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 קול קורא להציע הצעות

 מקפ"ת מועדוןכרטיס להפקת  202112/לקבלת הצעות מס'  קול קורא

מקפ"ת  מרכזים קהילתיים פ"ת )להלן: "מקפ"ת" ו/או "המזמינה"( פונה בזאת לקבל הצעות 

 שונות, לשם יצירת והנפקת כרטיס מועדון הנחות והטבות כרטיסי מועדוןמגופים שונים / חברות 

עבור עסקים מסחריים ובתי עסק מקומיים בעיר פ"ת לטובת מועדון לקוחות למינויי היכל 

מועדוני  4לאפשרות ו  עירוניים תואולמות תרבו כרטיסי חבר( 8,000)פוטנציאל של  התרבות

 אלף תושבים. 20כ. פוטנציאל של יעדקהלי לקוחות נוספים של מקפ"ת לפי 

מטרת הכרטיס הינה יצירת מועדוני לקוחות למינויי ההיכל, לאזרחים ותיקים וסקטורים נוספים. 

אחוזי הנחה בעסקים מקומיים או הטבות לסוגי השירותים השונים  5% מינימוםהכרטיס יעניק  

  המוצעים.

באמצעות הזמנה מטעם המזמינה מקפ"ת, שינתנו על ידי המציע הזוכה יבוצעו מתן השירותים 

על הזוכה בהליך לספק את השירותים כנדרש עפ"י שביעות בהתאם להוראות מסמכי ההליך. 

 .ועפ"י כל דין המזמינהרצונה של 

בתנאי רשאים להשתתף בהליך תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים ביום הגשת ההצעות 

 :הסף הבאים

 לקוחות/ חברה המנהלת ומפעילה מועדון לקוחות.המציע הינו מועדון  .1

המציע הינו בעל ניסיון ביצירת שיתופי פעולה בין עסקים למועדוני לקוחות ו/או מוסדות.  .2

גופים עירוניים, ממשקים  למציע ניסיון ביצירת ממשקי עבודה בין העסקים לבין

 עדוני הלקוחות.המשלבים סלי הטבות/ הנחות קבועות/ יצירת מחזורי קנייה ושיווק מו

למציע ישנה היכולת, הידע והניסיון בהקמתה, תפעולה ותחזוקתה של מועדון הלקוחות  .3

 בתי עסק בעיר. 18-22וייתן בכרטיס מינימום של 

כל העסקים הנותנים הנחות והטבות יהיו חתומים על הסכם מחייב למשך שנה מול  .4

 הספק.

 :ההצעה תכלול

לעיל, בצירוף המלצות ו/או טלפונים ודרכי קשר מלאים פירוט הניסיון הרלוונטי כמבוקש  .1

לבעלי התפקיד הרלוונטיים במזמיני העבודות השונים עבורם סיפק המציע שירותים 

 דומים.

 פירוט אופן קבלת ההנחה בבית העסק. .2

 .תהיה ללא עלות למזמינהההצעה  .3

 :הערות

 הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל. .א
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 חודשים 12ל פעם בכל להארכה . אופציהחודשים 12תקופת התקשרות תהיה בת  .ב

חודשים, בהודעה מראש ובכתב של  36 של כוללת התקשרות מתקופת יותר ולא  נוספים

   ובהסכמת שני הצדדים. יום קודם 60שני הצדדים , 

 לקבל כל הצעה כולה ומקצתה. מחויבתאין מקפ"ת  .ג

 מקפ"ת רשאית לבחור מספר זוכים בהליך דנן. .ד

 המציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה יחתום על הסכם התקשרות עם מקפ"ת. .ה

 העבודה תתבצע בכפוף לנהלי המזמינה. .ו

המציע הזוכה יעביר פירוט של בתי העסק וההסכמים מולם לאישור מקפ"ת. במידה  .ז

מקפ"ת רשאית להפסיק התקשרות, כולה או חלקה ועפ"י ויפרסם בתי עסק ללא אישור, 

במידה ויכללו פרסומים ו/או הנחות של בתי עסק עם תכנים/  שיקול דעתה הבלעדי,

  שירותים/ מוצרים שאינם ראויים ו/או הולמים.

להוציא מכתב לספק, במידה מקפ"ת רשאית במידה ומקפ"ת לא תהיה מרוצה מהשירות,  .ח

להפסיק התקשרות, יום, מקפ"ת רשאית  30והספק לא יתאים את  עצמו לשירות תוך 

 "י שיקול דעתה הבלעדי.כולה או חלקה, עפ

במידה ובעל עסק כלשהוא המוצג במועדון הנחות והטבות, יפר את התחייבותו להטבה  .ט

ולא יתקן את הפרתו בתוך שבוע, יחשב הדבר להפרה והספק ידאג להסיר אותו. לספק 

 תינתן האפשרות להחליפו בעסק אחר ובאישור ההיכל ומקפ"ת.

כל ההכנסות וההוצאות של הפקת הפרויקט באחריות הספק. למקפ"ת ולהיכל התרבות  .י

 לא תהיה כל עלות כספית. 

 

 :בחירת המציע הזוכה

 

 בחינת ההצעות

 בחינת ההצעות במכרז תיעשה בשלושה שלבים, כלדקמן: .1

 :בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .1.1

המזמינה )להלן: ההצעות תובאנה בפני ועדה פנימית או חיצונית מטעם  .א

 "הוועדה המקצועית"(.

הוועדה המקצועית תבחן האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי  .ב

שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף, תיפסל, 

 ולא תעבור לשלבים הבאים.

מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת  .ג

ז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה ההצעה או בסיום הליך המכר

הבלעדי של המזמינה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
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מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף יעברו לשלב  .ד

 ב', כמפורט להלן.

 

 :ניקוד ההצעות ע"י הועדה המקצועית –שלב ב'  .1.2

המציעים אשר עמדו בתנאי הסף ינוקדו על ידי הועדה המקצועית וזו  הצעות .א

 תבחן את איכות ההצעות בהתאם למפרט במסמכי המכרז.

המלצת הועדה המקצועית להתקשרות המזמינה עם זוכה תעשה באמצעות  .ב

 ניקוד ותוגש לוועדת המכרזים לדיון.

מסמכים אשר  בעת קביעת הניקוד יובאו בחשבון הקריטריונים שיפורטו להלן, .ג

צורפו על ידי המציע, בירורים עם ממליצים, לרבות ניסיונה של המזמינה עם 

 המציע ככל שקיים.

 להלן יפורטו הקריטריונים ומשקלם, אשר על פיהם ייבחנו ההצעות בשלב ב': .ד

 

 אחוז משקל קריטריון מס"ד

1. 

 הצעת מחיר להפעלת מועדון הלקוחות:  

 תשלום: __________________

 (₪ 1000)מינימום 

המציע את תשלום השכירות הגבוה ביותר עבור 

המזמינה, מקבל את מלוא  הנקודות. שאר המציעים 

מקבלים ניקוד יחסי לפי הצעתו של המציע הגבוה ביותר 

 והנוסחה הבאה:

 

 Bההצעה הנבחנת 

 Aההצעה הגבוהה ביותר 

 C- 20%המשקל שנקבע להצעת המחיר 

 ניקוד סופי לקריטריון – Dניקוד הצעת המחיר להצעה 

50% 
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2 . 

 מדד ניסיון עירוני: 

מציע ניסיון בהפעלת מועדון הנחות והטבות בעיר פ"ת. 

 נקודות. 15 -עם ניסיון בעיר פ"ת מקבל את מלוא הנקודות

15% 

3. 

 מדד ניסיון היכלי תרבות : 

ניסיון בהפעלת מועדון הנחות והטבות בהיכלי ואולמות 

 -עם ניסיון מקבל את מלוא הנקודות תרבות בארץ. מציע

 נקודות. 15

 

15% 

4. 

 מדד ניסיון כללי:

ניסיון המציע בהפעלת מועדון הנחות והטבות בחמש 

 השנים האחרונות

 נקודות 2 -מועדון אחד של הנחות והטבות

 נקודות 4 -מועדוני הנחות והטבות 2

 נקודות 6 -מועדוני הנחות והטבות 3

 נקודות 8 -מועדוני הנחות והטבות 4

 נקודות 10 -מועדוני הנחות והטבות 5

10% 

5. 

 מדד איכות:  

 התרשמות  חברי הועדה מהמציע 

)ראיון+ הצגת תיק עבודות של כרטיסי הטבות , בדיקת 

 ממליצים(

10% 
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לצורך הענקת הניקוד, על כל היבטיו, הועדה המקצועית תהא רשאית, בין היתר, לדרוש 

ו/או מידע נוספים ו/או לבקש לשוחח עם ממליצים ו/או לבחון את מהמציעים מסמכים 

 הקריטריונים בטבלה דלעיל בכל דרך אחרת או נוספת שתמצא לנכון.

 :חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ג'  .1.3

ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ע"י הוועדה המקצועית תועבר לדיון בפני 

 ר בסמכותה להמליץ עליה בפני יו"ר מקפ"ת כהצעה הזוכה.וועדת המכרזים, אש

 

 

 reuth@makefet.matnasim.co.ilאת ההצעות, על פי המפרט, יש לשלוח לכתובת מייל 

 .12:00בשעה  04/01/2022 תאריךג'  עד ליום 

 

 תצהיר

ת.ז_____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת אני הח"מ ______________  

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

 הגיש הצעה בשם ____________.יר כי אני הבעלים ומורשה החתימה להריני להצה .1

 בהליך זה.הריני להצהיר כי ל_______________ יש ניסיון בהנפקת כרטיסים כמבוקש  .2

 הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 ולראיה באתי על החתום. .4

 

                                                                 ___________________________ 

 חתימת  המצהיר      

 אישור

הנני מאשר כי ביום ____________ הופיע בפני, מר/ גב' ________________________ במשרדי 

שברחוב _________________________ אשר זוהה/זוהתה באמצעות ת"ז שמספרה 

___________________________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ם בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה יהיה/תהיה צפןי/ה לעונשים הקבועי

 הנ"ל וחתם/ה עליי בפניי. 

       _________________________ 

 חתימת עו"ד         

 

  

mailto:reuth@makefet.matnasim.co.il
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היעדר הרשעות , תשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים לרבות תצהיר 

 והעסקת עובדים זרים כדין

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן  .1
המבקש להתקשר עם _________  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

וההגדרות  1976 -המציע. תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 המצויות בו.

ב לחוק 2" כהגדרתם בסעיף עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עסקאות ג

"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום החוק" -)להלן  1976 -עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי  –והעסקת עובדים זרים כדין 

 י מבין/ה אותם.משמעותם של מונחים אלה וכי אנ
 (:המיותר אתהנני מצהיר בזאת כי )למחוק   .3

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט 2____עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (;31.10.02שנעבר לאחר יום 

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2____המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
(, אולם במועד החתימה על ההסכם, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 31.10.02לאחר יום 
 האחרונה.

הנני מצהיר כי לא קיים כל רישום פלילי המגביל את יכולתי להתקשר בהסכם זה וביחוד לגבי  .4
  עבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי )עבירות מס, שוחד גניבה ומרמה(.

העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במידה ויהיה שינוי בעובדות  .5
 במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים.

בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדי כמתחייב מחוקי  שילמתימצהיר בזאת כי המציע  הנני .6
העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה 

, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב שחלים עלי
לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה 
לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות. אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים 

כל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז לגבי העובדים שיועסקו על בכל תקופת ההסכם שייחתם, כ
 ידי את האמור בחוקי העבודה.

במחירים או הכמויות המופיעים בהצעתי נעשו באופן עצמאי וללא התייעצות , הסדר, תיאום  .7
או קשר אחר עם מציע פוטנציאלי , אני או מי מטעמי לא היינו מעורבים להניא מתחרה אחר 

גבוה או נמוכה יותר במכרז זה . אינני נמצא תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז או להגיש הצעה 
ו/או לא הורשעתי בארבע שנים האחרונות לפי חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירה של 

 תיאומי מכרזים. 
הנני מצהיר כי אין לי ניגוד עניינים או קרבת משפחה לעובד בכיר אצל המזמין ו/או לחברי  .8

 ילופין מצ"ב הצהרה בדבר קרבת משפחה או ניגוד עניינים פוטנציאלי. . לחהדירקטוריון
במקרה של עתירה כנגד זכייתי בעבודה אני מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז/קול קורא למעט  .9

ואלה נימוקי )למעט הצעת מחיר( המסמכים שאודיע בהצעתי שאינני מוכן לחושפם במפורש 
כי לא אוכל לעיין במסמכים של אחרים אותן איני  במסמך נפרד אשר יצורף להצעתי. ידוע לי

 מוכן לחשוף.
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .10

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 

ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר משרדי 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
        

  ____________________ 
 עורך הדיןחתימת                           
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 המציע והצעת הצהרת

 :זה חלק ימלא – עמותה/שותפות/תאגיד הינו שהמציע ככל

_____________ -ו' _____________ מס. ז.ת נושאי______________ -ו___________  מ"הח אנו

__________  שמספרו____________________  אצל הרשום__________  מטעם חתימה מורשי

 פקס______________  טל_______________________________________  כתובת

.__________ 

 :זה חלק ימלא – יחיד הינו שהמציע ככל

 כתובת' ___________________ מס. ז.ת נושא_________________  מ"הח אני

 ___________________. פקס______________  טל___________________________ 

 "(המציע": להלן)

 :כדלקמן, זה להליך המציע הצעת את בזה מגישים, ונספחיו ההליך מסמכי בכל היטב שעיינו לאחר

 לרבות ההסכם או/ו מההליך נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים כל את בקפדנות שבחנו לאחר .1

 ;זה להסכם או/ו להליך המתייחסים המסמכים וכל ההליך להגשת הוראות

 והטבות הנחות מועדון כרטיס הפקת לצורך הדרוש כל את כוללת הצעתנו כי, בזה מצהירים הננו .2

 להליך המצורף למפרט בהתאם להפעילו באפשרותנו וכי, בשלמותו בהסכם או/ו בהליך כנדרש

 .זה

 והבלעדית המלאה האחריות כי לנו ידוע. ידינו על ישירות תבוצע זה הליך נשוא העבודה .3

 .המציע על תחול ולביצועה להתקשרות

 האחרים הגורמים כל וכי פרטיהם על ל"הנ המסמכים כל את הבנו כי בזה מצהירים הננו .4

 ואנו הצעתנו את ביססנו לכך בהתאם וכי לנו ומוכרים ידועים, העבודה הוצאות על המשפיעים

 .בהליך המפורטים בתנאים, זה הליך נשוא העבודה לביצוע הצעתנו את בזאת מגישים

 .זו הצעה לקבל לסרב או לקבל חופשית תהיה המזמינה כי, מסכימים אנו .5

  ביחס הנדרשים השירותים כלל מתן את הכוללת מפורטת הצעה להציע נדרשים אני כי לנו ידוע .6

 על הצעתנו את לפסול רשאית המזמינה וכי ת"פ מאזור לעסקים והטבות הנחות מועדון לכרטיס

 .כנדרש המפורטים השירותים כל את תכלול שלא ככל הסף

 הוצאות על המשפיעים הגורמים כל שקילת לאחר חושב ידינו על המבוקש השירות, ספק למניעת .7

 .העבודה וביצוע השירותים אספקת

 .מטעמה ומי ת"מקפ דוברות ידי על מאושר יהיה פרסום כל כי לנו ידוע .8

 המנהלת חברה/ לקוחות מועדון הינו המציע הם היתר בין  המקצועיים הסף תנאי כי לנו ידוע .9

 למועדוני עסקים בין פעולה שיתופי ביצירת ניסיון בעל הינו המציע. לקוחות מועדון ומפעילה

, עירוניים גופים לבין העסקים בין עבודה ממשקי ביצירת ניסיון למציע. מוסדות או/ו לקוחות

. הלקוחות מועדוני ושיווק קנייה מחזורי יצירת/ קבועות הנחות/ הטבות סלי המשלבים ממשקים
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 וייתן הלקוחות מועדון של ותחזוקתה תפעולה, בהקמתה והניסיון הידע, היכולת ישנה למציע

 .בעיר עסק בתי 18-22 של מינימום בכרטיס

 הספק מול שנה למשך מחייב הסכם על חתומים יהיו והטבות הנחות הנותנים העסקים כל .10

 והטבות הנחות מועדון כרטיס בהפעלת ניסיון שנות__________  לנו שיש מצהירים אנו .11

 ודרכי טלפונים או/ו המלצות בצירוף, לעיל כמבוקש הרלוונטי הניסיון פירוט)  הבאים במקומות

 שירותים המציע סיפק עבורם השונים העבודות במזמיני הרלוונטיים התפקיד לבעלי מלאים קשר

(___________________________________________________________________דומים

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________ 

 בבית ההנחה קבלת אופן פירוט .12

:___________________________________________________________________העסק

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________ 

 .למזמינה עלות ללא תהיה ההצעה .13

 מחיר הצעת

. ת"פ מאזור לעסקים והטבות הנחות מועדון הפקת עבור לשנה ₪_________  מציע הנני .א

 . הסף על תיפסל ₪ 1000ל מתחת הצעה

 

____________________              ______________________ 

 תקווה פתח קהילתיים מרכזים        המפעיל             
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 הסכם

 

 ______ שנת ___________ לחודש ____שנערך ונחתם ביום 

 

 

 

 58-001-391-0ע.ר. מקפ"ת)מרכזים קהילתיים פתח תקווה ( ,    בין:

 פ"ת  21 הרמן צבי שפירא מרח'

  טל': ____________; פקס': _______________   

   "(המזמינה)להלן: "    

 מצד אחד;                

 

 

 _________________ , ח.פ / ת.ז ___________   לבין:

 כתובת:______________ 

 _________פקס:   ___________טל: 

  ______________נייד : 

 __________________מייל : 

   "(המציע)להלן: "

 מצד שני;                 

 

   

והמזמינה הינה תאגיד עירוני שהוקם בתחום הרשות המקומית על פי חוק; והואיל

  

להפקת מועדון הנחות והמזמינה פנתה בקול קורא למציעים לקבלת הצעות  והואיל

בהצעת המציע לקול , למשך תקופת ההסכם, והטבות לעסקים מאזור פ"ת

בהצעת המציע לקול הקורא  כמפורט בה הכלוליםהקורא ובהתאם לתנאים 

 (; "השירותים")להלן: מצ"ב כנספח א' 

באופן  ,הניסיון והיכולת לספקהמומחיות, מציע מצהיר שיש לו הידע, הו  והואיל

זה, אשר יינתנו בהיקף את השירותים על פי הסכם  עצמאיאישי, וכקבלן 

 ;  לדרישות המזמינה מעת לעתובהתאם 
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 של רותיםיש מתן של בסיס על יהיה ביניהם הקשר כי הסכימו והצדדים והואיל

 עובד יחסי המציע לבין המזמינה ןבי יתקיימו לא וכי מזמין - עצמאי קבלן

 ;ומעביד

להזמין את שירותי המציע, והמציע מוכן לספק את  מעוניינתוהמזמינה  והואיל

 השירותים למזמינה, והכול כמפורט בהסכם זה; 

 

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 בואמ .1

 

להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו וייחשבו והנספחים המבוא  .1.1

 מתנאי ההסכם. םכתנאי

 

כותרות להסכם זה נועדו לשימוש מראי מקומות ונעשו למען הסדר הטוב ה .1.2

 לבד, ולא ישמשו כלי עזר לכוונות הצדדים ולפרשנות ההסכם.בוהנוחיות 

 

 

 תקשרות והשירותיםמהות הה            .2        

 

 בהיקף ובהתאם לדרישות קול הקורא.בעצמו את השירותים יספק  המציע .2.1

קבלני משנה את השירותים באמצעות  מזמינהרשאי לספק ליהיה המציע לא 

אנשים ו/או גופים ם לא להמחות אילו מבין זכויותיו ו/או התחייבויותיו לוג

 . , למעט אם הסכימה לכך המזמינה מראש ובכתבאחרים

 

השירותים יסופקו על ידי המציע למשך תקופה כאמור במסמכי קול הקורא      2.3

)להלן "תקופת  המופעים בקול הקוראובכפוף לתנאים 

כהגדרתה להלן, והכל בכפוף לשביעות רצונה של המזמינה ההתקשרות"(

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. להסרת ספק, אין באמור בהסכם זה כדי 

מעבר   להוות הבטחה או הסכמה להתקשר עם המציע למשך תקופה כלשהי

בכל עת  זה הסכםלהפסיק לתקופת ההתקשרות, והמזמינה תהא רשאית 
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מתן מ רצון שביעות חוסראת בשל ז ובכלל, מכל סיבה שהיא, ולפי צרכיה

 ו. תפקודליקויים ב או/ו השירותים על ידי המציע

 המציע והתחייבויות הצהרות .3

 :כלפי המזמינה כדלקמן מצהיר ומתחייב בזאת המציע

 קבלןמעמד של לפי בחירתו, מרצונו, הינו  נהכלפי המזמי המציעמעמדו של  .3.1

-או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד הן ואין בהסכם זיעצמאי לכל דבר ועני

 .נהלבין המזמי המציע ו/או מי מטעמומעביד בין 

מיומנות, המקצועיות והניסיון הציוד, הכישורים, הידע, הבעל  המציע .3.2

 לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה.הדרושים 

 היקפיםהתאם לב, בעצמו ו/או באמצעות עובדיו, יבצע את השירותים המציע .3.3

באיכות, בטיב ובמקצועיות בצע את השירותים ולדרישות המזמינה, וי

 המזמינה. לשביעות רצון 

המציע יפעל בהתאם להוראת המזמינה ומסמכי קול הקורא, וידווח למזמינה  .3.4

פעולה מלא עמה אודות פעילותו מעת לעת לפי דרישתה, והכל תוך תאום 

 ועם כל אדם ו/או גוף מטעמה.

המפורטים בהסכם זה וכי  עוסק כדין במתן שירותים מסוג השירותיםהמציע  .3.5

לקיום עסקו ולמתן  ,על פי כל דיןבידיו כל האישורים וההיתרים הנדרשים, 

המציע ימציא למזמינה כל רישיון ו/או היתר הנדרשים על פי דין  השירותים.

 ימים ממועד חתימת הסכם זה. 7 -תים, וזאת לא יאוחר מלצורך מתן השירו

אין למציע כל התחייבות ולא מוטלת עליו הגבלה כלשהי ו/או מניעה כלשהי,  .3.6

לרבות על פי הסכם ו/או דין לביצוע הסכם זה, וכי אין בהתקשרותו בהסכם 

התחייבות  ולא יקבל על עצמזה כדי להפר זכויות צד שלישי כלשהן. המציע 

או ליצור ניגוד ו/או לא להתיישב ו/ה העלולים בצורה כלשהי לפגוע או הגבל

פי הסכם זה ו/או ללמתן השירותים  יואינטרסים עם התחייבויות

 וכל הקשור והנובע מכך. , לרבות לזכות השימוש בהםלתוצאותיהם

הסכם זה, החל ממועד חתימתו, מעגן וממצה את כל זכויותיו וחובותיו של  .3.7
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ותו עם המזמינה ויהווה תחליף ממצה לכל סיכום ו/או המציע בקשר להתקשר

הסכם לרבות כל הסכם ו/או הסדר שהוא החל, במידה וחל, בין המזמינה 

 למועסקיה.

במס כעצמאי לעניין מס ערך מוסף ומנהל תיק כעוסק מורשה המציע רשום  .3.8

סים והביטוח יויהיה אחראי בלעדית לתשלומי כל המ ,ובביטוח לאומי הכנסה

 עבורו.                         לאומי 

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, יהא כינויים אשר יהא, החלים  .3.9

ו/או כל תשלום תקבולים ו/או התמורה לאו אשר יחולו בעתיד על ו/או בקשר 

ו/או על פי ו/או הטבה שישולמו למציע ו/או שהמציע יהיה זכאי לתשלומם 

לא תחול  מזמינהועל ה ,ע בלבד וישולמו על ידוהסכם, יחולו על המציבקשר ל

המזמינה תנכה מכל תשלום שיגיע  כל חבות ו/או אחריות כלשהי בקשר לכך.

למציע מס במקור כפי שמתחייב מהוראות הדין אלא אם כן המציע ימציא 

 למזמינה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור.

 תקופת ההסכם .4

מיום _____________ ועד ליום ___________   יעמוד בתוקפוהסכם זה  .4.1

( , המציע ישלם למקפ"ת סך חודשי "תקופת ההתקשרות")להלן: 

 של________ כאמור במסמכי הצעתו לקול הקורא. 

 

יבוצע בכל חודש בתחילת החודש ביום __________לחודש  . אי ,התשלום .4.2

 תשלום במועד יהווה הפרה של ההסכם על כל המשתמע מכך לרבות ביטולו. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי המזמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.3

תהא רשאית להודיע למציע על סיום הסכם זה בכל עת. כאמור במסמכי קול 

א ובכפוף לאמור בהם. מוסכם בין הצדדים כי סיום ההסכם כאמור, לא הקור

יקנה למציע זכות כלשהי לפיצוי ו/או לתשלום כלשהו מהמזמינה ולמציע לא 

 תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה בעניין זה.

 תמורהה.        5 



 13  

 

תמורת ביצוע כל התחייבויות המציע ואספקת השירותים על ידו בהתאם  .5.1

להסכם זה, ישלם המציע סך של כמפורט בהצעת המציע למסמכי קול הקורא 

 . "(התמורהכמפורט בנספח א' ובהתאם לאמור בהסכם זה )להלן: "

מובהר ומוסכם, כי למזמינה לא תהיה כל תלונה ו/או כל טענה באשר לרווחים  .5.2

 ו/או הפסדים כתוצאה מן ההתקשרות בהסכם זה.

 המציעעמדו של מ –הות יחסי הצדדים מ.     6

אחריותו  אי הפועל עלמיבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה כמציע עצ המציע 6.1

אחריות ו/או חבות כלשהי  מזמינהכדי להטיל על ה זה הוא, ואין בהוראות הסכם

, כלפי אדם ו/או גורם כלשהוהמציע ו/או מי מטעמו בגין מעשיו ו/או מחדליו של 

 .ממעשיו ו/או מחדליה של המזמינהובלבד שהמעשה ו/או המחדל לא נבע 

הוא עצמאי הנותן מציע מען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הל 6.2

המזמינה ו/או של מי  עובדו אינועל בסיס קבלנות עצמאית  מזמינהשירותים ל

מעביד, יחסי  -יחסי עובדליצור י אין ולא יהיה בהסכם זה כדי מטעמה וכ

המציע לבין הקשור ועל כל הנובע מהם, בין על כל  ,שותפות או יחסי סוכנות

 . מזמינה ו/או מי מטעמהה

/או וו ישא במלוא שכרילבדו יהא אחראי בלעדי ו המציעמוסכם ומוצהר בזה, כי  6.3

ובכלל זה תשלומי מס מכל סוג שהוא, תשלומי  מי מטעמו בכל עלויות העסקת

 הסכם קיבוציחובה סוציאליים, ובכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או 

 כלשהו החלים על מעביד בגין עובדיו. ו/או צו הרחבה ו/או נוהג

מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכל ההשלכות הכספיות, הסוציאליות  מציעה 6.4

שירותים כעצמאי, וזאת למזמינה והאחרות שישנן להיותו מציע עצמאי הנותן 

כל , הכוללת בחובה את לעיל 5.1כנקוב בסעיף תמורה התמורת תשלום 

מממן בעצמו מהתמורה לו שהוא כעצמאי הסוציאליות ש ו/או ההטבות הזכויות

כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה לא יעלו  ומי מטעמו/או  הנ"ל, וכי הוא

 .בעניין זה סותרת

מציע מסכים המבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהתחייבויות המציע לפי הסכם זה,  6.5

ביום ומאשר, כי מבלי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של המזמינה, ככל שייקבע 
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מעביד, על כל  -מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד 

מיידית, במלוא ההוצאות  המזמינהות את פצ, להמציע הנובע מכך, מתחייב

הוצאות משפט  לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב וכן למזמינהשיגרמו 

 . דין-ושכ"ט עורך

 נאמנות, אי תחרות ושמירת סודיות 7

הפרת אמון כלפי פעילות אשר יש בה משום  המציע מתחייב כי ימנע מכל 7.1

ו/או המכוונת לטובת הפקת הנאה נה המזמיניגוד אינטרסים עם המזמינה ו/או 

מי ללו ו/או מוחלטת לגבי נגיעה אישית שתהא  גילויחובת  וחלה עליו אישית

 .נה וזאת כל עוד עומד ההסכם בתוקפולמזמיבכל עניין הקשור  מטעמו

לא יתחרה, בכל צורה שהיא, כל עוד עומד הסכם זה בתוקפו, המציע מתחייב כי  7.2

במישרין ובעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בפעילות המזמינה, וכן לא 

בפעילות יגרום, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, כל מעשה העלול לפגוע 

המזמינה, לרבות פעולות העלולות להביא להעברת מקבלי השירות מהמזמינה 

קבל כל רווח נסתר המציע לא יו/או לפגיעה במערך התורמים של המזמינה. 

 ינההמזמ התקשרותו עם בקשר עםלרבות עמלות, זכויות וטובות הנאה כלשהן, 

אף אם סבר מם, לרבות ממקבלי השירות מהמזמינה ו/או מי מטע, הובעקבותי

  .לב כי אין פסול כלשהו בקבלתן-בתום

הוא , וכן לאחריה ללא הגבלת זמןהתקשרות במשך תקופת ההמציע מתחייב כי  7.3

מוחלטת כל מידע או ידיעות הקשורים, במישרין או בעקיפין,  בסודיותישמור 

מערך ל ו/או מקבלי השרות מהמזמינה ו/או מי מטעמם,לצנעת הפרט של 

, נה, ו/או לגופים הקשורים למזמינההמזמיפעילות לו/או  המזמינה,התורמים של 

 , וכן פרטים אודות פיתוח פרויקטים ייחודיים,כל מידע הקשור אליהם/או ו

מידע או ידע  שיווק, דרכי גיוס ופיתוח משאבים וכן כל רעיונות ויוזמות, דרכי

ו במהלך או , עסקי, כלכלי, מסחרי או אחר, אשר הגיע אליו ו/או לרשותטכני

 ."(סודיהידע המואינו בגדר נחלת הכלל )להלן: " נההמזמי עםעקב התקשרותו 

מובהר כי מקום שמדובר בתהליכים ו/או תוצרים ו/או רעיונות שהנם פרי ניסיונו 

לא יחול האמור  –ו/או ידיעותיו ו/או שמקורם בהכשרתו המקצועית של המציע 

 כמידע סודי כהגדרתו לעיל.לא ייחשב וכל תהליך ו/או תוצר כאמור 
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, שכפלי, םליצ, ימסורר, ומכיהסודי ולא  מידעשימוש עצמי בהמציע לא יעשה  7.4

הסודי בכל צורה שהיא, במישרין ו/או  מידעעביר את היו/או יגלה  ,קליטי

המזמינה מראש  הסכמתלגורם כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ללא  בעקיפין

מובהר כי האמור על פי הסכם זה.   נהלמזמי םשירותיהובכתב, אלא לצורכי מתן 

 .יחול על שימוש לצורך אישי שאין בצידו תועלת מסחרית למציע אל

 אחריות נזיקין וביטוח.  8

המזמינה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם  8.1

והמזמינה תתבע למציע, עובדיו ו/או כל צד שלישי, בכל הנוגע להסכם זה. היה 

על ידי המציע, עובדיו ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק, ולרבות נזקי גוף ו/או 

רכוש ו/או נזק כספי אשר יסודם במתן השירותים ו/או טיב השירותים ו/או ביצוע 

הסכם זה, על ידי כל אדם ולרבות אך לא בלבד, המציע, מי מעובדיו וצדדים 

מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לה  שלישיים, המציע ישפה את המזמינה

 . דין-לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך

המציע מתחייב ומצהיר, כי ככל ויהיה על המזמינה ו/או מי מטעמה לשאת באחריות  8.2

ו/או בעלות כלשהי כתוצאה מדרישה כלשהי ו/או תביעה הנוגעת לביצוע הסכם 

ולרבות בגין נזק לצד ג', ו/או כתוצאה מיחסי העבודה בין זה על ידי המציע 

המציע לעובדיו, ו/או כתוצאה מאי עמידתו של המציע בהתחייבויותיו כלפי 

המזמינה, מתחייב המציע לשפות את המזמינה בגין כל הוצאה שתיגרם לה 

 כאמור מיד עם דרישתה הראשונה.

לצורך מתן השירותים ושים כל הביטוחים הדר מצהיר ומתחייב כי ברשותו המציע 8.3

עם חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. המציע מתחייב להעביר 

 למזמינה אישור על עריכת הביטוחים כאמור, מיד עם דרישתה. 

 הפרות וסעדים .9

בנוסף לאמור לעיל, המזמינה תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו לאלתר,  9.1

 הבאים:בקרות אחד או יותר מן המקרים 

 ימים. 7המציע הפר אחד מסעיפי ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך  9.1.1
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הוצא כנגד המציע צו למינוי כונס נכסים ו/או צו פירוק זמני או  9.1.2

 ימים מהמועד בו ניתן.  30קבוע, והצו כאמור לא בוטל תוך 

 שונות .10

הסכם זה, על נספחיו, כולל את כל המסוכם בין הצדדים. כל הבטחה,  .10.1

התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם 

לחתימתו, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה ואין לעשות בהם 

כל שינוי או תוספת להסכם לא יהיו ברי תוקף אלא אם נערכו בכתב ש. כל שימו

  ונחתמו ע"י הצדדים.

ו/או  המימוש זכויותימ המזמינה שלר או הימנעות שיהוי ויתור ארכה איחו כל .10.2

בדרישת קיום תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם או 

דחייה כלשהי לא יהוו תקדים, ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה  למציעלתת 

 אחר.

בכל סכסוך הנובע והייחודית הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הבלעדית  .10.3

 .במחוז מרכזסכם זה תהא נתונה לבית הדין המוסמך מה

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה.  .    10.4

כל הודעה, דרישה, כתב או מסמך שיש למסור בהתאם להוראות הסכם זה או 

, או תימסר דואר אלקטרוניבקשר אליו, תשלח בדואר רשום, או באמצעות 

תוך  -אוה כנמסרת לצד השני, אם נשלחה בדואר רשום במסירה אישית, ויר

תוך יום  –שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, ואם בדרך אחרת כמפורט לעיל 

 עסקים אחד ממועד שיגורה או מסירתה, לפי העניין.

          

 ולראיה באו הצדדים על החתום:  

 

                                                                      ____________      ______________ 

 מציעה         המזמינה

 

 

 

 

 


