותיו לא יהיו  כי הינו 4.26

כרוכות בניגוד אינטרסים כלשהו עם השירותים ו/או העבודות ו/או כל הדרוש לביצוע נושא חוזה זה. 

ק, על המפיק להודיע לחברה עירונית על פעולות מסוג זה למשך תקופת חוזה זה במקרה שקיים ספ

 ולהפסיק לאלתר פעולות אלה העומדות בניגוד אינטרסים.

משטרת ישראל לשם הקמה והכנה של תכניות תחבורה ואמצעי כל גורם רלוונטי לרבות, מול  כי יפעל 4.27

התחבורה והנגישות הדרושות לשם הפקת  נגישות לאירוע. המפיק יידרש לתת מענה שלם לכל דרישות

 .    רועיאולנוחות באי ה רועיאה

 בחירת המדיות הפרסומיות ומיקומן תיעשה בכפוף לקבלת אישור החברה העירונית מראש ובכתב.  כי  4.28

כי נוסח שם החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון, וצורת ההדפסה שלו, יופיע בכל פרסום כתוב,  4.29

, המפיק מתחייב לצרף את "לוגו" עיריית ראשון לציוןלל גרפיקה, שיעשה המפיק. נוסף, או פרסום הכו

בכל הפרסומים של ו/או תחנת הרדיו ו/או גופים נוספים כפי שיתבקש  140החברה העירונית וחגיגות 

ו/או את המשפט "בחסות עיריית ראשון לציון" והכל לשביעות רצונה של החברה העירונית.  רועיאה

 . מראש ובכתב ק יעביר את הפרסומים אותם יפרסם טרם פרסומם לאישור החברה העירוניתהמפי

כי הנו אחראי על התוכן הוויזואלי, מתואם עם כל הגורמים הרלוואנטיים לרבות החברה העירונית,  4.30
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בכל המדיות. המפיק מצהיר ומתחייב כי  רועיאלרבות פרסום ה רועיאכרזות כל הכרוך והקשור לכך ב

מונות ו/או הצילומים ו/או הסרטים ו/או היצירות אשר יועברו לשימושו יהיו "מותרות כל הת

לשימוש" לרבות לאחר הסדרת כל "זכויות הקניין" וזכויות השימוש ביצירות האמורות הן ביחס 

למפיק והן ביחס לצדדי ג'. המפיק מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי באופן שלם מלא ומוחלט לכל 

זק ו/או הפסד כספי ו/או אחר אשר יוטלו על החברה העירונית בגין ובקשר לפרסומים תביעה ו/או נ

ו/או הצילומים ו/או התמונות ו/או הסרטים ו/או היצירות אשר יפורסמו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו. 

המפיק מתחייב לפצות ולשפות את החברה העירונית עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום כסף שיפסק 

החברה העירונית בכל הליך שיפוטי הנובע מתביעה בגין ובקשר לפרסומים ו/או הצילומים ו/או לחובת 

. רועיאתמונות ו/או סרטים ו/או היצירות אשר פורסמו ע"י המפיק ו/או מי מטעמו במסגרת ה

התחייבות זו של המפיק חלה גם על הוצאות ההליך כאמור לרבות הוצאות משפטיות ואחרות שיחולו 

 ולו לרבות שכר טרחת עו"ד.  ככל שיח

יהיה אחראי להסדרת כל נושא אבטחה וסדרנות בהתאם לדרישות כל רשות ו/או מוסד מוסמך  כי 4.31

 לרבות משטרת ישראל, פיקוד העורף ועיריית ראשון לציון. 

יהיה אחראי, בין היתר, באופן שלם ומוחלט על הקמת כל הבמות, ציוד טכני, הגברה, תאורה וכל  כי 4.32

 .  רועיאאו הנובע ו/או הנדרש לשם הפקתו והצלחתו של ה/הקשור ו

, פיקוח, , לצורך הקמה, תכנון, ביצועהעירונית עמוד לרשות החברהיבמהלך כל תקופת ההתקשרות כי  4.33

, לרבות ניהול תקלות, משברים וכל אירוע אשר יפגע בהפקת ותפעול רועיאהמעקב צמוד והפעלת 

 העירונית. ל ידי החברה, בהתאם לבקשה שתופנה אליו ערועיאה

ו/או מי מטעמה ו/או תחנת  העירונית פיץ כל ידיעה או תגובה הקשורה בחברהי או ביע כל דעהילא כי  4.34

 העירונית, ישירות או בעקיפין, ללא קבלת אישור החברה ,או מטעמה העירונית או בשם החברההרדיו 

 .מראש ובכתב

קיימת  מפיקאו ככל שלעמדת ה רועיאהפקת הקשורה בה בעיה על איזושהי מפיקככל שידוע לכי  4.35

מיד לכשנודע  העירונית שהתבקש, הוא מתחייב למסור את עמדתו לחברה רועיאבעיתיות בהפקת ה

 .לו האמור לעיל וזאת מבלי שהוא יוכל לדרוש על כך תשלום נוסף

 רועיאהאי בהירות או אי התאמה בנוגע להפקת  ,אי הבנה ,קיימת טעות מפיקבכל מקרה שלדעת הכי  4.36

קיימת אפשרות עדיפה לביצוע ההפקה, הוא מתחייב להודיע  מפיקשהתבקש או בכל מקרה שלדעת ה

ולפרט את הנימוקים לכך, מיד כשידוע לו על הבעיה, וזאת מבלי שהוא  העירונית על כך בכתב לחברה

 .לדרוש על כך תשלום נוסףיכול 

ע"י יקבע  רועיאל המתחם בו יערך היערך במתחם כהגדרתו לעיל. המיקום המדויק ש רועיאהכי  4.37

 החברה העירונית והמפיק ובכפוף לאילוצים ו/או מגבלות החלים על המתחם. 

(, ללא כל מצג או אחריות לגבי הכדאיות AS ISהמפיק יקבל את המתחם במצבו כפי שהוא )כי  4.38

דות הכרוכות ו/או המיזם מכל בחינה שהיא. המפיק יבצע על חשבונו את כל העבו רועיאהכלכלית של ה

 . רועיאבהקמה והפעלת ה

במתחם תאפשר החברה  רועיאהעבודות אשר ידרשו כניסת המפיק לאתר העם תחילת ביצוע כי  4.39

. מוסכם במפורש כי רועיאלמתחם לצורך ביצוע העבודות בלבד ועריכת ההעירונית למפיק להיכנס 

 בלבד. רועיאוהפקת הרשות בלבד ולצורך ביצוע העבודות -מעמד המפיק בכל עת יהיה של בר

שעות מסיומו, וכל עוד אין מניעה אובייקטיבית, לפנות את  3 -ולא יאוחר מ רועיאכי בסיום ה 4.40

 מכל הציוד ו/או חפץ שהוצב על ידו. רועיאהמתחם/שטח ה

יגן על העבודות במתחם באופן סביר במשך תקופת הביצוע, מפני כל נזק העלול להיגרם, כל זאת  כי 4.41

 ותו, וזאת למעט נזק כתוצאה מכוח עליון )לרבות תנאי מזג אוויר קיצוניים(.על חשבונו ובאחרי

על חשבונו את המתחם וסביבתו בכל עת במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש הכל בהתאם  כי יחזיק 4.42
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 להוראות חוזה זה על נספחיו והוראות כל גורם שהוא. 

וסביבתו ייעשה  רועיאכי ניקיון מתחם המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המפיק  4.43

לרבות בהתאם לדרישות החברה העירונית כפי שיידרש  רועיאעל ידי המפיק לכל אורך קיומו של ה

 מעת לעת. 

, במקוםבביצוע כל העבודות יהיה אחראי על דרכי הגישה למתחם, מניעת הפרעות לשגרת העבודה  כי 4.44

 לאחר, תיאום עם גורמים שונים, החזרת המתחם רועיאהגנה על העבודות והאלמנטים הקשורים ל

נקי מכל מכשול ופסולת. החברה העירונית מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם המפיק  רועיאה

 בביצוע העבודות. 

ידאג לשמירת תנאי בטיחות הולמים לעובדים ולצד ג', כנדרש בתקנות הממשלתיות והאחרות.  כי 4.45

בטיחות ובטחון לאורך שעות היממה ככל שיידרש ע"י קצין  ידאג לסידורי שמירה, אבטחה, המפיק

 . רועיאהמשטרה האחראי על סידורי האבטחה ב
 

 , היתרים ואישוריםרישיונות .5
 

 ,מכל מין או סוג ,או רשות מוסמכת ,כל דין ל פימודגש כי האחריות לקבל את כל הרישיונות ע .5.1

וכי הוא יישא בכל העלויות  קהמפיתחול במלואה על  אתר האירועב רועיאההנדרשים לקיום 

לרבות קיום התנאים וביצוע השינויים והתוספות לפי , הכרוכות בכך וינקוט בכל הצעדים הנדרשים

 .דרישת הרשויות המוסמכות

מתחייב לדאוג לקבלת כל האישורים והרישיונות בכתב לרבות ובין היתר, אישור מהנדס  המפיק .5.2

ימים טרם עריכת  10ת ישראל,. על המפיק להעביר בטיחות, קונסטרוקטור, מהנדס חשמל, משטר

לחברה העירונית דו"ח בו מפורטים כל האישורים, ההיתרים והרישיונות שהתקבלו לצורך  רועיאה

יוצגו כל האישורים וההיתרים לנציג החברה העירונית. החברה  רועיא. במועד פתיחת הרועיאקיום ה

מתחייב כי יהיו בתוקף  מפיקיונות והאישורים וההעירונית תהיה רשאית לבדוק מעת לעת את הריש

 בכל העת. 

קבלת כל הוא  לקיום האירוע ו/או לקבלת התשלומים,תנאי מתלה מוסכם בין הצדדים, כי  .5.3

 ,, לרבות אישור המשטרהמכל רשות מוסמכת רועיאלקיום ה האישורים הנדרשים על פי כל דין

היה ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע  .תבובכ מראשמשרד הבריאות, עירייה וכל רשות מוסמכת 

בהעדר אישורים, המפיק מתחייב להחזיר לחברה העירונית במידית את כל התשלומים אשר שולמו 

קרה דרישה או תביעה כנגד החברה העירונית במ ,כל טענה ול יהכי לא תהמצהיר ומאשר  והמפיק

 .כל דיןבשל אי קבלת האישורים הנדרשים על פי  יתקיים האירועלא ש

או  ,ההיתרים או האישורים הדרושים על פי כל דין ,, יהיו בידיו כל הרישיונותרועיאהמהלך קיום ב .5.4

, בהיקף ובאיכות המתוכננים, רועיאהשל  ולקיומ , הנדרשיםהוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי

 חוזה.לפי ה מפיק, ולקיום מלוא התחייבויות הו/או בנספח ב' 'אכמפורט בנספח 

 יםאירועה, את כל האישורים כאמור לקיום ם, עד שעה טרם פתיחתרועיאהיו במועד פתיחת יהיו ביד .5.5

 יעביר לידי נציג החברה מפיקוכי הוא יהיה האחראי לעמידה בתנאים שנקבעו באישורים. ה

. עותק נאמן למקור של כל האישורים כאמור ,לכל המאוחר ים,במועד פתיחת האירוע העירונית

יסודיות אשר אי עמידה בהן או אי תיקון הפרתן עד למועד פתיחת האירוע, הוראות סעיף זה הן 

 . מובהר ומוסכם, כי הפרה יסודית כאמור תזכה את החברהחוזהתחשב הפרה יסודית של ה

מבלי לגורע מכל סעד וזאת , הלאלתר או לקבל פיצוי על מלוא נזקי חוזהבזכות לבטל את ה העירונית

 .ןדיכל לפי  ו היא זכאיתאחר ל
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הם האישורים הנדרשים ה לא בדקה ולא ביררה מ העירונית למען הסר כל ספק יובהר, כי החברה .5.6

או אלו  (והאם ניתן לקבלםאתר האירוע )ב ארועהלצורך קיום  ,או על פי רשות מוסמכת ,על פי דין

ככל שנדרש )לצורך קבלת אישורים כאמור  אתר האירועיידרש לעשות ב מפיקהתאמות או שינויים ה

 מפיק., והאחריות המלאה והבלעדית לכך, תחול על ה(לבצע התאמה

להזמין ולשאת בהוצאות הזמנת  העירונית, או החברה ,יהיה חייב על פי דרישת הרשויות המפיק .5.7

 .על ידי משטרת ישראל ,ידרשתככל ש ,אם אבטחה כזו תידרש ,רועיאמשטרתי לאבטחת ה חכו
 

 

 מועדי השימוש באתר האירוע  .6
 

וקיום התארגנות  26.4.2023ועד ליום  26.4.2023מד לרשות המפיק החל מתאריך יוע המתחם .6.1

 או במועדים מוקדמים/מאוחרים בהתאם לאישור החברה העירונית. האירוע

אשר יועמד לרשותו רק במהלך  , המפיק מצהיר ומתחייב להשתמש באתר6.1להוראות סעיף בכפוף  .6.2

על  המתחם/לעיל. המפיק יחזיר את האתר 6.1 , כאמור בסעיףרועיאוקיום ה תקופת ההתארגנות

 הנמצא בהם, כפי שהתקבל ויפנה מן האתר כל דבר השייך או המשמש את המפיק.

עבור כל שעה, או חלק של שעה, שהמפיק, או מי מטעמו, או  חפציהם, ימצאו באתר האירוע בניגוד  .6.3

 1000רה העירונית סך של לעיל, ללא אישור החברה העירונית, ישלם המפיק לחב 6.1לאמור בסעיף 

)ובמילים: אלף שקלים חדשים(, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה העירונית לכל סעד ותרופה ₪ 

 הנתונים לה על פי כל דין .

 ולמטרה זו בלבד. רועיאאת קיום ההרשות היא לאפשר  מטרת .6.4

 

 רועיאהקיום  .7
 

מיד עם חתימת חוזה  רועיאע הלהתארגן לתחילת ביצוע ההכנות והעבודות לביצומתחייב המפיק  .7.1

ממועד  ימי עסקים 10בתוך זה כמו כן, המפיק מתחייב כי יעביר לחברה העירונית התקשרות 

 טיוטת תקציב משוערת לאישור החברה העירונית. חתימתו על ההסכם, 

, לרבות: תכנית בטיחות ותכנית הגברה רועיאהמפיק מתחייב למסור לחברה העירונית תכנית עבור ה .7.2

 ויצורפו כנספח לחוזה זה.  רועיאהיום לפני  10-יאוחר מלא 

 מפיקלאפשר ל העירונית של החברה ,התחייבות לעיל, כדי להוות אישור, או 7.1אין באמור בסעיף  .7.3

 . על ידווגשו ילבצע את התכניות כפי ש

תקוים ישיבה טכנית  לעיל, 7.2העירונית, כאמור בסעיף  לחברה מפיקלאחר מסירת תכניות ה .7.4

כל הפעולות הטכניות והאמצעים  ובה יסוכמו העירונית ונציגי החברה מפיקוכחות נציגי הבנ

 . רועיאהטכניים הדרושים ל

 מפיק, והמפיקונציג ה העירונית סיכומי הישיבה הטכנית יועלו על הכתב ויחתמו על ידי נציג החברה .7.5

 אותו לכל דבר ועניין. תחייב מצהיר בזאת שחתימת נציגו

אשר יסופקו על ידי המפיק יכללו את ביצוע כל הפעילויות וקיום  רועיאהן וההפקה של שירותי הארגו .7.6

 כל וכן את ביצועא' ו/או בנספח ב' בנספח  , בין היתר,כל ההתחייבויות וההוראות המפורטות

 .להלןלעיל והשירותים והפעילויות המפורטים בחוזה זה וכמפורט 

, מטר( 3*3-ה )כלשם ביצוע כל הפעילויות, לרבות במ  המפיק ידאג לקיום כל הדרוש במקום האירוע .7.7

. כמו כן, אחראי רועיאהלשם ביצוע  וכל עבודה נוספת הדרושה, דוכנים )ככל שידרש(, מערכת הגברה

 .רועיאה, תפעול, פירוק של כל רכיבי המפיק להקמה
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ף, בהתאם ייערכו באופן סדיר, רצי והנכללות ב והפעילויות רועיאההמפיק מתחייב לדאוג כי  .7.8

המפיק מתחייב לתקן על חשבונו וללא דיחוי ו. או מי מטעמ ו,ככל שהדבר תלוי ב רועיאלתוכנית ה

 ו.או ברציפות רועיאכל תקלה, נזק, פגם, ליקוי שיש בהם כדי לפגוע ב

 ,רועיאבצורה זהירה וסבירה ולשקוד על כך שבתום ההאירוע מתחייב להשתמש באתר  מפיקה .7.9

 ימצא האתר על מתקניו במצב תקין ומסודר. רועיארות לאו החז רועיאההכנות ל

או  האירוע, , יובאו לאתררועיאלצורך ה מפיקהאביזרים או התפאורות הדרושים ל ,המתקנים .7.10

ציוד  , הריהוט,פאורותהת ,האביזרים ,. כל המתקניםמפיקלמקומות המיועדים להם, על ידי ה

 .מפיקדי עובדי ה, יותקנו ויפורקו על יוכיו"בתאורה ציוד ה ,הרהגב

 

  רועיאהתקציב  .8

)להלן  כולל מע"מ₪  __________החברה העירונית תעמיד עבור קיום האירוע תקציב בגובה של  .8.1

  . תקציב החע"ר(

הינו סכום קבוע וסופי ולא יצטרפו לתשלומים הפרשי הצמדה  8.1הסכום המצוין בסעיף יובהר כי  .8.2

 כלשהם או הפרשי שער למטבע.

כולל את כל ההוצאות לרבות, הוצאות  רועיאהלהלן תקציב  8.1ות האמור בסעיף מבלי לגרוע מכללי .8.3

הלוגיסטיקה הקשורות באירוע לרבות, תכנון, הכנה והפקה, הקמת אזור האירוע, השכרת, התקנת 

והפעלת ציוד טכני, תפעול האירוע, נסיעות, שכר לעובדים, תוכנית אומנותית, רווח מפיק ו/או כל 

 הוצאה אחרת. 

בהר כי, עפ"י דרישה, המפיק ימציא לחברה העירונית כל הצעת מחיר ו/או הסכם ו/או מסמך אחר יו .8.4

 המעיד על התקשרות בין הזוכה לספקי משנה ואנשי הצוות השונים.

יובהר כי בכפוף לאישור מראש ובכתב יהא רשאי המפיק במהלך ההתקשרות להסיט סכומים  .8.5

   .מסעיפי תקציב לסעיפי תקציב אחרים

ן יפורטו הסכומים ומועדיהם אשר ישולמו למפיק ע"י החברה העירונית לצורך הפקת להל .8.6

 ובהתאם למפורט להסכם זה: ים אותם יפיק האירוע

מסך תקציב החע"ר כולל  15% -סך השווה ל יעברו למפיקימים לאחר חתימת ההסכם  7-כ  .8.6.1

 מע"מ. 

כולל  סך תקציב החע"רמ 25% -סך השווה ל יועברו למפיקיום לפני מועד האירוע  30-כ .8.6.2

  . מע"מ

  . כולל מע"מ מסך תקציב החע"ר 20% -סך השווה ל יועברו למפיקביום האירוע  .8.6.3

תהליכי גמ"ח. בתום הליכי הגמ"ח יתרת תקציב החע"ר יועברו למפיק לאחר השלמת  .8.6.4

 . ימים ממועד גמ"ח ואישורו 30אחרון והסופי אשר יועבר תוך ואישורם יבוצע התשלום 

ימים לפני מועד התשלום על פי  15כנגד הצגת חשבונית לפחות  מפורטים לעיל ישולמומים ההתשלו .8.7

 תנאי התשלום והמקדמות המפורטים לעיל.

כנגד הצגת חשבוניות על הוצאות האירוע שהוצאו בפועל בהתאם לתקציב  האחרון, ישולם התשלום .8.8

בוניות המוצגות מעידות ואושרו במסגרת התקציב ו/או באישור החברה העירונית ובתנאי שסך החש

על עמידה וקיום התקציב. חשבוניות עבור פעולות ו/או רכישות אשר אינם מופיעות בתקציב ואשר 

 לא אושרו לא תשולמנה. 

 שמירה על זכויות וסודיות .9
הצדדים ישמרו על פרטי הסכם זה בסודיות גמורה ולא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי כל מידע  .9.1

בקשר עם הסכם זה ו/או את התנאים המופיעים בהסכם זה, אלא ככל שהדבר המוחלף בין הצדדים 
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נדרש על פי כל דין. הצדדים מסכימים כי במהלך תקופת שיתוף הפעולה ביניהם על פי הסכם זה, 

יתכן כי יעבירו מאחד לשני מידע סודי )קרי, כל מידע של מי מהצדדים שאינו נחלת הכלל(, וכל צד 

מידע סודי כאמור לצד ג', לא לעשות בו שימוש אלא לצורכי שיתוף הפעולה  מתחייב שלא להעביר כל

על פי הסכם זה, ולנקוט אמצעים סבירים על מנת למנוע גילויו בידי צדדים שלישיים. כל צד יחזיר 

למשנהו מידע סודי מיד עם קבלת בקשה לכך או במקרה של סיום היחסים על פי הסכם זה מסיבה 

 כלשהי.  

והוא מסכים לכך שחוזה זה וכן כל התוצרים בהתאם לחוזה זה, הם רכושה וקנינה  מפיקידוע ל .9.2

כולם או מקצתם, אלא , להעתיקם או להשתמש בהם מפיקואסור ל העירונית הבלעדי של החברה

 .למטרת החוזה בלבד

עסקי או אחר אשר הגיע לידיו במהלך  ,מתחייב שלא לגלות או להפיץ כל מידע מסחרי מפיקה .9.3

 זו או במהלך ביצוע תפקידו, בכל דרך שהיא, וכן לא לעשות בו שימוש שלא עבור החברה התקשרות

 .או לצרכי חוזה זה העירונית

וכן כל חומר  העירונית את כל המסמכים הקשורים לחברההעירונית מתחייב להשיב לחברה  מפיקה .9.4

 העירונית רהנשוא חוזה זה או בקשר לחב רועיאהבקשר להפקת  מפיקאחר אשר הוכן על ידי ה

 .ומתחייב כי לא יוותר בידיו כל עותק של מסמכים אלו

 .על פי סעיף זה, תחולנה הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר סיומה מפיקהתחייבויות ה .9.5

 .או מי מטעמו ,יהיה האחראי לביצוע סעיף זה על תתי סעיפיו על ידי עובדיו מפיקה .9.6

  מפיקמעמד ה .10
 

. עוד ים שבין הצדדים יחשבו לכל דבר ועניין יחסי מזמין וקבלן עצמאימוסכם ומוצהר במפורש, כי היחס

 בין החברה העירוניתאו  מפיקובין ה העירונית מוסכם ומוצהר, כי לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין החברה

 .לשום מטרה ולשום עניין מפיקלבין עובדי ה

 

 החברה העירונית הצהרות .11
 תימתה על הסכם זה כדלקמן:העירונית מצהירה ומאשרת בח החברה   

את המתחם כאשר המפיק יהיה בכל עת במעמד של "בר רשות"  רועיאלהעמיד למפיק לשם הפקת ה 11.1

 בלבד.  

לשתף פעולה עם המפיק, ככל שניתן, לצורך הפקתו של האירוע ומתן כל השירותים שהתחייבה  להעמיד  11.2

 במסגרתו.

 

 מעביד  –עובד  יחסיהיעדר  .12
 בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כעצמאי.  בזאת, כי מצהירהמפיק  12.1

המפיק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו, לבין החברה  12.2

עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ו/או מטעמו , בין היתר, לצורך מילוי  יחסי העירונית

 ה יהיו ויחשבו כעובדים של המפיק בלבד. התחייבויותיו על פי חוזה ז

המפיק מתחייב כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או מי  12.3

מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או 

ניתנת על פי חוזה לחברה העירונית ו/או למפקח ו/או כל תשלום סוציאלי אחר; ואין לראות בכל זכות ה

לעירייה, להדריך או להורות למפיק, ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעם המפיק, אמצעים להבטחת 

ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה למפיק, ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, 

החברה העירונית והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או  כל זכויות של עובד המועסק על ידי

 הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה העירונית.
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, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של המפיק, או כל מי מטעמו שהיאאם מכל סיבה  12.4

ובין בנפרד, כי אז מתחייב המפיק לפצות הינם עובדים של החברה העירונית, בין ביחד עם המפיק 

ולשפות את החברה העירונית, מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה 

העירונית תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות 

יק את כתב התביעה האמור תוך פרק זמן המשפטיות הקשורות לנ"ל. החברה מתחייבת להמציא למפ

 סביר ממועד קבלתו כך שהמפיק יוכל להתגונן כנגד התביעה האמורה. 

  

   ביטוחשיפוי בנזיקין ואחריות ו .13
 אחריות ושיפוי בנזיקין 13.1

האחריות הבלעדית עבור מתן  וביצוע  השירותים והמתקנים תחול על המפיק בלבד ולפיכך  13.1.1

תוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירותים אישוריה של החברה העירונית ל

ובמתקנים אשר הוכנו על ידי החברה העירונית על פי חוזה זה לא ישחררו את המפיק 

מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה העירונית ו/או על מי 

נים ו/או מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים והמתק

 התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.

המפיק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לחברה העירונית ו/או לצד  13.1.2

שלישי בגין השירותים והמתקנים ו/או עקב כך שנשוא השירותים והמתקנים בשלמותו אן 

 בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן תוכנן.

יטת כל האמצעים הדרושים להבטחת בטיחותם של המתקנים ו/או במות המפיק ידאג לנק 13.1.3

ו/או וההסדרים במועד האירוע ו/או השירותים, לרבות סידורי הכניסה אליהם וכל יתר הציוד 

 והמתקנים המשמשים לאירוע ו/או לשירותים.

המפיק יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה העירונית לתכני המופעים עצמם במסגרת  13.1.4

ים. המפיק פוטר את החברה העירונית ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין השירות

כל טענה בדבר הפרת זכויות יוצרים ו/או לשון הרע ו/או תכנים בלתי הולמים ו/או פגיעה 

בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות הציבור וכיו"ב. המפיק מצהיר, כי בדק היטב את התכנים 

את התאמתם לציבור ולמסגרת בה יוצגו, והוא מאשר אותם הכלולים באירוע ואופן הבעתם ו

 כמתאימים וכראויים.

המפיק לבדו יהיה אחראי כלפי החברה העירונית לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או  13.1.5

הפסד העלולים להיגרם לחברה העירונית ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי 

בדי המפיק ו/או לקבלני משנה מטעם המפיק ו/או לעובדיהם ו/או כלשהו ו/או למפיק ו/או לעו

למי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע לשירותים והמתקנים ו/או לאירוע ו/או להפרת 

התחייבויותיו של המפיק ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של המפיק ו/או 

 עובדיו ו/או כל מי מטעמו. 

פי החברה העירונית לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור המפיק לבדו יהיה אחראי כל 13.1.6

הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או ציוד שבאחריותו לצורך השירותים 

 והמתקנים נשוא ההסכם ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. 

יות לגבי נזקים המפיק פוטר בזאת את החברה העירונית ואת הפועלים מטעמה מכל אחר 13.1.7

ימים על כל סכום  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
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שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. החברה העירונית תודיע 

 למפיק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

לקזז מן התשלומים אשר המפיק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  החברה העירונית רשאית 13.1.8

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 

מחדל שהם באחריותו של המפיק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה 

 או מחדל שהם באחריותו של המפיק כאמור לעיל.

 ר יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה. האמו 13.1.9

 ביטוח 13.2

מבלי לגרוע מאחריותו של המפיק  על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותו כאמור,  13.2.1

ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב המפיק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל 

וחים מתאימים להבטחת אחריות תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביט

כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס  נספח א'האישור על קיום ביטוחים, 

 האישור על קיום ביטוחים"(.  

שירותים את טופס האישור על ימציא במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע ה  המפיק 13.2.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל.  המפיקקיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי 

המורשים בישראל במועדים  המפיקידי מבטחי -מסירת האישור לחברה העירונית חתום על

הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את החברה העירונית בתרופות בגין הפרת 

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו  המפיקהסכם. ה

 .של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה העירונית

להלן טבלה להגדרת גבולות אחריות נדרשים להשלמה בגוף אישור זה בביטוח אחריות כלפי  13.2.3

 צד ג':

 

 

 

 

 

 

 
 : המפיק  מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים 13.2.4

 ו/או החברה העירונית:  המפיק –שם "המבוטח" בפוליסות הינו   13.2.4.1

 0 –מ  -אירוע הכולל מס' משתתפים
 50 -עד

 51     -מ
 150   -עד

 151     -מ
 250   -עד

 ₪  3,000,000 ₪  2,000,000 ₪ 1,000,000 גבולות אחריות )תובע, מקרה ותקופה(
 

 251 –מ  -אירוע הכולל מס' משתתפים 
 500 -עד

 501     -מ
 1,000   -עד

 1,001     -מ
 3,000   -עד

 ₪  10,000,000 ₪  8,000,000 ₪ 4,000,000 גבולות אחריות )תובע, מקרה ותקופה(
 

 3001 –מ  -אירוע הכולל מס' משתתפים
 5,000 -עד

 5001     -מ
  10,000   -עד

  ₪  20,000,000 ₪ 12,000,000 גבולות אחריות )תובע, מקרה ותקופה(
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"החברה העירונית " לעניין הכיסוי הביטוחי: החברה העירונית ראשון לציון 

לתרבות נופש וספורט ו/או עיריית ראשון לציון ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות 

 בת ו/או עובדים של הנ"ל.

ו בקשר ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות החברה העירונית בגין ו/א 13.2.4.2

 עם מעשה או מחדל של המפיק ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.

המתקנים ו/או הציוד ו/או המסכים שיובאו ע"י המפיק ו/או על ידי הבאים מטעמו 
לא ייחשבו שיצאו מחזקתם ומשליטתם והנזקים הנובעים מהנ"ל ייכללו במסגרת 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 
פות את החברה העירונית היה ותוטל עליה אחריות ביטוח חבות מעבידים מורחב לש 13.2.4.3

כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפיק 

 בקשר עם השירותים.

)*( ביטוח אחריות מקצועית המכסה את אחריות החברה העירונית בגין ו/או בקשר  13.2.4.4

 ת. עם הפרת חובה מקצועית של המפיק ומי מטעמה בביצוע ההתקשרו

)*( ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי 
בו יובהר כי חריג אחריות  –במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.

 

ההשתתפות העצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  סכום 13.2.4.5

  ₪. 50,000ובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך ביטוח הנ

זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה העירונית, למעט כלפי מי שגרם לנזק  ביטול 13.2.4.6

 .בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר  13.2.4.7

עמו, במכתב לחברה העירונית הודעה בכתב, ע"י המפיק ו/או חברת הביטוח מט

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60רשום, 

 . חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל 13.2.4.8

כל סעיף בפוליסות המפיק )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  13.2.4.9

את אחריות מבטחי המפיק כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה העירונית 

פי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", וכל

המזכה את החברה העירונית במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות 

בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבטחי המפיק זכות תביעה ממבטחי החברה 

. 1981-זה הביטוח תשמ"אלחוק חו 59העירונית להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

למען הסר ספק, מבטחי המפיק מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה 

 . העירונית וכלפי מבטחיה

היקף הכיסוי בפוליסות המפיק לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של  13.2.4.10

קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

יסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של החברה המבטחת, הכ

 . המעודכנת והמאושרת על ידי הפיקוח על כל הרחבותיה
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ככל ועבודות המפיק כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה,  13.2.4.11

ביטוחי המפיק יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות  –הקמה ופירוק 

 .המפורטות לעיל

החברה העירונית רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמפיק להמציא את פוליסות הביטוח  13.2.5

לבחינת העירייה והמפיק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה 

 העירונית.

הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  עריכת 13.2.6

א יהוו אישור כלשהו מהחברה העירונית על התאמת הביטוחים ולא יטילו לחברה העירונית ל

-עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפיק על

 .פי כל דין-פי הסכם זה או על

ככל ויש שימוש בכלי רכב הקשור לשירותים, המפיק יערוך או יוודא שנערך,  -ביטוח כלי רכב 13.2.7

אורך תקופת  כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים ולכלל ביטוח

כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף ההתקשרות מפני 

בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי  בגבולות אחריות

₪.  600,000 -טוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מלנזקי גוף אשר אינם מכוסים בבי

למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ככול ויהיה שימוש בנ"ל.

ה יערך "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חוב

 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.₪  

המפיק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  13.2.8

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

רכוש ו/או ציוד מכל סוג המפיק לבדו אחראי כלפי החברה העירונית לאבדן, נזק או קלקול ל 13.2.9

ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצורך 

השירותים ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. המפיק רשאי שלא לערוך ביטוח 

פוטר,  לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה המפיק

בשמו ובשם הבאים מטעמו, את החברה העירונית ואת הבאים מטעם החברה העירונית 

מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם 

 ההתקשרות.

המפיק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של המפיק  13.2.10

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו ו/או הפועלים 

להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, 

כי המפיק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

ת החברה העירונית ו/או הפועלים ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. המפיק פוטר א

 מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

המפיק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  13.2.11

האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת 

 העירונית  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.   החברה
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הפר המפיק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה העירונית, יהיה  13.2.12

המפיק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי החברה 

 .זאת העירונית על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב

 .האמור יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה 13.2.13

 

 ערבות ביצוע 14
העירונית  לחברהמילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר המפיק בזאת  להבטחת 14.1

שקלים חדשים( בנוסח  אלף שלושיםש"ח )ובמילים:  30,000ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 

 "(. הערבותזה זה )להלן: "המצורף כנספח ג' לחו

הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהא ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת תוקפה, ללא הוכחת  הערבות 14.2

 ימים ממועד הדרישה.  4כל נזק או חסרון כיס על ידי החברה העירונית, וזאת תוך 

לבין המדד  תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס הערבות 14.3

 האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

ויועבר לידי המפיק סכום כסף מרוכז של התקציב לשם ביצוע ההתחייבויות וההזמנות להקמת  במידה 14.4

אזי יידרש המפיק להמציא לחברה העירונית ערבות בגובה הסכום האמור אשר יועבר אליו ולא  רועיאה

 לעיל.    15.1הסכום המפורט בסעיף 

בזאת,  ומוסכם. מובהר 2023בשנת  רועיא( יום מתום ה45) ארבעים וחמשערבות תהיה בתוקף עד תום ה 14.5

כי תנאי להארכת תקופת ההתקשרות הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות כאמור לתקופת ההארכה, 

 ( יום לאחר מועד קבלת הודעת החברה העירונית על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות30שלושים )

 כאמור לעיל. 

החברה העירונית תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה זה ו/או  14.6

על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי החברה, לרבות בגין פיצוי מוסכם. מומשה הערבות 

בנקאית חדשה או  הבנקאית, כולה או חלקה תמציא החברה לידי החברה העירונית, מיד, ערבות

 משלימה.

 

 יסודיים וסעיפים תקופת ההסכם, הפרות, תרופות 15
זה יהיה בתוקף מיום חתימת הצדדים על הסכם זה ועד אשר מילאו הצדדים אחר כל  הסכם 15.1

 על פי הסכם זה. התחייבויותיהם

 והחברה העירונית תהיה רשאית אך לא חייבת להאריך את תקופת ההתקשרות לשנתיים נוספות ו/א 15.2

והכל בהתאם לתנאים  (2025 -ו 2024בשנים  רועיא)להפקת  מהן מעבר לשנת ההתקשרות הראשונה חלק

 ימים טרם סיום שנת ההתקשרות.    150שתקבע מראש ואשר עליהם תיתן הודעה בכתב למציע 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הצדדים רשאים להפסיק הסכם זה לאלתר בקרות אחד או יותר  15.3

 הבאים: מהמקרים

אם מונה למי מהצדדים ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגד מי מהצדדים צו פירוק  15.3.1

או צו קבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה למי מהצדדים כונס נכסים או אם הוגשה נגד 

יום  30החברה בקשת פירוק בקשת פשיטת רגל או בקשה לאכיפת אג"ח והיא לא הוסרה תוך 

 לבית המשפט. ממועד הגשתה

החברה העירונית תהיה רשאית להפסיק את פעולות המפיק לאלתר במידה ולא נשמרו על ידו  15.3.2

הוראות הסעיפים לעיל ו/או לא עמד המפיק במועדים הקבועים בהסכם זה ו/או לא פעל 

בהתאם להוראות החברה העירונית ובלבד שניתנה למפיק הודעה בכתב על ההפרה והמפיק לא 

 שעות ממועד קבלתה.  48ה תוך תיקן את ההפר
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 1970 -על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת החוזה(, תשל"א  15.3.3

 "(.חוק התרופות)להלן: "

 

 – הפרות וסעדים 16

מהוראות ההסכם שלא תאושר מראש על ידי החברה העירונית,  ו/או הפרה של הוראה יובהר כי חריגה 16.1

והחברה הווה הדבר הפרה יסודית של החוזה, ת  אושרו מראש )מפיק(לרבות, החלפת אנשי מקצוע ש

)ובמילים: עשרת אלפים ₪  10,000העירונית תהיה רשאית לחייב את המפיק בפיצוי מוסכם בסך של 

שקלים חדשים( בגין כל הפרה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומד לחברה העירונית 

 ביטול חוזה זה.לפי כל דין או חוזה, לרבות 

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 16.2

לחוזה, הם סעיפים יסודיים  22-ו 21, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 10, 9, 7, 6, 4, 3מוסכם בזאת כי סעיפים  16.3

  תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. המפיקועיקריים שהפרתם על ידי 

 

 דמי ביטול 17

להחליט על ביטול אירוע ו/או להקטין היקפו ליום האירוע )כולל( רונית תהיה רשאית עד החברה העי 17.1

 ו/או לדחות את מועד עריכתו ומכל סיבה שהיא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

על הסכם זה מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  המפיק בחתימתו 17.2

גד החברה העירונית במידה ולא יתקיימו ו/או יבוטלו  ו/או יידחו תביעה לרבות טענת הסתמכות, כנ

 ו/או במידה ויקטן היקף אירוע ו/או בגין כל הקשור ו/או הנובע מכך. ו/או אירועים האירוע

של דחיה ו/או ביטול אירוע ו/או מספר אירועים תהיה רשאית החברה העירונית  במקרהכי יובהר  17.3

שר בוצעו עד למועד ההודעה על דחיה ו/או ביטול עבור פעילויות לעשות שימוש בתכנים ובתוצרים א

 אחרות של החברה.  

, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב משבר הקורונה הנחיות משרד רועיאשל ביטול ו/או דחית ה במקרה 17.4

הצדדים יחלקו הבריאות ו/או משטרת ישראל ו/או פיקוד העורף ו/או כל מוסד ו/או רשות אחרת 

אשר שולמו ולא ניתן לבטלן )מוכח בכתובים( ובלבד שהוצאות אלו מבוססות על בתשלום הוצאות 

על תתי סעיפיו. כמו כן, המפיק  18.4מנגנון ביטול הזהה למנגנון ביטול הזהה לזה המצוין בסעיף 

ימים ממועד  7מתחייב כי יחזיר לחברה העירונית כל תשלום אשר ניתן לו מהחברה העירונית בתוך 

ביטול ו/או הדחיה, היה והמפיק יפר סעיף זה, החברה העירונית תהא רשאית לחלט ההודעה בדבר ה

את הערבות שניתנה לה על ידי המפיק, ללא הודעה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

 לרשותה.

, כי מעבר לתמורה הקבועה בסעיף זה לא ישולם למפיק כל תמורה ו/או פיצוי ו/או כל תשלום יודגש 17.5

 ., לרבות במקרה של דחיהמין וסוגמכל 

 כתוצאהוהמפיק לא יבצע את האירוע  לאמור לעיל בעניין משבר הקורונה יובהר כי במידה בנוסף 17.6

יום מהמועד  14מכוח עליון או מגבלת רישוי תוחזר כל התמורה שהתקבלה מהחברה העירונית תוך 

 האמור. 

 

 שונות 18

המפיק ו/או מי מטעמו לבין החברה העירונית ו/או  במסמך זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין אין 18.1

מעביד, או יחסי שותפות, וכל העובדים שיועסקו על  –ראשון לציון ו/או מי מטעמם יחסי עובד  עיריית

 ידי המפיק יחשבו כעובדי המפיק בלבד.
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ת המפיק מתחייב לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבו 18.2

הנובעת ממנו לאחר ולא למסור לאחר את הזכות לביצוע העבודות או חלק מהן ולא להעניק לאחר כל 

התקשרות זו ממצה את כל ההסכמות, ההתניות  זכות שהיא בהם אלא באישור החברה מראש ובכתב.

והתנאים ביחסים בין הצדדים ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה ו/או מצג שנעשו לפני 

 מתו של מסמך זה.חתי

הסכם זה על נספחיו ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה,  18.3

פה, בין במפורש ובין במשתמע, -מצג, התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו בין בכתב ובין בעל

שינוי הסכם זה  בין הצדדים עם חתימת הסכם זה, אלא אם כן הסכימו הצדדים ביניהם ובכתב על

 במפורש.

כל שינוי במסמך זה או בתנאי מתנאיו יחייב את הצדדים אך ורק אם נעשה בכתב ובחתימת כל  18.4

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי ההסכם בדרך  למסמך זה. הצדדים

 התנהגות, נוהג וכיו"ב.

תיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויו התנהגות 18.5

קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או -בקשר להפרה או אי

 התוספת, נעשו במפורש ובכתב.

הצדדים יהיו כאמור בכותרת הסכם זה, וכל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו תחשב כאילו  כתובות 18.6

ממועד מסירתה למשלוח בדואר, תוך יום ממועד משלוחה בפקס, או מיד עם  שעות 72תוך  התקבלה

 מסירתה האישית.

סמכות השיפוט הייחודית בכל סכסוך הנוגע להסכם זה ו/או נובע ממנו תהא נתונה לבתי המשפט  18.7

 המוסמכים בראשון לציון בלבד.

 

 קיום הוראות הדין 19
 

צוע ההסכם ובמסגרת כך למלא אחר הוראות כל דין הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב ובדרך מקובלת לבי

 ו/או החוקים ו/או התקנות לרבות חוקי העזר העירוניים, לעניין הפקת האירוע.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

 _________________    החברה העירונית ראשון לציון

 

  _________       ___________      _________        _________ 

 חתימה         שם החותם            חתימה         שם החותם     

 

    _________        ___________       _________         ___________ 

 חתימה         שם החותם            חתימה         שם החותם     
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 אישור

שפטי של המפיק/החברה מאשר בזאת כי אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המ

_____________ ת.ז. _______________ אשר חתמו על חוזה  -_______________ ת.ז. ________________ ו

זה בפני, בשם המפיק/החברה הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי החברה בהתאם 

 סמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.למסמכי ההתאגדות שלה להתקשר בחוזה זה ולה

 

 

        _______________________ 

 עו"ד               
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 נספח א' 

 

  

   

 

 

 הצעת המשתתף   
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 נספח ב'                   

 מפרט ראשוני של השירותים 

  ר:ידרש בין היתיוהמפיק את המפורט להלן  יכללו השירותים

והשני לאורך  ק"מ 2 -האחד לאורך כ מסלולי רכיבה 2הרכבת ו לטובת תכנון פגישות הכנההשתתפות ב .1

 .("המסלולים")להלן: ק"מ  10 -כ

 .המנקודת ראות אחת לשנייליווי טכני מסע הרכיבה ו תפעול לרבות םהמסלולים לאורכסימון  .2

 במתחם הכינוס. שתייההצבת עמדות  .3

 תללא עלוו למשך כל האירוע המשתתפים הרוכבים הללטובת ק וקסדות זוגות אופניים 140ה של אספק .4

 .נוספת

 .וחלוקתם לכל הרוכבים המשתתפים אישיים בקבוקי מים 1000אספקה של לפחות  .5

  .מקצה הרכיבהמהלך ולאורך כל בלליווי הרוכבים  מדריכי רכיבה מוסמכים 6 גיוס .6

 . תפעול האירוע לשביעות רצונה של החברה העירונית אנשי צוות לטובת 8גיוס של מינימום  .7

הגשה עד  -וצילום אויר באמצעות רחפן, לרבות הכנת קליפ מסכם של האירועסטילס שירותי צילום  .8

 שבועיים מתום האירוע.

 לטובת: לעיר, 140יצירת גרפיקה ייעודית לאירוע, הכוללת התייחסות לחגיגות  .9

  ;שער זינוק ממותגהכנת  9.1

 .כינוס ססגוני מתחםהקמת  9.2

 רשתות ה במדיות השונות בדגש על קמפיין פרסומי הפקה וניהול באמצעותקידום ושיווק האירוע  .10

 . החברתיות

 ידידותית ומהירה.מקוונת  ל מערכת הרשמהיצירת  .11

 הפנינג אופניים לכלל המבקרים אשר יכלול: הפקת .12

אירוע על ידי קריין  אשר הקמת במה מצוידת במערכת הגברה מקצועית לטובת הנחיה מלאה של ה 12.1

 באירוע.  DJ ישמש בנוסף  כ

 .אווירייםרוכבי אופניים מקצועיים בקפיצות אקסטרים ופעלולים  חמישה ראווה של מופע 12.2

 .אתגרי מודרך להקניית מיומנויות רכיבה לכל הגילאים אקטיבי רכיבה מתחם 12.3

 .עמדות יצירה לילדים 2 הצבת 12.4
 הבא: על פי הפירוט לילדים ונוערנושאות פרסים  ועמדות הגרלה תחרויות 12.5

 .אופני הרים -זוגות 4

 אופניים. קסדות -יחידות 3

 משאבות וציוד מלווה.  -יחידות   6

רכיבה  /  על סוגיה: רכיבה על מסלול פעילות הרכיבהקיום ל כל הטעון רישוי והנדרש לבדיקה וקבלת .13

  .רכיבה במסגרת אקטיבית /

קבוצות הפיקוד של המשטרה ובכלל זה,  ישיבותמטעמו בכל חובה של  המשתתף ו/או מי  חותנוכל .14

 , והיערכות לאירוע.  תדרוכים

 ו/או שירות נוספים לבקשת החברה העירונית. מטלהכל  .15

האמור לעיל, יהיה המפיק אחראי באופן בלעדי על כל הפעילות בכל הנוגע לקיום  בכלליותמבלי לגרוע  .16

פן ישיר או באמצעות ספקי משנה מטעמו. המפיק יפעיל את בין אם הפעילות מבוצעת על ידו באו האירוע

 כל התהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותם וזאת החל מהיום שיקבע בהסכם כיום תחילת ההתקשרות.
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 ספח ג'נ               

 נוסח ערבות     

 

 תאריך: _______________
 

 לכבוד:
 מהחברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"

  95רח' ז'בוטינסקי 
 ראשון לציון

 )להלן: "החברה העירונית"(
 

 א.ג.נ;
 כתב ערבות מס'___________

 
₪( אלף  _____₪ ) _______הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של     .1

)להלן:  כולל מע"מ )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ____________
"החברה"( בקשר עם חוזה מיום ________ עם החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש 

 בע"מ.
 

אנו נשלם לכם תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה  .2
ילה את סילוק להלן, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תח 3למדד כמפורט בסעיף 

הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום 
 להלן.  3הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 
 בערבות זו:    .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית   -"מדד המחירים לצרכן" 
 טיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. לסט

 2023מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום ______ בגין חודש ____  –"מדד הבסיס" 
 מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ואשר התפרסם לפני מועד תשלום סכום הערבות.  –"המדד החדש" 

רר, לפני מועד תשלום סכום הערבות כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס אם יתב –"הפרשי הצמדה למדד" 
 ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _______ ועד בכלל.  .4

 
כה להימסר בכתב לסניפינו על פי הכתובת כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו צרי .5

 _______________________________ וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _______.
 

 התחייבותנו על פי כתב זה איננה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 
 סניף ________________           
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 ד' ספחנ

 אישור קיום ביטוחים
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 נספח ה' 

 שאלות הבהרה

 


