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 28/2021 מס' פומבי  מכרז
מכרז לקבלת זכות להפקה ועריכה של תערוכת אגרוטק שנתית בינלאומית 

 במתחם ייעודי בעיר אופקים 

להפקה ועריכה    לקבלת זכות   הצעות להציע    מזמינה מפיקים/בעלי עניין   ")העירייה(להלן: "  עיריית אופקים
(למשך   קבועה  שנתית  אגרוטק  תערוכת  אופקים    5של  בעיר  ייעודי  במתחם  למסמכי  שנים)  בהתאם  הכל 

 המכרז על נספחיו. 

₪ שלא   500  סך של תמורת  באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרזאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .1
 . יוחזרו בשום מקרה

 לעמוד בתנאי הסף אשר נקבעו למכרז. על המשתתפים  .2

 . אין צורך לצרף ערבות מכרז .3

וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים,    צרופותיו   ,את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז .4
חתום בחותמת וחתימה    מקור  -  בשני עותקים מלאיםיש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  

של   חתימה  מורשה  של  דף  כל  נוסףהמציע,  על  מורשה    -  ועותק  חתימת  לאחר  המקור  עותק  צילום 
במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא    , בלשכת המנכ"להחתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים

 . 12:00שעה    25.10.21יאוחר מיום  

למגישי   הודעה  תימסר  המציעים,  ומעטפות  המכרזים  תיבת  לפתיחת  מכרזים  ועדת  ישיבת  מועד  על 
המכרזים  הצע תיבת  פתיחת  במועד  המכרזים  ועדת  בישיבת  נוכחים  להיות  רשאים  המציעים  ה. 

על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, שלא תתאפשר השתתפות  והמעטפות.  
לשדר    (א) במעמד פתיחת ההצעות ובמקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:

לשלוח את פרוטוקול הפתיחה    (ב)  TEAM.או    ZOOMאת מעמד הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון  
 למציעים אשר יהיו מעוניינים בכך.

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את    העירייה אינה .5
 .העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים

 

 איציק דנינו

 אש  העירר                   
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'  

זכות להפקה ועריכה של תערוכת אגרוטק שנתית קבועה   לקבלתמכרז 
 במתחם ייעודי בעיר אופקים 

   כללי .1

זכות להפקה ועריכה של  לקבלת    פומבימפרסמת בזאת מכרז  "),  העירייה(להלן: "  אופקים עיריית   .1.1
 .שנים) במתחם ייעודי בעיר אופקים 5שנתית קבועה (למשך בינלאומית תערוכת אגרוטק 

אשר .1.2 אחד  זוכה  ייבחר  זה  התחייבויותיו  במכרז  כלל  לקיום  לו    בכפוף  הבלעדית    הזכותתינתן 
אופקים בעיר  שנתית  אגרוטק  תערוכת  של  ועריכה  בשליטת    להפקה  המוניציפאלי  (במתחם 

 . העירייה)

תערוכת שונות באופן ארעי  /העירייה עשויה לאפשר הפקה ועריכה של אירועים שונים  כימובהר  
עוד מובהר כי העירייה    .בתחומי העיר ובלבד שנושאי התערוכה כאמור לא יהיו אגרוטק  או קבוע

וטק במתחמים פרטיים בעיר והזוכה  אינה יכולה למנוע הפקה ועריכה של תערוכות או אירועי אגר
 במכרז לא יוכל לבוא לעירייה בטענות ו/או תביעות בעניין זה. 

 להלן ריכוז תאריכים ומידע במכרז: .1.3

 מועדים ומידע נוסף האירוע או הפעילות 

 ₪.  500 –עלות רכישה  רכישת מסמכי מכרז 

 הרכישה מבוצעת באתר האינטרנט של העירייה. 

הגשת   ואופן  הבהרות  מועד 
ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי  

 המכרז.

 . 12.00עד השעה    14.10.21  -ה   חמישילא יאוחר מיום  

הגשת השאלות מבוצעת באמצעות העלאת קובץ לדף  
 המכרז באתר האינטרנט של העירייה. 

השאלות   את  להגיש  בפורמט  באופן,  במועד,  יש 
 ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה ובמסירה ידנית   מועד ומקום הגשת הצעה 
מיום יאוחר  לא  השעה    5.10.212  -ה  שני  בלבד  עד 

 בלשכת המנכ"ל. לתיבת המכרזים  12.00

הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים ,   פתיחת תיבת מכרזים 
 עפ"י חוק. 

לא   "קורונה"  חירום  מצב  בשל  כי  אפשרות  קיימת 
במקרה   ההצעות.  פתיחת  במעמד  נוכחות  תתאפשר 
כאמור, העירייה תוכל לשדר את הפתיחה באמצעים  

 . TEAMאו  ZOOMאלקטרוניים כגון 
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 עיקרי ההתקשרות:  .2

רק   הצדדים  את  תחייבנה  הסעיף  והוראות  בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  המובאים  הפרטים 
מקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות  ב

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

לפי שיקול דעתה הבלעדי    –העירוני בעיר אופקים או בפארק אופקים    באצטדיון תתקיים    התערוכה .2.1
 ").האתר (להלן: "בתחם שיוקצה באתרים אלו של העירייה 

תערוכת אגרוטק בינלאומית    בעיר אופקים באתר  יקבל את הזכות להפיק ולערוךהזוכה במכרז   .2.2
   שנים.  5שנתית קבועה (אחת לשנה) לתקופה של עד 

יק של התערוכה ויהא אחראי על כלל הפעולות הנדרשות לצורך הוצאת  הזוכה במכרז יהא המפ .2.3
 :(אך לא רק) התערוכה אל הפועל וקיומה לרבות

 קבלת כלל האישורים והרישיונות הנדרשים לתערוכה. .2.3.1

אש/ משרד הבריאות  כיבוי  ביצוע כלל התיאומים הנדרשים עם העירייה/משטרת ישראל/   .2.3.2
 וכיו'. 

הדין, הכללים, הצווים החלים ו/או שיחולו על התערוכה מכלל  שמירה על כלל הוראות   .2.3.3
 הגופים המוסמכים. 

 רכישת/השכרת/העמדת כלל הציוד הנדרש לצורך קיומה של התערוכה.  .2.3.4

 העסקת כ"א מתאים ובעלי מקצוע מתאימים.  .2.3.5

 . הובסיומ  התערוכההקמות ופירוקים באתר בתחילת    .2.3.6

, גז, שירותים, דוכנים/יזה, ביתנים, מערכות הגברה וכרטתאורה, במות, שילואחריות ל .2.3.7
 מים, ניקוז. 

 .תיאום לוגיסטי וטכני .2.3.8

פרסום במדיות השונות לשק"ד הזוכה (יש לוודא כי שם העירייה ולוגו העירייה מופיע בכל  .2.3.9
 פרסום). 

 העסקת יועץ בטיחות ועריכת נספח בטיחות לתערוכה (תנאי לקבלת רישיון עסק).  .2.3.10

 ה. ופירוק  התערוכהמהלך בן ההקמה, בעיות שמתעוררות בזמ   מציאת ופתרון .2.3.11

 גיוס חסויות.  .2.3.12

יוני בשנה כאשר המועד המדויק יסוכם בין העירייה לזוכה    –ערך בין החודשים אפריל  יהתערוכה ת .2.4
 במכרז בכל שנה. 

 משך זמן התערוכה (בימים) יהא כמפורט בהצעת הזוכה במכרז. .2.5

בכפוף לזכויות העירייה כמפורט להלן ולקיום כלל התחייבויות הזוכה, לזוכה במכרז תהא זכות   .2.6
 פעמים).    5שנים רצופות (  5לערוך את התערוכה משך  
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ימים לאחר סיום התערוכה יודיע הזוכה במכרז לעירייה אם הוא מממש    90בתום כל תערוכה ועד  
מכן. העירייה תודיע לזוכה אם היא מסכימה להמשך  את זכותו לקיום התערוכה גם בשנה שלאחר 

 קיום התערוכה ולמימוש זכותו (העירייה תוכל להתנות את הסכמתה בתנאים או לסרב לבקשה). 

בא ההסכם לכלל סיום והעירייה תוכל לאפשר  ולא הודיע הזוכה במכרז על מימוש זכותו כאמור, י
רז חדש לקיום התערוכה כאמור ו/או לקיים  לאחר/ים לקיים תערוכות דומות בעיר ו/או לפרסם מכ

 הכל לפי שיקול דעתה.   – כל תערוכה אחרת 

ו/או לאישורים שונים נדרשים ו/או לכל    לתכניה מובהר כי העירייה אינה אחראית לתערוכה ו/או   .2.7
 נושא אחר למעט אלו: 

העמדת האתר לרשות המפיק מספר ימים לפני התערוכה, במהלך ימי התערוכה ושני ימי   .2.7.1
 רוק התערוכה לאחר מכן. יפ

 מימון הפעולות הנדרשות).כולל בקבלת רישיון עסק (לא ככל שניתן סיוע  .2.7.2

העירוני .2.7.3 והשיטור  הפיקוח  אגף  באמצעות  באזור  האבטחה  מערך  ליכולת    עיבוי  בהתאם 
 . העירייה וצרכיה האחרים

 . יהסבוק העירוני, אתר העירייסיוע בשיווק ופרסום במדיות הקיימות לרשות לרבות הפי .2.7.4

 יועץ הבטיחות מטעם המפיק. גידור מתחם התערוכה בהתאם להנחיות  .2.7.5

 .ניקיון של המתחם  שירותי גינון וגיזום במידת הצורך (גיזום דשא, ענפים, קוצים וכיו"ב ) .2.7.6

 רכבים לפי שיקול העירייה.  250של עד  הכשרת מתחם חניות  .2.7.7

 
כמפורט בהצעתו למכרז וזאת בגין כל  תמורת הזכות לעריכת התערוכה ישלם הזוכה לעירייה סך   .2.8

ימים טרם התערוכה וכתנאי    7-יום של תערוכה. תשלומי הזוכה לעירייה יועברו עד ולא יאוחר מ 
 לקיומה. 

,  זמנים  לוחות ,  העובדים  ורמת  עובדים  העסקת,   ביטוחים,  אחריות  לרבות,  ההתקשרות  תנאי   יתר .2.9
 . נספחיו  על  בהסכם מפורטים ' וכיו, תשלום תנאי

 

 תנאי סף  .3

 התנאים המצטברים הבאים:הדרישות ובכל  מי שעומד זה  להשתתף במכרז  םרשאי

, בהפקה או בעריכה  2021  –    2010  (בעצמו או באמצעות מפיק מטעמו) במהלך השניםבעל ניסיון   .3.1
ימי תערוכה    2של שתי תערוכות אגרוטק / תערוכות חקלאות מתקדמת בינלאומיות, בהיקף של  

 . לפחות בכל תערוכה כאמור

 . )1לפרט על ניסיונו במסמך א'( לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף 

 ₪.  500כש את מסמכי המכרז בסך של ר .3.2

 יש לצרף העתק של הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.להוכחת עמידה בתנאי סף זה 
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לעובד עירייה    לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קירבה .3.3
 . ו/או חבר מועצת העירייה

 .  )4מסמך א'( יש לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם  יל ם להשתתפות במכרז האמורים לעתנאיה את כל   המשתתףלא קיים 
לחלופין או  לפסול את הצעתו של המציע  והמוחלט,  דעתה הבלעדי  ולפי שיקול  בלבד  כי   ,זה  לבקש 

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 

 

 הצעת המשתתף:  .4

(המ .4.1 בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  יכונה  ההצעה  וגיש  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 
 .כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד  )"המציע"

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת   .4.2
  עלולים להביא לפסילת ההצעה בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  

 ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.  

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.3
 וכן בשולי כל עמוד.  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה  .5

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: 

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים   .5.1
 . )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו (-על

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 :1976  -ים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישור .5.3

ציבוריים אישור   .5.3.1 גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף 
 . 1976 -(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 . )2מסמך א'(חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  

ציבוריים,  .5.3.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  לבעלי  הולם  "ייצוג  בדבר  תצהיר 
מטעם    1976-התשל"ו  החתימה  מורשי  ידי  על  בנוסח חתום  כדין  ומאושר  המשתתף 

 . )3מסמך א'(

להלן (התכנית תנוקד במסגרת    ב'9.1תכנית תערוכה עקרונית בהתאם לקווים המנחים שבסעיף   .5.4
 בחינת ההצעות). 

 אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  העתק תעודת עוסק מורשה או  .5.5
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 . אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.6

 תעודת התאגדות של המשתתף.העתק  .5.7

של   .5.8 ההתאגדות  לסוג  הרלוונטי  התאגידים  רשם  בספרי  המשתתף  של  עדכני  נתונים  תדפיס 
 . המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים)

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז   .5.9
המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה    הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את 

לצורכי מכרז    ש שיידרהנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר  
 . או במסמך נפרד)  (מסמך ב') זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה

רשאית   לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  ולפי לא  בלבד  זה  מטעם  העירייה, 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים 
ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה  

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש  מבל
כאמור  להצעתו  במצורף  שהגיש  המסמכים  על  מסמכים  להוסיף  ו/או  להבהיר  ו/או  לפרט  מהמציע 
והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא  

 ידם, כאמור.-ידרש עלכל מסמך שי

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

₪    500  סך של  תמורת   באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרזאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .6.1
 . שלא יוחזרו בשום מקרה

לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית    בהתאם  את ההצעות המפורטות .6.2
רח' הרצל    שבלשכתבתיבת המכרזים   העירייה,  בבניין  העירייה,  יאוחר  ,  38מנכ"ל  יך  מתארלא 

 . על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה.  12:00 שעהב .2125.10

קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, שלא תתאפשר השתתפות במעמד פתיחת ההצעות  
לשדר את מעמד הפתיחה    (א) הדרכים הבאות:ובמקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי  

לשלוח את פרוטוקול הפתיחה למציעים אשר    (ב)  TEAM.או    ZOOMבאמצעים אלקטרוניים כגון  
 . יהיו מעוניינים בכך

ה  יש .6.3 שנציג  המכרזים,  לתיבת  המעטפות  הכנסת  לפני  המעטפה    עירייהלוודא  את  בשם  יחתים 
 ושעת המסירה.   עירייה,חותמת ה המקבל, 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90המחירים המוצעים ע"י המציע יהיו בתוקף לתקופה של   .6.4
יום נוספים    90העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    למכרז. (תשעים) 

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 בכתב למשתתפים.  העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה .6.5

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.6
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
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 הבהרות ושינויים  .7

כל אחד מהמציעים להפנות    12:00שעה    .2114.10    עד יום .7.1 שאלות הבהרה  לעירייה  יהיה רשאי 
הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי  בכתב. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ  

 נפרד ממסמכי המכרז. 

 :שלהלןמבנה ב ,בלבד ORDW פורמט   ייכתבו על השאלות   .7.2

הנספח  מס"ד או  המסמך 
מתייחסת  אליו 

 ההבהרה 

וסעיף  פרק 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

 

פרטי   את  למלא  הבהרה"  "שאלות  לחצן:  תחת  המכרז  בעמוד  להגיש  יש  השאלות  קובץ  את 
 המשתתף ולהעלות את הקובץ שם. 

פורמט  בבאופן,  מועד,  לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו ב  כי העירייה אינה חייבת לענותיודגש,   .7.3
 ובמבנה, המוכתבים לעיל. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.4
 תחייבנה את העירייה.  –בכתב 

 כן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.  .7.5

ותיקונים  העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים   .7.6
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או  

-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על - בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על
 . להצעתוידו 

 

 שמירת זכויות  .8

לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל   .8.1 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם   .8.2
 לתנאי ההסכם.  

 

 נת ההצעות בחי .9

 ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה יבחנו את ההצעות על פי הפרמטרים והקריטריונים הבאים: .9.1
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 ניקוד מירבי  אופן הבחינה  המדד מס"ד

מחיר    .א הצעת 
(תשלום  
 לעירייה) 

  לשלם   הציעו   שהמשתתפים  המחיר  הצעת  תיבחן 
- מ  פחות   לא  מקרה  ובכל  תערוכה   יום  כל  בגין   לעירייה

 "מ. מע כולל לאתערוכה  ליום  ₪  3,000

המשתתף אשר יציע את הסכום הגבוה ביותר יהא זכאי  
לניקוד    20-ל זכאים  יהיו  המשתתפים  ויתר  נקודות 

 הבאה.   לנוסחהיחסי אליו בהתאם  

ההצעה  הנבחנת 
ההצעה  הגבוהה  ביותר 

× 20 =  ציון 

20 

תכנית    .ב
תערוכה  
 עקרונית 

ועדת המכרזים ו/או ועדת משנה מטעמה תנקד את  
 התכנית העקרונית לתערוכה המוצעת. 

על המשתתפים לצרף להצעתם תכנית תערוכה  
עקרונית אשר תכלול לכל הפחות את הפרטים  

 הבאים: 

 הנושא/תת הנושא של התערוכה.  .1

 . ומטרות התערוכה התייחסות לקהל היעד .2

 מספר ימי התערוכה.  .3

 לו"ז לכל יום. .4

 כמות משתתפים פוטנציאלית בכל יום. .5

 פעילות/הרצאות/מצגות. שילוב של   .6

דומות   .7 לתערוכות  להמחשה  דוגמאות 
 שבוצעו/נערכו על ידו ו/או בשת"פ עימו. 

 הצגת מודל לתערוכה בינלאומית.   .8

של   בניקוד  תנוקד  כאמור  נקודות    40  –  1התכנית 
 בהתאם להתרשמות הועדה והיתכנות ביצוע התכנית. 

40 

נוסף    .ג ניסיון 
 תערוכות 

אגר תערוכת  ערך  /טקוכל  אשר  מתקדמת  חקלאות 
המשתתף מעבר לתערוכות הנדרשות בתנאי הסף תזכה  

 את המשתתף בניקוד כדלקמן:

 נקודות. 2.5תערוכה מקומית: 

 נקודות. 5תערוכה בינלאומית: 

 נקודות אפשריות.  20והכל עד 

20 

התרשמות    .ד
 כללית 

הצעתו,   מהמשתתף,  כללית  איכות  התרשמות 
 וכיו'. ניסיונו  ההמלצות,  

20 
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על המשתתף לצרף המלצות, פרופיל, פירוט ניסיון וכל 
ועל  עליו  להעיד  כדי  בו  שיש  סובר  שהוא  מסמך 

 ניסיונו.

 

ביותר המתקבל מהטבלה   .9.2 הגבוה  הניקוד  שקיבלה את  על ההצעה  ועדת המכרזים  ככלל תמליץ 
 שלעיל. 

תהא   .9.3 העירייה  שבידי  ככל  כי  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  המשתתף  מבלי  על  שלילית  המלצה 
ממזמין שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה לזמנו  

 לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו. 

הקבועים   .9.4 ההעדפות  כללי  פי  על  העירייה  תפעל  זהות,  יהיו  ביותר  הטובות  ההצעות  בו  במקרה 
לרבות העדפת עסק בשליטת אישה (רק במידה והוגשו    1987-ם), תשמ"חבתקנות העיריות (מכרזי

הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין). ככל שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת  
המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או  

כללי ההגרלה    –לשלב בין שתי האפשרויות כאמור)    לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז (או
 יועברו למשתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה.  

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .9.5
ת,  ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחר

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה    לגרום לפסילת ההצעה  יםעלול 
 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .9.6
 .בע ע"י ועדת המכרזיםאו לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייק

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .9.7
 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

או   .9.8 לדון בהצעת משתתף  ועדת המכרזים רשאית שלא  לעיל, תהא  לפגוע בכלליות האמור  מבלי 
יסוד סביר לחשוש   יש לה  ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  לפסלה אם  לב  שפעל בחוסר תום 

או   הימכרז,  הו ישכוונתו  שולל את  להוליך  ידי  ותה  על  או  במתכוון  שנעשו  שגיאות  ידי  על  עדה 
נושא המכרז או על הנחות  תכסיסים בלתי הוגנ ים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה)מו מי  (א עדת המכרזים  ו .9.9
ה המלא גם לאחר פתיחת  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  
 וכיו'.   מע"מ ודו"חות ניכויים

ניסיונו,   .9.10 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 
ניסיונה   ואת  המציע,  של  הפיננסית  יכולתו  וגופים  כישוריו,  מקומיות  רשויות  ושל  העירייה  של 

אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא  
 ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. 
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 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 . הבמכרז תודיע על כך העירייה לזוכ ה עם קביעת הזוכ .10.1

כל   .10.2 את  הזוכה  ימציא  כאמור,  במכרז  הזכייה  על  העירייה  בהודעת  נקוב  שיהיה  המועד  עד 
 המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.  

לעיל, תוך התקופה האמורה שם    10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .10.3
ציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו  ולרבות אם לא המ

מבלי לגרוע מכל זכות   וזאתמהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, 
רשאית   תהא  כן  הזוכה.  התחייבויות  של  זו  הפרה  נוכח  לזכותה  העומדים  נוספים  סעד  ו/או 

המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא העירייה במקרה זה להתקשר במושא  
-פי המכרז ו/או על - לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 פי כל דין.  

הזכייה   .10.4 בעקבות  מהתחייבויותיו  איזו  קיים  לא  שהזוכה  במקרה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
הבלעדי דעתה  שיקול  לפי  והעירייה,  העירייה  כאמור  תהא  הזכייה,  את  לבטל  שלא  החליטה   ,

₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום    1,000זכאית לסך של  
דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל    10.2המועד הנקוב בסעיף  

 האישורים.  

   במכרז באשר לאי זכייתם. העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים .10.5

 ידי העירייה.   - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .10.6

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את   .10.7
כל מקרה של  במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  

בנסיבות    סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה  

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 

 ביטול המכרז  .11

כרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז העירייה רשאית לצמצם את היקף המ .11.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו  

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

אך לא חייבת   –כי העירייה תהא רשאית בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת,  .11.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -

ו/או   .11.2.1 התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה 
או   במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  פתיחת  לאחר 

 ם.שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמי

פעלו   .11.2.2 ו/או  מחיר  הצעות  תיאמו  חלקם,  או  כולם  שהמציעים,  להניח  סביר  בסיס  יש 
 בניסיון ליצור הסדר כובל. 
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החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי   .11.3
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 איציק דנינו                    

  העירייה ראש
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 פרטי המשתתף  -) 1('מסמך א

 פרטים על המשתתף  .1

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף (כולל מיקוד): .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:   .1.8

 

 לתנאי הסף  3.1בהתאם לסעיף  –  פירוט ניסיון קודם .2

בהפקה או בעריכה של שתי תערוכות  2021 – 2020בעל ניסיון (בעצמו או באמצעות מפיק מטעמו) במהלך השנים 
 ימי תערוכה לפחות בכל תערוכה כאמור.   2תערוכות חקלאות מתקדמת בינלאומיות בהיקף של /אגרוטק

 1תערוכה מס'  –ניסיון  פירוט

 . ________________סוג התערוכה: _______________ 

 שם הגוף המזמין שעבורו בוצעה התערוכה: ___________________. 

 __. השנה בה התקיימה התערוכה: __________________ 

 משך התערוכה (בימים): _________________________. 

 איש קשר אצל המזמין ותפקידו: ___________________. 

 טלפון איש קשר: ______________________________. 

 2פירוט ניסיון תערוכה מס' 

 סוג התערוכה: _______________________________. 

 התערוכה: ___________________. שם הגוף המזמין שעבורו בוצעה 

 השנה בה התקיימה התערוכה: ____________________. 

 משך התערוכה (בימים): _________________________. 
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 איש קשר אצל המזמין ותפקידו: ___________________. 

 טלפון איש קשר: ______________________________. 

 

 איכות   מדדי .3

 3.1בתערוכות מעבר לנדרש בתנאי הסף  ון נוסף ניסי – 3 מס' מדד איכות

מעבר לתערוכות    2021  –  2010כל תערוכת אגרוטק/חקלאות מתקדמת אשר ערך המשתתף בין השנים  
 בניקוד כדלקמן: הנדרשות בתנאי הסף, תזכה את המשתתף 

 נקודות. 2.5תערוכה מקומית: 

 נקודות. 5תערוכה בינלאומית: 

 אפשריות. נקודות   20עד 

סוג  "דמס
 התערוכה

 הגוף שם
 המזמין

  קיום שנת
 התערוכה

  השנים בין
2010  - 2021 

ימי  ס'מ
 התערוכה

  קשר איש
 המזמין אצל

איש  טלפון
 קשר

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

          ______________ 

 המשתתףוחותמת  חתימת                       
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 תצהיר קיום דיני עבודה  –) 2מסמך א'(

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

  –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן   .1
"הגוף" או  לההמשתתף "  המבקש  הנני  ")  כי  מצהיר/ה  אני  אופקים.  עיריית  של  למכרז  הצעה  גיש 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

ובעל זיקה בתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2 ב לחוק עסקאות  2" כהגדרתם בסעיף  עבירה"   -" 
תנאי לעסקה עם    –"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  החוק"  -(להלן   1976  –גופים ציבוריים, התשל"ו  

 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין  2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  .3
או לפי    1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א  - חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  

) או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה  31.10.00, שנעבר לאחר יום  1987  -וק שכר מינימום, התשמ"ז ח
עבירה    -ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  2אליו (כהגדרתו בסעיף  

בר לאחר יום  , שנע1987  -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א
 ), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.00

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

                                                                                                ___________________ _ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            

 אישור

י, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  יהריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפנ 
____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  ברחוב ____________, מר/גב'  

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו  
 בפניי.

 

                  
________                                               __________________             __________________ 

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                               תאריך        
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –) 3מסמך א'(

_ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה  __________אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

(להלן   ע.מ. ___________   / ח.פ.  בשם ________________________  זה  תצהיר  נותן    –הנני 
מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת "). אני  הרשות(להלן: "  עיריית אופקים") המבקש להתקשר עם  הגוף"

 לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 אני מצהיר כדלקמן: 

(להלן: "חוק שוויון    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   �
 זכויות") לא חלות על הגוף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  �

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100יעסיק  ככל שהגוף מעסיק או  
לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף  9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –הצורך 
ל פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום מתחייב לפעול ע

 ההנחיות כאמור.  

והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד  של  למנהל הכללי  זה  מתצהיר  להעביר העתק  מתחייבים  אנו 
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

                     ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                  

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר  
שי, ולאחר שהזהרתיו  משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אי

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

 _________________    __________________ 

 מת עוה"דחותמת + חתי                                                               תאריך    
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 לחבר מועצה או לעובד רשות  רבהיתצהיר היעדר ק –) 4מסמך א'(

 לכבוד  

 אופקים  עיריית

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשותהנדון: 

 עיריית אופקים הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן : ],נוסח חדש[א׳ (א) לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, 

 רה, בן או בת, אח או אחות״. בן זוג, הו -״קרוב״ 

 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:  12כלל  .1.2

חבר מועצה  -״חבר מועצה״    ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
) (ב)  1(  1(ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף  או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו  

 ) (ב)״. 1( 2 -ו

 הקובע כי:  ש],נוסח חד[(א) לפקודת העיריות   174סעיף  .1.3

זוגו או -״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״. שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או   .2.1
 שותף.

אחוזים   .2.2 עשרה  על  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר  או  אין  בהונו 
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה   .2.4
 לא נכונה. 

 רטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפ .2.5

) לפקודת העיריות,  3א׳ (  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .2.6
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף   2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של  

 ת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א׳ (א) לפקוד 122

 __________________ 

 חתימת המציע        
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 הצהרת המשתתף   -מסמך ב' 
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מספר   אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  של עיריית אופקים   28/2021

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים  

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע  הוצאות ההמשפיעים על  

זו .2 בהצעתנו  הסתמכנו  ידי    לא  על  פה  בעל  שנעשו  כלשהם  הבטחות  או  אמירות  פרסומים,  מצגים,  על 
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי  העירייה  

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

העבודות   .3 לביצוע  הדרושים  והכישורים  ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעלי  אנו 
 מושא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .4
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור    המכרז

 מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.  

 את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.  לבצע  אנו מקבלים על עצמנו  .5

כי ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה   .6
 במפורש במסמך זה. 

 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .7

יום מהמועד  (תשעים)    90ותהא תקפה במשך    ,לתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינויב  נה הצעתנו זו הי .8
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  האחרון להגשת הצעות במכרז.  

, והכל  (תשעים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו  90
   כל דין. פי  -על פי המכרז ו/או -על  העירייהלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית מבלי 

חוזרת, כאמור  בסעיף  -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .9
 יניכם.  לב  מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם ,   1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג  3

  ביצוע   על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  שהוא  סוג  מכל,  חובה  תשלום,  היטל,  מס  כל  כי  לנו  מובהר  כן .10
  לנו   שיגיעו  מהסכומים  עירייהה  כה תנ,  כך  לצורך.  ידינו  על  וישולמו  עלינו  יחולו,  זה  חוזה  י"עפ   העבודות

 .לנו  תשלום תהווה לזכאי  אלו סכומים והעברת,  דין כל לפי לנכות  שעליה סכום כל

 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .11

מתחייבים   .12 אנו  תתקבל,  והצעתנו  ידכם,היה  על  לכך  שנידרש  במועד  המסמכים נ  כי  כל  את    מציא 
לרבות ההסכם, חתום כדין, והאישור על עריכת    ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו  והאישורים שעלי

 ביטוחים.  

נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים   .13 זו הרינו  בעצם הגשת הצעה 
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז    בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו. 
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 זו: נו צהרתאת משמעותה המלאה של הו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא

 

 מטעם המציע : החותמיםפרטי 

   _______________ ת.זשם פרטי ____________ משפחה_____________ 

   _______________ ת.זשם פרטי ____________ משפחה_____________ 

 

 חתימת המשתתף: _________________ 

 אישור עו"ד

") מאשר  המשתתף(להלן: "ח.פ./ע.מ ________________      ___________________עו"ד של  אני הח"מ
כי   ה"ה    י יבפנ מו  חת__________    יוםב בזה  זו  הצהרה  ;  על   ___________________

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על  בשם המשתתף________________  
ל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו והגשת מסמכי המכרז  פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף וע

 . לצורך מכרז זה וההתקשרות מכוחו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף

 _____________________                                                            __________________                     

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 חוזה התקשרות   - מסמך ג'  
 2021שנת  __ביום ______ לחודש   באופקים שנערך ונחתם

 

 -בין-

 עיריית אופקים

 ) העירייה"": (להלן

 ;אחדמצד             

 

 -לבין-

 ________________________ 

 ח.פ ____________________ 

 כתובת: ______________________ 

 ___________________  טלפון: ________________ פקס:

 ") המפיק" :להלן(

 ;מצד שני            

 

לקבלת זכות להפקה ועריכה של תערוכת אגרוטק שנתית    28/2021והעירייה פרסמה את מכרז מס'   הואיל 
 );המכרז(להלן: " בינלאומית במתחם ייעודי בעיר אופקים

  המפיקהגיש הצעה למכרז ובהתאם להמלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר, הצעת    והמפיק והואיל
 במכרז; הזוכההיא ההצעה  

 התקשרות זה המסדיר את יחסי הצדדים;וכחלק מתנאי המכרז נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם   והואיל

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 
 מבוא .1

 
 . ובחזקת תנאיו  חלק בלתי נפרד הימנו הזה מהוו להסכם המבוא .1.1

 
זה   הסכם בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הנוחות באות לצורך  סעיפיםהסכם והחלוקה ל ה  כותרות .1.2

 . לפיהן
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תשמ"א   .1.3 הפרשנות,  כחיקוק  1981  – חוק  ההסכם  את  רואים  פרשנות  לצורך  ההסכם.  על  יחול   ,

 כמשמעו בחוק הנ"ל.  
 

במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה על הנספחים   .1.4
 אשר יפורשו בהתאם. 

 
 ויקראו יחד עימו: הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם  .1.5

 
 . תחומי אחריות המפיק והוראות ביצוע כללי –נספח א'  .1.5.1
 הוראות ביטוח  – 'בנספח  .1.5.2
 ביטוחים  קיום אישור  – 1'בנספח  .1.5.3
 הוראות בטיחות.   –' גנספח  .1.5.4
 הצעת מחיר תשלום לעירייה.  –נספח ד'  .1.5.5

 
 
 :מהות ההתקשרות .2

 
בתמורה לקיום כלל התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, העירייה מעניקה למפיק   .2.1

בהתאם להצעתו    את הזכות להפקת תערוכת אגרוטק/חקלאות מתקדמת בינלאומית בעיר אופקים
 "). התערוכה(להלן: " במכרז

 
אחד האתרים  במתחם בבאיצטדיון העירוני בעיר אופקים או בפארק אופקים  התערוכה תתקיים   .2.2

העירייה תוכל לקבוע כי זהות    ").האתר(להלן: "לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.    –כאמור
בכל   –חודשים מראש לפחות  4האתר ומיקומו ישתנו לפי צרכיה ושיקול דעתה וזאת בהתראה של  

יוכל המפיק שלא    מקרה של שינוי מיקום האתר אשר לדעת המפיק יהא בו כדי לפגוע בתערוכה 
 לקיים את התערוכה.  

 
לערוך את    למפיק ניתנת הזכות והרשות,  המפיקבכפוף לזכויות העירייה ולקיום כלל התחייבויות   .2.3

 פעמים).  5שנים רצופות ( 5התערוכה משך 
 

לעירייה אם הוא מממש את   המפיקיודיע    ,ימים לאחר סיום התערוכה  90בתום כל תערוכה ועד  
 זכותו לקיום התערוכה גם בשנה שלאחר מכן.  

 
אם היא מסכימה להמשך קיום התערוכה ולמימוש זכותו (העירייה תוכל    מפיקהעירייה תודיע ל 

 להתנות את הסכמתה בתנאים או לסרב לבקשה). 
 

ייה תוכל לאפשר  בא ההסכם לכלל סיום והעירולא הודיע הזוכה במכרז על מימוש זכותו כאמור, י
לאחר/ים לקיים תערוכות דומות בעיר ו/או לפרסם מכרז חדש לקיום התערוכה כאמור ו/או לקיים  

 הכל לפי שיקול דעתה.   – כל תערוכה אחרת 

המזעריות    .2.4 לדרישות  ובהתאם  לתערוכה  ביחס  הנדרשות  הפעולות  כלל  לביצוע  אחראי  המפיק 
 (דרישות המינימום) שבנספח א'.

 
ו/או לאישורים שונים נדרשים ו/או לכל    ה ו/או לתכני   לתערוכהמובהר כי העירייה אינה אחראית   .2.5

 נושא אחר למעט אלו: 
 

העמדת האתר לרשות המפיק מספר ימים לפני התערוכה, במהלך ימי התערוכה ושני ימי   .2.5.1
 רוק התערוכה לאחר מכן. יפ
 

 מימון הפעולות הנדרשות).כולל בקבלת רישיון עסק (לא ככל שניתן סיוע  .2.5.2
 

העירוני .2.5.3 והשיטור  הפיקוח  אגף  באמצעות  באזור  האבטחה  מערך  ליכולת    עיבוי  בהתאם 
 . העירייה וצרכיה האחרים
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 . יסבוק העירוני, אתר העירייהיסיוע בשיווק ופרסום במדיות הקיימות לרשות לרבות הפ .2.5.4

 
 יועץ הבטיחות מטעם המפיק. ת גידור מתחם התערוכה בהתאם להנחיו .2.5.5

 
 ניקיון של המתחם, שירותי גינון וגיזום במידת הצורך (גיזום דשא, ענפים, קוצים וכיוב').  .2.5.6

 
 רכבים לפי שיקול העירייה.   250הכשרת מתחם חניות של עד   .2.5.7

 
 

תמורת הזכות לעריכת התערוכה באתר ישלם המפיק לעירייה סך כמפורט בנספח ד' להסכם זה   .2.6
 וזאת בגין כל יום של תערוכה. 

 
 ימים טרם התערוכה וכתנאי לקיומה.  7-תשלומי המפיק לעירייה יועברו עד ולא יאוחר מ

 
 

 המפיק   הצהרות .3
 

 :בזאת כדלקמן מצהיר המפיק
 

והוא מצהיר בזאת כי    הקמת ועריכת התערוכה בוכהגדרתו לעיל, את אפשרויות    האתרכי בדק את   .3.1
ו/או מצג    האתר ו/או אי התאמה  מתאים למטרותיו, והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר פגם 
 קודם.

 
להקמה ועריכת  כי קיבל את כל ההסברים הדרושים לו, וערך את כל הבדיקות הדרושות בכל הקשור   .3.2

ו/או מי מטעמה כל תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין    העירייה א תהיינה לו כלפי  , ואין ולהתערוכה
  שהוא בכל עניין הקשור לאמור לעיל או נובע ממנו, בין אם ערך את הבדיקות ובין אם לאו.

 
את   .3.3 לקיים  המתאימה  וההרשאה  הזכויות  בעל  הינו  ההיתרים    התערוכהכי  כל  את  קיבל  וכי 

 הנדרשים לכך מכל גורם שהוא.
 

כי אין כל הגבלה חוקית או אחרת ואין כל איסור ו/או מניעה ו/או דרישה לאישור ו/או להסכמה,   .3.4
 בין בדין, בין בהסכם ובין בכל דרך אחרת, להתקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו על פיו.

 
ן ניתן  כי אכ  העירייהכי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה, משום התחייבות ו/או אישור מצד   .3.5

הבדיקות   כל  את  לערוך  צורך  ו/או  חובה  מכל  לשחררו  כדי  ו/או  בהסכם  האמור  כל  את  לבצע 
גורם   מכל  אישור  או  היתר,  רישיון,  לקבל  ו/או מהצורך  המוסמכות  כל הרשויות  הדרושות אצל 

 מוסמך. 
 

כל התחייבות אחרת והוא    העירייה , לא חלה על  לעיל  2.5המפורט בסעיף  ידוע לו כי מלבד העמדת   .3.6
על פי כל דין, באופן עצמאי, על    התערוכהמסכים לתנאי ההסכם והבין כי עליו להפיק ולקיים את  

 מצב האתר חשבונו לרבות עריכת ביטוחים מתאימים, ביצוע התאמות מאושרות מראש והשבת  
  .העירייהלקדמותו הכל לשביעות רצון 

 
 

 רשות השימוש  .4
 

בתנאים הקבועים בהסכם    התערוכהלצורך קיום    באתראת רשות השימוש  מעניקה למפיק    העירייה  .4.1
 זה על נספחיו. 

 
  ימים טרם התערוכה,   14המפיק,  לטובת    האתר את    העירייהתעמיד    התערוכה עצמהבנוסף למועד   .4.2

 .התערוכהלצורך ביצוע הכנות לקראת  
 

ידי   .4.3 על  מראש  יאושרו  הפירוק  עבודות  ההתאמה/הקמה,  עבודות  לרבות  העבודות    העירייה כל 
 ויתואמו עימה בזמן אמת. 
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צורה, .4.4 בשום  תכלול  לא  מיניים    התערוכה  תכנים  כוללים  יש  ואשר  "סמים"  המעודדים  תכנים 
הזכות    שומרת לעצמה את  העירייההעלולים לפגוע ברגשות הציבור או הכוללים צריכת אלכוהול.  

לפי שיקול דעתה   את ההסכםלבטל   יתברר לה,  משום    ה ו/או בקיומ  תערוכהבלעדי שיש בהאם 
 או חלקים ממנו מנוגדים לדין.  תערוכהפגיעה ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור ו/או שה

 
 

ניקיון    המפיק יהא אחראי .4.5 בכל זמן רשות השימוש ועליו להחזיר את האתר לקדמותו    האתרעל 
  כשהוא נקי מכל לכלוך בתום התערוכה.

 
יהיו אחראים  ככל שיהא צורך בסדרנים/מאבטחים/בודקים אלו יועמדו על ידי המפיק ועל חשבונו ו .4.6

 .  תערוכהלשמירת הסדר, כניסת הקהל ויציאתו לפני ובמהלך ה 
 

  על המפיק יהא להקפיד על כל הנחיה/צו/הוראה של העירייה ו/או משרד הבריאות ו/או משטרת .4.7
אם    –ישראל ו/או כל גוף מוסמך אחר ביחס לקהל ו/או לתערוכה ו/או למגבלות שונות שיטילו אלו  

 יטילו. 
 
 

 התערוכה מתקני  .5
 

יועץ הבטיחות   התערוכהכל מתקני   .5.1 ויוצבו בהתאם להנחיות    של המפיק ומשטרת ישראל   יוקמו 
 .המפיקבהתאם למפורט בתוכנית הבטיחות, שהוכנה על ידי מהנדס בטיחות מטעם  

 
ו/או כל תקן מקצועי אחר    התערוכהכל מתקני   .5.2 (ככל וקיימים)  יהיו בעלי תו תקן ישראלי רשמי 

 ), סמוך למועד התקנתם. המפיקויבדקו על ידי יועץ בטיחות מוסמך (על חשבון 
 
 

  יוצריםרישיונות, היתרים וזכויות  .6
 
 

כל דין בכל הקשור    מפיק ה .6.1 , לרבות אך לא רק הוראות חוק רישוי  לתערוכהימלא אחר הוראות 
עסקים ותקנותיו, חוק למניעת מפגעים ותקנותיו, חוק למניעת עישון במקומות ציבורים והחשיפה  

דרים  , חוק זכויות מבצעים ומש1911על תקנותיו, חוק זכות יוצרים תשי"ג    1983  -לעישון התשנ"ג
 , חוקי עזר עירוניים, תקנות, צווים וכו'. 1984   -התשמ"ד 

 
 . התערוכהמתחייב לשמור ולקיים את כל סדרי ההנגשה הנדרשים על פי דין, במסגרת   מפיקה .6.2

 
בפיקוח של מהנדס בטיחות, מהנדס קונסטרוקציה וחשמלאי    התערוכהיקים את כל מתקני    מפיקה .6.3

והשלמת הקמת מתקני    לתערוכה, לאחר השלמת ההכנות  לעירייה לפי דרישהבודק מטעמו, וימציא  
ל   התערוכה קהל  כניסת  הקונסטרוקציה  תערוכהולפני  הבטיחות,  ממהנדס  בכתב  אישור   ,
  שהקים. התערוכה על תקינות ובטיחות כל מתקני   והחשמל

 
שיימצאו   .6.4 והמתקנים  הציוד  את  בדק  כי  המהנדס  יאשר  יציבים  באתר  באישור  תקינים,  הם  וכי 

  ובטוחים לשימוש.
 

מתחייב להסדיר עם אקו"ם ו/או הפדרציות למוסיקה השונות ו/או כל ארגון זכויות יוצרים    מפיקה
ישיון להשמעת  , לרבות תשלום וקבלת ר תערוכהאחר את כל העניינים הקשורים לזכויות היוצרים ב

ה לעריכת  עובר  דין,  פי  על  מוגנות  אלה  תערוכהיצירות  גופים  יפנו  לעיל,  האמור  ולמרות  היה   .
  מפיקבגין תשלום עבור שימוש ביצירות מוגנות בניגוד לדין, ישפה ה  לעירייהבדרישה ו/או תביעה  

 . תערוכהב בגין כל תשלום אותו תידרש לשלם ו/או בו תחויב בגין שימוש כאמור  העירייהאת 
 
 

במספר    מפיקה .6.5 במועדים  בשכר,  שוטרים  העסקת  ישראל  משטרת  עם  להסדיר  לדאוג  מתחייב 
 ובמקומות כפי שיידרש על ידי משטרת ישראל, וזאת על חשבונו ובאחריותו. 

 
 

לנוכחותם    מפיקה .6.6 לדאוג  ע"מ  למד"א  לפנות  בהתאם   בתערוכהידאג  כנדרש  וניידת  ציוד  לרבות 
  .תערוכהלאופי ה
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 מעביד העדר יחסי עובד  .7
 

מי מעובדיו ו/או  בין המפיק ו/או    ליצורמצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי    המפיק  .7.1
  התערוכה ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהגופים ו/או האנשים עמם יתקשר בקשר להפקת    מי מטעמו  

 הסכם זה. ב השירותיםמעביד בכל הנוגע למתן -יחסי עובדו/או העיריה  העירייהלבין  ובכלל, 
 

  שיועסקו על ידו  מיאחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או    ימלא  המפיק .7.2
כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב, בין אם הסכם קיבוצי או   לפיבביצוע השירותים לפי הסכם זה, 

ים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים  כל התשלומים הסוציאלי   ביצועהסכם אחר, לרבות  
חייב   חוק.    בניכויים שמעביד  פי  כן,  על  נופל משכר    המפיקישלם  כמו  שאינו  הוגן,  שכר  לעובדיו 

 . המינימום
 

, וכן לכל ספקי המשנה מטעמו, כי הינם עובדים ומועסקים  ובעתידבהווה   ויודיע לכל עובדי   המפיק  .7.3
 . העירייה ו/או העיריה ו/או של ספקי המשנה, ואינם עובדי המפיקבמסגרת הארגונים של 

 
 

ו/או    העירייהשל עובדים אצל    זכויותתהיינה למפיק ו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה    לא .7.4
הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם    או/ו והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי    העירי ה

 מכל סיבה שהיא. הפסקתוזה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או 
 

מעביד בין המשרד  -אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובדב  ובהר ומוסכם, כימ .7.5
מוכה במחצית  לבין העירייה, אזי המפיק מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב בהסכם זה תהיה נ

מהקבוע בהסכם, והמפיק מתחייב להשיב לעירייה מחצית מהתמורה ששולמה לו, ובאם לא שולמה  
 תהיה העירייה רשאית לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים, אם מגיעים, למפיק.  –
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפיק מתחייב לשפות את העירייה, וזאת על פי דרישה ראשונה, בגין   .7.6
מעביד בין המפיק לבין העירייה,  -ה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובדכל תביע

 לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. 
 

  
 בנזיקין לנזקים ושיפוי אחריות .8
 

 תהא כשל "בעל האירוע" על כל המשתמע מכך.  בכל הנוגע לתערוכה המפיק אחריות  .8.1
 

. המפיק  התערוכההמפיק הינו האחראי הבלעדי על הפקת, עריכת וניהול  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .8.2
ו/או לצד    הו/או למי מטעמ   לעירייה  יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  

מעשה או מחדל של המפיק ו/או מי מטעמו ו/או  ביצוע הסכם זה ו/או משלישי כלשהו כתוצאה מ
 ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות המפיק על פי הסכם זה. 

 
כי    המפיק .8.3 לו  ידוע  כי  בזאת  מי    העירייה מצהיר  כלשהי    מטעמהו/או  בצורה  לא תהיה אחראית 

על פי הסכם זה ומתחייב לפצות ולשפות    השירותיםטעמו בשל מתן  לנזקים שיגרמו לו ו/או למי מ
מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או דרישה, מכל   וא /ו  העירייהאת 

עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמה, לרבות ההוצאות המשפטיות  
תודיע בכתב למפיק על דבר התביעה ו/או  שהעירייה  כפוף לכך  ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם, והכל ב

 הדרישה כאמור ותאפשר לו להשתלב  בהליכי ההגנה כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור.
 

לנזקים לגוף    המפיק אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנה .8.4
ו/או   עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שייגרמו  לרכוש  קיום  ו/או  בעקיפין,  או  במישרין  עם,  בקשר 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה 
 
 
 ביטוחים .9

 
 .1כמפורט בנספח ב' ובנספח ב' 
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  סודיות .10
 

ו/או למי   וו/או לעובדי  ו או אשר יגיעו לידי/ ו   ושמידע ומסמכים אשר בידי   ו מצהיר כי ידוע ל  המפיק  .10.1
מתחייב  וא  הינם סודיים וה  םהסכם זה ו/או בקשר עמ  פיעל    ותוך כדי ביצוע התחייבויותי ו  מטעמ

בסוד   כאמור  מידע  כל  על  עובדי  ולהביאלשמור  לידיעת  זה  עבודות    וסעיף  בביצוע  המועסקים 
 הקשורות בהסכם זה.  

 
בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו    ול כל מסמך שנמסר    לעירייה   שיבהמפיק מתחייב לה .10.2

 לצורך הסכם זה.  
 

המידע והמסמכים הכרוכים    סודיותישמרו על  ידו  וכל עובד המועסק על    ואכי המתחייב    המפיק .10.3
מתחייב לשמור בסוד  ו  לפי הסכם זה  מטעמושיגיעו לידיו ו/או למי    ובביצוע השירותים שהגיעו א 

ו/או    ואלישהגיעה    או   גיעכל אדם כל ידיעה שת  לידיעתולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא  
מעובדי מטעמ  ולמי  למי  השירותים    וו/או  ביצוע  לאחר  עקב  או  בטרם  ההסכם.  במהלך,  תקופת 

 , ככל שתהא כזו.  ההסכםהמפיק מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת 
 

תהיה התנגדות ו/או השגות על המשך    ישראלו/או למשטרת    ולעירייהשיועסק על ידי המפיק,    גורם .10.4
 , לא יועסק על ידי המפיק.  העסקתו

 
לחוק    118לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  התחייבויותיו  כי אי מילוי    בזאת  מצהיר  המפיק  .10.5

 .  ולידיעת עובדי זהסעיף  הוראותוכי יביא הוראות החוק ו 1977  – ז, התשל"העונשין
 
 

 
 התערוכה ביטול .11

 
ו/או .11.1 ייחשב כהפרת    איחור  זה לא  ידי    ההסכםאי קיום הוראה מהוראת הסכם  על  נגרם  כל  אם 

פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת הצדדים, לרבות, שביתות, הפרות סדר, מרי אזרחי, מלחמה,  
מבצע צבאי, מגיפות, מחלות, חרם, מרד, אירועי טרור ומעצרים, אבל לאומי, הצפה, רעידת אדמה  

יודיע  , וזאת בתנאי שהצד המפר  התערוכהוניים אשר אינם מאפשרים את קיום  ותנאי מזג אויר קיצ 
 ו על האירוע של כוח עליון.  המיד למשנ 

 
כאמור לא    התערוכהאו סיבה אחרת בלתי צפויה, ביטול  /ככל שהאירוע יבוטל מפאת כח עליון ו .11.2

 מהעירייה ו/או ממי מטעמה. יזכה את המפיק ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או פיצויים
 

אשר יאפשרו את ביטול   מתאימותיקבע בהסכמים בינו לבין ספקי המשנה מטעמו הוראות  המפיק .11.3
לא תישא בכל תשלום    והעירייה, כאמור לעיל  ונסיבות אחרות  ההתקשרויות במקרים של כוח עליון

מחמת    התערוכהטול  עם ספקי משנה כתוצאה מבי  יוהתקשרויות  בשלעבור הוצאות שנגרמו למפיק  
 כוח עליון.  

 
 אריך אחר מזה שבוטל. תהצדדים יוכלו לקבוע את קיום התערוכה ב .11.4

 
 
 

 
 הסבת ההסכם   איסור .12

 
הסכם זה, כולם או מקצתם לכל צד   פיאינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על    המפיק .12.1

 ובכתב.   מראש  העירייהשלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת  
 

 זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. סעיףמסירה או העברה בניגוד להוראות  כל .12.2
 

 בשעבוד כלשהו. אסורותשל המפיק לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן,  זכויותיו .12.3
 

העירייה תוכל להסב הסכם זה וזכויותיה על פיו לגופים הקשורים אליה לרבות תאגידים מקומיים   .12.4
 בבעלותה ללא צורך בהסכמה או אישור של המפיק. 
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 ותרופות  הפרה .13
 

  ימים   2תוך  ולא תיקן ההפרה    יסודיתהמפיק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא    הפר .13.1
זכאית לבטל הסכם זה לאלתר, זאת בנוסף   העירייהתהא  העירייה לאחר שקיבל דרישה לכך מאת 

 פי כל דין.  ועללכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה 
 

פיק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יגרעו  את המ   ישחררוגביית פיצויים בכל דרך אחרת לא   .13.2
ו/או לפעול בכל    גורם אחרההתקשרות עם המפיק ולהתקשר עם    אתלבטל    העירייהמזכותה של  

 . הדעת דרך אחרת על פי שיקול 
 

, ישא המפיק לבדו בכל נזקיו כתוצאה מביטול ההסכם,  המפיקל  שיסודית    הההסכם בשל הפר   בוטל .13.3
 חתומות כלפי צדדים שלישיים.  ה  מהתחייבויותיולרבות הוצאותיו הנובעות 

 
"  לצרכי .13.4 זה  חוזה),    בחוקכמשמעה    תוגדריסודית"    הפרה הסכם  הפרת  בשל  (תרופות  החוזים 

 :הבאיםוכן בכל אחד מן המקרים  1970- אהתשל"
 

 ידי המפיק;  עלמידע מהותי  גילוי  אי .13.4.1
 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-של אי גילוי .13.4.2
כונס נכסים זמני או    שמונהנכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או    המפיק  .13.4.3

 ; למפיקקבוע לרכושן או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע 
קב כי ע ותוך מתן הודעה מוקדמת למפיק,  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,  לעירייהיתברר    אם .13.4.4

 המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.  יהיההוראות שבדין  
מטעמו   .13.4.5 מי  ו/או  המפיק  של  מחדליו  ו/או  ממעשיו  כתוצאה  יכול  התערוכהאם    הלא 

 להתקיים באופן סביר  ובטוח. 
 המפיק הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  אם .13.4.6
 

 
 

 :  כללי .14
 

ונחתם על ידי מורשי חתימה של    בכתבשינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך    כל .14.1
 . שני הצדדים

 
, יראו את הדרישות החלות  נספחיומקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין    בכל .14.2

 על המפיק כמצטברות. 
 

זה    סמכות .14.3 בבאר  לבית המשפט המוסמך    נתונההשיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם 
 .שבע

 
הדבר לויתורו על זכויותיו    ייחשבמי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא    אם .14.4

 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות. 
 

 . דיםהצדהודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות   כל .14.5
 

שעות    72נתקבלו על ידי הנמען תוך    כאילו יחשבו    ל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"  כל .14.6
 . דברמתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של 

 
שעות, אם    24בתוך    לתעודתההודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה    כל .14.7

מכשיר   אישור  ונתקבל  הרגיל,  העסקים  יום  במהלך  התקינה    הפקסימיליהשוגרה  להעברתה 
 בשלמותה. 
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 באו הצדדים על החתום ולראיה
 

 _________________    _________________ 
 המפיק                   העירייה 
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 הוראות ביצוע כלליות  –נספח א' 

 
כלל הפעולות הנדרשות לצורך הוצאת התערוכה אל הפועל וקיומה לרבות (אך לא  יהא אחראי על  המפיק  

 רק):

 קבלת כלל האישורים והרישיונות הנדרשים לתערוכה. .1.1

 וי אש/ משרד הבריאות וכיו'. ב ביצוע כלל התיאומים הנדרשים עם העירייה/משטרת ישראל/ כי .1.2

ו/או שיח .1.3 הוראות הדין, הכללים, הצווים החלים  כלל  על  ולו על התערוכה מכלל הגופים  שמירה 
 המוסמכים.

 רכישת/השכרת/העמדת כלל הציוד הנדרש לצורך קיומה של התערוכה.  .1.4

 העסקת כ"א מתאים ובעלי מקצוע מתאימים.  .1.5

 . הובסיומ  התערוכההקמות ופירוקים באתר בתחילת    .1.6

 שירותים, מים, ניקוז. , גז,  דוכנים/, מערכות הגברה וכריזה, ביתנים טתאורה, במות, שילואחריות ל .1.7

 .תיאום לוגיסטי וטכני .1.8

 פרסום במדיות השונות לשק"ד הזוכה (יש לוודא כי שם העירייה ולוגו העירייה מופיע בכל פרסום). .1.9

 העסקת יועץ בטיחות ועריכת נספח בטיחות לתערוכה (תנאי לקבלת רישיון עסק).  .1.10

 ה. ופירוק  התערוכהמהלך בבעיות שמתעוררות בזמן ההקמה,   ןמציאת ופתרו .1.11

 גיוס חסויות.  .1.12

יוני בשנה כאשר המועד המדויק יסוכם בין העירייה לזוכה במכרז   –ערך בין החודשים אפריל  יהתערוכה ת
 בכל שנה. 

 משך זמן התערוכה (בימים) יהא כמפורט בהצעת המפיק. 
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 דרישות ביטוח –נספח ב' 

לידי   להמציא  המפיק  הרצל  על  מרחוב  קשורות,  עמותות  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  אופקים  , 38עיריית 
,  בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה ") אישור קיום ביטוחים (אק"ב)  מבקש האישור(להלן "אופקים  

 הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: 
 

 ביטוח רכוש  א.
וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של המפיק, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים  

נזקי טבע   ),316(המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 
ידי כלי טיס, שביתות,  -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על  ),313(

מוסכם כי המפיק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או   ).314(פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה 
 בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 

 
 ישיביטוח אחריות כלפי צד של .ב

.    לכיסוי אחריותו של המפיק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות  1
 ).  322((ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,   .2.1

 במשקה המוגש ככיבוד במקום, כל דבר מזיק במאכל או  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,   .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין   .2.4

 בעת קרות מקרה הביטוח,   
 ) 307(חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   .2.5
 ). 315(תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי   .2.6

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו   .3
 . )321) (304) (302(נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 . )309( הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . )328(שור או עבורו  ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האי .5
 ). 329(רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  5,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח אחריות מקצועית   .ג
לכיסוי אחריותו של המפיק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם   .1

לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי  
 מקצועי של המפיק ו/או עובדיו. 

 .   כיסוי לאחריותו של המפיק בגין מי מטעמו .2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  .3

 . )301( אובדן מסמכים  .3.1
 .)327( אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  .3.2
 .  )303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ( .3.3
 .  )325( מרמה ואי יושר של עובדים   .3.4
 . )326(פגיעה בפרטיות   .3.5

לבין המפיק     .4 האישור  בין מבקש  ההסכם  מיום חתימת  רטרואקטיבית  תחולה  בעל  הינו  הביטוח 
 ) ."התאריך הרטרואקטיבי"(להלן: 

 . )309( כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח  .5
 ).332(חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .6
בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של    הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור .7

 .  )321) (304(המפיק  
 ). 328(האישור או עבורו   ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש .8
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  1,000,000. -גבולות האחריות:  .9

 
 ביטוח חבות מעבידים (נדרש רק במידה והמתכנן מעסיק עובדים)  ד.

 לכיסוי חבות המפיק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.   .1
 בדבר:הביטוח אינו כולל הגבלה  .2

 עבודות בגובה ובעומק,    .2.1
 פיתיונות ורעלים,   .2.2
 העסקת נוער כחוק,   .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  .2.4
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 ).319( האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי המפיק מבקש  .3
 ). 328(ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . )309( הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 ה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ למקר ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 כללי לכל הביטוחים  ה.
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים   .1

ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול  
 ₪. 500,000-אחריות שלא יפחת מ 

ר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או  על מבטחי המפיק לאש .2
 איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף   .3
 לזכויות המבטח עפ"י דין. 

יום למבקש    30ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  ביטול הביטוחים הנ" .4
 האישור, בדואר רשום.  

 
   לתשומת לב המפיק ומבטחיו:

י הממונה על  על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"
שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של המפיק באק"ב של המפיק. בדרישה שלא מופיע  

קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של  
 המפיק (הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח).

 

ע"פ   הביטוחים,  קיום  אישור  את  להעביר  הבא,  יש  בעמוד  בטבלה  הנוסח 
 לחתימת מבטחי המפיק, בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל. 
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 נוסח אישור קיום ביטוחים  – 1נספח ב'
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 הוראות בטיחות  –נספח ג' 

  תערוכה מתן שירותי הפקת  ") מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת  העירייהלהלן " אופקים ( הואיל ועיריית  
על פי כל דרישות    מקיים את התחייבויותיו")  מפיק"ה  ") ולוודא כי _______________ (להלןשירותים ה "  ( להלן:

 .לרבות הוא וכל קבלן משנה ו/או נותן שירותים ו/או בעל מקצוע מטעמו אלו לשירותיםדיני וכללי הבטיחות הנוגעים  
 

 מצהיר ומתחייב כלפי העירייה כדקלמן: מפיקלפיכך וה
 

 :בזאת כימצהיר  מפיקה  .1
בבטיחות, לרבות כוח    מתן השירותיםהוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם   .1.1

 אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד כלים וכל הנדרש לביצוע העבודות.
 אלו.  שירותיםכי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על  .1.2
הבטיחות   .1.3 בסיכוני  בטיפול  מנוסה  הוא  השירותים  כי  מתן  הקיימים  במסגרת  הסיכונים  את  בדק  וכי 

וכי יש לו ולעובדי הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלו וכי ברשותו כל ציוד      םבאתרי
הבטיחות המתאים לביצוע העבודה תוך אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי העירייה ועוברי 

כי יש לו   ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם   מפיקאורח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר ה
 .מתן השירותיםסיכונים ונושאי בטיחות הכרוכים ב

בעב  .1.4 מטעמו  המועסקים  לשם  העובדים  הנדרשים  הבטיחות  בנוהלי  בקיאים  המתוארות  מתן ודות 
 . השירותים

 
 מתחייב בזאת:  מפיקה .2

ודיני הבטיחות החלים על  .2.1 ינהגו על פי כל החוקים, התקנות  ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו,  שהוא 
 .מתן השירותיםעבודות אלו, על כל פרטיהם, בעת 

תו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה בהתאם  להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את עבוד .2.2
ומתחייב לשאת באחריות מלאה שירותים    םלהוראות דיני הבטיחות, החוקים והתקנות הנוגעים לאות

במהלך   אלו  מהוראות  איזה  על  כאמור  עובד  כל  של  עבירה  לכל  השירותים ובלעדית  פוטר   מתן  והוא 
 ידו או על ידי כל מי שפועל מטעמו.  העירייה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על

הספציפיים המפורטים  .2.3 העבודה  לסוגי  ושהוכשרו  בלבד  ומנוסים  מיומנים  מקצועיים,  עובדים  להעסיק 
 במסמכי המכרז ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים הייחודיים לעבודות אלו. 

ים בעבודתם. ולנקוט לספק לעובדים מטעמו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרש .2.4
לרבות הקמת גדרות ומעקי ביטחון, סימון   מתן השירותיםבכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת  

ביום בסרטים זוהרים ובלילה על ידי הצבת תאורה, הנחת שלטי אזהרה והכוונה והקמת אמצעי   םאתריה
 ותעלות ללא כיסוי, גידור ושילוט. מעבר מוגנים באזור  העבודה ולהימנע השארת פתחים, בורות, חפירות  

על פי המכרז ומאשר בזאת כי כל הוראה    מתן השירותיםלמנות מנהל מטעמו, אשר יימצא באתר בכל עת   .2.5
 עצמו. מפיק, באתר תחשב לכל דבר ועניין כאילו ניתנה למפיקאו הודעה שתינתן למנהל מטעמו של ה

 
 ב: מתחיי מפיקלעיל ה 2בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3

גלויה,   –אלו, על נקיטת אמצעי בטיחות מוגברים  בעבודות באש    מתן שירותיםלהקפיד, מכוח מומחיותו ב .3.1
המחוייבים   הזהירות  אמצעי  כל  נקיטת  תוך  חשמל  קווי  בקרבת  או  חשמל  בעבודות  בגובה,  בעבודות 

(עבודו בעבודה  הבטיחות  תקנות  ובמיוחד  תקנות  חוקים,  להוראות,  בהתאם   אלו  בניה) בעבודות  ת 
תש"ל    1988התשמ"ח   חדש  נוסח  בעבודה  בטיחות  פקודת  הזהירות   1970- וכן  אמצעי  וכן  עזר  וחוקי 

 אלו. שירותיםהנהוגים והמקובלים ב
לוודא  כי בכל עבודה הנחשבת כעבודה בגובה תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי בטיחות באופן מדויק   .3.2

ותקנות   חוקי  כל  פי  על  הוקפדני  לתחום  הרלוונטיים  בגובה   שירותיםהבטיחות  לעבודות  ובמיוחד 
התשס"ז    ( בגובה  עבודה  בעבודה(  הבטיחות  תקנות  בעבודה.  הבטיחות  בפקודת    2007  –כמשמעותה 

 ככתובה וכלשונה. 
עגורנאים מפעילי מכונות הרמה  .3.3 ותקנותיו, תקנות הבטיחות בעבודה  לפי חוק החשמל  ולעבוד  להקפיד 

 ואתתים.
נשוא מכרז זה.    שירותיםלבצע במועד בדיקות לכל ציוד הרמה שבבעלותו ו/או שיופעלו על ידו לצורך ה .3.4

אחראי  יהיה  בלבד  והוא  הרמה,  לציוד  הנוגעות  ותקנותיה  בעבודה  הבטיחות  פקודת  דרישות  כל  לפי 
 לתקינות הציוד ולהפעילו רק בעזרת עובדים מיומנים שעברו הכשרה מתאימה.

ל עובדים בגובה בקווי חשמל, לנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלותם למנוע כל מגע ש .3.5
 ותוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל. 

פחת)   .3.6 (רילי/מפסק  דלף  לזרם  מפסק  דרך  ייעשה  מטלטלים  חשמליים,  במכשירים  השימוש  כי  להקפיד 
ותקנות החשמל  וחוק  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  וציוד ובהתאם  חשמליים  עבודה  כלי  תיקון  כי  וכן  יו 

ידי חשמלאי מוסמך. ה ייעשה על  מתחייב גם כי המכשירים החשמליים המטלטלים יהיו   מפיקחשמלי 
 תקינים ותקניים בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.

ת קרקעיות  להקפיד  כי עבודות חפירה קידוח וכו' יבוצעו באופן שימנע פגיעה בכבלי חשמל או במערכות ת .3.7
של   התחשמלותם  למניעת  מתאים  ציוד  ולספק  הרלוונטיים  הבטיחות  דיני  על  הקפדה  ותוך  אחרות 
העובדים, ולוודא הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל ותוך הקפדה על דיני הבטיחות  

 הרלוונטיים. 
דלקים על סוגיהם השונים    מנים,להקפיד כי כל עבודה בחומרים מסוכנים כגון חומרי הדברה וניקיון ,ש .3.8

תבוצע בהתאם ותוך הקפדה על כל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטית לחומרים אלה ובעיקר 
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( עובדים בחומרי הדברה ) התשכ"ד   ( גיהות   1964תקנות הבטיחות בעבודה  ותקנות הבטיחות בעבודה 
 . 1992יים וקרבטים ) התשנ"ג תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגנ

אישי)  .3.9 מגן  (ציוד  בעבודה  הבטיחות  בתקנות  הנדרש  האישי  המגן  ציוד  כל  את  מטעמו  לעובדים  לספק 
 לצורך ביצוע  עבודות ותהליכי עבודה בהתאם לעניין.  1997התשנ"ז 

רכבי .3.10 ידי  על  דרכים  בצדי  בהם  פגיעה  למניעת  ואמצעים  אזהרה  אמצעי  לעובדיו  ולספק  צעדים  ם נקוט 
 עוברים. 

הדריך את כל העובדים מטעמו, בין עובדיו ובין אחרים לרבות  קבלני משנה, ספקים, נציגים ועובדיהם   .3.11
 1999בהתאם להוראות תקנות  חוק  ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט  

 במסגרת המכרז. שירותיםולוודא קיום הדרכות והסמכות ספציפיות ל
 

 להקפיד על המפורט להלן:  מפיקאמור לעיל מתחייב הבנוסף ל .4
על    מתן השירותיםלהכין דפי הדרכה לעובדיו המכילים את כל האזהרות והסיכונים הכרוכים ב  מפיקעל ה .4.1

עובד חדש מטעמו במסגרת   לכל  דפי הדרכה אלו  חלוקת  ולוודא  זה,    השירותיםפי המכרז  חוזה  פי  על 
 ולהחתימו על המסמך. 

השאיר ציוד ללא השגחה ונקיטת כל האמצעים העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה מודגש כי אין ל .4.2
 בבני אדם.

 לפעול בהתאם ולפי הנחיות כוחות הביטחון, כוחות ההצלה, ומשטרת ישראל והוראות כל דין.  .4.3
- באש גלויה, בדיסק חיתוך, או להשחזה לצורך עבודות שונות  מפיקבמידה ובמסגרת עבודתו ישתמש ה .4.4

 מטר. 20ליו לבצע הגנה על הציוד, האביזרים, המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס של ע
אש ויוודא כי בזמן העבודה ימצא ברשות העובדים -והעובדים להיות מיומנים בפעולות כיבוי  מפיקעל ה .4.5

 ציוד הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה. 
ולמ .4.6 הרלוונטי  האגף/המחלקה  למנהל  תאונה להודיע  כל  על  ומיד  ישירות  העירייה  של  הבטיחות  מונה 

 ופגיעה בעבודה  שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח  באתר העבודה או סביבו.
( משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה) כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה - לדווח למשרד העבודה .4.7

 ושה ימים או שגרמה למותו של עובד. שעשה    עובד מטעמו נטול יכולת עבודה מעל של
 

פי    מתן השירותיםבנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת    מפיקהעירייה רשאית לחייב את ה .5 על 
מתחייב לפעול על פי הוראות הביצוע שיקבל. עם עקב הוראה כאמור    מפיקהסכם זה או באתרי העבודה על פי וה

לא יעכב את ביצוע העבודות. אין    מפיקטענה כספית או אחרת תועבר זו להכרעה במישור אחר וה  מפיקתהא ל
 מפיק בסעיף זה כדי להטיל על העירייה חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות  בתחום מומחיותו  של ה

אה לכל נושאי מאחריותו המל  מפיקולא בתחום מומחיותה של העירייה. אין בסעיף זה גם כדי לפטור את ה
 הבטיחות על פי כל סעיפי המכרז.

 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 
 

 תאריך:_______________ 
 

 חתימה: _______________,  שם החותם:____________ תעודת זהות:____________ 
 טלפון:_________________ 

 
 : _______________ מפיקחותמת ה     
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 הצעת המחיר  –נספח ד' 

אנו הח"מ, מבקשים לקבל את רשות השימוש באתר לצורך עריכת תערוכה כהגדרת מונחים  
 אלו במסמכי המכרז לעיל בתמורה לתשלום שנשלם לעירייה בסך של: 

 
 
 

 ___________ ₪ לכל יום של תערוכה בתוספת מע"מ כדין. 
 

_________________________שקלים חדשים לכל יום של תערוכה  ובמילים: 
 בתוספת מע"מ כדין. 

 
 

 :הערות
 

₪ ליום תערוכה לפחות. הצעה שתנקוב בסכום הנמוך   3,000חובה להציע סך של   -
 פסל. י מכך ת

מע"מ יתווסף על ידי המפיק בהתאם    –כתב בשקלים חדשים ללא מע"מ י ההצעה ת -
 לדין. 
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