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 הוראות למשתתפים  –חלק א' 

 

 כללי:

ם עחדרים ) 150במסגרתו יוזמנו  מנהלי משאבי אנושכנס עבור המרכז מתכנן  .1

מלכת במלון  19-22/6/2022 שני לילות בין התאריכיםל אופציה להגדלת ההזמנה(

תקופת ": )להלן 30.11.22עד ליום  עמוד בתוקפהההצעה ת שבא אילת

  ."(ההתקשרות

המרכז שומר על זכותו לשנות את תאריכי הכנס אם וככל שמסיבות שאינן תלויות  .2

בו ואשר אין ביכולתו למנוע אותן, ייאלץ להימנע מקיומו במועד שצוין או המקרה 

שייאלץ לצמצמם את מספר המשתתפים המירבי המותר לקיימם. במידה שדחיית 

כנס לא יתקיים בחודשים )בכל מקרה ה חודשים, 4 -קיום של הכנס תהיה ליותר מ

באופן מוחלט וזאת  ההשתלמותכי אז תינתן למרכז הזכות לבטל את  יולי/אוגוסט(

ימי  7על פי שיקול דעתו. במקרה של ביטול כאמור וככל שזה נעשה לכל המאוחר 

עבודה לפני המועד לקיומו, לא ישולם כל תשלום למשתתף שהצעתו תיבחר כהצעה 

או לגורם כלשהו האמון על ארגון הכנסים לרבות: המלון, "( ו/הזוכההזוכה )להלן: "

 מדריכי סיורים, הסעות, מרצים, אמנים וכיוב'. 

שעות טרם תחילת  24-ככל ומי מבאי הכנס יימצא מחויב לשהות בבידוד )עד ל .3

האפשרות לבטל את השתתפותו בלא תשלום כלשהו, בכפוף  למרכזהכנס(, תינתן 

 להצגת אישור רלוונטי.  

, אחד לכנס, שיהיה אחראי על קיום "ממונה קורונה"הזוכה מתחייב כי ימנה  .4

, לאורך כל הכנס ובכלל זאת, יוודא כפי שיהיו במועד הכנסהנחיות משרד הבריאות 

את ישומן של ההנחיות ביחס למלון עצמו, באי הכנס והספקים השונים עימם 

 התקשר הזוכה בקשר עם מתן השירותים נשוא הזמנה זו.  

 

 עיקרי ההתקשרות

לדאוג לכלל ( "הזוכהבמכרז )להלן: " ההזוכ הכהצעתיבחר  תושהצע ףעל המשתת .5

הצרכים הלוגיסטיים המתחייבים לשם קיום ההשתלמויות, ובכלל זה ומבלי לגרוע 

 יחולו עיקרי ההתקשרות להלן:מהאמור לעיל, 

 

 שיבוץ, רישום והכנת עזרים לבאי הכנס:  .5.1

נהל יבחדרים בהתאם להנחיות מ הכנסבאי לשיבוץ ג הזוכה ידא .5.1.1

בקליטה בקבלה, הכנס , לרישום באי ללימודים מוניציפאליים

רישום נוכחות בהרצאות )לפי דרישה(, גביית תשלומים, הכנת 

דו"חות מסכמים וסיכומי משובים בהתאם להוראות והנחיות 

. המשובים המסוכמים ודו"חות ללימודים מוניציפאליים נהלימ
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עד ללימודים מוניציפאליים נהל ימליועברו בכנס סיכום הנוכחות 

 . כנסשבועיים מיום סיום ה

כולן או חלקן,   2.1.1ומטלות הביצוע כאמור לעיל, בסעיף ייתכן  .5.1.2

"מש"מ הדרכה". על כן, ידאג יישומון באמצעות  תבצעידרשו לה

 הכנס. פעול האפליקציה ועדכונה בזמן אמת למשך כל לתהזוכה 

  לפרטי השילוט וחומרי הדפוס הבאים: ה ידאגהזוכ .5.1.3

ידי  -אפ "ברוכים הבאים", בעיצוב כפי שיאושר על-ולר .5.1.3.1

 המרכז מראש ובכתב;

על ידי המרכז  ושרבעיצוב כפי שיאושלט לפודיום בגודל  .5.1.3.2

 מראש ובכתב;

)שלט "הרשמה לכנס"( בגודל מתאים שיאושר על ידי  קאפה .5.1.3.3

 קליטה;ההמרכז, בנוסח אחיד ובהתאם למספר עמדות 

 לאפ /קאפה הכוללים תוכניית ההשתלמות, בגוד-רול .5.1.3.4

ובכמות מספקים לצורך הצגה נאותה של התכנייה, ובעיצוב 

 כפי שיאושר מראש ובכתב.

 ם. שילוט הכוונה מתאים בשטחי המלון, לאולמות הדיוני .5.1.3.5

בהתאם למספר , 15*10גלויות למסגרת תמונה בגודל  .5.1.3.6

כל עיצוב ממותג חלופי אחר למרכז  /השולחנות במליאה

 שולחן שיאושר ע"י המרכז.

פי גודל -תג משתלם לפי רשימות שיסופקו על ידי המרכז על .5.1.3.7

ועיצוב שייקבעו על ידי המרכז. בכלל זה ידאג הזוכה 

 .במקום למכונת תגים עם אפשרות לביצוע הדפסות

 )שרוכים יסופקו ע"י המרכז(

 על פי הנחיות המרכז.  כנסהכנת עזרים ל .5.1.3.8

התשלום  –תוצרי גרפיקה/ דפוס נוספים  ודרשייכנס בו ב .5.1.3.9

 גופו.ייבחן לכל מקרה ו, נפרדת יהיה בכפוף להצעת מחיר

אישור תשלום יתבצע בכתב רק על ידי הגורם המוסמך 

או מי ללימודים מוניציפאליים מטעם המרכז )ראש מינהל 

 (השמונה על יד

 2.1.3הגרפיקה של פרטי השילוט וחומרי הדפוס כמפורט בסעיף  .5.1.4

, )במימון המרכז( המרכזלעיל, תבוצע על ידי חברת הגרפיקה של 

ללימודים מוניציפאליים נהל יידי מ -כל עיצוב יאושר על כאשר

 בטרם ההדפסה.ובכתב מראש 

והמיועדים  החומרים הנוגעים לקיום הכנס הזוכה ידאג להובלת .2.1.5

למשתלמים, למלון בו יתקיים הכנס. ההובלה תעשה בסמוך לפני 
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   . וללא תשלום נוסף , בתיאום מוסכם בין הצדדיםכנסה

  -העמדת מנהלי תחום ודיילים, הפקה וחסויות .5.2

מנהל לצורך ארגון וביצוע הכנס,  המרכזל הזוכה להעמיד לטובת ע .5.2.1

הנושא בתפקיד ניהולי והמוסמך לקבל החלטות ולהפעיל  תחום

בעל ניסיון בארגון  שיקול דעת. כמו כן, מנהל התחום נדרש להיות

כאשר  שנים האחרונותבשלוש לפחות  השתלמויותארבע  ובביצוע 

איש  150-כהשתלמות גדולה שיועדה לאחת מהן מוגדרת לפחות 

התחום לביצוע תיאומים בין היתר, יפעל מנהל . יודגש כי לפחות

 .שונים מול המלון וצוותו

)אשר ישהה במהלך הכנס  בנוסף למנהל התחום מטעם הזוכה .5.2.2

, יעמיד הזוכה לרשות בהתאם ללו"ז התוכנייה, אינו מחוייב בלינה(

דיילים לקליטה ולליווי כל אחת מההשתלמויות, כמפורט המרכז 

 להלן: 

 

 

מספר באי 

ההשתלמות 

)במניינם יכללו 

 ות זוג( /גם בני

מספר דיילות 

במהלך 

ההשתלמות 

)לרבות בערבים 

 ובשעות הלילה(

מספר הדיילות 

 ביום הקליטה

 2 1 50עד 

51-100 2 2 

101-150 3 3 

151-200 4 4 

201-250 5 6 

251-300 5 7 

301-350 6 8 

351-400 6 9 

401-450 8 10 

451-500 9 11 
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יעמיד הזוכה דיילים נוספים מעבר למפורט  ,ישת המרכזעל פי דר

 ליום עבור כל דייל. ₪  450בעלות של  ,לעיל

מיד את הזוכה להעבנוסף, בהתאם לדרישת וצרכי המרכז, יידרש 

להדרכה בת שעתיים במועד  כנסהמשתתפים ב כלל הדיילים

דיילים  יום לפני מועד ההדרכה(. 14ובמיקום שייקבעו מראש )עד 

דרכה אחת לפחות טרם מתן השירותים נשוא אשר לא יעברו ה

יקבעו כלא כשירים מבחינת המרכז לצורך אספקת  המכרז

                   השירותים הנדרשים.  

 בגין שעות ההדרכה לא יינתן תשלום נוסף. 

הזכות לאשר את רשימת הדיילים ומנהל הכנס  האלמרכז ת .5.2.3

 .המשתתפים בכנס  מטעם החברה המארגנת

להטיל שומר לעצמו את הזכות ז כהמר תערוכה, יכלולככל שהכנס  .5.2.4

 , ובכלל זה יהיהזוכה את אחריות לניהול מרכיב התערוכהה על

-על גיוס נותני חסויות מתוך רשימה שתסופק לו על אחראי הזוכה

ה וכידי המרכז, גביית כספים ממציגים ומיקומם בשטח התער

הפרסומים ומתן ושמירה על עמידתם בהוראות כל דין בקשר עם 

 בגין כל₪  300 . בגין שירות זה ישולם לזוכה סכום של החסויות

 חסות. נותן 

רשאי להזמין מאת הזוכה שירותים שונים בנוגע היה המרכז י .5.2.5

 "(.השירותים הנוספים)להלן: " כנסלניהול ה

יהא המרכז רשאי להסתייע בחברת הפקות ו/או כל  כנסבמהלך ה .5.2.6

שיבצעו את הפעילות עבור באי הכנס. על  (,צד ג'גורם אחר )להלן: 

משלב  -מנהל התחום מטעם הזוכה לשתף פעולה עם צד ג'

 התיאומים ועד לתום  ההשתלמויות. 

ולא יתקשר, עם  הלמען הסר ספק, מובהר כי הזוכה במכרז לא יפנ .5.2.7

השירותים נשוא מכרז זה, עם האיגודים המקצועיים של השלטון 

ללימודים נהל ישלא באמצעות מ, ישירהמקומי, באופן עצמאי ו

 של המרכז, אלא באישור מראש ובכתב של המרכז. מוניציפאליים 

 -שימוש במתקני המלון ובשירותיו .5.3

וטיפול  כנסעל הזוכה לטפל בכל הנוגע להזמנת חדרים לבאי ה .5.3.1

 בקליטתם במלון ובחדרים, לשביעות רצון המרכז. 

 לון תהא על בסיס פנסיון מלא. מהשהות ב .5.3.2

על הספק לציין  לשנות את תנאי השהיה, לט על ידי המרכז ככל שיוח
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 שינתן על ידו בגין שינוי מתכונתבנספח ב' למכרז את אחוז ההנחה 

 האמורה.  השהות

יחיד בחדר  ,זכאי לאירוח מלא, על בסיס פנסיון מלאהמרכז יהיה  .5.3.3

המרכז. במידה והחדר לא ינוצל על ידי מטעם  כנסעבור מארגן ה

  מרכז זיכוי כספי.עבור היינתן , המרכז

הודעה  או פירות )לבחירת המרכז, יוגשו עוגה וקפה כנסלבאי ה .5.3.4

, , ללא כל תמורה נוספת(הכנסקיום יום לפני  15בעניין תינתן 

בכמות של פעמיים עבור כל לילה בו יתקיים הכנס, וזאת במועדים 

 התאם להנחיות המרכז. בו

למרכז להוסיף דרישה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה יאפשר  .5.3.5

(, 2.3.5)נוסף על ההגשות כאמור בסעיף  או פירות להגשת קפה ועוגה

 . או למנת פירות לאדם ולשם כך ינקוב הצעת מחיר למנת קפה ועוגה

בוקר/צהריים כמו כן יאפשר הזוכה למרכז להוסיף עוד ארוחות  .5.3.6

ללימודים נהל יערב במלון, לאורחים לפי שיקול דעת מ/

, מעבר לאירוח על בסיס פנסיון מלא הקיים לבאי מוניציפאליים

 , וזאת בתמורה למחיר שינקוב בהצעתו. כנסה

בנוסף לאמור לעיל, על המציע לפרט בהצעה מספר ארוחות ללא  .5.3.7

(, אותן יספק למרכז בפועל )לחלוקה לפי שיקול דעת O.T.Hתשלום )

המרכז( או באמצעות זיכוי כספי, לפי בחירת המרכז ככל שיזכה 

 רז. במכ

מטעם המרכז שימוש  כנסיעמיד לרשות קהל משתתפי ההזוכה  .5.3.8

במתקני המלון העומדים לרשות אורחי המלון באופן ובשעות 

המקובלות ללא תוספת תשלום )למעט מתקנים אשר בגינם גובה 

ספא, טרקלין עסקים  המלון תשלום נוסף בגין השימוש בהם כגון:

 וכיוב'(;

בו  במלון )אולמות דיונים ו/או כיתות לימוד( הזוכה יעמיד אולמות .5.3.9

, ולצורך כך יקבל באופן שוטף, כנסה, לביצוע פעילות כנסתקיים הי

, את הנחיות המרכז באשר למספר המקומות כנסהלפני ובמהלך 

הנדרש בכל אולם, באם סידורי הישיבה בכל אולם יהיו סביב 

ות צריך שולחות עגולים או ישיבת תיאטרון, באם סידור האולמ

 רץ וכיו"ב דרישות רלוונטיות לקיום ההשתלמות.-לכלול מים ומיץ

כמו כן, על פי דרישות המרכז יעמיד הזוכה לרשות המרכז את  .5.3.10

אחד  מסך , מחשב נייד,מקרןהאביזרים הבאים, כולם או חלקם: 

, לוח פליפצ'ארט, כנסאו יותר לפי גודל האולם ומספר משתתפי ה

 עבור הרצאות.וחיבור לאינטרנט יציב 

 130-מספר המשתתפים פחות מ וב כנסבכי  מובהר בזאת .5.3.11
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הזוכה במכרז תגלם בתוכה את מרכיב  של משתלמים, הצעת המחיר

מיקרופונים )על פי צורך(, מיקרופון דש )"מדונה"( ול: ההגברה שיכל

 תוספת תשלום. ולא תידרש מהמרכז כל   ,ומערכת הגברה

מובהר בזאת כי המרכז ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להוסיף על  .5.3.12

האביזרים המצוינים לעיל הזמנת אביזרים זהים או אחרים, שלא 

באמצעות הזוכה, לפי שיקול דעתם הבלעדי, והזוכה יידרש לסייע 

 בחיבורם ובהפעלתם התקינה. 

 ם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה.יניתר תנאי ההתקשרות ה .6

 

  שת הצעות ותנאי סף:הג

 

 ':ג צד באמצעות ולא ובעצמהעומד בכל התנאים הבאים רשאי להגיש הצעתו מציע  .7

 המציע הינו תאגיד מאוגד כדין בישראל.   .7.1

 : ניסיון .7.2

 בארבעלפחות  השתלמויות שלושארגון ובביצוע ב ניסיון למציע

 מהן הוגדרה אחת בכל שנה לפחות שנים האחרונות כאשר

  איש לפחות 150-שיועדה לכהשתלמות גדולה 

, המעיד על ניסיונו, כשהוא מלא א'נספח להצעתו יצרף המציע את 

וחתום על ידו. בנוסף, יהא המשתתף רשאי לצרף המלצות מגופים 

 להם העניק שירותים אלה. 

תקף כדין על ניהול ספרים  התאגדות, אישור על המציע לצרף אישור .7.3

 ואישור על ניכוי מס במקור. 

רו"ח או עו"ד בדבר זהות הרשאים להתחייב  רלצרף אישו על המציע .7.4

 בשמו )אישור מורשי חתימה(.

 (. א'נספח על המציע לצרף להצעתו הצהרת משתתף ) .7.5

על המשתתף לצרף הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .7.6

 .למסמך זה 'ה, בנוסחו נספח 1976-התשל"ו

מניגוד על המשתתף למלא את כתב ההצהרה בדבר הימנעות  .7.7

 למסמך זה.' ונספח עניינים, המצורף כ

התחייבות המציע וכל אחד מעובדיו המיועדים ליתן שירותים על פי  .7.8



   

10 

 

נספח מכרז זה, על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצ"ב כ

 . למסמך זה 'ד

 כנספחבנקאית אוטונומית בנוסח המצורף  תעל המציע לצרף ערבו .7.9

₪( שישים אלף )₪  55,000על שם המשתתף בסך למסמך זה,  ג'

 לפקודת המרכז. 

מותנית, י בלת ותהיה 30/11/2022ליום  עדהערבות תהיה בתוקף 

ימים ממועד  10 -ל בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד

הדרישה, ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט הערבות מצד 

 .המרכז

מטרת ערבות זו להבטיח את עמידת המשתתף אחר הצעתו 

קבלת ממועד  ימי עבודה 15והמצאת כל המסמכים הנדרשים, תוך 

 ו/או עמידת המשתתף בכל תנאי המכרז.ההסכם לחתימות 

בכל מקרה, סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש 

במקרה ובו לא יעמוד המשתתף אחר הצעתו במכרז או במקרה בו 

שהוא מהצעתו או במקרה בו  חזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלבי

 של המרכז המכרזיםו הרכש יסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת

במסגרת סמכותה עפ״י תנאי המכרז "( ועדת המכרזים)להלן: "

כל המסמכים  הזוכה מהמצאת-המשתתףו/או במקרה בו ימנע 

ימי  15תוך  ,להשתכללות ההתקשרותמוקדם כתנאי  ,הנדרשים

ממועד קבלת ההסכם לחתימות או במקרה בו הצעת  עבודה

המשתתף נפסלה ע"י ועדת המכרזים והוועדה החליטה על חילוט 

 ערבותו בנסיבות אלה.

 שינוי בנוסח הערבות, יכול להוות עילה לפסילת ההצעה כולה. 

סברים שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, הוהמסמך תשובות הבהרה  .7.10

 על ידי המשתתף.כשהם חתומים 

על המשתתף למלא  -'טנספח בנוסח המצורף כ הסכם ההתקשרות .7.11

את פרטיו כנדרש בדף הראשון להסכם, לחתום בתחתית כל עמוד 

חתימה וחותמת( בדף  +בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם 

 ד/רו״ח."החתימות בתוספת אישור חתימה ע״י עו

מסמכי המכרז על המציע לצרף להצעתו את  -מסמכי מפרט המכרז .7.12

 כשכל דף מהם חתום ע״י המשתתף בשוליו, בצרוף חותמת.
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שמורה למרכז הזכות לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך שנדרש לצרפו  .8

ידי המרכז.  -להצעה, להשלים את המצאת המסמך החסר תוך פרק זמן שייקבע על

לעיל, והצעה שתוגש  4.8סעיף זה אינו חל על המצאת ערבות בנקאית, כנדרש בסעיף 

 ללא ערבות תיפסל על הסף. 

המרכז יהיה רשאי לדרוש מן המציעים השלמת מסמכים נוספים, נוסף על המסמכים  .9

 כמפורט לעיל, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

ונספחיה מרכיביה על כל ההצעה תעמוד בתוקף,  כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. .10

חודשים מהמועד האחרון  3הגשתה ועד תום החל ממועד  פיםותחייב את המשתת

 הקבוע להגשת ההצעות למכרז.

 יש להגיש במסירה ידנית, במעטפה )כולל הצעת המחיר( על כל נספחיהההצעה את  .11

רה וחתומה, לתיבת המכרזים במשרדי המרכז )חדרה של עו"ד מירה סלומון( גוס אחת

 . 12:00בשעה  03.04.22 , תל אביב, עד לא יאוחר מיום10, קומה 19ברחוב הארבעה 

 לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.ו/או קבצים לא יתקבלו מסמכים 

 

 הצעת המשתתף ובחירת ההצעות הזוכות:

 

12.  

 ' למסמך זה.בהצעת המשתתף תוגש על גבי נספח  .12.1

, כאשר ברכיבים הבאיםאת המחיר המוצע בהצעתו, ינקוב המציע  .12.2

המרכיבים הנוספים את כל לבד מהם, יביא המציע בחשבון 

חדרים  הקבועים לעיל במסגרת דרישות הכנס ולרבות אך לא רק:

ללא תלשום, ארוחות ללא תשלום, שימוש באולמות, עזרים טכניים, 

 :  "(רכיבי ההצעהלהלן: ") הסעות וכו'

 )פנסיון מלא(; מחיר לאדם ללילה בחדר זוגי .12.3

 מחיר לאדם  ללילה בחדר בודד )פנסיון מלא(; .12.4

ידי המבקש בגין יתר השירותים  -סכום זה יכלול את התמורה המבוקשת על

 , להלן. 14.3המבוקשים ממנו במכרז, למעט השירותים המצויים בסעיף 

 נלווים  –הצעת מחיר לשירותים נוספים  .12.5

פעמיים הקבועות )מעבר לת נוספ נוספים /מנת פירות קפה ועוגהשובר מחיר ל .12.5.1

 (;לעיל 2.3.5בסעיף 

לספק ללא תשלום  הזוכה שבכוונת נוספות )בוקר/צהריים/ערב(ת וארוח כמות .12.5.2

 לעיל.  2.3.8בהתאם לאמור בסעיף  (O.T.H)נוסף 

 מחיר לארוחת בוקר )לאדם(. .12.5.3

 מחיר לארוחת צהריים )לאדם(. .12.5.4

 מחיר לארוחת ערב )לאדם(. .12.5.5

תוצרי  למען הסר ספק, יובהר בזאת כי בהצעת המשתתף לא תיכלל תמורה בגין .12.6
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ארגון התערוכות כאמור  לעיל, בגין 2.1.3.9דפוס נוספים כאמור בסעיף  גרפיקה/

בגין , לעיל 2.2.4לעיל, בגין השירותים הנוספים כהגדרתם בסעיף  2.2.3בסעיף 

ככל שיידרשו שירותים אלה, יפעלו . לעיל 2.2.2הוספת דיילים כאמור בסעיף 

 פי האמור באותם הסעיפים. -הצדדים על

וללנית וסופית ותכלול רק את כל התמורה הנדרשת מאת המרכז תהיה כהצעת המציע  .13

, לרבות כל מס החל על הזוכה, ולרבות מע"מ לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה

  )ככל שחל(.

את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים  הלעצמ תשומר ועדת המכרזים של המרכז .14

 שהצעותיהם ימצאו מתאימות. 

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  מתחייבת ועדת המכרזים של המרכז אין .15

אחרת כלשהי, והוא אף רשאי לפצל את ההצעות ולהכריז על זכייה לגבי חלק 

 מהשירותים המבוקשים, בלבד, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ועדת המכרזים של המרכז תמליץ על ההצעה הזוכה בהתאם לקריטריונים המפורטים  .16

למנכ"ל המכרז אשר החלטתו בעניין תהא סופית  בהמשך ותעביר את המלצתה

 וקובעת.

 יודיע המרכז על כךנקבעה הצעתו של משתתף, כולה או חלקה, כזוכה במכרז,  .17

  למשתתף הזוכה. 

את כל המסמכים למרכז על הזוכה להמציא כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות,  .18

  לחתימות.קבלת ההסכם ממועד  עבודה ימי 15ההסכם תוך  פי-להנדרשים ע

היה והזוכה לא ימציא את המסמכים כנדרש, המרכז יהיה רשאי לבטל את זכייתו 

 במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

בהעברה בנקאית וכנגד הצגת " 30שוטף+ "תנאי התשלום הנהוגים במרכז הינם:  .19

 חשבונית מס. 

ימי עסקים מראש,  7על ידי המרכז, תיעשה בהודעה של עד  כנסדחייה או ביטול של  .20

 ובמקרה זה לא יחויב המרכז בתשלום כלשהו. 

במקרה של ביטול מלא או חלקי של ההזמנה על ידי המרכז, פחות משבעה ימי עסקים 

לא יחויב  מרכזייעשה על ידי הזוכה כל מאמץ להביא לכך שה -כנסלפני מועד ה

 בתשלום כלשהו. 

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:משתתף  .21

  .משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז 18.1

  כל המסמכים ובלבד שהמציא את  –משתתף שנבחר כזוכה במכרז  18.2

 םביטוחים, בהתאאישור קיום לרבות ערבות ביצוע ו והנספחים הנדרשים          

 ההסכם.לתנאי           

   15לחלוט הערבות כאמור בסעיף  מזכותו של המרכזבכדי לגרוע  בסעיף זה אין באמור        

 לעיל.        
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 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

 

לשם בחירת ההצעות הזוכות במכרז, או ההצעה הזוכה במכרז, וההצעה הכשרה  .22

לשקול את הנתונים  המרכז ת ועדת המכרזים שלרשאיהבאה במכרז, כמפורט להלן, 

 הבאים:

 גובה ההצעה. .23

 אמינותו, ניסיונו המקצועי, כישוריו, רמת עבודתו וטיב הצעתו של המשתתף. .24

 מרכז. ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם ה .25

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .26

להמליץ על הצעה , בין היתר, המרכז ת ועדת המכרזיםרשאיעל בסיס שיקולים אלו  .27

 שאינה הזולה ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.

בכל מקרה בו נבחרו זוכים והפער בין ההצעות שהוכרזו כזוכות להצעה הכשירה הבאה  .28

הצעה זו כהצעה ועדת המכרזים של המרכז לה מליץ על )כולל(,  5%במדרג הוא עד 

, היה ולא תשתכלל "(. במקרה זהכשיר נוסףכשירה נוספת במכרז )להלן :"

לכשיר הנוסף על זכייתו  יודיע המרכזההתקשרות עם אחד מבעלי ההצעות הזוכות, 

וההוראות החלות על הזוכה/ים יחולו בהתאמה. אין באמור כדי לגרוע מזכויות 

 פי כל דין. -העירייה כלפי ההצעה הזוכה, בהתאם למסמכי המכרז ו/או על

תשתכלל אך תבוטל, מכל  אחד מהזוכיםבו נבחרו זוכים וההתקשרות עם במקרה  .29

)אך לא חייב( להתקשר עם בעל ההצעה הכשרה הבאה  המרכז יהיה רשאיסיבה שהיא, 

אם הפערים בין ההצעות הכספיות בין שתי  גםבטיבה במכרז ללא צורך במכרז, 

בטיבה נתן את  הבאה, ובלבד שבעל ההצעה הכשרה 5%ההצעות עולים על שיעור של 

 .הסכמתו לכך

את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון  הלעצמ תהמרכז שומרדת המכרזים של וע .30

את כל ההסברים לוועדה בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור 

 והניתוחים הנדרשים.

על סודיות בכל הנוגע להסברים וניתוח לשמור  תהמרכז מתחייבועדת המכרזים של  .31

 ע"י המשתתף. ולפי דרישת  ומחירים שנמסרו ל

 ת ועדת המכרזים שלאם יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאי .32

 ואף לפסול את ההצעה. ולהסיק מסקנות לפי ראות עיני המרכז

את ה לעצמ תשומרועדת המכרזים של המרכז מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי  .33

פרטים נוספים לרבות הזכות לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו ו/או 

 דרישתו. השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי 

פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים ל ועדת המכרזים של המרכז רשאית .34

ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים,  אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה

בין חברות  ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים

ו/או הצעה בלתי סבירה בין  תבנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסני

או אם הזוכה לא ימלא אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/
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 אחר כל דרישות המכרז.

מצא , אם 1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח (1)ה 22בהתאם להוראת תקנה  .35

להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק  יש כי המרכז

, הגשתה בעת, לה שצורף ובלבד האמורה ההצעה על יחליט המכרזבשליטת אישה, 

", "נושא בשליטה", "מחזיקה שליטה, "אישור", "אמצעי זה לעניין; ותצהיר אישור

ב 2 בסעיף כהגדרתם –"תצהיר" ו", "קרוב" אישה בשליטת", "עסק", "עסק משרה

 .1992-"בהתשנ, המכרזים חובת לחוק

להורות  המרכז ת ועדת המכרזים שלרשאי, 37במקרה שלא מתקיים האמור בסעיף  .36

על התמחרות בין שני המציעים בעלי ההצעה הזהה וככל שעדיין נותרו הצעות זהות 

להורות על עריכת הגרלה בין המשתתפים שהציעו את ההצעות  יהיה המרכז רשאי

 האמורות.

 

 :תקופת ההסכם

"תקופת )להלן:  אוגוסט(-)לא כולל חודשים יולי חודשים 6 -הינה לתקופת ההסכם  .37

 (.ההתקשרות הראשונה"

המרכז שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה  .38

מכל סיבה שהיא ובלבד שדחייה כאמור לא תשנה את במקרה של דחיית מועדי הכנס 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה ו/או עם המלון כפי שאלה אושרו על ידי המרכז במסגרת 

 המכרז. 

 

 דגשים והבהרות: 

י של מרכז השלטון המקומי. הבעלות וכל הזכויות על מכרז זה הוא קניינו הבלעד .39

 ההצעות המוגשות תהיינה של המרכז בלבד. 

 ידי-עלכל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין  .40

שינוי או תוספת או השמטה בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך 

 .המרכזולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי את המרכז  אחרת, לא יחייבו

הבלעדי, לראות בכל שינוי,  ושיקול דעת פי-ל, עהמרכז יהיה רשאיעל אף האמור, 

מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז, ולפסול את 

 .הצעתו

יפנה מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או ביקש לשאול שאלות הבהרה,  .41

כתובת למתן ותוך ציון שמו  ilanit.d@masham.org.il  להדוא"בכתב בלבד לכתובת 

פניות כאמור תתקבלנה  תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.

ככל המשתתפים  ותשובות לשאלות ההבהרה תשלחנה לכלבלבד,  28.3.22עד ליום 

 . המרכז שניתן. רק תשובות בכתב תחייבנה את

המצורף  ח'נספח יצרף להצעתו אישור בדבר קיום ביטוחים בנוסח המופיע בהמשתתף  .42

ידו  -בזה. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את האישור כאמור חתום על

סח, וחתימתו תהווה אישור כי בדק עם מבטחיו וכי אין להם הסתייגות לגבי הנו

mailto:ilanit.d@masham.org.il
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המציע או חברת הביטוח רשאים להגיש את הנדרשים.  הביטוחיםהתנאים והכיסויים 

הסתייגויותיהן לנספח הביטוח אך ורק בכתב ובשלב שאלות הבהרה למכרז. המציע 

 /פוליסת הביטוח כשהם ללא שינויים /מתחייב לאחר זכייתו להגיש את נספח הביטוח

מודגש כי נספח ביטוחי שלא יעמוד בדרישות מסמך ההנחיות ו/או . עדכוניםות/מחיק

ידי המרכז ויגרור עיכוב בחתימת ההסכם  -על יאושר, לא במסמך תשובות ההבהרה

 והתשלומים. 

ם, למרכז שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה והערכה אל המציעים, כולם או מקצת .43

בהירויות העלולות להתעורר -מנת לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי -על

 בבדיקת ההצעות. 

 . המרכז אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .44

המרכז יהא רשאי להכריז על מציע כזוכה ביחס לחלק מסוים בהצעתו, לפצל את  .45

 הזכייה בין מספר מציעים ו/או להכריז על יותר מזוכה אחד. 

המרכז יוכל לנהל משא ומתן עם המציעים לגבי ככל הצעתם ו/או חלק מחלקיה ולערוך  .46

 התמחרות בין המציעים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

עתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לצאת במכרז שיקול ד ל עת ועל פיהמרכז רשאי, בכ .47

 חדש. 

המרכז שומר לעצמו את הזכות להתקשר בקשר עם קבלת השירותים נשוא המכרז עם  .48

 המלונות, באופן עצמאי. 

הזוכה יהיה אחראי אחריות מוחלטת ומלאה בגין כל תאונה, חבלה או נזק איזה שהוא,  .49

למכרז ו/או לעובדיו ו/או לשליחיו ו/או למשתתפי  בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו

ההשתלמות ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל רשלני של 

המציע או עובדיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע במישרין ו/או בעקיפין מן 

יסוי הולם ההשתלמויות. על הזוכה להצהיר ולהתחייב כי ברשותו פוליסת ביטוח לכ

ומלא של כל התחייבויותיו כאמור לעיל למשך כל תקופת ההשתלמויות ולהתחייב 

 . להציגן לעיונו ובדיקתו של המרכז בכל עת שיידרש

הזוכה מתחייב כי אספקת השירותים נשוא המכרז, תעמוד בדרישות הנגישות לאדם  .50

, 1998-נ"חעם מגבולות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תש

 .בהתאם לכל חוק ו/או תקנה ו/או דין קיימים או עתידיים

חוק רישוי הזוכה מתחייב כי אספקת השירותים נשוא המכרז, תעמוד בדרישות  .51

 .1968-עסקים, התשכ"ח

 סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז זה .52

 תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
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 הצעת המשתתף והצהרתו –נספח א 

  לכבוד 

 מרכז השלטון המקומי 

 20040, ת.ד.  19הארבעה  רחוב

 47396תל אביב מיקוד 

 

 2022 - מנהלי משאבי אנושהשתלמות השתתפות במכרז לארגון וביצוע 

כפוף ב מנהלי משאבי אנושהשתלמות נו לארגון וביצוע הרינו מתכבדים להגיש בזאת הצעת .1

 כמו כן, מצ"ב אישור תשלום בגין דמי השתתפות. המפורטים במסמכי המכרז.לתנאים 

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי  .2

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות 

 בזאת מראש על טענות כאמור.על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים 

 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו  .3

וביצוע  ארגון את עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו

 בהתאם לתנאי המכרז. מנהלי משאבי אנוש השתלמות 

 

 ובכלל זה בדרישות הניסיון הבאות: אנו מצהירים כי הצעתנו עומדת בתנאי הסף .4

 

השתלמויות לפחות בשלוש שנים  שלוששנים בארגון ובביצוע  4הוכחת ניסיון של 

האחרונות כאשר בכל שנה ארגן לפחות השתלמות אחת המוגדרת כהשתלמות גדולה 

  איש לפחות. 150-שיועדה ל

 

שנת ביצוע  הלקוח עבורו נערך הכנס נושא הכנס

 הכנס

 מספר האנשים

 שנכחו בכנס

פרטי איש קשר 

 מטעם הלקוח
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שנת ביצוע  הלקוח עבורו נערך הכנס נושא הכנס

 הכנס

 מספר האנשים

 שנכחו בכנס

פרטי איש קשר 

 מטעם הלקוח

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .5

בנק ע"ס הערבות בנקאית לפקודת מרכז השלטון המקומי חתומה על ידי להצעתנו מצורפת  .6

 .30/11/2022ש"ח בתוקף עד ליום  55,000

יום  60הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .7

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות  מהמועד האחרון להגשת הצעות

 .לבניכםבהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו 

כי הערבות הבנקאית שנמסרה על  ידוע לנוהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו  .8

 על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. תחולטידינו בקשר עם השתתפותנו במכרז 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי החברה  .9

לחתום בשם החברה על הצעה זו וכי אין כל מניעה בשמה מוגשת ההצעה כי אנו זכאים 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

   _________________חתימה וחותמת המשתתף
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 ההצעה הכספית -ב' נספח

 

 -הצעת המחיר:

 למעטפת ולהכניסה, נפרדת סגורהת הצעת המחיר במעטפה במעטפ להגיש יש זה]מסמך 

 [הכללית ההצעה

 

 להציע מחירים כוללים מע"מ )היכן שרלוונטי(יש 

 

 אילת -מלכת שבא מלון   

מחיר לאדם  

ללילה בחדר 

 זוגי

 )פנסיון מלא(

מחיר לאדם 

ללילה בחדר 

בודד )פנסיון 

 מלא(

סכום ההנחה 

בהזמנת חצי 

 פנסיון )בש"ח(

הצעת מחיר לשירותים 

 נלווים

מחיר לשובר קפה    

ועוגה נוספים /מנת 

)מעבר פירות נוספת 

לפעמיים הקבועות 

 לעיל(; 2.3.5בסעיף 

 

 

כמות ארוחות    

נוספות 

)בוקר/צהריים/ערב( 

שבכוונת הזוכה 

לספק ללא תשלום 

 (O.T.H)נוסף 

בהתאם לאמור 

 לעיל.  2.3.8בסעיף 

 

 

מחיר לארוחת בוקר    

 )לאדם(.

 

 

מחיר לארוחת    

 צהריים )לאדם(.
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מחיר לאדם  

ללילה בחדר 

 זוגי

 )פנסיון מלא(

מחיר לאדם 

ללילה בחדר 

בודד )פנסיון 

 מלא(

סכום ההנחה 

בהזמנת חצי 

 פנסיון )בש"ח(

הצעת מחיר לשירותים 

 נלווים

מחיר לארוחת ערב    

 )לאדם(.

 

   

 

 

 

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית -'ג נספח

 

 לכבוד

 "(המרכז)להלן: " מרכז השלטון המקומי בישראל )ע"ר(

  19ארבעה רחוב ה

 תל אביב

 א.נ.

 ערבות בנקאיתהנדון:  

 

"המשתתפים"( אנו ערבים  -________________ח.פ.__________ )להלן     על פי בקשת 

ש"ח(, בתוספת הפרשי  שישים אלףש"ח ) 55,000כל סכום עד לסך של  קלסילובזה כלפיכם 

"הפרשי הצמדה"(,  -הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 

מנהלי משאבי אנוש השתלמות לארגון  15/2022 וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז

 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז, ותנאי חוזה ההתקשרות.

 

סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד אנו מתחייבים לשלם לכם כל 

עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים 

שהי שיכולה לעמוד בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל

 למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על 

 הסך הכולל הנ"ל.
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 במכתבנו זה:

המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית משמעו מדד   -"המדד" 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

שפורסם ביום  2022 פברואר"המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  -)להלן  15.3.22

 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 .30/11/2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.     
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 סודיותהתחייבות לשמירה על  -' דנספח 

 

 

 התחייבות לשמירת סודיות

 

 2019שנערכה ונחתמה ב____________ ביום ___________בחודש __________ 

 

 על ידי:

_______________________ 

 ___________________________ת.ז. 

 מרח' __________________________    

 

 ומרכז השלטון המקומי מקבל  את השירות כהגדרתו להלן; הואיל

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירות;  והואיל

 

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין מרכז השלטון המקומי להגן; והואיל

 

 ייב כלפי מרכז השלטון  כדלקמן:לפיכך הנני מתח

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 

 מתן השירותים המפורטים במסמכי המכרז. -"השירות"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, KNOW-HOW(, ידע )INFORMATIONכל מידע ) -"מידע"

כיו"ב הקשור במתן השירות בין בכתב תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר 

ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או 

 אופטימית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירות.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירות, בין אם נתקבל במהלך  -"סודות מקצועיים"

מתן השירות או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר לי 

 ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל. המרכזע"י מעסיקי ו/או 

 

 שמירת סודיות .2

אני החתום מטה, אשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ואעשה  .2.1

לצורך מתן השירות. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בהם שימוש אך ורק 

לא אפרסם, לא אעביר, לא אודיע, לא אמסור או אביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או 

 הסודות המקצועיים.
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לא להעתיק ולא למסור, לגלות או להראות לאחרים, ולא לאפשר גילויים אני מתחייב ש .2.2

 במרכז השלטון המקומי, כל מידע או מסמך המצוי ע"י אחרים, במישרין או בעקיפין

( או הנשלח אליו או הקשור למערכות המחשוב שלו, ו/או הקשור לעבודתו רכזהמ -)להלן 

ו/או לשיטות העבודה ו/או למאגרי המידע ו/או לאמצעים הטכניים המצויים ברשותו או 

י או שיגיעו לידיעתי שיימסרו ל (מידע -שהמשרד עושה בהם שימוש )להלן, ביחד או לחוד 

 .הל למעט במסגרת העבודה ולמענווהכ רכזבמסגרת עבודתי עם המ

 אני מודע למגבלות החלות על המציע ומקבל אותן על עצמי.  .2.3

כל עוד  לוהכואני מסכים ומתחייב כי ההתחייבות דלעיל תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן  .2.4

 לא הפכו המידע או הפיתוח לפומביים.

על מידע שיש לגלותו על פי הדין, מידע שהפך להיות נחלת הכלל  האמור לעיל לא יחול .2.5

שלא עקב מעשה או מחדל מצידי ומידע שנמסר לי מצד ג', המחזיק בו כדין, שלא 

 .במסגרת עבודתי עם המשרד

, לחוק ניירות ערך 1אני מודע למגבלות החלות על שימוש במידע פנים שבפרק ח .2.6

 .1968-התשכ"ח

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהווה עבירה לפי פרק ז' )ביטחון  .2.7

 .1977 –המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

         

 

 : ____________________.חתימה

 

 ____________________. : תאריך
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 ' הנספח 

 

 

  -1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המשתתף

___,ת.ז. _________, ____________אני הח"מ _____

_,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה ________,___________________

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

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .1

 ;יותר משתי עבירות***ב **לא הורשעוו או בעל זיקה* אלי המשתתף  

ך במועד ***, אשתי עבירותביותר מ ו**הורשע ואלי *או בעל זיקה המשתתף  

ממועד ההרשעה ה שנה אחת לפחות חלפהאחרון להגשת ההצעות למכרז 

 האחרונה.

-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוקל )א(ב2בסעיף ו כהגדרת –"בעל זיקה"  *

1976; 

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1991; 

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .2

 –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף הוראות   

 ;המשתף חוק שוויון זכויות( לא חלות על

 והוא מקיים אותן. המשתתף לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף   

 מבין האמורים להלן: רלוונטיה ףאת הסעי יש לסמן .3

 ;עובדים לפחות 100המשתתף אינו מעסיק   

פחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה, עובדים ל 100המשתתף מעסיק   

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך שוויון זכויות 

עובדים לפחות, ופנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה  100מעסיק המשתתף   

לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;ליישומן פעל – זכויות, וככל שקיבל הנחיות

ככל שהמשתתף ייבחר כזוכה במכרז, הוא מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  .4

ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם  30השירותים החברתיים, בתוך העבודה, הרווחה ו

  מש"מ.
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 כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה/הנני מצהיר .5

 

 יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש בחתימתם כדי לחייב את המשתתף 

 מות חתימהאי

_______ הופיע/ה/ו בפני  אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום

המורש/ים לחתום _________,  ת.ז. _________, -ה"ה _________,  ת.ז. _________,  ו

בשם המשתתף, ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו 

ן צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, אישר/ה/ו בפני את תוכ

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני

_________________ 
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 'ונספח  – ניגוד ענייניםכתב הצהרה בדבר הימנעות מ

 _______________ כתובת חל"צ/אני הח"מ _______________ ח.צ./ח.פ.

 ___________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

נושאי משרה מטעמו כל עניין קבלן משנה מטעמו אין למציע או ל ,את העניין ילאחר שבדקת .1

אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות 

 חשש לניגוד עניינים כאמור.אין ואף  למש"מ,שנדרש לספק 

 :ההסכםבמהלך תקופת ככל שאבחר כזוכה במכרז ומתחייב כי  יאנ .2

 .מש"מזולת עניינו של  ,אין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השליטה בו עניין בשירות  .2.1

 מציע או למי מבעלי השליטה בו או למי מנותני השירותים נשוא המכרז בו,אין ולא יהיה ל .2.2

או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע  במש"מכל קשר משפחתי או עסקי עם בעלי תפקידים 

 מכוחו. למש"משירות שינתן על תוצאות המכרז או על ה

אשר עלולה להעמיד  המכרז,עשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויות המציע על פי אלא  .2.3

במצב של  או את מי מנותני השירותים נשוא המכרז בו, או את בעלי השליטה בו ת המציעא

 חשש לניגוד עניינים. 

 על כך למש"מתחייב להודיע מ יחשש לניגוד עניינים, אנניגוד עניינים או בכל מקרה של   .2.4

. רק לאחר ומסירת מלוא המידע הרלוונטי בנושא תוך הצגת הסיבות לחשש ללא דיחוי,

 להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם. יהיה רשאאככל שיינתן,  מש"מ,קבלת אישור 

 .מש"מבכל הליך כנגד  ,חבור לכל גורם שהואא, לא מש"מבמהלך תקופת ההתקשרות עם  .2.5

בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת  ולפיצוי מלא בגין מלוא נזקי כאות מש"ממזמבלי לגרוע  .3

 ₪.  10,000 של בפיצוי מוסכם בסך המציע,התחייבות זו על ידי 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _________________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       ת.ז./ח.פ./ח.צ.מס'           ףחתימת המשתת    

 

 

 ___________________ _________________________________ 

 התאגיד וחתימתו/םהחתימה של  י/שם מורשה  מס' טלפון         
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 במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:

 

 

 אישור

____ מאשר בזאת כי ______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______

בצרוף  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהלים ___חתימות ה"ה _________

 .התאגיד, את מסמכי התאגידמחייבים, עפ"י  התאגידחותמת 

             

_________________ 

 עו"ד/רו"ח                        

 

 מנהל תחוםתצהיר  -'ונספח 

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 מצהיר בזאת כי:  החברה( –)להלן  _____________________ )שם התאגיד(

 

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

ל_________________ מס' ת"ז הנני מצהיר כי הפרטים שלהלן תקפים ונכונים ביחס  .2

 נשוא מכרז זה מטעם החברה: מנהל תחום ________________ אשר מוצע לשמש כ

 ;חברההנהלת המנהל ב הינו מנהל תחום  .א

 שעות בחודש(; 180במשרה מלאה )לפחות  חברהמועסק על ידי ה מנהל תחום  .ב

שנים  בארבעת כנסים לפחו 4בארגון ובביצוע של בעל ניסיון מוכח  הינו מנהל תחום .ג

איש  150-כאשר לפחות אחת מהן מוגדרת כהשתלמות גדולה שיועדה ל האחרונות,

 ת. לפחו

 ולראיה באתי על החתום: .3

   

 חתימה: ____________________.

 

 תאריך: ____________________.
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 אישור עורך הדין

 

מאשר/ת כי ביום ___________________  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ 

היה/תהיה צפוי/ה המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_____________             ______________________                 ____________ 

 רך הדיןחתימת עו  חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך       
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 'חנספח 

 

 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה 

 מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

מרכז השלטון המקומי 

בישראל ו/או חברות 

 בנות ועובדים של הנ"ל

 שם

 

 

 

 שירותים☒

 מוצריםאספקת ☐

 אחזקה☐

 

 אחר : ☒

   כנס והפקה ארגון ניהול, 

או מתן /ו מנהלי משאבי אנוש

 .שירותים נלווים

 

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 

 אחר☐

______________________ 

 ת.ז./ח.פ.

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

 

 תל אביב 19ארבעה ה

 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 

 ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 

 צד שלישי

ביט  

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  

 הרחב שיפוי 304

 קבלנים וקבלני משנה  307

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 

 תביעות המל"ל 315

 מבקש האישור מבוטח נוסף 318

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 

צד  –)*( אחר 

 ג'

למקרה     

ולתקופה 

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
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 .שלישי בצד"ק אחמ חריג לביטול כחלופה"ק  אחמ פוליסת להמציא ניתן)*(

חריג אחריות 

מקצועית, אינו 

 חל על נזקי גוף

במשותף 

עם פוליסת 

צד ג' הנ"ל 

 ולא בנוסף

אחריות 

 מעבידים

ביט  

______ 

ויתור על תחלוף מבקש  309 ₪      20,000,000  

 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 

 ראשוניות  328

אחריות )*( 

 מקצועית

        

 

ת. 

 רטרו: 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000  ₪ 

 

 

 

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 

עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

 ביטוח

 ראשוניות 328

 חודשים.   6תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 

 אירועים אולמות /אירועים הפקת 026

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 חתימת האישור

 המבטח:
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 הסכם התקשרות -ט'נספח 

 

 2022 מנהלי משאבי אנושהשתלמות לארגון הסכם 

 

 בשנת ________חודש _______ בשנערך ונחתם ביום __________ 

 מרכז השלטון המקומי  ע"ר בין :

 19הארבעה רחוב  

 ת"א 

 "(המרכז: ")להלן 

 מצד אחד  

 __________________________________ לבין: 

 ח.צ./ח.פ/חל"צ _______________________   

 כתובת: ____________________________   

 ______________טל': ___________; פקס:    

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:   

 _______שם _______________ ת.ז. ______  

 ______שם _______________ ת.ז. _______  

 ("הספק" :)להלן  

 מצד שני  

  מנהלי משאבי אנושהשתלמות וביצוע  לארגון 15/2022מס' פומבי  מכרז פרסם מרכזוה הואיל:

 ;"(המכרז)להלן: "

ההסכם על כל נוסח לרבות  ,והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז והואיל:

בהתאם לתנאי הסכם  ,נשוא המכרז השירותיםהצעה לספק את  רכזלמהגיש  ,נספחיו

 זה;

 ;כמפורט להלן והספק זכה במכרז והואיל:

 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא

 המבוא להסכם ואת נספחי ההסכם, המפורטים להלן:הסכם זה כולל את מסמכי המכרז,  .1
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 ;פרטי חשבון בנק – 'א נספח .1.1

 נספח שינויים ותשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; – 'ב נספח .1.2

 "(ההסכם" )להלן:            

 

 הגדרות

 כמפורט להלן : ,בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן .2

 ו/או מי מטעמה.ללימודים מוניציפאליים ראש מינהל  –" המנהל" .2.1

 האיגוד המקצועי האחראי על תכני ההעשרה בכנס. –" האיגוד המקצועי" .2.2

 להלן. 4מכלול השירותים המפורטים בסעיף  –" השירותים" .2.3

 

 מהות ההסכם

את כלל השירותים הנדרשים,  עניקהספק יבצע ארגון לוגיסטי של הכנס נשוא הסכם זה, וי .3

 . בהתאם לתנאים כמפורט להלן

המרכז שומר על זכותו לשנות את תאריכי הכנס אם וככל שמסיבות שאינן תלויות בו ואשר אין  .4

ביכולתו למנוע אותן, ייאלץ להימנע מקיומו במועד שצוין או המקרה שייאלץ לצמצמם את 

 4 -חיית קיום של הכנס תהיה ליותר ממספר המשתתפים המירבי המותר לקיימם. במידה שד

חודשים, כי אז תינתן למרכז הזכות לבטל את הכנס באופן מוחלט וזאת על פי שיקול דעתו. 

ימי עבודה לפני המועד לקיומו, לא  7במקרה של ביטול כאמור וככל שזה נעשה לכל המאוחר 

ו/או לגורם כלשהו  ישולם כל תשלום למשתתף שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה )להלן: "הזוכה"(

 האמון על ארגון הכנסים לרבות: המלון, מדריכי סיורים, הסעות, מרצים, אמנים וכיוב'. 

שעות טרם תחילת הכנס(, תינתן  24-ככל ומי מבאי הכנס יימצא מחויב לשהות בבידוד )עד ל .5

 למכרז האפשרות לבטל את השתתפותו בלא תשלום כלשהו, בכפוף להצגת אישור רלוונטי.  

זוכה מתחייב כי ימנה "ממונה קורונה", אחד לכנס, שיהיה אחראי על קיום הנחיות משרד ה .6

הבריאות הקיימות בעניין, לאורך כל הכנס ובכלל זאת, יוודא את ישומן של ההנחיות ביחס 

למלון עצמו, באי הכנס והספקים השונים עימם התקשר הזוכה בקשר עם מתן השירותים נשוא 

 הזמנה זו.  

 

 השירותים נשוא ההסכם

ובכלל זה ומבלי לגרוע  ,הכנסידאג לכל הצרכים הלוגיסטיים המתחייבים לשם קיום  הספק .7

 מהאמור לעיל, יפעל כדלקמן:
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 :שיבוץ, רישום והכנת עזרים לבאי הכנסים .7.1

מינהל ללימודים שיבוץ המשתתפים בחדרים בהתאם להנחיות ל ידאג הספק .7.1.1

בקבלה, רישום נוכחות בהרצאות )לפי בקליטה  באי הכנסרישום , למוניציפאליים

משובים בהתאם  מים וסיכומימסכ ותדרישה(, גביית תשלומים, הכנת דו"ח

ודו"חות סיכום נוכחות בכל אחד  המשובים המסוכמים .המרכזלהוראות והנחיות 

 הכנס. עד שבועיים מיום סיום  מרכזליועברו  מהכנסים

או חלקן, ידרשו להתבצע  לןכו  7.1.1הביצוע כאמור לעיל, בסעיף  ייתכן ומטלות .7.1.2

באמצעות יישומן "מש"מ הדרכה". על כן, ידאג הזוכה לתפעול האפליקציה 

  ועדכונה בזמן אמת למשך כל ימי ההשתלמות.

 מרי הדפוס הבאים:ולפרטי השילוט וח הספק ידאג .7.1.3

 מראש ובכתב; זהמרכרול אפ "ברוכים הבאים", בעיצוב כפי שיאושר ע"י  .7.1.3.1

 מראש ובכתב; המרכזשלט לפודיום בגודל ובעיצוב כפי שיאושר ע"י  .7.1.3.2

, בנוסח המרכזקאפה )שלט "הרשמה לכנס"( בגודל מתאים שיאושר ע"י  .7.1.3.3

 אחיד ובהתאם למספר עמדות הקליטה;

רול אפ/קאפה הכוללים תכניית הכנס, בגודל ובכמות מספקים לצורך הצגה  .7.1.3.4

 מראש ובכתב. המרכזפי שיאושר ע"י נאותה של התכנייה, ובעיצוב כ

 שילוט הכוונה מתאים בשטחי המלון, לאולמות הדיונים. .7.1.3.5

, עפ"י גודל ועיצוב שייקבעו המרכזתג משתלם לפי רשימות שיסופקו ע"י  .7.1.3.6

. בכלל זה ידאג הזוכה למכונת תגים עם אפשרות לביצוע הדפסות המרכזע"י 

 קליפסים. 2לכרטיס עם במקום )בגודל כרטיס אשראי( וכן שרוך מתאים 

 .המרכזהכנת עזרים להשתלמות על פי הנחיות  .7.1.3.7

התשלום יהיה בכפוף  -יידרש תוצרי גרפיקה/ דפוס נוספים ככל שהכנס .7.1.3.8

אישור תשלום יתבצע בכתב להצעת מחיר נפרדת, וכל מקרה ייבחן לגופו. 

ללימודים נהל ירק על ידי הגורם המוסמך מטעם המרכז )ראש מ

  (. הי שמונה על ידאו ממוניציפאליים 

לעיל, תבוצע על  7.1.3הגרפיקה של פרטי השילוט וחומרי הדפוס כמפורט בסעיף  .7.1.4

מראש בטרם  המרכז, כאשר כל עיצוב יאושר על ידי המרכזידי חברת הגרפיקה של 

 הדפסה.

, למשתלמים יםהמיועדהנוגעים לקיום הכנס ו יםידאג להובלת החומר הספק .7.1.5

ההובלה תעשה בסמוך לפני הכנס, בתיאום מוסכם בין למלון בו יתקיימו הכנסים. 

 הצדדים.
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  – העמדת מנהלי תחום ודיילים, הפקה וחסויות .7.2

מנהל תחום הנושא בתפקיד ניהולי והמוסמך  ,זלטובת המכרעל הספק להעמיד 

לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת. כמו כן, מנהל התחום נדרש להיות בעל ניסיון 

בכל  כאשר ,שנים האחרונותשלוש הלפחות ב השתלמויות ארבעבארגון ובביצוע 

איש  150-מוגדרת כהשתלמות גדולה שיועדה להאחת השתלמות לפחות  שנה ארגן

לפחות. יודגש כי בין היתר, יפעל מנהל התחום לביצוע תיאומים שונים מול המלון 

 וצוותו.

קליטה דיילים ל המרכז מטעם הספק, יעמיד הספק לרשותהתחום  בנוסף למנהל .7.2.1

 ולליווי כמפורט להלן:

 

 

 

 

 4.2.1בסעיף יעמיד הספק דיילים נוספים )מעבר לאמור המרכז פי דרישת על  .7.2.1.1

שעות  8.5ליום )₪  450, בעלות של המרכזלעיל(, שיפעלו בהתאם להנחיות 

 עבודה מרגע ההגעה למלון( עבור כל דייל.

בנוסף, בהתאם לדרישת וצרכי המרכז, יידרש הזוכה להעמיד את כלל  .7.2.1.2

להדרכה בת שעתיים במועד ובמיקום שייקבעו בכנס הדיילים המשתתפים 

מספר באי 

ההשתלמות 

)במניינם יכללו 

 גם בני/ות זוג( 

מספר דיילות 

במהלך 

ההשתלמות 

)לרבות בערבים 

 ובשעות הלילה(

מספר הדיילות 

 ביום הקליטה

 2 1 50עד 

51-100 2 2 

101-150 3 3 

151-200 4 4 

201-250 5 6 

251-300 5 7 

301-350 6 8 

351-400 6 9 

401-450 8 10 

451-500 9 11 
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יום לפני מועד ההדרכה(. דיילים אשר לא יעברו הדרכה אחת  14מראש )עד 

, יקבעו כלא כשירים מבחינת לפחות טרם מתן השירותים נשוא ההסכם

המרכז לצורך הספקת השירותים הנדרשים. בדין שעות ההדרכה לא יינתן 

 תשלום נוסף.        

 המרכז יהיה רשאי להטיל על הזוכה את האחריות  ,ככל שהכנס יכלול תערוכה 4.2.3

אחראי על גיוס נותני חסויות  הספק לניהול מרכיב התערוכה, ובכלל זה יהיה

ידי המרכז, גביית כספים ממציגים ומיקומם  -סופק לו עלמתוך רשימה שת

בשטח התערוכה ושמירה על עמידתם בהוראות כל דין בקשר עם הפרסומים 

 בגין כל חסות. ₪  300ומתן החסויות. בגין שירות זה ישולם לזוכה סכום של 

  להסכם.נספח ו' הספק יחתום על כתב הצהרה והתחייבות, בנוסח 

רשאי להזמין מאת הספק שירותים שונים בנוגע לניהול הכנסים נשוא  המרכז 4.2.4

 "(.השירותים הנוספיםההסכם )להלן: "

רשאי להסתייע בחברת הפקות ו/או כל גורם  המרכזיהא  השתלמויותבמהלך ה 4.2.5

"(, שיבצעו את הפעילות עבור באי הכנסים. על מנהל התחום צד ג'אחר )להלן: "

 משלב התיאומים ועד לתום הכנסים. –ג'  מטעם הספק לשתף פעולה עם צד

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הספק במכרז לא יפנה ולא יתקשר, בקשר עם 

השירותים נשוא הסכם זה, עם האיגודים המקצועיים של השלטון המקומי, באופן 

, אלא המרכזשל ללימודים מוניציפאליים עצמאי וישיר, שלא באמצעות מינהל 

 נהל.ישל המבאישור מראש ובכתב 

 :שימוש במתקני המלון ובשירותיו 4.3

על הספק לטפל בכל הנוגע להזמנת חדרים לבאי הכנס וטיפול בקליטתם של באי  4.3.3

 . המרכזהכנס במלון ובחדרים, לשביעות רצון 

ויתר השירותים הנדרשים לצורך קיום הכנס, כך החדרים את כל לשריין על הספק  4.3.4

 בו יתקיים כאמור לעיל.שיהיו פנויים להזמנת באי הכנס, במועד 

  השהות במלון תהא על בסיס פנסיון מלא. 4.3.5

במסגרת  בכל ארוחה מרצה אחד)כלכלה בלבד( של  חלקי ידאג לאירוח הספק 4.3.6

 ללא כל תמורה נוספת. ,הכנס

המרכז יהיה זכאי לאירוח מלא, על בסיס פנסיון מלא, בחדר יחיד, עבור מארגן  4.3.7

על ידי המרכז, יינתן עבור המרכז  מטעם המרכז. במידה והחדר לא ינוצל כנסה

 זיכוי כספי. 

-הודעה בעניין תינתן עד לאו פירות )לבחירת המרכז,  לבאי הכנס יוגשו קפה ועוגה 4.3.8

, ללא כל תמורה נוספת, בכמות של פעמיים עבור כל לילה (יום לפני קיום הכנס 15

 .המרכז, וזאת במועדים ובהתאם להנחיות תתקיים ההשתלמותבו 
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 להוסיף דרישה להגשת קפה ועוגה רכזלגרוע מהאמור לעיל, הספק יאפשר לממבלי 

 .למכרז' בבנספח בתמורה לסכום כמפורט או פירות 

(, בחלוקה בפועל לפי שיקול דעת O.T.Hארוחות ללא תשלום ) רכזהספק יספק למ 4.3.9

רכז למ ספק. כמו כן יאפשר ההמרכזלפי בחירת  –, או באמצעות זיכוי כספי רכזמ

, מעבר המרכזלהוסיף עוד ארוחות צהריים וערב במלון, לאורחים לפי שיקול דעת 

לאירוח על בסיס פנסיון מלא הקיים לבאי הכנס, וזאת בתמורה לסכום כמפורט 

 למכרז.' בבנספח 

מטעם המרכז שימוש במתקני המלון  כנסהספק יעמיד לרשות קהל משתתפי ה 4.3.10

המקובלות ללא תוספת תשלום  העומדים לרשות אורחי המלון באופן ובשעות

)למעט מתקנים אשר בגינם גובה המלון תשלום נוסף בגין השימוש בהם כגון: ספא, 

 טרקלין עסקים וכיוב'(

, כנסתקיים היהספק יעמיד אולמות )אולמות דיונים ו/או כיתות לימוד( במלון בו  4.3.11

, את כנסלביצוע פעילות ההשתלמות, ולצורך כך יקבל באופן שוטף, לפני ובמהלך ה

הנחיות המרכז באשר למספר המקומות הנדרש בכל אולם, באם סידורי הישיבה 

בכל אולם יהיו סביב שולחות עגולים או ישיבת תיאטרון, באם סידור האולמות 

 רץ וכיו"ב דרישות רלוונטיות לקיום ההשתלמות.-צריך לכלול מים ומיץ

משתתפים, יעמיד הספק לרשות המשתלמים שירותי אינטרנט  200 -על עד כ כנסב 4.3.12

 אלחוטי באיכות גבוהה, ללא תוספת תשלום.  

כמו כן, על פי דרישות המרכז, יעמיד הזוכה לרשות המרכז את האביזרים הבאים,  4.3.13

אחד או יותר לפי גודל האולם ומספר  כולם או חלקם: ברקו, מחשב נייד, מסך

  וחיבור לאינטרנט יציב עבור הרצאות. , לוח פליפצ'ארטותמשתתפי ההשתלמ

משתתפים, יעמיד הספק לרשות המרכז מיקרופונים )על פי  130בכנסים של עד  4.3.14

 צורך(, מיקרופון דש )"מדונה"( ומערכת הגברה, ללא תוספת תשלום. 

מובהר בזאת כי המרכז ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להוסיף על האביזרים  4.3.15

יל הזמנת אביזרים זהים או אחרים, שלא באמצעות הזוכה, לפי המצוינים לע

 שיקול דעתם הבלעדי, והזוכה יידרש לסייע בחיבורם ובהפעלתם התקינה. 

 

 כפיפות ודיווח

ויפעל על פי כל מנהל כפוף להוראות ההספק יהיה  ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, 5

 ובכלל זה:  ,בקשר עם ההסכםהוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל 

 השירותיםבאופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת  נהלידווח הספק למ 5.2

 וכן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם.
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תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין ההסכם  נהליספק הספק למ 5.3

 בפרט. השירותיםבכלל ואספקת 

 י עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוראה זו הינה תנא        

 התמורה

  הצעת מחירו.  הסכם זה, תחושב על יסוד פי-להתמורה לה זכאי הספק ע 6

יהיו סופיים וכוללניים, ויכללו כל מס רלוונטי, של הספק המצוינים בהצעתו מחירו המחירים  7

 המהוולרבות מע"מ )ככל שחל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי גובה התמורה 

 או הצמדה זכאי לכל תוספת תמורה יהיהלא  לספק, והספקאת מלוא סכום התמורה המגיעה 

 אספקת השירותים, מעבר לכך. בגין 

תמורה בגין השירותים הנוספים  האמור לעיל אין כולל , כילמען הסר ספק יובהר בזה

ככל שיידרשו שירותים אלה, יפעלו הצדדים עפ"י למסמכי המכרז.  . 4.2.4כהגדרתם בסעיף 

 האמור באותם הסעיפים.

" מיום אישור המנהל לדרישת התשלום שימציא לו 30התמורה תשולם בתנאי "שוטף +  8

 ה של כל השתלמות. קיומ לאחר –הספק. המצאת דרישת התשלום 

 פרטי חשבון הספק

על גבי דוגמת  – בנק וןטופס פרטי חשב ,במעמד חתימתו על ההסכם ,מרכזלהספק ימציא  9

 להסכם זה.ג'  נספחהטופס המצורף כ

הבנק  ידי -לוכן מאושר ע ,רו"ח או עו"ד מטעמו ידי-לטופס זה יהיה חתום ע"י הספק ומאושר ע

 החתימה מטעמו. בחתימת מורשי

כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או  בזהמובהר  10

מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין 

 העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

בבקשה בכתב, בצירוף טופס פרטי  מרכזביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה ל 11

, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט באם לקבל המרכז, ו'גנספח חשבון  בנק מעודכן, כדוגמת 

 את הבקשה או להתנותה בתנאים.

 ושיפוי בנזיקין אחריות 

12  

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  המרכזלבדו יהיה אחראי כלפי  הספק 12.1

ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  וו/או למי מטעמ וו/או לעובדי למרכזהעלולים להיגרם 

ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל  ספקו/או לקבלני משנה מטעם ה ספקלעובדי ה

ו/או עובדיו  ספקהנובע ו/או קשור לשירותים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של ה

 ו/או כל מי מטעמו. 
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לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  המרכזיהיה אחראי כלפי  לבדו הספק 12.2

   נשוא ההסכם. יםהנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירות

מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  וואת הפועלים מטעמ המרכזפוטר בזאת את  הספק 12.3

חויב יימים על כל סכום ש 7תוך  וו/או את הפועלים מטעמ וו/או לפצות וותומתחייב לשפ

על כל תביעה   ספקודיע לי המרכזלשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 אפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. יכנ"ל ו ושתוגש נגד

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל   הספקרשאי לקזז מן התשלומים אשר  המרכז 12.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  מהמרכזסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת  למרכזכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  ספקמחדל שהם באחריותו של ה

 כאמור לעיל. ספקמעשה או מחדל שהם באחריותו של ה

 ביטוח

13  

על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותו כאמור,  הספק. מבלי לגרוע מאחריותו של 13.1

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל  הספקומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב 

תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת 

אחריות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  ג'נספח המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.  ופס האישור על קיום ביטוחיםטזה )להלן: "

 

 על האישור טופס את השירותים לביצוע וכתנאי זה הסכם חתימתימציא במעמד  הספק. 13.2

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

 הינה במועדים בישראל המורשים הספק מבטחי ידי-עלחתום  רכזמל האישור מסירת

 הספק. ההסכם הפרת בגין בתרופות המרכז את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי

 הסכם של חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב

 .המרכזמ כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה

 

 :הבאים הסעיפים את בביטוחיו לכלול מתחייב הספק. 13.3

 :המרכז או/ו הספק – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .א

ו/או האיגודים המקצועיים בשלטון  המרכז: הביטוחי הכיסוי לעניין" המרכז"

ו/או חברות בנות של הנ"ל ו/או  במרכזהמקומי ו/או הרשויות המקומיות החברות 

 עובדי הנ"ל.

 בגין ו/או בקשר עם מעשה  מרכזמכסה את אחריות האחריות כלפי צד שלישי  ביטוח

 ומי מטעמו בביצוע השירותים. ספקהאו מחדל של 
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 אחריות כמעביד  והיה ותוטל עלי מרכזאת ה שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח

בקשר עם  ספקהלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 ביצוע השירותים.

 בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  המרכזאחריות מקצועית מכסה את אחריות  ביטוח

 ומי מטעמו בביצוע השירותים. הספקמקצועית של 

)*( ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת 

בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.

 התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול – מקצועיתאחריות  טוחבי .ב

 .ההתקשרות

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

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

למעט כלפי מי שגרם , וו/או מי מטעמ המרכזביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .ד

 .לנזק בזדון

 שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .ה

יום  60או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, /ו הספק"י עהודעה בכתב,  למרכז

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 וקיים בפוליסות מבוטל.  ככלחריג רשלנות רבתי  .ו

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי  הספקסעיף בפוליסות  כל .ז

וכלפי  המרכזקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  כאשר הספקאת אחריות מבטחי 

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה  המרכז, ולגבי ומבטחי

 המרכזהמגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי במלוא השיפוי  המרכזאת 

בנטל החיוב  להשתתף המרכזזכות תביעה ממבטחי  הספקמבלי שתהיה למבטחי 

 הספק. למען הסר ספק, מבטחי 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59כאמור בסעיף 

 . ווכלפי מבטחי המרכזמוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי 

לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של  הספקהיקף הכיסוי בפוליסות  .ח

 קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

 –עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק  כוללות הספקועבודות  ככל .ט

 .לעיל המפורטות העבודות בגין גם היתר בין אחריות לכסות יורחבו הספקביטוחי 

את פוליסות הביטוח לבחינת  להמציא מהספקרשאי, אך לא חייב, לדרוש  המרכז .י

 .המרכז שידרוש התאמהאו /ו תיקוןאו /ו שינוי כל לבצע מתחייב והספק המרכז

 

 ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוחהביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות  עריכת. 13.4

 כלשהי אחריות עליו יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהמרכז כלשהו אישור יהוו לא למרכז

 כל פי-על או זה הסכם פי-על הספק של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר

 .דין
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, שנערך יוודא או יערוך הספק, לשירותים הקשור רכב בכלי שימוש ויש ככל -כלי רכב  ביטוח. 13.5

 תקופת אורך ולכל השירותים לביצוע בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח

 גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות

 כיסוי הכולל לרכוש נזק בגין חבות מפני וכן( חובה ביטוח) מוגבלים בלתי אחריות בגבולות

. ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח מכוסים אינם אשר גוף לנזקי

 ויהיה ככול סוג מכל ממונעים נעים כלים כולל" רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק הסר למען

 .ל"בנ שימוש

. "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו 13.6

 למקרה.₪   2,000,000-שלא יפחתו מגם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות 

 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  הספק. 13.7

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא  המרכזלבדו אחראי כלפי  הספק. 13.8

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

רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או  הספקו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. 

פוטר, בשמו ובשם  הספקבהר כי בכל מקרה לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יו

מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  המרכזואת הבאים מטעם  המרכזהבאים מטעמו, את 

 ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

 

ו/או  הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הספק. 13.9

פועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה ה

 הספקמלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

מאחריות לכל נזק ו/או  וו/או הפועלים מטעמ המרכזוטר את פ הספקהקבועה בפוליסות. 

 אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  הספק. 13.10

האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת 

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.   רכזהמ

 

אחראי  הספק, יהיה המרכזאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הספק. הפר 13.11

על כל נזק כספי ו/או  המרכזלנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

 אחר שיגרם לו עקב זאת.

 

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  פקהס. על 13.12

 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
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 פיקדון ערבות

14  

, במעמד חתימתו על רכזלמהסכם זה, ימציא הספק  עפ"יקיום כל התחייבויותיו  להבטחת 14.1

ערוכה על , ("ערבות הביצוע")להלן:  55,000ערבות בנקאית אוטונומית, בסך של  הסכם זה,

לחילופין רשאי הספק להאריך  .למסמך ההוראות למשתתפים ג'נספח כ פי הנוסח המצורף

 את ערבויות המכרז שהמציא כתנאי להגשת הצעתו במכרז.

ותחודש בעת  ה,ם הכנס נשוא הסכם זלאחר סיוחודשים  3 ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד        

 הארכת

 ההסכם, ככל שהמרכז החליט על הארכת תקופת ההתקשרות לשנה נוספת.         

צמוד למדד המחירים  הכאמור לעיל, יהי המרכזימסור הספק לידי  והערבות אות םסכו 14.2

הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז.

, בכל עת ללא ידי המרכז -ה הראשונה עלדרישת ועדמיידי ממניתנת למימוש  אהערבות תה

 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

 באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן. ,שיקול דעתו הבלעדי פי-לע ,יחליטהמרכז        

 ותקנים, כללי בטיחות וכללי התנהגותשמירת דינים 

 שמירת דינים ותקנים: 15

נשוא  מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות הספק ישמור על הוראות כל דין  15.1

 ., לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכםההסכם

 .השירותים בהתאם לחוק ולתקנות הנגישותהמפיק יבצע את אספקת  15.2

תו תקן ישראלי,  וויישאהשירותים והציוד לביצוע השירותים יעמדו בכל התקנים הנדרשים  15.3

 תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם. ככל שקיים לגביהם, וכל

 שמירה על כללי בטיחות וכללי התנהגות: 16

של פרטי השילוט וחומרי  לרבות הובלתם ופריקתם השירותים,הספק יבצע את אספקת  16.1

שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות  תוך ,בזהירות ובאחריות לעיל, 7.1הדפוס נשוא סעיף 

וונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות , בהתאם לכל תקן רלהבטיחות

 וגהות.

ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצדו והן מצד  ספקה 16.2

 על יחס אדיב מצדו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם. ספקכל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד ה

 

 שמירת סודיות
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הספק ישמור בסוד, לא יעשה שימוש ולא יעביר ו/או יאפשר לאחר לעשות שימוש בכל חומר  17

ו/או הקשורים בביצוע הסכם זה ובאספקת השירותים על  המרכזו/או מידע המסופקים לו ע"י 

 . למכרז נספח ה'פיו. לשם כך יחתום הספק על כתב התחייבות בנוסח 

 דאי קיום יחסי עובד מעביהעסקת כוח אדם ו

 העסקת כוח אדם: 18

הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג  18.1

 ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש ספק ה 18.2

 המנהל.על ידי  ששיידרבחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי 

יהא רשאי, בכל עת, לדרוש כי הספק ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו  המרכז 18.3

במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין. לא הומצאו האישורים האמורים 

 רשאי לעכב תשלומים לספק עד להמצאתם. המרכז, יהא המרכזלפי דרישת 

ובשום מקרה לא  המרכזכעובדים של כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו  ומוסכם בזהמוצהר  19

 כל יחסי עובד ומעביד.המרכז ביניהם לבין  וייווצר

 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת 

20  

ו/או  בעצמוח ההסכם והספק לבצע את כל התחייבויותיו מכ כי על ,בין הצדדים בזהמוסכם  20.1

 באמצעות עובדיו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהא רשאי להסתייע בקבלני משנה מטעמו, ובלבד שחובות 

עפ"י הסכם זה ולפי כל דין יוותרו במלואם, והספק יעגן  המרכזוהתחייבויות הספק כלפי 

, המרכזבהתקשרותו עם קבלן המשנה את אי קיומם של יחסים כלשהם בין קבלן המשנה לבין 

 בשום טענה ו/או דרישה.  המרכזהמשנה שלא לבוא כלפי  ואת התחייבותו של קבלן

רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו  יהלא יה להלן, 20.3, בכפוף לאמור בסעיף הספק 20.2

וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות  ים,/מהן לאחרח ההסכם או חלק ומכ

 או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך של תאגיד ספק היה ה 20.3

שיקול דעתו  פי-להל. המנהל, עהעברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור המנ

 הבלעדי, יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו. 

 החלטתו של המנהל תהיה סופית ותחייב את הספק.       

ספק את מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר, כי היה וחרף האמור לעיל ימחה ה 20.4

או מסר את ביצועו של  ,בניגוד לאמור לעיל זה או מקצתן הסכםזכויותיו או חובותיו על פי 

, )שלא במסגרת הסתייעות של קבלני משנה מטעמו( שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה
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המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על  שאר הוא אחראי להתחייבויותיויי כולו או מקצתו, לאחר,

 .הנמחהכלפי הגורם  המרכזשל ו אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותי

 עפ"י כל דין או הסכם. המרכזאין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאי        

על פי  וו/או התחייבויותי ולהמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותייהא רשאי  המרכז 20.5

 צורך בקבלת הסכמת הספק לכך. ללאההסכם או חלקן, 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  20.6

 עיכבון , שיפוי קיזוזמוסכמים פיצויים

 פיצויים מוסכמים: 21

בתוספת נשוא הסכם זה יחייב את הספק במלוא ההיקף הכספי של ההתקשרות  המרכז 21.1

תוספת של הפרשי עלויות בגין התקשרות עם ספק אחר לצורך קיום הכנס נשוא הסכם זה וב

 .הסכם זהנשוא  תקורה, בכל מקרה שבו הספק, מכל סיבה שהיא, לא יקיים את הכנס 15%

 לכל דייל, בגין אי העמדת דיילים במספר מספק.₪  1,500סך של יחייב את הספק ב המרכז 21.2

לכל הפרה אחרת )שאינה העמדת דיילים במספר ₪  1,200יחייב את הספק בסך של  המרכז 21.3

 לעיל. 4.1-4.2מספק( של השירותים שבסעיפים 

לאולם, בגין אי העמדת אולמות בכמות ו/או בכל ₪  8,000יחייב את הספק בסך של  המרכז 21.4

 .המרכזדרך אחרת התואמת את דרישות 

בצע עקב קיומו של צו יבגין כל הוראת תשלום אותה  ₪ 100סך של ב את הספק יחייב המרכז 21.5

 .המרכזמאשר הוטל על הכספים המגיעים לו  ,עיקול כנגד הספק

 שיפוי: 22

המרכז ח כל הסכם או דין, ישפה הספק את ותשלום שהיה על הספק לשלמו מכהמרכז שילם 

שנדרש לכך ימים מיום  7בתוך , המרכזבגין הוצאות כלליות של  15%בתוספת בגין תשלום זה 

ח פסק דין בקשר עם ובגין כל תשלום שחויב בו מכ המרכז. בכלל זה, ישפה הספק את ועל יד

וכל הוצאה  שכ"ט עו"ד ,ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט השירותים

בקשר עם ניהול ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות  רכזשנגרמה למ

 נוספת.

 וז:קיז 23

כל סכום שלדעת  –זה  הסכםלקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי  יהא רשאי המרכז

 .כל הסכם או דין פי-ללכל צד ג' עמי מטעמו ו/או ו/או  רכזלמהמנהל מגיע מהספק 

על פי כל דין או  המרכזלגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי בכדי  21-23אין באמור בסעיפים  24

 .הסכם



   

43 

 

 בהרשאה וניהול ספריםעיסוק 

 :דלקמןהספק מצהיר בזאת כ 25

 .1976-עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והוא כי  25.1

כל דין  "יהוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפכי  25.2

 כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות  כי 25.3

 על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור על  רכזלמימציא הספק  ,במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה 26

 גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

בגין  המרכזמזכאי הספק לכל החזר  יהאישור כאמור במועד, לא יה רכזלמבמידה ולא יומצא 

סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור 

 בדיעבד.

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

27  

 ימי עסקים 7 עד תיעשה בהודעה שלמכל סיבה שהיא,  ,המרכזהכנס ע"י דחייה או ביטול של  27.1

 לא יחויב בתשלום כלשהו.  המרכזתבוטל ההתקשרות ובמקרה זה  ,מראש

לפני  ימי עסקיםפחות משבעה  ,המרכזע"י  במקרה של ביטול מלא או חלקי של ההזמנה

לא יחויב בתשלום  המרכזייעשה על ידי הזוכה כל מאמץ להביא לכך כי  – הכנסמועד 

 כלשהו. 

לבטל את הכנס ואת ההסכם לפי  המרכזמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותו של  27.2

הא רשאי לבטל את י המרכזמוסכם בין הצדדים כי שיקול דעתו הבלעדי ואף ללא כל נימוק, 

 במקרים הבאים: ,מידיתההסכם 

באם הינו תאגיד  –ה לספק כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או מונ 27.2.1

 ניתן לגביו צו פירוק. –

נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה  27.2.2

ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח  לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון

 .הסכם זה

 מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.הספק או מי  27.2.3

 הספק הפר הפרה יסודית של ההסכם. 27.2.4

כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  רכזלמהוכח  27.2.5

 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

כל  פי-לע מרכזהזכאי ע מסעדים נוספים או חלופיים להם ולגר אזה אינו ב פרקהאמור ב      

  דין או 
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 הסכם.       

 ויתור

מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא  על תנאי ההסכםויתור, ארכה התנאה, חריגה, כל  28

 זה. הסכםאם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים ל

ח דין וויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכ

 כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור. רבוויתו יהלא יה ,הסכםאו 

 כתובות והודעות

זה ישלח  הסכםין ימסמך או הודעה לענ כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. 29

וכל מסמך שנשלח בדואר רשום, יראו אותו כאילו  ,דואר רשום לפי כתובת הצדדיםדוא"ל או בב

 ימים מתאריך המשלוח. 5הנמען בתוך  ידי-עלנתקבל 

 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 מרכז השלטון המקומי  הספק

 

 

 שור חתימהאי

 

____ מאשר בזאת כי חתימות _____________ הספקעו"ד/רו"ח  ______אני הח"מ ______

בצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהל/ים ___ה"ה _________

 .התאגיד, לכל דבר וענייןמחייבים את התאגיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , עו"ד
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 'אנספח 

 טופס פרטי חשבון בנק

 בטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשרים

 נא למלא בכתב ברור וקריא

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי 

  19רח' הארבעה 

 ת"א 

 ג.א.נ.,

שותפות/עסק /החברהשם 

_____________________________________________________ 

מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר 

____________________________________________ 

ישוב   ________ מס' בית ___________________ וב: רחמכתביםכתובת למשלוח 

___________ 

מייל  ___________פקס_ ________________ טלפון ____מיקוד _

______________________ 

______________ מס' סניף _______: שם הבנק ____פרטי הבנק להעברת תשלומים

__________ 

 הסניף_ כתובת _______ן בבנק ______________-מס' ח

______________________________ 

 

 אישור הבנק

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 תאריך_____________

 _______חתימת הבנק________

 ותמת הבנק_______________ח

 

 התחייבות הספק
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 למרכז השלטון המקומי הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם

 ללא שיהוי.

______________  __              ______________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור                                 שם הממלא

 

 _________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של__אני עו"ד/רו"ח__________

 .הספק_______________________, וחתימתו מחייבת את הספק/מורשה הספק

                                                                                                       _________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                               

 


