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 יחייב לא  מושא מכרז זה וההסכם הפנים משרד מטעם מלווה חשב פועל בעיריה
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 עיריית באקה אלגרבייה
 227277 פומבי מס'מסגרת מכרז 

 )המודפסת( הכתובההארצית לפרסום מודעות בעיתונות 
 
 

( מזמינה בזה הצעות ממשרדי פרסום לצורך פרסום מודעות "העיריה"עיריית באקה אלגרבייה )להלן: 
כמפורט במסמכי  ( באמצעות הסכם מסגרת"השירותים"ובה )להלן: מטעמה, בעיתונות הארצית הכת

 מנהל מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות בעירייהבמשרד  ₪ 033המכרז אותם ניתן לקבל תמורת 
 .21.2.1311ה החל מיום דבשעות העבו

 
 המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו

 כנחוצים כדי לחקור את תנאי אספקת השירותים, איכותם ומהותם.
 

 .khader@baqa.co.ilבפניה לדוא"ל  )ללא תשלום( ניתן לעיין במסמכי המכרז
 

ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית  את
יאוחר ועד ליום לא ולתוך תיבת המכרזים ה במשרדי העיריה. על ההצעות להתקבל במשרדי העירי

 .20:33 שעה 22.1.1311
 

 תיפסל ולא תובא לדיון. ,הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר או בכל דרך אחרת, לא תתקבל
 

 אין בפרסום מכרז זה משום התחייבות של העיריה להזמין את השירותים נשוא פרסום זה.
 

בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים  בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור
 והכללים שבמסמכי המכרז.

 
 
 
 

 בברכה,         
 

 ראיד דקה         
 ראש העיריה         
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 227277 פומבי מס'מסגרת מכרז 
 )המודפסת( הכתובההארצית לפרסום מודעות בעיתונות 

 

 הודעה ותנאי המכרז
 

 20:22, בשעה 22.7.7277 ךלהגשת ההצעות בתארי המועד האחרון
 

 כללי: .2
( מעוניינת לקבל הצעות ממשרדי פרסום לצורך "העיריה"עיריית באקה אלגרבייה )להלן:  .2.2

( כמפורט בנספח א' "השירותים")להלן:  הכתובה פרסום מודעות מטעמה בעיתונות הארצית
 למכרז המצ"ב, וזאת בדרך של הסכם מסגרת.

 

 ₪ 511,,28עמד על סך  1321שנת עיריה במהלך עבור ה בלבד היקף הפרסוםלצורכי אומדן  .2.1
 .כולל מע"מ ₪ 53,353עמד על סך  1313, ובשנת כולל מע"מ

 
1.  

תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת היא מיום החתימה על להלן,  28בכפוף לאמור בסעיף   .1.2
רשאית יריה (. הע"תקופת ההתקשרות הראשונה")להלן:  02.21.1311הסכם ועד לתאריך 

של  שנה או חלקה וזאת לתקופה כוללת מצטברתלכל פעם להאריך את תקופת ההתקשרות 
 .)כולל תקופת ההתקשרות הראשונה( חודשים בסה"כ 02

 

 על המציע לרשום בדיו בנספח א' למכרז את המחיר המוצע על ידו בהתאם לחלופה. .1.1
 
חלקית או לא שלמה תיפסל על  ההצעה תוגש באופן מלא עבור כל החלופות שבנספח א'. הצעה .1.0

 הסף ולא תובא לדיון.

 

האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע כוללים מע"מ אשר למרות  .1.2
 ישולם בהתאם לשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל.

 
על המציע לחתום )בתחתית כל עמוד( על כתב הצעת הספק וההסכם, ולהחזיר לעיריה כל  .1.8

 ם החתומים כאמור לעיל במעטפות ההצעה.המסמכי
 
 פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים. .1.2

 
0.  

כל הצעה תוגש לעיריה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה יהיה רשום במילים "מכרז מס':   .0.2
 קי.-ההצעות יוגשו מקור וכן העתק על דיסק און ".21311,

 

ההצעה, יחזיר המציע לעיריה את כל שאר מסמכי המכרז כשכל אחד מהנ"ל חתום על  יחד עם .0.1
 ידו כנדרש.

 
 תנאי סף: .4

 רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה בעצמו על התנאים המצטברים הבאים:
 
 המציע הוא משרד פרסום העוסק בפרסום מודעות בעיתונות הארצית הכתובה.  .2.2

 

שויות מקומיות ו2או מוסדות דומים בשלוש השנים למציע ניסיון באספקת השירותים לר .2.1
. לצורכי הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף (1321-1312שקדמו להגשת ההצעה במכרז )

 כיום.רשימת הרשויות ו2או המוסדות להם סיפק השירותים בעבר ו2או מספק השירותים 
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 לפחות בשנה. ₪ 283,333של  1321-1312למציע מחזור כספי בכל אחת משלושת השנים  .2.0
 

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע שומות מס הכנסה ו2או אישור רו"ח שלו.
 

 להצעתו. ההמציע רכש את מסמכי המכרז, וצירף קבל .2.2

 

ובנוסח המצורף כנספח  ₪ 0,333להצעות ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של  המציע צירף .2.8
 י' למכרז.

 
 ים שלהלן: להצעתו יצרף המציע גם את האישור .8

 
 תעודת רישום של התאגיד המציע. .8.2

 

 אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד. .8.1
 
 ציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.מאישור בדבר היותו של ה .8.0

 
 אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. .8.2

 
 ומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור.אישור תקף מפקיד הש .8.8

 
 .נספח ב' – לאיתור חשש לניגוד עניינים שאלון .8.2

 
 .נספח ג' – הצהרת שמירת סודיות וניגוד אינטרסים .,.8

 
 .נספח ד' – תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון .8.5

 
 .נספח ה' – תצהיר העדר הליכים משפטיים .8.1

 
 .נספח ו' – לדרישות הדין בדבר העסקת עובדים בהתאם ההצהר .8.23

 
 .נספח ז' – תיאום מכרז -תצהיר אי  .8.22

 
 .נספח ח' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .8.21

 
 .נספח ט' – הצהרת קרבת משפחה .8.20
 
 .נספח י' –ערבות השתתפות  .8.22
 

 

 חתימות:  .2
 

במקרה וההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מס' תעודת הזהות  .2.2
 וכתובתו ויצרף את חותמתו.שלו 

 

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצרוף חותמת  .2.1
השותפות ובצרוף יפוי כח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם כל השותפים 

 וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים.
 

מנהליה המורשים לחתום בשמה  עליהמה, יחתמו במקרה וההצעה תוגש על ידי חברה רשו .2.0
 ולחייבה, בצרוף חותמת החברה.
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או הצעה המכילה  ההעיריה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אל .,
כל הסתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או שלא תהיה 

 חתומה כנדרש על ידי המציע.

 

יריה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמליים באיזו הצעה שהיא הע .5
במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק לעיריה, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל 

 ראית לה כדאית ביותר בשבילה.נלבעל ההצעה ה מהםאו רק חלק  השירותיםאספקת 
 

 אישה בשליטת עסק אין ואם אשה; בשליטת לעסק עדיפות תינתן זהות, הצעות שתוגשנה ככל .1
 שיאושר במתווה הזהות הכשרות ההצעות בין התמחרות או הגרלה לערוך העיריה באפשרות -

 העיריה. יועמ"ש ע"י
 

במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה, יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בענין זה וכן תצהיר  .23
עסק אשר אישה מחזיקה  –"עסק בשליטת אישה"  -ק. לענין סעיף זה של מחזיקה בשליטה בעס

בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד 
 ( של ההגדרה אישור;1) -( ו2שהתקיימו הוראות פסקאות )

לא התקיים  אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי –"אישור" 
 אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, בן זוג  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (2)
 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (1)

, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 83% -במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה" 
 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומ –"עסק" 
 על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

)שבעה( ימים מקבלת הודעת  ,המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על חוזה המסגרת וזאת תוך  .22
 העיריה כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי העיריה בהודעתה.

 

ף לכל שאר מסמכי החוזה. כל האמור לעיל על תוקף חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוק .21
 חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. 

 
העיריה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל המכרז  .20

כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה, דרישה 
 י העיריה ו2או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב.ו2או טענה כלפ

 
. הצעה 20:33בשעה  22.1.1311יש להגיש את ההצעה במשרדי העיריה בשעות העבודה עד ליום  .22

לא תתקבל, תיפסל ולא תובא  ,למשרדי העיריה לאחר המועד הנ"ל, או שלא במסירה ידנית עשתגי
 לדיון.
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 : תנאי מתלה .21

 טרם אושר. 1311תקציב העיריה לשנת  .28.2

 

לאור האמור, כניסתו לתוקף של החוזה שיחתם עם הזוכה במכרז מותנית וכפופה  .28.1
קבלת אישור מועצת  –)א( לפקודת העיריות, משמע 212לקיום התנאים לפי סעיף 

 1311אישור תקציב העירייה לשנת  –העירייה וכן אישור שר הפנים בכתב. לחלופין 
 וי תקציבי במסגרתו.כולל כיס

 

 
 

 בברכה,
 

 ראיד דקה
 ראש העיריה
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 227277 פומבי מס'מסגרת מכרז 

 )המודפסת( הכתובה הארצית לפרסום מודעות בעיתונות
 

 
 נספח א'

 
 מפרט ההתקשרות וכתב ההצעה

 מכרז להתקשרות עם משרד פרסום לצורך פרסום מודעות בעיתונות הכתובה
 

 .שבמסמך הבאהמודעות הנדרשות לפרסום הן בהתאם לטבלה  סוג .2

 

המודעות יישלחו למציע בהתאם לכתובת מייל שתימסר על ידו, על ידי מנכ"ל העיריה ו2או ע"י  .1
 .)לפי העניין( מנהל הרכש בעיריה

 
ך את המודעה כולל גודל לפי שטח אינץ' וערילמציע בעברית בקובץ וורד. המציע  יועברוהמודעות  .0

 תרגם אותה לערבית.י, החוב
 

לגורם הרלוונטי בעירייה: המציע מעביר את המודעה הערוכה בשתי השפות )עברית וערבית(  .2
או למנהל מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות ה ילמנכ"ל העיריה או למנהלת משאבי אנוש בעירי

 )לפי העניין(, להערות ולתיקונים או לאישור.בעירייה 

 
המציע יעביר מודעה מתוקנת למנכ"ל העיריה או למנהלת משאבי אנוש  ,םהיו הערות ו2או תיקוני .8

 בעיריה לאישורם.
 

 לא תפורסם מודעה ללא אישור בכתב. המציע דואג לפרסום. ,עם קבלת האישור .2
 

למנכ"ל העיריה או למנהלת )לגורם הרלוונטי בעירייה יום הפרסום, המציע מעביר במייל  למחרת .,
העתק  ()לפי הענין(או למנהל מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות בעירייה  משאבי אנוש בעיריה

 אח"כ גם תגזיר מהעיתונים יחד עם החשבון.מהפרסום ומיד 
 

סמל העיריה יהיה צבעוני בדיוק בהתאם  ;חלק מהמודעהכהמציע יכלול בכל פרסום סמל העיריה  .5
 הסמל נכון להיום. עילצב

 
 .תגודל המודעה יהיה בכל גודל שהעיריה מבקש .1

 
 גופן אותיות סטנדרטי, ע"פ הנחיית העיריה. .23

 
 רכזי, ע"פ דרישת העיריה.מיקום פרסום המודעה במיקום מ .22

 
המודעה תפורסם בעמוד המתאים בעיתון  -במידה ומדובר במודעת פרסום בלוח דרושים2מכרזים  .21

 אלו. יםבמיקום מרכזי בעמוד

 
 ביצוע הפרסום כולל גם את עיצובה של המודעה ועימודה לשביעות רצון העיריה. .20

 
רסם בעיתון הנדרש וומי. המודעה תפמועדי הפרסום הנדרשים הינם סופי שבוע ופרסום על בסיס י .22

 שעות מאישור הגהה סופי על ידי העיריה, או מועד מאוחר יותר בהתאם לדרישת העיריה. 12תוך 
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וגם מיד עם  ,עותק הפרסום בעיתונות יצורף לחשבונית שתוגש לעיריה, כתנאי לביצוע התשלום .28
 בקשתה.

 
הוצאה או עבודה נדרשת אחרת. הצעת וכן כל  ,המחיר המוצע ע"י המציע כולל כל האמור לעיל .22

 המחיר הנה הצעה פושאלית כוללת הכל.

 
במידה והעיתון יחליט לשנות פורמט, כלומר לדוגמא העיתון יגדיל את גודל העמוד בעיתון, העיריה  .,2

לא תדרש לתשלום נוסף בגין שינוי זה ולא תהא לספק כל דרישה בעניין. יובהר כי גם במקרה זה 
 לוא מחויבויותיו כלפי העיריה.על הספק לעמוד במ

 
ככל שנפלה טעות בהודעה שפורסמה ו2או באיכות ההדפסה, אשר אינם נובעים מטעות במידע  .25

 שהעבירה העיריה, ינפיק הזוכה את המודעה המתוקנת על חשבונו וכל מודעת תיקון ככל שתידרש.
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 227277 פומבי מס'מסגרת מכרז 
 )המודפסת( הכתובההארצית לפרסום מודעות בעיתונות 

 
 המשך נספח א'

 
 המציע מתבקש לתת הנחה אחידה )באחוזים( מהמחירים המצויינים במסמך זה.

 
זי כרבשתי קטיגוריות הפרסום )הן "במודעות דרושים" והן "במודעות מ)אחידה( ההנחה תהיה זהה 

 .ולגבי כל העיתונים תשתיות וכו'"(
 

 לא תובא לדיון. זהה; לא אחידה( תביא לפסילת ההצעה על הסף. לאון הנחה שונה )צי
 

 לא תובא לדיון. ( תביא לפסילת ההצעה על הסף.3%ציון הנחה בשיעור אפס )
 

 קטיגוריה א': מודעות דרושים:
 

 מחיר לאינץ' האחד לפני מע"מ      העיתון

 , ואלאתחאד, ואסינארהמעריב הבוקר .א
 )בשלושת העיתונים ביחד( ₪ 213    ים ביחד()בשלושת העיתונ

   ₪ 003     ידיעות אחרונות .ב
 

 ם אחרים:מיקטיגוריה ב': מודעות מכרזי תשתיות, מכרזים ופרסו
 

 מחיר לאינץ' האחד לפני מע"מ      העיתון

 , ואלאתחאד, ואסינארהמעריב הבוקר .א
 )בשלושת העיתונים ביחד( ₪ 213    )בשלושת העיתונים ביחד(

   ₪ 183   )למעט ימי שלישי( עות אחרונותידי .ב
 

היא זו שתחליט בכל מכרז ומכרז  ולפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי, אני מצהיר כי ידוע לי שהעירייה
, ולא לערער אחרי החלטת העירייה לפרסם בהתאם מתחייב אניובאיזה עיתונים בדיוק לפרסם, 

 אש על כל זכות תביעה ו2או טענה בעניין.המחירים מהצעתי בהתאם, ואני מוותר מרמנגזרת כו
 

ההנחה במילים: )הצעתי הנה הנחה בשיעור של % __________ 
 _______________(, מהמחירים המפורטים עליל.

 

 למחרת הפרסום בעיתון למייל המנכ"לות. P.D.Fובץ קחובה לשלוח 

 .בערבית למחרת הפרסום בעיתון למייל המנכ"לות WOORDחובה לשלוח קובץ 
 חובה לקבל אישור הגהה לפני הפרסום.

 
 ________________________ שם המציע:

 ______________________ כתובת מלאה:
 ___________________________ טלפון:
 ___________________________ דוא"ל:

 _____________________ חתימת המציע:
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 227277 פומבי מס'מסגרת מכרז 
 )המודפסת( הכתובההארצית בעיתונות  לפרסום מודעות

 
 

 הסכם מסגרת
 1311שנערך ונחתם בעיריית באקה אלגרבייה ביום _______ לחודש _______ לשנת 

 
 

 בין
 

 עיריית באקה אלגרבייה
 ("העיריה")להלן: 

 
 מצד אחד     

 

 לבין
 

 שם: ______________________
 כתובת: ____________________

 __________דוא"ל: __________
 טלפון2נייד: _________________

 ("נותן השירותים"ו2או  "הספק")להלן:     
 מצד שני         
     

 
 

והעיריה מעוניינת להתקשר עם ספק לצורך פרסום מודעות מטעמה בעיתונות הכתובה,  הואיל
 (."השירותים"הארצית )להלן: 

 
קבלת הצעות לקבלת השירותים )להלן:  לצורך 21311,והעיריה פורסמה מכרז מספר  והואיל

 (."המכרז"
 

 והצעת הספק זכתה במכרז. והואיל
 

מתחייבת להשתמש בשירותים הנדרשים במכרז  וידוע לספק והוא מסכים כי אין העיריה והואיל
בהיקף כלשהו והיא רשאית אף שלא לרכשם כלל והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי 

 וללא כל הנמקה.
 
 

 ך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכ
 
 המבוא להסכם זה, המכרז והנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .2

 

 הצהרות הספק:  .1
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הספק מצהיר כי ידוע לו שהסכם זה הנו הסכם מסגרת לאספקת השירותים על ידו וכי אין  .1.2
כי השירותים הינם העיריה מתחייבת להשתמש בשירותים בהיקף כל שהוא או בכלל, ו

 כמפורט בנספח א' למכרז.

 

הספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון והיכולת המקצועית לספק באופן שוטף את מלוא דרישת  .1.1
 העיריה לשירותים בכל תקופת הסכם זה ולשביעות רצון העיריה.

 
הספק מצהיר כי קיבל והבין את כל הנתונים בכל הקשור לאספקת השירותים, וכי הצעתו  .1.0

 מסגרת ההזמנה להציע הצעות והתקשרותו בהסכם זה תואמים את כל דרישות העיריה.ב
 

הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה שנקבעה בהסכם זה, על בסיס הצעתו, הינה התמורה  .1.2
המלאה והסופית עבור אספקת השירותים, לרבות שכר העובדים המועסקים על ידו לצורך 

אחרת שתידרש לצורך ביצוע ההסכם, וכי תמורה  ביצוע אספקת השירותים ו2או כל הוצאה
זו הנה נומינלית לכל אורך תקופת ההתקשרות )הן הראשונית והן אופציה( ולא תישא כל 

 הפרשי התייקרות, ריבית, הצמדה וכיו"ב.
 

הספק מצהיר כי הנו אחראי להעסיק עובדים בכמות מספקת למלא את חובותיו לפי הסכם  .1.8
 בדיו את כל התשלומים הסוציאליים החלים עפ"י החוק.זה והינו מתחייב לשלם לעו

 
הספק מצהיר כי הנו אחראי לתשלום פיצויים לעובדיו מכל סוג שהוא שיגיעו על פי חוק  .1.2

 לעובדיו.
 

הספק מצהיר כי הינו עצמאי לכל דבר והסכם זה אינו יוצר יחסי עובד מעביד בינו ובין  .7.2
 העיריה.

 
 כי מע"מ ומנהל ספרים כדין.הספק מצהיר כי הינו עוסק מורשה לצר .1.5

 
 תקופת ההסכם: .0

 

תקופת הסכם זה הנה מיום חתימתו ועד להסכם,  22.1 -ו 22.2 פיםבכפוף לאמור בסעי .0.2
 (."תקופת ההסכם הראשונה")להלן:  02.21.1311לתאריך 

 

הבלעדי ללא כל חובת הנמקה, להאריך את תוקפו של  ההעיריה רשאית על פי שיקול דעת .0.1
חודשים או חלקן כל פעם, ולתקופה כוללת  21יו, לתקופות נוספות של ההסכם, על כל תנא

)שלושים וששה חודשים( והספק מתחייב  02לל תקופת ההסכם הראשונה( של ומצטברת )כ
לספק לעיריה את השירותים באותם תנאים ובאותם מחירים או טובים יותר מכפי שנקבע 

 לגבי תקופת ההסכם הראשונה.
 

 ם:אופן ביצוע השירותי .2

 

ההזמנות לפרסום מודעות ישלחו לספק באמצעות המייל, בצרוף רשימת העיתונים  .2.2
 הרלוונטית לפרסום, ומועדי הפרסום המבוקשים.

 

עיריה לצורך הפרסום הפרסום יבוצע בהתאם ללוחות הזמנים בהתאם לדרישה מטעם ה .2.1
 .הספציפי

 
 ום.הפרסום יבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור מטעם העיריה לביצוע הפרס .2.0

 
 לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 2.1סעיף מהמועד לפי איחור בפרסום  .2.2
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 אחריות הספק לאספקת השירותים: .8

 

הספק יהיה האחראי הבלעדי לאספקת השירותים ולתקינותם לשביעות רצון העיריה,  .8.2
לרבות לנזקים העלולים להיגרם לעיריה כתוצאה מאספקת שירותים שאינה בהתאם 

 למוסכם.

עיריה לשלם, בגין כל הקשור התחויב שהספק מתחייב לשפות את העיריה על כל תשלום  .8.1
גם הוצאות  -אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  -לרבות  ,ו2או להספקתםלשירותים 

 משפטיות, דמי השתתפות עצמית וכיו"ב.

 

 מחירים ותשלום: .2
 

שביעות רצון העיריה, תמורת אספקת שירותים על ידי הספק בהתאם לתנאי הסכם זה ול .2.2
 .בהצעת במסגרת נספח א' פרסוםתשלם את המחיר כפי שמצוין ביחס לאותו העיריה 

 
למען הסר ספק, מובהר כי השירותים כוללים עיצוב המודעה, הגרפיקה ופרסומה בעיתונות 

 הארצית, ע"פ צרכי העיריה הכל כמפורט בהסכם ובמסמך א'.

 

חירים אשר ישולמו במשך כל תקופת ההסכם המחירים הנקובים בהצעת הספק, הם המ .2.1
 לרבות הארכתו וללא כל הצמדה או התייקרות או תוספת למחיר.

 
ו, כנגד חשבונית מס אשר ימסור הספק קהעיריה תשלום לספק את תמורת השירותים שסופ .2.0

לעיריה בעבור רכישותיה וכנגד הזמנת הרכש שנמסרה. העיריה תשלם את החשבונית לאחר 
יום מקבלת חשבונית המס בידי העיריה. סכום  28ה, בתנאי תשלום שוטף + שתאושר על יד

 המע"מ אשר תשלם העיריה לספק יהיה כשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל.
 

לחשבונית שתוגש על ידי הספק יצורפו המודעות הרלוונטיות לחיוב, כפי שפורסמו  .2.2
לוונטיות כאמור, לא תאושר בעיתונות. חשבונית שתוגש לתשלום ללא צירוף המודעות הר

 לתשלום ולא תיחשב כהוגשה.
 

 הפרות ופיצויים: .,
 

אשר תאפשר לעיריה להביא את החוזה  הפרת ההוראות שלהלן תיחשב הפרה יסודית, .2.,
 לביטול מיידי:

 

להסכם והוא לא  8 -ו 2, 1הספק הפר אחת או יותר מההוראות הכלולות בסעיפים  .2.2.,
 להנחת דעתה של העיריה. –בהתראה תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע 

הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על ידי העיריה  .2.1.,
 בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה.

הספק פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס  .2.0.,
 ימים. 03 אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך

 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם כי בגין כל יום עיכוב במועד אספקת השירותים לפי  .1.,
לעיל, ישלם הספק לעיריה פיצוי מוסכם מראש של גובה עלות הפרסום הרלוונטי  2.1סעיף 

 בשקלים בגין כל יום איחור.
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 ערבות בנקאית: .5

 

לאה של העירייה ומילוי יתר התחייבויות להבטחת ביצוע העבודה בשלמותה ולשביעות רצון מ .5.2
נותן השירותים לפי הסכם זה, ימציא נותן השירותים לעירייה עם חתימת ההסכם ערבות 

 בנקאית להבטחת מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה כולן או מקצתן.

 

הערבות הבנקאית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית, לפקודת העירייה, בסך  .5.1
 .המצ"בותעמוד בתוקפה למשך כל תקופת הסכם זה בתוספת חודש אחד, ובנוסח  ₪ 323,33

 

 עירייה תחליט לממש.הערבות זו תוארך כל פעם בהתאם, בכל תקופת אופציה ש .5.0
 

העירייה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי  .5.2
 יה להוכיח זאת.או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא על

 
, לפי כל דין ו2או שיעמדו לעירייהאחרים אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו2או סעד  .5.8

 כנגד נותן השירותים בגין הפרת התחייבויותיו. הסכם,
 
 קניין רוחני: .1

 
הספק מצהיר בזאת כי כל מסמך שנערך במסגרת ביצוע ההתקשרות וכי כל תוצר של ההתקשרות 

 יה, וכי אינו רשאי לעשות בו שימוש כלשהו, שלא במסגרת ההתקשרות.הינו של העיר
 העיריה תהיה רשאית לעשות בתוצרי השירותים כל שימוש לצרכיה ללא כל תמורה נוספת.

 
 זכויות יוצרים: .23

 
זכויות היוצרים בכל חומר אשר ייערך על ידי נותן השירות במסגרת השירותים יהיה קנינה של 

 העיריה.
 

 נים:ניגוד עניי .22
 

נותן השירות ו2או מי מטעמו מתחייב במשך תקופת ההסכם ובמשך שנה מתום תקופת ההסכם 
שלא לפעול נגד העיריה בנושא כלשהו מסוג העניינים בהם הוא מעניק שירותים לעיריה, 

אם וככל שיתקיים מצב של ניגוד עניינים בין עבודתם לשירותים  .ו2או בעקיפין ןבמישרי
 ימים בכתב. ,תוך  ליועץ המשפטי לעיריהיודיעו על כך המוענקים לעיריה, 

 
 שמירת סודיות: .21

 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או למסור או להביא לידיעת כל  יםנותן השירות .21.2
אליו במסגרת עבודתו עם העיריה וכל נתון ו2או חומר  עאדם ו2או גוף אחר כל ידיעה שתגי

ל סוג שהוא לרבות נזק תדמיתי. סעיף זה יחול גם בתום שפרסומו עלול להסב נזק לעיריה מכ
 תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

 

יקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם, בנאמנות, במסירות תוך שמירת על  יםנותן השירות .21.1
 הוראות כל חוק ודין.
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מתחייב להחזיר לעיריה כל חומר שיקבל לביצוע השירותים על פי הסכם זה  יםנותן השירות .21.0
 ו המצוי בידיו והקשור בשירותים נשוא הסכם זה, תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.א

 

 :אינותן השירותים קבלן עצמ .20

 
מוצהר ומותנה כי נותן השירות הינו עוסק מורשה עצמאי ואיננו ו2או  מי מטעמו עובד העיריה ואין 

ר שיגרם לנותן השירות ו2או מי על העיריה שום אחריות לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אח
מטעמו, עקב או תוך כדי או כתוצאה מביצוע העבודות האמורות בהסכם זה. העיריה אינה חייבת 
בשום הוצאה לשלטונות שיש, ו2או שיהיו לנותן השירות, לרבות מס הכנסה לביטוח לאומי, מע"מ 

 וכיוצ"ב.
 

 איסור הסבה2שעבוד: .22

 

חובותיו וזכויותיו על פי  ו2או להסב להעבירד ו2או למשכן ו2או לשעבלא יהיה רשאי  יםותן השירותנ
 ., כולן או מקצתן, לאחר או לאחריםהסכם זה

 

 מפעל חיוני: .28
 

הספק מצהיר כי ידוע לו שהעיריה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו2או "כמפעל למתן שירותים קיומיים", 
אחד המצבים בהתאם להוראות והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על ידי הרשויות המוסמכות 

 אחד או יותר מהחוקים שלהלן:
 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .28.2
 .21,0 –מיוחדות( תשל"ד 

 

 .2182 –ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .28.1
 

 א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(.13המוני כהגדרתו בסעיף  הכרזה על אירוע כאירוע אסון .28.0
 

 לחוק יסוד הממשלה. 05הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .28.2
 

ו2או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על  ,212 –אזי, תחולנה הוראות חוק שירות חירום, תשכ"ז 
 נשוא חוזה זה.עובדי ו2או שירותי ו2או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות 

 
 כללי: .22

 

 טרם אושר. 1311תקציב העיריה לשנת  .22.2

 

לאור האמור, כניסתו לתוקף של החוזה שיחתם עם הזוכה במכרז מותנית וכפופה לקיום  .22.1
קבלת אישור מועצת העירייה וכן  –)א( לפקודת העיריות, משמע 212התנאים לפי סעיף 

כולל כיסוי  1311לשנת  אישור תקציב העירייה –אישור שר הפנים בכתב. לחלופין 
 תקציבי במסגרתו.

 

הספק אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו2או חלק מהן לאחר  .22.0
 ויהיה אחראי אישית לביצוע כל התחייבויותיו לפי ההסכם.

 

הספק לא יהיה רשאי לקזז ו2או לעכב כל סכום או נכס כנגד התחייבויות העיריה על פי  .22.2
 הסכם זה.
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העיריה בלבד תהיה רשאית לקזז ו2או לעכב כל סכום כנגד התחייבויות הספק לפי הסכם  .22.8
 זה, ו2או כנגד נזקים שיגרמו לה כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק בהסכם זה.

 
כתובת הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה כל עוד לא הודיע צד למשנהו בכתב ובדואר  .22.2

ה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כנתקבלה על ידי הצד רשום על שינוי כתובתו. כל הודע
שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום. במידה ובוצעה במסירה ביד  1,השני כעבור 

 עם מועד מסירתה.
 

סמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה לרבות בעניין תוכנו, פרשנותו  .,.22
 2או המחוזי בחיפה, לפי העניין.ו2או ביצועו ניתנת לבית המשפט השלום בחדרה ו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

________________       ________________ 
 הספק         העיריה 
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 נספח ב'

 

 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים זה ימולא ע"י המציע

י המטפל המוצע מטעמו וע"י כ"א מבעלי היה המציע תאגיד, השאלון ימולא ע"
 המניות2השותפים והמנהלים

 תפקידים וכהונות  -'חלק א

 פרטים אישיים  -
 

 שם משפחה :__________________________________________________

 

 שם פרטי :__________________________________________________

 

 __2__ /__ מס' זהות ________________ שנת לידה
 

 ישוב :________________ מיקוד :____________/כתובת: רח' _________________ עיר

 

 מס' טלפון :_________________ מס' טלפון נייד :___________________

 

 תפקידים ועיסוקים  -
שנים  2פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

2ית, כיועץ2ת מתכנןות כשירה2ה, כעצמאי2ת, כנושא2ת משרה בתאגיד, כאחורה )לרב
 וכד'(.

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו'(.
 (.ציין במופרש גם תפקידים בהתנדבותנא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות  )יש ל

 
שם המעסיק 

 וכתובתו
תחומי הפעילות 

 של המעסיק 
התפקיד ותחומי 

 האחריות 
 תאריכי העסקה 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 תפקידים ציבוריים  -
 לעיל . 1שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
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 שנים אחרונה. 2נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 
 
 

 הגוף 
 

 ילוי התפקיד תאריכי מ התפקיד 

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  -

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים 
 אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים .

 שנים אחרונה . 2נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
 

שם 
התאגיד2רשות2גוף 

 ותחום עיסוקו
 
 
 

תאריך התחלת 
הכהונה 

 ותאריך סיומה 

סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני 

או מטעם בעלי 
 מניות. 

ככל שמודבר 
בדירקטור 

נא -מהסוג השני
לפרט גם שמות 

בעלי המניות 
 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 

 דים אחריםתפקי

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית  -

 שלא כאזרח האם יש ,או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,
לפעילות הרשות המקומית שבה אתת2ה מועמד2ת לעבוד2או לגופים  המקבל שירות,

סטטוטוריים שבשליטת הרשות הקשורים אליו)ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים 
 המקומית שבה את2ה מועמד2ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(?

 
 שנים אחורה . 2נא להתייחס לזיקות לקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
 

או בגופים  לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו2או מכהן כדירקטור,-"בעל עניין" בגוף
מקבילים בו ו2או עובד בו ו2או מייצג אותו ו2או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה 

,בתאגידים הנסחרים 2125-שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 בבורסה(.

 
 כן 2 לא 

 אם כן, פרט2י:
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________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________________________________ 
 

 לגבי קרובי משפחה  8-1פירוט תפקידים כאומר בשאלות  -
עיל לגבי קרובי משפחתך יש להתייחס לתפקידים ל 8-1פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 בלבד. בהווהולכהונות 
 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות 
לעיל )למשל, אם בן2ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, 

 תאריך 
 

 על שולחנך. בו2ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך-"קרוב"
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
__ 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  -
האם את2ה ומי שאומרים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין (, או כפופים לך 

בתפקיד שאליו את2ה מועמד2ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם 
מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה 

 אחרות ? או זיקות
 

 כן 2 לא 
 

 אם כן, פרט2י:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________ 
 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב שח חשש לניגוד עניינים  -
שלך או של קרוביך, שעלולים שלא פורטו לעיל , האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאילו את2ה מועמד2ת?
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת2בו-"קרוב"
 

 כן 2 לא
 אם כן, פרט2י: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________ 
 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים שלך של קרוביך, האחרים ושל מקרוביך שעלולים  -
 להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 

על תפקידים, עיסוקים, בהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,  יודע לךהאם 
זה חברים שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל 

קרובים ושותפים עסקיים(,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 
 בתפקיד שאליו את2ה מועמד2ת?

 
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם 
 ת המקומית (.לפעילות הרשו
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 כן 2 לא

 אם כן, פרט2י:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
________________________________ 

 
 פירוט קורות חיים ועיסוקים  -

נא צרף2י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט 
 עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

 
 אחזקות במניות  -

קיפין, או בגופים עסקיים כלשהם, שלך פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בע
 או של קרוביך .

-)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבגל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 בתאגידים הנסחרים בבורסה(. 2125

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת2בו-"קרוב"
 כן 2 לא 

 אם כן, פרט2י:
 

 שם התאגיד2 הגוף 
 

אם שם המחזיק)
המחזיק אינו 

 המועמד(

תחום עיסוק  החזקות  %
 התאגיד2הגוף

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד  -

 עניינים 
האם קיימים נסכים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או 

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד ?  שימוש בהם עשויים
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת2בו-"קרוב"

 כן 2 לא
 אם כן, פרט2י:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________ 

 
 חבות כספים בהיקף משמעותי  -

האם את2ה קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות 
 או להתחייבויות כלשהם?

 
 .שולחנך על שסמוך יומ צאצא ,הורה ,זוג ת2בו-"קרוב"
 

 כן 2לא
 אם כן, פרט2י:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________ 
 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  -
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, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 לניגוד עניינים בתפקיד שאולי את2ה מועמד2ת?

ותפים נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקרוביך )ובכלל זה חברים קרובים וש 
עסקיים(,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקרוביך הן בעלי עניין 

 בהם .
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה .

 
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו2או זכויות הצבעה בו,בין במישרין –"בעל עניין "בגוף 

בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו2או עובד בו ו2או מייצג ובין בעקיפין, ו2או מכהן 
 אותו ו 2או יועץ חיצוני לו .

 
 כן 2 לא 

 אם כן, פרט2י:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________ 

 
 

אני החתום2ה מטה _______________ ת.ז מס' ________________, מצהיר2ה 
 בזאת כי :

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים,  -
 נכונים ואמיתיים:

והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה כל המידע  -
אישית, אלא אם כן נאמר במופרש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו 

 הפרטים אינם יודעים לי במלואם ו2או בחלקם ו2או אינם יודעים לי מידיעה אישית:
 יין אחר שעלול לגרום לי להיות מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא יודע לי על כל ענ -

 במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד:
אני מתחייב2ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  -

עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית 
 בנושא:

ויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינ -
הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של השרות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי 
 בכתב ואפעל לפי הנחיותיו:

 
 
 

                 __________________  __________________ 
 חתימה                    תאריך
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 נספח ג'

 הצהרת שמירת סודיות וניגוד אינטרס

 ,____________ שמספרה .ז.ת ת/נושא,  ,_______________ ,גב/מר ,מטה החתום אני
 :כדלקמן בכתב ה/מצהיר

 בתמיכה זה תצהיר על לחתום ע"(יהמצן: "להל(__________________  ידי על כדין הוסמכתי אני
, עיריית באקה אלגרבייהב מודעות בעיתונות הארצית הכתובהלפרסום  227277' מס למכרז להצעה

: להלןוליווי הליכי המכרז, וכן כולל ייעוץ ביטוחי מלא וסקר ביטוחים עבור עיריית באקה אלגרבייה )
 שם המציע:(, בשמי ובשם המציע, וכל האמור להלן הנו בשמי ובהמכרז

 :סודיות חובת 
 בקשר אלי שתגיע ידיעה כל ,אדם כל לידיעת להביא או למסור ,להודיע ,להעבירלא  אני מתחייב .2

 על גם כאמור הסודיות תשמר וכי לאחריה או לפניה ,ההסכם תקופת בתוך ,זו עבודה ביצוע עם
 מתחייב הנני וכן .לידיעתו יובא ההסכם בביצוע הכרוך שמידע מי וכל ידי על המועסקים ידי

 הקשורים והמסמכים הנתונים ,הניירות יתר וכל המפרטים ,הרשימות סודיות על לשמור
 .ההסכם בביצוע

 ,העונשין לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה ,לעיל כאמור התחייבותי מילוי אי כי לי ידוע .1
 .,,21-ז"התשל

 :עניינים וניגוד נאמנות חובת
 ידי על הניתן לשירות הקשור בכל בלבד העיריה2המזמינה כלפי נאמנות חובת חב אני כי לי ידוע .0

 .בעקיפין ובין במישרין בין זאת נאמנות חובת מימוש למען ואפעל הכוללת העבודה במסגרת
 בין אינטרסים ניגוד של אפשרות או אינטרסים ניגוד של במצב מצוי אינני כי בזאת מצהיר אני .2

 אחר גורם של או שלי אלה ובין זו במסגרת ידי על ןהנית לשירות בקשר העיריה של האינטרסים
 לא כאמור אינטרסים ניגוד של במצב בעתיד להימצא שלא מתחייב ואני העיריה שאיננו כלשהו

 לנציגי מיד כך על ואודיע להפסקתו מיד אפעל כזה לניגוד אקלע ואם בעקיפין ולא במישרין
 .לי להורות לנכון ימצאו שאלה ככל ואפעל העיריה

ני מתחייב שלא יהיה למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע או לספקי 2 קבלני משנה הנ .8
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד עניינים מכל מין  מטעמו או

 וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום  הסכם למתן שירותי יעוץ בתחום מטפלים רגשיים
וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו2או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי  ומילוי תנאיו,

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.  
הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו2או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו  .2

חר, אם העבודה במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף א
 כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.  

באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא  נההנני מתחייב כי המציע יודיע למזמי .,
 המציע במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים. 

ימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת הנני מתחייב כי המציע ימנע מש .5
 ביצוע התחייבויות המציע כאמור בקול קורא זה.  

על כל כוונה שלו, להתקשר  נההנני מצהיר ומתחייב בשם המציע, כי המציע ידווח מראש למזמי .1
ל עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעו

בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת 
הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו, 

 בהקשר זה. 
בקשר  נהלא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמי .23

 מניעת ניגוד עניינים.  עם
מובהר בזאת שלעניין קול קורא זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של  .22

 "חשש לניגוד  עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים. 

 
____________  _______________  _______________ 

 תאריך    חתימה              שם מלא   
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 פח ד'נס
 

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון
)יוגש ע"י המציע; היה המציע תאגיד יוגש חתום ע"י בעלי המניות 2 שותפים וכן ע"י המטפל המוצע  

 מטעמו(

 
 

   תאריך:         
 לכבוד

 עיריית באקה אלגרבייה
       

 א.ג.נ.,
 העדר הרשעות פליליות תצהיר הנדון:  

 
 בתצהיר זה:

 .(נוסח חדש(כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  ישראל":"תושב 
 (."חוק החברות"להלן: ) 2111 –לחוק החברות, התשנ"ט  125כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .2125 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":

 
 

_ לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. __________
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
במכרז  ("המשתתף"להלן: )אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת _________________________  .2

 .של עיריית באקה אלגרבייה  227277מס' פומבי 
 

__________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של תפקידי במשתתף הינו _____ .1
 המשתתף.

 
הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה  .0

 השנים האחרונות. 23פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 

 ו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, ז .2
 

___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך 

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר2ת בזאת כי ביום __________ הופיע 
________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו בפני מר _______________________ נושא ת.ז. ________

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

          
       ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 נספח ה'

 תצהיר העדר הליכים משפטיים

היה המציע תאגיד יוגש חתום ע"י בעלי המניות 2 שותפים וכן ע"י המטפל  )יוגש ע"י המציע;  
 המוצע מטעמו(

   

   תאריך: 
 

 לכבוד
 עיריית באקה אלגרבייה

      
 א.ג.נ.,

 
 תצהיר העדר הליכים משפטיים הנדון:  

 
 בתצהיר זה:

 .(נוסח חדש)כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  "תושב ישראל":
 .("חוק החברות"להלן: ) 2111 –לחוק החברות, התשנ"ט  125יף כמשמעו בסע "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .2125 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":

 
 

אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 
 עונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי ל

 
במכרז ( "המשתתף"להלן: )אני נותן תצהירי זה חלק מהצעת _________________________  .2

 .של עיריית באקה אלגרבייה   227277מס' פומבי 
 

תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של  .1
 המשתתף.

 
להצהיר, כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו2או מי מבעלי המשתתף ו2או מי ממנהלי הנני  .0

המשתתף, תביעות משפטיות ו2או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו2או פשיטת רגל ו2או כינוס 
 נכסים ו2או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.

 
 תי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימ .2

 
 

___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך 

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר2ת בזאת כי ביום __________ הופיע 
___ ולאחר שהזהרתיו, כי עליו בפני מר _______________________ נושא ת.ז. _____________

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

          
       ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 נספח ו'
 

 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין
 "י מציע שמעסיק עובדים; מציע שאינו מעסיק עובדים יציין זאת במכתב נפרד שיצורף להצעתו()יוגש ע

 תאריך: ________         

 לכבוד 

 עיריית באקה אלגרבייה

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין הנדון:  

 

כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  הנני מצהיר בזאת כי אני ו2או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו2או .2
ב' 1המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו2או לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן לצורך סעיף 

ו2או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות  21,2 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 ממועד ההרשעה האחרונה.

תאגיד אשר אנוכי מייצג ו2או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו2או ה .1
המשתתף במכרז זה, מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ולפי 

 המפורטים להלן: ("חוקי העבודה"להלן: )חוקי העבודה 

 .2128, (הודעה)* פקודת תאונות ומחלות משלוח יד  

 .2122חות בעבודה, * פקודת הבטי 

 .2121 -, תש"ט (החזרה לעבודה)* חוק חיילים משוחררים  

 .2182 -* חוק החופשה שנתית, תשי"א  

 .2180 -* חוק החניכות, תשי"ג  

 .2180 -* חוק עבודת הנוער, תשי"ג  

 .2182 -* חוק עבודת נשים, תשי"ד  

 .2182 -* חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  

 .2185 -נת השכר, תשי"ח * חוק הג 

 .2181 -* חוק שירות התעסוקה, שתי"ט  

 .,212 -* חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  

 .2118 -, התשנ"ה [נוסח משולב]* חוק הביטוח הלאומי  

 .,218 -* חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז  

 .,215 -* חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 .2155 -ה, התשמ"ח * חוק שוויון ההזדמנויות בעבוד 

 .2112 -, התשנ"א (העסקה שלא כדין)* חוק עובדים זרים  

 .2112 -* חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  

 .2115 -* פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  

 .2115 -לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח  5* סעיף  

 .2120 -טורין, תשכ"ג * חוק פיצויי פי 

 .1332 -* חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  

 .1333 -לחוק מידע גנטי, התשס"א  11* סעיף  

 .1331 -, התשס"ב (תנאי עבודה)* חוק הודעה לעובד  
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 .1332 -* חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו  

, התשנ"ז (רות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקיןחשיפת עבי)א לחוק הגנה על עובדים 8* סעיף  
- 211,. 

 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו2או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו2או בעלי השליטה בו ו2או חברות אחרות  .0
 :(יש לסמן את ההצהרה המתאימה)בבעלות מי מבעלי השליטה בו 

 

שלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה ב ____ 
ולא נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי 

 העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו.

הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו2או  ____ 
הל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי נקנסנו על ידי מינ

 העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 

 הרשעות: ________________________________________________  

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 

 קנסות: _________________________________________________  

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו2או בעל המניות העיקרי ו2או מנהל התאגיד והנני מוסמך  .2
 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד.

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. . 8

 יר: __________________שם נותן התצה  שם המשתתף: _________________

 מס' תעודת זהות: __________________  מספר ת.ז.2ח.פ. ________________

 חתימת נותן התצהיר: _______________  חתימת המשתתף: ______________

 

 אישור עו"ד

להלן: )אני משמש כעורך הדין של  ___________________ ת.ז.2ח.פ. ___________  א. 
 .("המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי_________________ ת.ז. ___________ הינו בעל השליטה ו2או בעל  ב. 
המניות העיקרי ו2או מנהל התאגיד המשתתף במכרז פומבי ________ של עיריית באקה אלגרבייה 

 והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד _________ ח.פ. ________.

______ הופיע בפני, _______________________ עו"ד, במשרדי הנני מאשר בזה כי ביום ____ ג. 
____________________________, מר2גב' _____________, נושא ת.ז.  -ב

________________ ולאחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות

        ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד        
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 נספח ז'

 
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז

 
אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 

 "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת תצהיר זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " של עיריית באקה אלגרבייה 227277מכרז פומבי מס' ב

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המשתתף באופן עצמאי, ללא המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד  .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 למכרז. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה .5
לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 המשתתף למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז. מתחרה או

יש לסמן בעיגול ) נכון 2 לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 את התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  .11

אם לא נכון, . (יש לסמן בעיגול את התשובה)נכון 2 לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 
            נא פרט: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 ע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגי .11

 ______________________________ _______________     ____________________ 

 תאריך                       שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 אישור

מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני אני החתום מטה, עו"ד ________________________ 

__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב 

בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 וחתם עליה בפני. לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו

_______________                                                                          __________________________ 
  חתימה + חותמת  תאריך                                                                      שם מלא +
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 נספח ח'
 

 2722 –ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חו
 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי–ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  – 2ב7סעיף 

 .7222 –תשע"ו ( 22תיקון )
)יוגש ע"י מציע שמעסיק עובדים; מציע שלא מעסיק עובדים יציין זאת במכתב נפרד שיצורף 

 צעתו ויהא פטור ממילוי תצהיר זה(לה

 
 

______________, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ _

  :את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר2ה בזה כדלקמן
 

 .הנני נציג ________________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר בשם המציע

 (במשבצת המתאימה X סמן)
 

להלן: "חוק שוויון ) 2115-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1אות סעיף הור
 ;זכויות"( לא חלות על המציע

 

 .לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 1וראות סעיף ה 
 

 :במשבצת המתאימה להלן X עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן 233ככל שהמציע מעסיק 
 
והשירותים החברתיים לשם בחינת  המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה    

 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  1יישום חובותיו לפי סעיף 
 
ותו החברתיים, בהתאם להתחייב המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים    

()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות שנעשתה 1(א()2ב2לפי הוראות פסקת משנה 
מחק את המיותר( ליישום חובותיו לפי סעיף )עמו בעבר וטרם קיבל הנחיות2ופועל לביצוע ההנחיות 

 .לחוק שוויון זכויות 1
 

ר זה למנהל הכללי של משרד אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהי
 .ימים ממועד ההתקשרות 03העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 
 

           תאריך:
 חתימה        

 
 אישור

 

במקום  ,אני הח"מ __________________עו"ד, מאשר2ת כי ביום ____________ הופיע2ה בפני
____ שזיהה2תה עצמו2ה באמצעות _____________________, מר2גב' ________________

ת.ז. מס' ___________________2 המוכר2ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר 
אמת וכי ת2יהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת2יעשה כן, חתם2ה בפני על תצהירו2ה 

 .לעיל
 

            
 חתימה וחותמת עוה"ד       __________ שם מלא:
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 נספח ט'

 
   תאריך: 

 
 לכבוד

 עיריית באקה אלגרבייה
      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו2או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית באקה אלגרבייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .2
 

 בע כדלקמן:הקו (נוסח חדש)לפקדת העיריות  (א)א211סעיף  .2.2 
"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 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 

 אחות."
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א)21כלל  .2.1 

 המקומיות הקובע: 
לעניין זה, "חבר  לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית"חבר המועצה לא יהיה צד   

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה  -מועצה" 
 ."(()(ב2)1 -ו (ב()2)2בסעיף  הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב"

 קובע כי:  (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א)2,2סעיף  .2.0 
"פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו   

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה -או על ידי בן
 המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .1
 

 בין חברי מועצת העיריה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .1.2 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .1.1

י או שאחד מהם אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעת
 מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .1.0 
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  .0

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים  .2

 אמת.
 
לפקודת  (0)א211אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .8

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  120העיריות, לפיהן מועצת העיריה ברוב של 
 רסמו ברשומות.לפקודת העיריות בלבד שהאישור ותנאיו פו (א)א211התקשרות לפי סעיף 

 
 

 חתימת המשתתף:________________        שם המשתתף: __________________
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -' י נספח

 
 בנק _______________        לכבוד,

 סניף ______________      עיריית באקה אל גרבייה
 כתובת _____________         

 _____________תאריך          א.נ,
 
 

 הנדון: ערבות בנקאית  מספר ___________ 
 

)להלן: "המבקש2ים"(,   אנו ערבים ________________ח.פ.2ת.ז _ ______על פי בקשת _____________
( )להלן: "סכום הערבות"(, ₪שלושת אלפים ש"ח )במילים:  0,333בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד סך של 

מכרז  – 227277מאת המבקש2ים בקשר עם מכרז מס'  שתדרשולמדד כמפורט להלן, בתוספת הפרשי הצמדה 
 למתן שירותי פרסום מודעות עירוניות בעיתונות הארצית הכתובת )המודפסת(.

 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם  , -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ

א יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד של
כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

דרישה בכתב לענין זה, לרבות דרישה בפקסימילה, במברק  את התשלום תחילה מאת המבקש2ים.
 ו2או בדוא"ל.

 
ועד בכלל. ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל  22.1.7277ערבות זו תישאר בתוקף עד יום 

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה 
על הארכת התקופה כאמור ו2או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על 

 זו בטלה ומבוטלת. הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה.
 

                                                                                                                      
 בכבוד רב,           

 
 בנק         
         ______________ 

 
 
 

טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמות אישיות ו2או חותמת 
 הסניף.
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 נוסח ערבות ביצוע
 

     רחוב 
     מיקוד 
     טלפון 

     תאריך 
 

 ,לכבוד
 באקה אל גרבייהעירית 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 ___________________ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

 ,("הערבות סכוםש"ח )להלן: " 23,333אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
להבטחת מילוי _________ )להלן: "הנערב"(, שתדרשו מאת __________________

למתן שירותי פרסום מודעות  מכרז 227277מכרז פומבי מס' התחייבויותיו בקשר עם חוזה מכוח 
 צמוד למדד המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה  וניות בעיתונות הארצית הכתובת )המודפסת(עיר

 .כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
 

 "המדד הבסיסי" לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת הזוכה על החוזה.
 

 ם על פי ערבות זו.בות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכער ןלענייהמדד החדש" "
 

 
במידה והמדד החדש ירד במועד תשלום כלשהו ביחס למדד היסודי )מדד שלילי(, ירידה זו לא תובא בחשבון 

 ולא תשפיע על סכום הערבות, ואנו מוותרים על כל טענה בעניין זה, לרבות על טענת קיזוז. 
 

מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  ימים משבעהכם הראשונה בכתב, לא יאוחר לפי דרישת
סכום הערבות בתוספת הפרשי על המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 

ה הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחיל
 מאת הנערב.

 
תאריך זה תהיה   )כולל( בלבד ולאחר_____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש ________ שנת

   בטלה ומבוטלת.
 

דרישה בכתב לצורכי  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 רק.ערבות זו, לרבות דרישה בפקסימיליה ו2או במב

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 

      
                                                                                                       ___________________ 

 ה    ב    נ    ק                                                                                                               
 

 
 
 

 1311-,מכרז מסגרת למתן שירותי פרסום מודעות עירוניות 


