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למתן שירותי ניהול והפקה
לסימפוזיון פיסול באבן
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תכולת חוברת המכרז:
לשימוש העירייה

נספח
א'
א'1
א'2
א'3
א'4
א'5
א'6
א'7
א'8
א'9
ב'
ב'1
ב'2
ב'3
ב'4
ב'5
ג

הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז
פרטי המציע
מידע בדבר ניסיון קודם של המציע (כולל הסכמים)
תכנית הפקה לניהול הסימפוזיון
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)
הצהרת המציע
תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסד המכוון למתן שירות לקטינים
הצהרה על היעדר ניגוד עניינים והעדר קרבה לעובד הרשות
הסכם התקשרות
רשימת ציוד ואמצעים שיעמיד המפיק לטובת האירוע
רשימת האמנים ותיאור הפסלים
אישור עריכת ביטוחים
ערבות להסכם (ערבות ביצוע)
לוחות זמנים
הצעת המפיק

לוח זמנים למכרז:
פעילות
מועד אחרון לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות
תוקף ערבות הגשה למכרז

מועד
 24.5.2022בשעה 12:00
 1.6.2022בשעה 12:00
07/09/2022

 העירייה תהא לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז ,וכן לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות  -כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז
בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישת מסמכי המכרז וכן באמצעי בו פורסם המכרז.
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נספח א' -

הוראות כלליות ותנאים להשתתפות מכרז

 .1הוראות כלליות
 .1.1עיריית עפולה ("העירייה") מזמינה בזאת הצעות מטעם מפיקים  -למתן שירותי ניהול והפקת
סימפוזיון אומנות פיסול באבן (להלן" :הסימפוזיון") ,אשר יערך בעפולה במשך כשלושה שבועות החל
מיום .01/07/22
 .1.2במסגרת הסימפוזיון יתקשר המפיק עם  9אומנים או יותר בתחום הפיסול באבן ,כאשר לפחות 2
מתוכם יהיו  -אמנים בעלי שם ומוניטין בינלאומי ,וכל אחד מהם יצור במתחם פארק הרכבת בעפולה
פסל מאבן ,ובין היתר  -פסלי משחק ופסלים שיש בהם משחקיות היוצרת אינטראקציה עם המבקר.
 .1.3העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המיקום הן של עבודות הפיסול והן של המתחם בו
יוצבו הפסלים .כל אלה יקבעו ע"י העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף לאילוצים ו/או
מגבלות הקיימים באתרים השונים בעפולה.
 .1.4המפיק יהיה בכל המתחם בו יערך הסימפוזיון ובכל עת במעמד של בר רשות בלבד ,ולצורך הפקת
הסימפוזיון בלבד.
 .1.5יובהר ויודגש ,כי הבעלות על הפסלים לרבות זכויות הקניין הרוחני יהיו של העירייה בלבד ,והכל
בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת הסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז זה.
 .1.6מיד עם תום הסימפוזיון או לפי הנחיות העירייה ,יפנה המפיק את המתחם מכל אדם וחפץ ,למעט
הפסלים ,ויסיים את הליך העברת הפסלים והצבתם במקומות שייעודו להם ברחבי העיר עפולה כפי
שיבחרו על ידי העירייה ,ויחזיר את המתחם לידי העירייה כשהם נקים ובמצב בו קיבל אותם.
 .1.7העירייה תהא רשאית לחלק את השירותים בין הזוכים או לבצע התקשרות נוספת בכל דרך חוקית
אחרת לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ,והכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא
תהא כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת או מסירת חלק מהשירותים בלבד לביצוע,
והנו מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לדרישות העירייה ובהתאם למחירים שהתחייב בהצעתו.
 .1.8המפיק שהצעתו תזכה במסגרת מכרז זה ,יהא אחראי בין היתר:
 .1.8.1באופן שלם ומוחלט להפקה ,ניהול ותכנון הסימפוזיון והתקציב ,וכל בהתאם לתוכניות אשר
הוצגו בפני העירייה בהצעתו במכרז זה ,לרבות על התוכן הוויזואלי ,מדיה כתובה ודיגיטלית
וכל הכרוך והקשור לכך בסימפוזיון ,בכפוף לאישור העירייה.
 .1.8.2על כל הפעילות בכל הנוגע לקיום הסימפוזיון ובין היתר ,על הוצאה לפועל וביצוע ההחלטות
האמנותיות והתכניות שיתקבלו על-ידי העירייה ,בשיתוף ובתאום מלא עם העירייה ,יועץ
אומנותי ,יח"צ ,הגורמים מקצועיים רלוונטיים נוספים.
 .1.8.3התקשרות ישירה עם אומנים ונותני שירות שונים לשם הפקת הסימפוזיון וכיו"ב.
 .1.8.4הכנת כל הנתונים והמידע לצורך קבלת האישורים ,ההיתרים והרישיונות שידרשו לשם עריכת
הסימפוזיון ,לרבות פניה לכל הגופים המוסמכים על פי דין לקבלת כל האישורים ,ההיתרים
והרישיונות הנדרשים על פי דין לקיום הסימפוזיון באתרים ובמועדים שיקבעו.
 .1.8.5להעביר את כל המידע הנדרש לגופים המוסמכים ובכלל זה :משטרת ישראל ,העירייה ,מד"א
ומכבי אש ,ולפעול בהתאם להנחיות כל רשות ו/או מוסד בגין ובקשר להפקת הסימפוזיון.
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 .1.9האומדן הכולל שיעמוד להפקת הסימפוזיון נשוא מכרז זה יהיה בגובה ( ₪ 600,000שש מאות אלף
שקלים חדשים) כולל מע"מ ,והנו כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,לרבות תקציב עבור
הצבת הפסלים במקומות שייעודו להם ברחבי העיר בתום הסימפוזיון בהתאם להוראות ההסכם.
התקציב המצוין הינו שערוך והעירייה תהא רשאית להגדיל ו/או להפחית את התקציב בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,ולמפיק לא תהא שום טענה או דרישה או תביעה בגין ובקשר לכך.
.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
 .2.1כללי
 .2.1.1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים
בפרק זה להלן .הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף במכרז זה תיפסלנה.
 .2.1.2תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו .אין להגיש הצעה
המשותפת למספר מציעים ,קיום תנאי סף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או
בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 .2.2ניסיון המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים כדלקמן:
 .2.2.1בעל ניסיון מוכח של  4שנים לפחות  -בהפקת  3סימפוזיונים של פיסול באבן בהיקף כספי של
מעל  ,₪ 400,000והפיק לפחות  2סימפוזיונים בשלוש השנים האחרונות .כמו כן ,בעל ניסיון
מוכח בהזמנת שירותים מספקי משנה בדרך של פרסום מכרזים פומביים או הצעות מחיר או
בכל דרך אחרת ,המאפשרות תחרות בין מציעים בתנאים שוויוניים ומוגדרים מראש.
 להוכחת תנאי זה ,נדרש המציע לצרף מידע בדבר ניסיון קודם בנוסח המצ"ב נספח א'.2
חובה לצרף לכל הפחות פרטים של  3ממליצים להם סופקו  3סימפוזיונים לפחות.
 .2.3על המציע לצרף להצעתו  -תכנית להפקת וניהול הסימפוזיון ,שתכלול בין היתר  -את פירוט המתווה
ותוכן אמנותי מוצע לקיום הסימפוזיון ,פירוט שמות האמנים האפשריים .יובהר ,כי הרשימה אינה
מחייבת את המפיק) ,לוח זמנים מפורט ,תקציב מפורט להפקה הכולל פירוט ספציפי של כל נדבך
מעלות ההפקה ,רעיונות לקונספט ייחודי ומקורי (ככל שיש) ועוד.
 תכנית מוצעת להפקת וניהול הסימפוזיון ,תוגש בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א'3

.3

מסמכים להשתתפות במכרז
 .3.1על כל מציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה  -שהם מאושרים על-ידי עו"ד כהעתק נאמן
למקור .מציע שלא יצרף להצעתו מסמך כאמור ,ייחשב כלא צורף על-ידי המציע.
 .3.2מעבר למסמכים והאישורים שנדרש המציע לצרף להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט לעיל ,יצרף
להצעתו את המסמכים המפורטים בטבלה "תכולת חוברת המכרז" שבעמוד  2למכרז זה לרבות:
 .3.3לצורך עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ימציא המציע:
 .3.3.1אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
 .3.3.2אישור תקף על ניכוי מס במקור /או פטור מכך.

 .3.3.3תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 1976-נספח א'.)4
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 .3.4ערבות מכרז
 .3.4.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שמו לפקודת
עיריית עפולה ,בסכום של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) ,שתהיה בתוקף לפחות עד
ליום  ,07/09/2022בנוסח המצורף כנספח א' 6למכרז ,ובנוסח זה בלבד.
 .3.4.2יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ,על ערבות ההצעה להיות בנוסח זהה לזה המצורף
למסמכי מכרז זה  .לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות.
 .3.4.3העירייה תהא רשאית לדרוש מן המציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופה נוספת ,כפי
שתימצא לנכון .אי הארכת תוקף ערבות ההצעה ,על אף בקשת העירייה ,שקולה לחזרה
מההצעה ותוביל לפקיעתה.
 .3.4.4הצעה שלא תצורף אליה ערבות בהתאם למפורט לעיל  -תפסל על הסף ולא תידון כלל.

 .3.5מעמד משפטי
 .3.5.1המציע הנו יחיד או תאגיד רשום .אין להגיש הצעה על-ידי מספר גורמים במשותף.
 .3.5.2מציע שהנו יחיד יצרף  -תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

 .3.5.3מציע שהנו תאגיד יצרף( :א) נסח רשם חברות עדכני( ,ב) תעודת התאגדות( ,ג) אישור עו"ד
בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בכל דבר וענין בקשר למכרז.
 .4עלות השתתפות המכרז :השתתפות במכרז זה כרוכה בתשלום בסך  .₪ 500לשם הוכחת התשלום ,יש
לצרף קבלה על שם המציע .את התשלום הנ"ל ניתן לבצע במשרדי עיריית עפולה בתיאום עם אגף התרבות,
בטלפון מס' .04-6520313
 .5דרישת פרטים מן המציע :העירייה ו/או וועדת המכרזים תהיינה רשאיות במסגרת הצעתו של המציע ,לפי
שיקול דעתן ,לדרוש מן המציע  -לצורך אימות או השלמת או הבהרה  -מסמכים או אסמכתאות או פרטים
נוספים המפורטים בהצעתו ,לשביעות רצונם המלא ,ורשאיות לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות,
והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע .סרב המציע למסור מסמך ,הסבר או פרט
כלשהוא כאמור רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
.6

הליך הבהרות
 .6.1שאלות הבהרה ניתן להמציא עד ליום  24/05/2022בשעה  ,12:00באמצעות דואר אלקטרוני עבור מר
יניב בוגנים ,מנהל אגף תרבות בעיריית עפולה לכתובת  . yanivb@afula.muni.ilיש לוודא כי הפניה
התקבלה בעירייה בטלפון מס' .04-6520313
 .6.2מסמך הבהרות -בעקבות הליך ההבהרות ככל ויידרש ,יוכן מסמך מסכם ,אשר ירכז את הפניות,
השאלות ,ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים ,אשר יפורסם באתר העירייה.
 .6.3מסמך ההבהרות ייחתם על ידי המציע ויצורף להצעתו ,ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.7

מבנה ההצעה
 .7.1הצעה למכרז בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא פרטים מזהים.
המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף ,שאינו נדרש במפורש .העירייה תתעלם ולא תתחשב
בצירוף כאמור.
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 .7.2ההצעה תוגש בעברית .מסמכים שאינם בעברית או באנגלית – יש לתרגם לעברית ולצרף להצעה גם
את המסמכים בשפת המקור.
.8

הנחיות למילוי הצעת המחיר
 .8.1המציע חייב למלא את הצעתו המצ"ב כנספח ג למכרז כך ,שייתן את הצעתו כאחוז  %הנחה או
תוספת ביחס לאומדן להפקת הסימפוזיון העומד ע"ס של  ₪ 600,000כולל מע"מ ,וירשום את הצעתו
במקום המיועד לכך  -בספרות ובמילים .אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.
 .8.2המחיר המוצע יכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז ואת כל העלויות ,הישירות והעקיפות,
הכרוכות במתן השירותים.

.9

הגשת ההצעה
 .9.1את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לא יאוחר מיום  01/06/2022בשעה
 ,12:00ולהניחה בתיבת המכרזים במשרדי העירייה – ברח' יהושע חנקין  47בעפולה .ההצעה תכלול
את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע את התפרקותה.
 .9.2האחריות להגשת ההצעה במועד המצוין לעיל חלה על אחריות המציע בלבד .הצעה שתוגש במועד
מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
 .9.3להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים .ההצעה תוגש על ידי הנחתה בתיבת
המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת .מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן האמור תיפסלנה .הצעה
שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
 .9.4בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
 .9.5כל עמוד בחוברת מכרז זה ,לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו ,ייחתם בחותמת המציע ובחתימת
מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו .ההסכם ,לרבות נספחיו ,ייחתם בעמוד האחרון של ההסכם
בחותמת המציע ובחתימתו ,וביתר העמודים – בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע .מקום בו
נדרשת חתימת המציע ,יחתום אך ורק מורשה/מורשי חתימה מטעם המציע.
 .9.6הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך  -שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז ,הבין את האמור בהם
ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
 .9.7במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים הנדרשים במכרז זה או לא ימלא אחר ההוראות
שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים או ינקוב בפרטים שיתבררו כלא מדויקים או שאינם
אמיתיים ,תהא רשאית העירייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה
שלא לקבל את הצעתו ,גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.
 .9.8כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז על נספחיו ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב נלווה או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.

.10

תוקף ההצעה
 .10.1ההצעה תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז
יחזור בו מהצעתו .בנסיבות אלה ועדת המכרזים תזכיר על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה
במכרז ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ימשיכו להתקיים במציע תנאי סף להשתתפות במכרז.
 .10.2ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ,גם לאחר פקיעת תוקף ההצעה,
ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה
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.11

בדיקת ודירוג ההצעות
 .11.1המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת כנספח ה למכרז.
 .11.2שלב א'  -בשלב זה תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז וצירוף כל המסמכים הנדרשים.
הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז או לא צורפו אליה כל המסמכים הדרושים תפסל ולא
תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע מסמכות העירייה לפנות למשתתפים בפניה להשלמת מסמכים
במקרים שתמצא לנכון.
 .11.3שלב ב'  -ועדת המכרזים תקים ועדת משנה מקצועית שתמנה את הדרגים המקצועיים הבאים:
( )1מנכ"ל העירייה (חבר) )2( ,מנהל מחלקת תרבות (חבר) )3( ,דובר העירייה (חבר); ( )4מנהלת אגף
תיאום ובקרה; ( )5חמוטל גנון ,מנהלת אירועים (חברה) ( )6יועץ משפטי (משקיף) (להלן" :הועדה
המקצועית").
 .11.4חברי הועדה המקצועית יבחנו את כלל החומר שהגישו המציעים שעמדו בתנאי הסף בלבד (מלבד
בהצעה הכספית) וינקדו את ההצעות בהתאם למפורט להלן:
מס'
1
2
3
4

רכיב
ניסיון המציע באספקת השירותים נשוא המכרז
שביעות רצון הממליצים
התרשמות מתכנית ההפקה לניהול הסימפוזיון
ההצעה כספית

ניקוד
עד  30נק'
עד  20נק'
עד  20נק'
עד  30נק'
סה"כ עד  100נק'

 .11.5ההצעה שתקבל את מירב הנקודות בהתאם לפירוט שלהלן ,תוכר כהצעה הזוכה במכרז זה .העירייה
תהא רשאית לפצל את השירותים נשוא מכרז זה בין  2מציעים .במקרה כאמור ,תוכר  2ההצעות
שתקבלנה את הניקוד הגבוה ביותר – כהצעות הזוכות במכרז זה.
.12

חתימה על הסכם התקשרות
 .12.1כתנאי לחתימת ההסכם על ידי העירייה ,יידרש הזוכה להמציא לעירייה בתוך המועד שייקבע בהודעת
הדרישה  -את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ההתקשרות המצ"ב
כנספח ב למכרז זה ,לרבות ערבות ביצוע ואישור תקף על קיום ביטוחים.
 .12.2אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז .במקרה כזה תהיינה
העירייה וועדת המכרזים רשאיות להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז ,וכן לחלט את הערבות
שצורפה על ידי המציע להצעה .כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה להיפרע מן המציע בגין כל
נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.
 .12.3תחילת ביצוע השירותים מותנת במתן אישור תקציבי מהעירייה ובהזמנת עבודה .היה ומכל סיבה
שהיא לא תשלח הזמנת עבודה כאמור ,יתבטל המכרז ותוצאותיו ,ולמציע במכרז לא תהא כל עילת
תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
 .12.4במידה והחליטה העירייה כי לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו לפי מכרז זה לשביעות רצונה ,תהא
רשאית העירייה במשך  3חודשים הראשונים מיום חתימת הזוכה על הסכם ההתקשרות ,להודיע
לזוכה על ביטול ההסכם ,ולהתקשר בהסכם עם המציע שדורג במקום הבא אחריו ,וזאת ללא צורך
ביציאה למכרז חדש.
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.13

ביטוחים:
 .13.1הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף כנספח ב'3
למסמכי המכרז.
 .13.2הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.

.14

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
 .14.1מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה ,מתחייב להגיש ,תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה,
ערבות בנקאית ע"ס ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) ,להבטחת התחייבויותיו ולביצוע ההסכם.
הערבות תהא לתקופת ההסכם ועוד  60יום לאחר תום תקופת ההסכם ,בנוסח המצורף כנספח ב'.4

 .15הצעה תכסיסנית :הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא
הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים ,תיפסל .מובהר כי הצעות חריגות או בלתי סבירות
בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.
 .16ביטול המכרז :העירייה תהא רשאית ,בכל שלב של המכרז ,לבטל את המכרז .המציעים מוותרים בזאת על
סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.

בכבוד רב,
עיריית עפולה
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נספח א' - 1

פרטי המציע

שם המציע
כתובת המציע
מספר טלפון
מספר נייד
מספר פקס
כתובת דוא''ל ()E-MAIL
פרטי איש קשר מטעם המציע
כתובת דוא"ל
תפקיד

שם איש הקשר

מס' טלפון

מס' טלפון נייד

מס' פקס'

מעמד המציע
עוסק מורשה ,אחר__________:
שותפות
חברה
צורת ההתאגדות של המציע
מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________
מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:
שם

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

ת.ז.

תפקיד בתאגיד
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חתימה +חותמת
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נספח א'- 2

מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

בהתאם לתנאי הסף שנקבעו במכרז ,נדרש המציע להיות בעל ניסיון מוכח של  4שנים לפחות  -בהפקת 3
סימפוזיונים של פיסול באבן בהיקף כספי של מעל  ,₪ 400,000ובהפקת לפחות  2סימפוזיונים בשלוש השנים
האחרונות .כמו כן ,נדרש המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהזמנת שירותים מספקי משנה בדרך של פרסום
מכרזים פומביים או הצעות מחיר או בכל דרך אחרת.
בהתאם לכך ,נא למלא את הטבלה שלהלן בכתב יד קריא ,ולצרף המלצות ואישורים בנוסח שבעמוד הבא.

שם ההפקה

שם המזמינה

מועד ההפקה

היקף כספי של ההפקה

1

2

3

4

5

נא לפרט ניסיון בדבר ביצוע הזמנת שירותים מספקי משנה:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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לכבוד
ועדת המכרזים
עיריית עפולה
ג.א.נ.

הנדון :מכרז מס'  07/22למתן שירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן
החתום מטה מאשר בזאת כי _________________ (שם מלא) ע.מ / .ח.פ( ___________ .להלן:
"המציע") ,ביצע עבורנו את השירותים הבאים :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .1שם הגוף מקבל השירות.________________________:
 .2מועד תחילת העבודות __________________:מועד סיום העבודות________________:
 .3פירוט העבודות________________________________________________________:
**נא לצרף העתק הסכם חתום בין המציע לבין הרשות.
חוות דעת על ביצוע השירותים/העבודות שניתן ע"י המציע:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
פרטי נותן חוות הדעת:
שם
תפקיד
טלפון
שם הרשות

חתימה____________ :

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה
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חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת
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נספח א'– 3

תכנית מוצעת להפקה וניהול הסימפוזיון

פירוט המתווה והתוכן האמנותי המוצע לקיום הסימפוזיון:

פירוט שמות האמנים האפשריים:

לוח זמנים מפורט:

תקציב מפורט להפקה (כולל פירוט ספציפי של כל נדבר מעלות ההפקה):

רעיונות לקונספט ייחודי ומקורי:

הערות:
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נספח א' 4

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליותתצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז שמספרה ___________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת  ,בכתב  ,כדלקמן:
אני הח''מ מגיש את התצהיר בשם _______________ ,שמספרה ___________ (להלן" :המציע") ,בה
אני מורשה חתימה.
.1

תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976 -להלן – "החוק")
וההגדרות המצויות בו ,ובתמיכה להגשת הצעה למכרז פומבי מס'  07/22למתן שירותי ניהול והפקה
לסימפוזיון פיסול באבן שפורסם על-ידי עיריית עפולה (להלן" :המכרז").

.2

עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או בעל
זיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות  -הרי שעד למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה

אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

___________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת
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נספח א' - 5

תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין

תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 -

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז ,_______________ .נושא במשרת ____________
ב ___________________ -ח.פ/ע/מ _________________ (להלן" :החברה/המציע") ,נותן תצהירי
זה בתמיכה להגשת הצעה  -למכרז פומבי מס'  07/22למתן שירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן
שפורסם על-ידי עיריית עפולה (להלן" :המכרז").
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו ,מצהיר בזאת כדלקמן:
"בעל שליטה":
"בעל עניין":

כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעו בחוק החברות.

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל עניין למציע (יש לסמן X
במשבצת המתאימה)
לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31
באוקטובר  2002 ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א  1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  - 31באוקטובר 2002
,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-
ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987- ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ
חוק ו/או הסכמים קיבוציים  /צווי הרחבה החלים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה

אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

___________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת
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נספח א' 6

 -נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)

נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)
תאריך __________
לכבוד
עיריית עפולה

הנדון :כתב ערבות מס' _________________
.1

לבקשת _________________ ,ע.מ/ח.פ _______________ (להלן – "המציע") ,אנו ערבים בזה
כלפיכם ,בערבות בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום עד לסך כולל של
( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מן המציע בקשר עם מכרז
פומבי  07/22למתן שירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן (להלן" :המכרז").

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם ,עד לסכום הערבות ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי שיהיה עליכם
להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן
כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או בדיעבד ,מאת המציע ,או לפתוח בהליך
משפטי נגד המציע.

.3

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות,
ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום
הערבות .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת ,תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת
סכום הערבות הבלתי ממומשת.

.4

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
.15/04/22

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  07/09/2022ועד בכלל.

.6

לאחר הנ"ל ,תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת
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נספח א' - 7

הצהרת המציע

הצהרת המציע
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם ______________
שמספרו ______________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת ,בקשר עם מכרז פומבי  07/22למתן שירותי ניהול
והפקה לסימפוזיון פיסול באבן (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
 .1המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הציוד ,כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע
השירותים והעבודות הנדרשים נשוא המכרז ,ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה
כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי
המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על פי דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור.
 .2כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים .הוראות המכרז
וההסכם המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז,
ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין.
 .3הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים
פוטנציאלים למכרז זה הסכם ,הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
 .4הנני מצהיר ,כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא
המכרז ,לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.
 .5הנני מצהיר שאני/שהמציע איננו חברת כוח אדם ,כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם,
התשנ''ו.1996 -
 .6הנני מצהיר ,כי ידועה ומובנת לי/למציע דרישת העירייה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,וכי ידועים לי/למציע כל
המידע ו/או העובדות ו/או הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות ,כאמור ,במלואן ובמועדן.
 .7אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע העירייה ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם ההצעה להלן
תתקבל ,אני/המציע מתחייב לחתום על ההסכם כפי שצורף למסמכי המכרז ולפעול על פיו ,לרבות עניין העמידה
בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.
 .8הנני מצהיר כי ,ידוע לי ,שלעירייה שמורה הזכות לבטל את המכרז ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של העירייה ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
 .9המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א 1991 -ובהתאם
לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
 .10ידוע לי ,כי בכל התקשרות עם העירייה בקשר למכרז זה ,אהיה חייב למנות מנהל עבודה כנדרש בתקנות הנ"ל,
והעירייה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהיא המתחייבת מהוראות הפקודה ,מהתקנות ועפ"י כל דין
בנושא הבטיחות .כמו כן ידוע לי /למציע שחלה עליו כקבלן המבצע החובה לקיים צו בטיחות ,הניתן ע"י מפקחי
עבודה ,בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה ,או צו שיפור ,גהות ורווחה של העובדים,
כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים ,תשי"ד .1954 -אי מילוי הוראות החוק ,הינו עבירה ומהווה הפרה
הסכם ההתקשרות שייחתם ביו המציע לעירייה.
שם ____________:תפקיד אצל המציע__________:

תאריך _________:חתימה+חותמת_____________:

אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את
עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
___________________
חתימה
חותמת

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת
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נספח א' - 8

תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין

תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד
המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א 2001
 .1אני הח"מ ______________ נושא ת.ז ,_______________ .נושא במשרת ____________
ב _________________ -ח.פ/ע.מ ______________ (להלן" :המציע") ,נותן תצהירי זה בתמיכה
להגשת הצעת המציע בקשר למכרז פומבי  07/22למתן שירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן,
לעיריית עפולה.
 .2הנני מצהיר בזאת ,כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא  :עבירה
לפי סימן ה 'לפרק י 'בחוק העונשין ,תשל"ז  1977למעט סעיף  352 .כאמור בחוק  -למניעת העסקה
של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א2001
 .3כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
שם המצהיר

_________________
חתימת המצהיר

אישור
אני ,עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _________ אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

___________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת
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נספח א' - 9

תצהיר העדר ניגוד עניינים וקרבה

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים והעדר קרבה
לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
אני הח''מ שם _______________ ,ת.ז _______________ ,מגיש תצהיר זה מטעם ________________ ,ע.מ/ח.פ
_____________ (להלן" :המציע") ,ובתמיכה להגשת הצעת המציע לעיריית עפולה  -בקשר למכרז פומבי  07/22למתן
שירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן (להלן" :המכרז").
 .1הנני מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות הדין הבאות:
 .1.1סעיף  122א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,הקובע כדלקמן" :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" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .1.2כלל (12א) של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע" :חבר המועצה לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה "חבר מועצה" – חבר מועצה או קרובו או תאגיד
שהוא או קרובו בעלי שליטה בו;
 .1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי" :פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין,
במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 .2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על  10אחוזים בהונו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
 .2.4ידוע לי שהעירייה תהא רשאית לפסול הצעתי אם יש לי קרבה לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .2.5אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .2.6אין בהתק שרות עם העירייה או בביצוע כל ההתחייבויות על פיה כדי להעמידני במצב של ניגוד עניינים עם
העירייה ואני עומד בכל תנאי הכשירות הקבועים בחוזר המנכ"ל.
 .3אין ב אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת
העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות
ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אישור

אני ,עו"ד ________ _________ מאשר בזה כי ביום _________ ,הופיע בפני מר/גב' _______________ ,אשר
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה ______________ ,לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_________________
חותמת
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נספח ב -

הסכם התקשרות

הסכם התקשרות למכרז מס' 07/22
שנערך ונחתם עפולה ביום ______ לחודש ____שנת 2022
בין:

עיריית עפולה
מרחוב יהושוע חנקין  ,47עפולה (להלן " :העירייה")

לבין:

________________________ (להלן" :המפיק")
ת.ז/.ח.פ__________________ .
כתובת_________________ :
טל' _______________

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל:

ובכוונת העירייה לקיים סימפוזיון אומנות פיסול באבן בעפולה ,החל מיום 01/07/2022
וכשלושה שבועות ברצף לאחר מכן [(להלן" :האירוע" או" :הסימפוזיון") ,כאשר בסיומו
יציג המזמין את הפסלים לציבור הרחב במיקומים שיבחרו על ידו ברחבי העיר עפולה;

והואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  07/22למתן שירותי ניהול והפקה של הסימפוזיון הנ"ל
(להלן" :המכרז" ו"-השירותים") ,אשר כלל מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל:

והצעתו של המפיק זכתה במכרז ,והעירייה מעוניינת להתקשר עם המפיק לצורך הפקתו
וניהולו של האירוע ,והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

והואיל:

והמפיק ,לאחר שביקר במקום האירוע ולאחר שמצא אותו מתאים לאופי ולסוג האירוע,
מעוניין לקבל על עצמו את הפקתו וניהולו של האירוע ,והוא מצהיר כי הוא בעל הידע,
המיומנות והיכולת ,הנדרשים לצורך הפקתו ,עריכתו וניהולו של האירוע עבור המזמין,
בהתאם להוראות הסכם זה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לצורך עיגון ההבנות וההסכמות אליהן הגיעו;
אשר על כן הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא (כללי)
.1.1
.1.2

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן כולם יחדיו:
"ההסכם").
חלוקת ההסכם לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפים נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם
כל משמעות בפרשנות ההסכם.
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 .1.3נספחיו של ההסכם הינם כדלקמן:

.2

נספח

מהות

נספח ב1

רשימת ציוד ואמצעים שיעמיד המפיק לטובת האירוע

נספח ב2

רשימת האמנים ותיאור הפסלים

נספח ב3

אישור עריכת ביטוחים של המפיק  /העתק פוליסות
ביטוח של המפיק

נספח ב4

ערבות להסכם (ערבות ביצוע)

נספח ב5

לוחות זמנים

הגדרות
למונחים ולמושגים הבאים תהיה לצורכי הסכם זה המשמעות המפורטת לצדם ,כדלקמן:
"מנהל האירוע"

מר __________ (או המפיק ,כהגדרתו לעיל) או מי מטעמו

"האירוע" או
"הסימפוזיון"

אירוע פיסול ,במסגרתו יפסלו אמני פיסול ,אשר ייבחרו על ידי
העירייה  -תשע פסלי חוצות

"הפסלים המוגמרים"

תשע יצירות פיסול באבן מקומית ,אשר תיווצרנה על ידי
האומנים במהלך הסימפוזיון .עם סיום הצבתם יועברו
הפסלים המוגמרים לעירייה ,שיוכל לנהוג בהם מנהג בעלים,
למעט היכולת לסחור בפסלים המוגמרים ,להעבירם לכל צד
שלישי ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לערוך בהם שינויים או
להימנע מהצגתם לציבור ,במקום גלוי ופומבי.

"האומנים"

תשע פסלים אשר ייבחרו על פי שיקול דעתה של העירייה,
לפיסול הפסלים המוגמרים

"מיקום הצבת
הפסלים המוגמרים"

הפסלים המוגמרים יוצגו לציבור הרחב במקומות פומביים
בעפולה ,לפי בחירת העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
העירייה תדאג ליצירת תנאים נאותים להצגת הפסלים,
שמירתם וביטחונם ,תוך ציון שם הפסל בנוסח שיוסכם.

"התמורה"

התמורה לה יהיה זכאי המפיק בגין שירותי המפיק נשוא
הסכם זה.
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.3

הצהרות והתחייבויות העירייה
.3.1

העירייה מצהירה ומתחייבת בזאת ,כדלקמן:
.3.1.1
.3.1.2
.3.1.3
.3.1.4

.4

כי התקבלו אצלה כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין לשם התקשרות עם המפיק
בהסכם זה ,לקיום האירוע ולקיום התחייבויותיה.
כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת ממנה להתקשר בהסכם זה ולמלא
אחר התחייבויותיה על פיו.
כי החותמים על הסכם זה מוסמכים לעשות כן ולחייב את העירייה בחתימתם.
כי תשתף פעולה עם המפיק לאורך תקופת ההסכם ,על מנת לאפשר למפיק לספק
את שירותיו ולעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.3.2

המזמין מתחייב להקצות למפיק לשם קיום האירוע תא שטח ,בתיאום עם המפיק (להלן:
"המתחם" או "מקום האירוע") ,אשר יועמד לרשות המפיק לצורך הקמה והיערכות
לקיום הסימפוזיון.

.3.3

העירייה תדאג לסגור את המתחם במועד האירוע ובהתאם לצרכים הנדרשים מהאירוע.
כמו כן ,תדאג לשילוט במקום האירוע ובדרך אל מקום האירוע ,בהתאם לראות עיניה.

.3.4

העירייה תדאג לנקודת פינוי פסולת רטובה בסמוך למקום האירוע.

.3.5

העירייה תדאג לקיומה של נקודת מים אחת לכל הפחות במקום האירוע .כמו כן ,תדאג
לנקודת חשמל  KVA116עבור האירוע.

.3.6

העירייה תעניק תעודת הוקרה אישית לאמנים המשתתפים בסימפוזיון בטקס סיום

הצהרות והתחייבויות המפיק
.4.1

כי קרא את הסכם זה ונספחיו ,וכל תנאיו ברורים לו והוא מסכים להם ,ולאחר שקיבל
מנציגי העירייה ככל שנדרש את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו למתן השירותים,
ולא תהיה לו כל טענה כלפי מי מטעם העירייה או הוועדה המקומית עם אי גילוי מספיק
או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.

.4.2

כי ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי העירייה ,ויגיע לכל ישיבה שיוזמן בתיאום עמו ,וכי
יעמוד בדווקנות בלוח הזמנים לאספקת השירותים שיימסר לו.
המפיק יהיה אחראי על הפקתו ,עריכתו וניהולו של האירוע בהתאם למפורט להלן בהסכם
זה ,בכפוף להוראות ההסכם ולהוראות הדין ובשיתוף פעולה מלא מול המזמין.

.4.4

המפיק מתחייב להקמת מתחם הסימפוזיון ,ומצהיר כי הוא בעל הכישורים ,כוח האדם,
האמצעים והידע ,הדרושים לצורך מתן השירותים ,לביצוע האירוע ולקיום מלוא
התחייבויותיו לפי הסכם זה ולפי כל דין.

.4.5

המפיק מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,בעצמו ו/או באמצעות נותני
שירותים מטעמו ו/או באמצעות עובדיו ,תוך ניצול כל ידיעותיו ,כישוריו ומיומנותו לצורך
כך ,ברמה ובאיכות גבוהים כנדרש מאופי האירוע.

.4.6

המפיק מתחייב כי אין ולא תהיה כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו/או אחרת להתקשרותו
בהסכם ולביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן.

.4.3
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.4.7

המפיק מתחייב לספק על חשבונו את כלל הציודים והאמצעים שמפורטים בנספח א ,וכן
מתחייב המפיק לספק לאומנים על חשבונו ובאחריותו תנאי עבודה נאותים לפעולתם.

.4.8

באחריות המפיק לספק לאומנים תנאי מחייה מלאים במהלך שהותם בסימפוזיון ,לרבות
(אך לא רק) כלכלה ,תיחום חלקו הפנימי של מקום האירוע לצורכי האומנים .המפיק פוטר
את העירייה מכל אחריות בקשר עם אספקת רכיבים אלה לאומנים.

.4.9

במהלך תקופת הסימפוזיון מתחייב המפיק להעמיד ציוד מכני הנדסי מתאים ,לטובת
שינוע האבנים ו/או הפסלים וסיבובם במקום הסימפוזיון.

.4.10

המפיק מצהיר כי כל נותני השירותים מטעמו הינם בעלי הכישרון ,הידע ,הרישיונות
וההרשאות הנדרשים ,ופועלים על-פי כל דין.

.4.11

המפיק מתחייב לשאת במלוא האחריות על פי דין ועל פי הסכם זה בגין כל מעשה או
מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או של מי מטעמו (כולל האמנים) ,הסותרים את הוראות
הסכם זה .מובהר בזאת ,כי המזמין בכל מקרה אינו ולא יהיה צד לכל התקשרות בין
המפיק לבין נותני השירותים ו/או האומנים ,עימם התקשר המפיק ,ולא יישא בכל
התחייבות ו/או חבות שהן ,הנובעת מכך.

.4.12

באחריותו הבלעדית של המפיק לדאוג להתייצבות האומנים לסימפוזיון במועד הנדרש
לצורך קיום מלוא התחייבויותיהם במסגרת האירוע.

.4.13

המפיק לבדו הוא זה המתקשר עם האומנים ,והמפיק לבדו מתחייב ,כי יהא אחראי כלפי
האמנים ,בכל עניין ,לרבות (אך לא רק) בכל הקשור בהגעתם למקום האירוע ו/או שהייתם
בעפולה בתקופת הסימפוזיון ובכל הנוגע לתשלום תמורה המגיעה לאומנים.

.4.14

עם סיום הסימפוזיון ,באחריות המפיק להשיב את המתחם לעירייה כפי שנמסר לו ,לרבות
ניקיון ,פינוי שילוט ,דגלים וכיו"ב .עבודות אלו יבוצעו על ידי המפיק ,באחריותו ועל
חשבונו.

.4.15

המפיק יספק על חשבונו  -שירותי שמירה בלילות עבור הציוד והאמצעים הקיימים בשטח.

.4.16

המפיק יציב את הפסלים באתרים הפומביים שתורה עליהם העירייה .במסגרת האמור
יהא אחראי ,על חשבונו ,עבור שירותי מנוף ,קונסטרוקטור ,מקורות חשמל ,ציוד הנדסי,
קונסטרוקציה ,קידוחים וכול פעולה נדרשת על מנת למקם את הפסלים במקום קבע עליו
יורה המזמין.

.4.17

בתמורה לביצוע שירותי ההפקה ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה זכאי
המפיק לתשלום התמורה ,כהגדרתה בסעיף  7להלן.

.4.18

המפיק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שהעירייה תהא רשאית להוסיף פסלים מטעם אמנים
אחרים על חשבונם [הן לפסלים שיוצגו באירוע והן לפסלים שיוצגו לאחר האירוע ויוצבו
במקומות פומביים בעפולה] ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
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.5

הוועדה
.5.1

עם חתימת הסכם זה יקימו הצדדים וועדה הכוללת את נציגי הצדדים ,כדלקמן:
 .5.1.1מטעם המפיק :מר _________________;
 .5.1.2מטעם העירייה :נציגים שתבחר העירייה מבין עובדיה .העירייה תהא רשאית
לבחור גם נציגי ציבור  /נציגים מקצועיים שיהיו חברים בוועדה מטעמה .נציג
מטעם העירייה ישמש יו"ר הוועדה.
(להלן" :הוועדה").

.6

זכויות קניין רוחני ומסחור
.6.1

על אף האמור בכל דין ,לרבות בחוק זכות יוצרים ,התשס"ח( 2007-להלן" :חוק זכויות
יוצרים") ו/או בכל דין אחר ,מוסכם ,כי העירייה בכל עת תהא הבעלים היחיד ,המלא
והבלעדי בזכויות הקניין הרוחני בפסלים המוגמרים ובכל הנובע מהן ,וזאת גם אם מקורן
בשירותים שהוענקו על ידי האומנים ו/או כל מי מטעמם.
המפיק מתחייב לבצע כל פעולה הנדרשת באופן סביר לשם הקניית הזכויות בפסלים
המוגמרים למזמין לרבות הגדרת זכויות היוצרים של המזמין בחוזים אשר המפיק יחתום
עם האמנים.

.6.3

מבלי למעט מן האמור ,מוסכם בזאת ,כי למפיק ניתנים בזאת רישיון והרשאה בלתי
הדי רים ,לעשות שימוש בכלל זכויות הקניין הרוחני ,לרבות בקשר עם הסימפוזיון ו/או עם
הפסלים המוגמרים ו/או בקשר עם עבודת האומנים בסימפוזיון ,ובכלל אלה ,שימוש
בצילומי תמונות ,וידאו ,כתבות ,דברי פרסום וכיו"ב ,לצרכיו וככל ואין בהם על מנת
לסתור את זכויותיה של העירייה כאמור בהסכם זה.

.6.4

אין באמור בהסכם זה בכלל ובסעיף זה בפרט ,בכדי למנוע התקשרות עתידית של העירייה
עם צדדים שלישיים אחרים ,בקשר להפקת פסטיבל זה ו/או למנהל האירוע ו/או לאוצר
ו/או לכל אומן ו/או גורם אחר המעורב ו/או הקשור בהפקת האירוע ,בקשר להפקת אירוע
דומה בעתיד בשם זה ו/או בכל שם אחר.

.6.2

.7

התמורה ותנאי תשלום
.7.1

בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהא המפיק זכאי לתמורה בסך כולל של
( ₪ 600,000במילים :שש מאות אלף שקלים חדשים) ,כולל מע"מ בשיעורו על פי דין
(להלן" :התמורה").

.7.2

התמורה תשולם למפיק כדלקמן:
 .7.2.1תשלום ראשון ,בסך של ______ ₪בתוספת מע"מ ,ישולם עד ליום _______
 .7.2.2תשלום שני ,בסך של ______  ₪בתוספת מע"מ ,ישולם עד ליום _________
 .7.2.3תשלום שלישי ,בסך של _________  ₪בתוספת מע"מ ,ישולם לאחר גמר הצבת
הפסלים באתרים המיועדים והעברת הבעלות לידי העירייה.

.7.3

מובהר כי התמורה מהווה את מלוא התמורה שהמפיק יהא זכאי לה מהעירייה בקשר עם
קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ,והעירייה לא תידרש לשאת בכל תשלום נוסף,
למעט האמור לעיל.
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.8

.9

.7.4

כל תשלום מהתשלומים המפורטים בס'  7.2לעיל ישולם בכפוף להמצאת חשבונית מס
ערוכה כדין 30 ,יום לפחות לפני מועד התשלום כקבוע בס' .7.2

.7.5

לכל התשלומים הנקובים בהסכם זה יתווסף מע"מ כחוק במועד התשלום ,ככל שחל.

.7.6

בכל מקרה של ביטול האירוע על ידי העירייה לאחר חתימת הסכם זה ,מכל סיבה שהיא
(למעט מקרי "כח עליון" כגון :מצב ביטחוני ,אסון טבע ,רעידת אדמה ,לרבות בשל מגפת
הקורונה) ,מתחייבת העירייה לשלם למפיק את תמורה בגין הוצאות שהוציא בפועל עד
למועד ביטול ההסכם ,בכפוף להמצאת אסמכתאות מספקות בגין הוצאות אלו ,ובלבד
שההוצאות לא יעלו על סך התמורה שנקבעה בס'  7.1להסכם.

התחייבויות העירייה עם סיום הסימפוזיון
.8.1

עם סיום הסימפוזיון יועברו הפסלים המוגמרים לעירייה לאחר הצבתם ,והעירייה תהא
רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים ,למעט היכולת לסחור בפסלים המוגמרים ,להעבירם לכל
צד שלישי ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לערוך בהם שינויים או להימנע מהצגתם
לציבור ,במקום גלוי ופומבי .המפיק ידאג להסדרת זכויות אלו של העירייה במסגרת
ההסכם שיחתם עם האומנים.

.8.2

מוסכם בזאת ,כי הפסלים המוגמרים יוצגו לציבור הרחב בעפולה ,במקומות פומביים.

.8.3

העירייה מתחייבת ,כי ידאג ליצירת תנאים נאותים להצגת הפסלים המוגמרים ,שמירתם
וביטחונם ,תוך הקפדה על ציון שם הפסל ,פרטי האומן היוצר ושנת היצירה.

ביטוח ואחריות
.9.1

העירייה מתחייבת לערוך ולקיים למשך כל תקופת האירוע את הביטוחים הנדרשים עבור
קהל התושבים ו/או עוברים ושבים ו/או באי הסימפוזיון.

.9.2

ביטוח הפסלים :במהלך האירוע המפיק יהא אחראי לבטח את הפסלים ,ואילו בתום
האירוע ועם הצבת הפסלים ברחבי עפולה – תהא העירייה אחרית לבטחתם.

.9.3

המפיק מתחייב לערוך לצורך קיום האירוע את הביטוחים הנדרשים עבורו ,כמפורט
באישור ביטוחים המצ"ב כנספח ג ,לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו ,האומנים ,וכן כל
הציוד שיובא על ידי המפיק ו/או מי מטעמו ,לרבות (אך לא רק) ביטוח צד ג'.

 .10העדר יחסי עובד-מעביד
.10.1

מוסכם ומוצהר בזאת ,כי בכל דבר ועניין הקשורים להסכם זה ביצועו ו/או נובעים ממנו,
ישמש המפיק כקבלן חיצוני של העירייה ,ובין המפיק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו כולל
האומנים ,לבין העירייה ,לא יתקיימו יחסי עובד  -מעביד.

.10.2

המפיק יהא אחראי לשפות את העירייה בגין כל הוצאה או תשלום כתוצאה מתביעה ו/או
טענה ו/או דרישה שתוגש (אם תוגש) נגד העירייה או כל מי מטענה ,בטענה של קיום יחסי
עובד-מעביד בין העירייה ו/או מי מטעמה לבין המפיק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו,
ובלבד שהעירייה העבירה למפיק כל טענה ,דרישה ו/או תביעה מיד לאחר קבלתה בידיה,
ולא התפשרה ללא הסכמת המפיק מראש ובכתב.

.10.3

המפיק אינו רשאי לפעול ו/או להתחייב בשם העירייה ו/או ליצור ,במעשה או במחדל ,כל
מצג שהוא ,לפיו הוא פועל ו/או מתחייב בשם העירייה ,ולא יהא תוקף לכל התחייבות זו.
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 .11ערבות להסכם
.11.1

להבטחת התחייבויותיו ולביצוע ההסכם ,יפקיד המפיק במועד חתימת הסכם זה בידי
העירייה ערבות בנקאית ,אוטונומית ,ללא תנאי בסך של (( ₪ 20,000במילים –חמש עשרה
אלף  )₪בצירוף מע"מ ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ד (להלן" :ערבות ביצוע").

.11.2

הערבות תהא תקפה למשך כל תקופת ההסכם ועוד  60יום לאחר תום תקופת ההסכם.

.11.3

העירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות הבנקאית בכל
מקרה שהעירייה מצאה כי המפיק הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך
 48שעות מהשעה בה נמסרה לו דרישת העירייה לתיקון ההפרה.

 .12הפרה ובטלות ההסכם
.12.1

העירייה תהא רשאית לבטל הסכם זה לאלתר על-ידי מתן הודעה בכתב למפיק ,בכל
אחד מהמקרים המפורט להלן:
 .12.1.1המפיק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה ,ולא תיקן את ההפרה לאחר
שקיבל התראה על כך מהעירייה תוך זמן סביר שנקבע בהתראה.
 .12.1.2המפיק פעל מול העירייה או מי מטעמה שלא בתום לב או נהג והתנהל אל מול
בעלי תפקיד בעירייה שלא באופן הולם.

.12.2

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב המפיק כמי שהפר את ההסכם
הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
 .12.2.1אם יוטל עיקול על כספים המגיעים למפיק מן העירייה ,והעיקול לא יוסר תוך
 20יום מיום הטלתו.
 .12.2.2אם המפיק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ,ואשר לא
בוטלו בתוך  30יום.
 .12.2.3בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן ,מנהל עיזבון או כל אדם
הממונה על נכסי המפיק.

.12.3

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור ,לא יהיה המפיק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו .במקרה זה ,המפיק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד
התקופה שבה בוצע ההסכם על-ידו בפועל עד להפסקת תוקפו כאמור.
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 .13הסבת ההסכם ,המחאת זכות :המפיק לא יהיה רשאי להסב או להעביר או לשעבד או להמחות את
זכויותיו מכוח הסכם זה ,כולן או חלקן ,לרבות זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם
זה ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ללא אישור העירייה בכתב ומראש .העירייה תהא זכאית
לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
 .14הדין החל וסמכות השיפוט
.14.1

על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב
יחולו דיני מדינת ישראל.

.14.2

לבית המשפט השלום והמחוזי בנצרת ,מוקנת סמכות שיפוט לדון בהסכם ובכל עניין
הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,פירושו
ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב.

 .15שונות
.15.1

ההסכם מכיל מבטא וממצה את כל המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו ,ולא
ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה כאמור אשר לא בא זכרם בהסכם.

.15.2

נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין ,או לא
השתמש בזכות כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כוויתור מצדו על הזכות האמורה.

.15.3

ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד להסכם לצד אחר להסכם במקרה מסוים לא יהוו
תקדים ו/או ילמדו גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.

.15.4

הודעות על פי ההסכם ימסרו ,בימי ובשעות העסקים ,לכתובות הצדדים כמופיע במבוא
להסכם אשר יחשבו גם כתובת למסירת כתבי בי-דין .כל הודעה על פי ההסכם תהא בכתב
ותימסר במסירה ידנית ו/או תישלח בדואר רשום ו/או תשוגר בפקסימיליה .הודעה
שתימסר ידנית תחשב כאילו הגיעה לתעודתה שתים עשרה ( )12שעות מעת מסירתה,
הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תשעים ושש ( )96שעות מעת
משלוחה ,והודעה ששוגרה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה עשרים וארבע ()24
שעות משיגורה.

.15.5

מוסכם על הצדדים כי קביעת המקומות להצבת השלטים כמו גם יצירת התנאים
הנאותים להצגתם  ,הנם בשיקול דעתה הבלעדית של העירייה ,ולמפיק או לאמנים לא
תהיה כל טענה בעניין זה.
ולראיה באנו על החתום במקום ובתאריך דלעיל :

___________________________
עיריית עפולה
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נספח – 1

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

רשימת ציוד לאירוע
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נספח – 2
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רשימת האמנים ותיאור הפסלים
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נספח ג -
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נספח ד' -

ערבות ביצוע

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

תאריך __________

לכבוד
עיריית עפולה
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות מס'________
.1

לבקשת _________________ ,ע.מ/ח.פ _______________ (להלן – "המפיק") ,אנו ערבים בזה
כלפיכם ,לתשלום כל סכום עד לסך כולל של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום
הערבות") ,להבטחת מילוי התחייבויותיו של המפיק במסגרת הסכם שנחתם ביום ………… .בין
המפיק לעירייה ,בהתאם לדרישות מכרז פומבי  07/22לשירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מצד שלישי בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

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.
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
.15/04/2022
ערבותנו זו בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ואינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה
שהיא.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום ( 14חודשים מיום חתימת ההסכם) .לאחר המעוד הנ"ל ,ערבותנו
זו בטלה ומבוטלת.

תאריך ________________

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

בנק __________

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת

31

נספח ה  -הצעת המפיק
תאריך______________:

לכבוד
עיריית עפולה
להלן ("העירייה")

הצעה במכרז פומבי מס'  07/22למתן
שירותי ניהול והפקה לסימפוזיון פיסול באבן
אני הח"מ ______________ ת.ז ,_______________ .נושא במשרת ____________
ב _________________ -ח.פ/ע/מ _________________ (להלן " :המציע") ,ומורשה חתימה במציע,
מתכבד להגיש בזאת בשם המציע  -הצעה במסגרת המכרז שבנדון ,לאחר שקראתי והבנתי את מלוא
מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות על נספחיהם.

 .1הצעת המציע
על המציע למלא אחוז ההנחה או תוספת ביחס למחיר האומדן של כלל שירותי ניהול והפקה
לסימפוזיון ,המוערך על-ידי העירייה בסך של  ₪ 600,000כולל מע"מ (להלן" :האומדן"):
%
שיעור ההנחה או תוספת
*נא להקיף בעיגול אם מדובר בהנחה או תוספת
(במילים  ___________________________________________:אחוזים )

 .2הצעת המחיר מטעם המציע המפורטת לעיל ,הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון,
ובמידה ותתקבל  -המציע מתחייב לפעול על פיה.
 .3הנני מצהיר בזאת ,כי כל המפורט במסמכים שהוגשו מטעם המציע נכונים ומדויקים ,ומתחייבים
לבצע את כל העבודות שנדרש והמתוארות במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ,לרבות הדרישות
להעמיד ולהפעיל במסגרת הצעתנו ,את מלוא הציוד וכח האדם הנדרש.
מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

____________________
תאריך

מכרז פומבי  07/22עיריית עפולה

____________________
חתימה וחותמת המציע

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור____________________
חתימה +חותמת

