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 חתימה וחותמת: _______________

 ראש העיר הודעת – מסמך א'
  

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 
  לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 
ותכנים  מודעותלמתן שירותי פרסום  הצעות מזמינה בזאת"( העירייה)להלן: " ציונה  -עיריית נס

 . נס ציונהלתושבי שונים של העירייה במקומון ייעודי 

 הזוכה יידרש שעליו וההסכם, מסמכיו, המכרז תנאי את הכוללים המסמכים את ולרכוש לעיין ניתן
  :בכתובת העירייה אתר באמצעות, "(המכרז מסמכי": להלן) לחתום

www.nzc.org.il ,תמורת", מכרזים" רכפתו -"שימושיים קישורים" תחת, האתר של הבית בעמוד 
   (.יוחזר לא אשר) ₪ 300 של סך

 עתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד. על המציע לצרף להצ

הבנים  ברחוב, וברות העירייהד למשרדי לפנות גם ניתן, תשלום ללא המכרז במסמכי ולעיון לפרטים

 (. 08-9383803 :')טל יב בוטבולנאצל , העבודה בשעות' ה–'א בימים, ציונה-סנ, 9

 אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה.

, יש להכניס עותקים 2 -את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב
את המעטפה יש להכניס לתיבת ". 1/22פומבי מס'  מסגרתמכרז למעטפה סגורה שעליה מצוין "

 18.07.2022ציונה עד ליום -, נס9ברחוב הבנים , 311חדר  , קומה ב',יהיבמשרדי העירהמכרזים 
 .11:15בשעה 

 נוכח להיות רשאי אדם כל .11:30 בשעה 18.07.2022 ביום תתקיים המכרזים תיבת פתיחת ישיבת
 .המכרז מסמכי ורישום וההצעות המכרזים תיבת פתיחת בעת

 ות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.את ההצע

 
        

  שמואל בוקסר                    
             

 ראש העירייה   
 
 
 
 

http://www.nzc.org.il/
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 חתימה וחותמת: _______________

 במכרז למשתתפים הוראות – 'במסמך 

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 
 לתושבי נס ציונהעודי במקומון יי

 

 שעה תאריך 

 12:00שעה ד ע 28.06.2022 שאלות הבהרה

 11:15שעה עד  18.07.2022 הגשת הצעות

 11:30שעה  18.07.2022 פתיחת מעטפות

 

 נשוא המכרזהשירותים  .1

 גופים העומדים בתנאי הסף למכרז, להציע בזאת מזמינה "(העירייה)להלן: "  ציונה נס עיריית .1.1

 ותכנים שונים של מודעותלמתן שירותי פרסום  התקשרות עם העירייה בהסכםל הצעות

  .לתושבי נס ציונההעירייה במקומון ייעודי 

בתוצאות מכרז זה רשאים לעשות שימוש גם תאגידים מקומיים של העירייה ו/או גופים  .1.2

קשורים אליה וזאת בכפוף לדינים החלים עליהם והזוכה במכרז יעניק את השירותים גם 

 .ידו ככל שיוזמנו על לגופים כאמור, לפי הצורך והעניין )בנפרד מהעירייה(

ותכנים שונים לרווחת תושבי העיר  מודעותפרסום לעירייה שירותי הזוכים במכרז יעניקו  .1.3

על  זהמכר למסמכי' ד מסמך –ובחוזה  מסמכי המכרזב בהתאם לאמורבמקומון ייעודי לעיר, 

 נספחיו.

ככלל, ומבלי שהדבר יהווה התחייבות של העירייה, העירייה מפרסמת בשנתיים האחרונות  .1.4

 עמודים בממוצע בשבוע.  5בהיקף של  פרסומים

 לתושבי נס ציונה בלבד: ייעודיהזוכה במכרז יערוך ויפיק מקומון  .1.5

 המקומון יופץ מדלת לדלת. .1.5.1

 המקומון יופץ אחת לשבוע. .1.5.2

בהתאמה למספר בתי האב בעיר נס ציונה כפי  לפחותעותקים  14,000-המקומון יופץ ב .1.5.3

 שיהיו מעת לעת.
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 חתימה וחותמת: _______________

יעמיד עבור הזוכה  ביר מעת לעת פרסומים להטמעה במקומון.העירייה באמצעות המנהלת תע .1.6

 העירייה רפרנט קבוע. הרפרנט יכיר את צרכי העירייה ואת אופן העבודה עימה.

 השהוצע בהתאם לסוג הפרסום ובתמורההתמורה בגין מתן השירותים תהא תמורה קבועה  .1.7

 על ידי הזוכה במכרז. 

, לזוכה לביצוע פרסומי העירייה והיא תוכלדיות אינה מעניקה בלעמובהר בזאת, כי העירייה  .1.8

לרבות  , במקרים מסוימים לקבל את השירותים מאחר/יםולצרכיה בהתאם לשיקול דעתה

 . במקביל או בנוסף לשירותים אשר יעניק הזוכה

נותני שירותים ומקבלי שירותים הזוכים במכרז לבין העירייה הם יחסים של היחסים שבין  .1.9

 הצדדים יחסי עובד ומעביד. ואין ולא יהיו בין

  תקופת ההתקשרות .2

מסמך ד'  –חודשים מיום חתימת העירייה על ההסכם  12למשך  הינה, ההתקשרות תקופת .2.1

 (. "ההתקשרות תקופת": להלן)למסמכי המכרז 

 נוספות לתקופות ההתקשרות תקופת את להאריך, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית העירייה .2.2

 שנות לרבות ההתקשרות תקופת שכל ובתנאי( "האופציה שנות": לןלה) ממנה חלק או שנה של

  .שנים 5 על תעלה לא האופציה

, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית העירייה תהיה, 2.1לעיל בסעיף  מהאמור לגרוע מבלי .2.3

 על לזוכה להודיע, ההתקשרות תקופת במהלך, מראש יום 60 זוכהל שתישלח בכתב בהודעה

 כספיות תביעות כל תהיינה לא זוכהולא צורך במתן נימוק ו/או הסבר לל, ההתקשרות הפסקת

 .לכך בקשר טענות או/ו אחרות או/ו

בכל מקרה של ביטול ההתקשרות לפני תום תקופת ההתקשרות, תוכל העירייה, לפי שיקול  .2.4

 דעתה הבלעדי, להתקשר בהסכם עם המציע שדורג במקום אחד לפני הזוכה במכרז.

 נאי סף()תת המציע יוכשירו .3

 להשתתף במכרז זה, מי שעומדים בכל התנאים המפורטים להלן:זכאים 

 ותיק מס ערך מוסף.המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה מציע  .3.1

 .₪ 300המציע רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.2

הכולל  מודפס )לא מקוון(, חודשים לפחות בעריכה והפקה של "מקומון" 12בעל וותק של  .3.3

עותקים לפחות מידי  8,000שונים ברשות מקומית אחת לפחות, בהיקף של  חדשות ופרסומים

  .שבוע
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 חתימה וחותמת: _______________

של  אומובהר כי הוותק והניסיון לעניין תנאי הסף ומדדי האיכות, יהיו של המשתתף בעצמו 

מי מבעלי המשתתף )לרבות צירוף ניסיונם של אלו( לרבות הכרה בתצורות ההתאגדות השונות 

 התאגדות במהלך השנים, ככל ששינה. של המשתתף אשר שינה תצורת

ולפיה ככל שהוא אינו עורך, מפיק ומפיץ מקומון כיום בעיר  1ה'מסמך צרף התחייבות בנוסח  .3.4

ימים לאחר הודעת הזכייה יחל בעריכה, הפקה והפצה של  30-מ יאוחרנס ציונה כי עד ולא 

 '(.מקומון ייעודי בעיר נס ציונה בהתאם לקבוע בנספח א' להסכם )מסמך ד

 להלן. 9וכמפורט בסעיף  3ג'בנוסח מסמך  צרף להצעתו ערבות בנקאית, מקור, .3.5

 מסמכי המכרז   .4

 מסמכי" ולחוד להלן ויקראו מהמכרז נפרד בלתי המסמכים המפורטים מטה מהווים חלק

 ":המכרז

 .הודעת ראש העיר –מסמך א'  .4.1

 .הוראות למשתתפים במכרז –מסמך ב'  .4.2

 .הצעת המציע –מסמך ג'  .4.3

 .מחירון– 1מסמך ג' .4.4

 פירוט ניסיון לתנאי הסף ומדדי האיכות.  – 2מסמך ג' .4.5

 .למכרזנוסח ערבות בנקאית  – 3מסמך ג' .4.6

 .הסכם –מסמך ד'  .4.7

 מפרט שירותים. –מסמך ה'  .4.8

 ה והפצה של מקומון ייעודי בעיר נס ציונה.התחייבות להפק – 1מסמך ה' .4.9

 .תצהיר קיום דיני עבודה–' ומסמך  .4.10

 .תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות –' זמסמך  .4.11

 .נייניםתצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד ע –'  חמסמך  .4.12

 .דרישות ביטוח –'  טמסמך  .4.13

 נוסח ערבות ביצוע. – מסמך י'  .4.14
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 חתימה וחותמת: _______________

 רכוש העירייה –מסמכי המכרז  .5

למציעים למטרת הגשת  ינה הבלעדי והם נמסריםיוקנ העירייהנם רכושה של יהמכרז ה מסמכי  .5.1

 אחרת.  עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה עירייההצעות ל

 הצעתו. סמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשתממקבל  .5.2

 הבהרת מסמכי המכרז .6

מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום כל  לעיל, 4המפורטים בסעיף  כל המסמכים .6.1

 ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.

 ל המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז.ע .6.2

ציע רשאי לפנות בכתב בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות המ .6.3

או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו 

של סעיף, או פרט, או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז 

 .12:00שעה עד  28.06.2022וזאת לא יאוחר מיום 

: בכתובת דוא"ל ,וברותלשכת הדניב בוטבול בלאת הפניות הנ"ל יש לשלוח  .6.4

dover@nzc.org.il.  במסמכיword כל זאת בציון שם הפונה  ,בלבד, בפורמט המצוין למטה

 .וחברתו, כתובת, דוא"ל ומספר הטלפון של הפונה

 להלן דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה: .6.5

 סגהשאלה/ה מספר סעיף מספר עמוד שם המסמך מס"ד

 שאלת ההבהרה 14.1 8 חוזה 1

 

 ותיקונים שינויים להכניס, במכרז הצעות להגשת האחרון למועד עד, עת בכל, רשאית העירייה .6.6

 יהוו כאמור והתיקונים השינויים. המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה, המכרז במסמכי

 .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק

 חובה חלה המציעים על. העירייה באתר ורסמויפ שיהיו ככל עדכונים/תשובות/ההבהרות .6.7

 ולצרף העירייה באתר וההבהרות השינויים בדבר ההצעות להגשת האחרון למועד עד להתעדכן

 .הימנה נפרד בלתי כחלק להצעתם שפורסמו הבהרות/התשובות  את

 העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל תוקף. .6.8

 

mailto:dover@nzc.org.il
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 חתימה וחותמת: _______________

 הצהרות המציע .7

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .7.1

, וכי הוא מסוגל למלא אחר לוו ידועים ונהירים וההסכם המצורף למכרז על נספחי

 ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. 

מפרטי המכרז ו/או ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .7.2

 ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

סור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו א .7.3

מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות 

 המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

 צירוף מסמכים .8

 כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:

ישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי א .8.1

 ,חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(

 .1976 -תשל"ו

 ז. העתק קבלה על רכישת מסמכי המכר .8.2

את המציע  צרףיוכן לצורך קבלת ניקוד איכות,  3.3בסעיף ש עמידתו בתנאי הסףלהוכחת  .8.3

בנוסף יצרף המשתתף  .מלא ומושלם ויצרף אליו כל מסמך נדרש שם, אם נדרש 1מסמך ג'

 אישור רו"ח למספר הגיליונות המופצים בכל חודש.

יבות חתום ומאומת כדין יצרף המשתתף כתב התחי 3.4להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  .8.4

 .1בנוסח מסמך ה'

עו"ד/רו"ח  אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישורב .8.5

 לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

שאל המציע לא  שניתנו על ידי העירייה גם אםהעתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות  .8.6

 לעיל. 6אף שאלה, כאמור בסעיף 

 , מלאים, מסומנים, חתומים ומאומתים כדין.ח' –ו' מסמכים  .8.7

 רבות השתתפות במכרזע .9
 

בנוסח המפורט ומסומן   ₪ 5,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך  .9.1
 (.2מסמך א')
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 חתימה וחותמת: _______________

ה רשאית לבקש את הארכת תוקף העיריי .2022.10.81תוקף הערבות האמורה יהא עד ליום  .9.2
 יום והמציע יהיה חייב לעשות כן על חשבונו. 90הערבות הבנקאית לתקופה נוספת של עד 

הערבות תהא חתומה וחייבת להיות על פי תנאיה, ניתנת לגביה לפי פניה חד צדדית של גזבר  .9.3
 העירייה.

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לא תידון כלל. .9.4

ת במכרז תוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שיחתם הסכם הערבות  להשתתפו .9.5
 לביצוע העבודות נשוא המכרז עם מי שיקבע על ידי העירייה כזוכה.

 הצעת המציע .10

 בעמוד, www.nzc.org.il :בכתובת העירייה אתר באמצעות לרכוש ניתן המכרז טפסי את .10.1

 אשר) ₪ 300 של סך תמורת", םמכרזי" כפתור -"שימושיים קישורים" תחת, האתר של הבית

 (.יוחזר לא

זהים, על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב  עותקים )מקור(על המציע להגיש הצעתו, בשני  .10.2

' למסמכי המכרז, למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום גכמסמך 

קים ייחתמו . שני העותמהצעתועליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד 

 ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאגיד.

 בעותק הנקובים בסכומים התאמה אי של במקרה. זהים להיות חייבים ההצעה עותקי שני .10.3

 יותר הנמוכים  הסכומים לפי( בנפרד סכום כל) הסכומים יתוקנו, השני העותק לעומת האחד

 .העירייה לטובת

 לפי שלא הצעה הגשת או/ו ההסתייגויות וספתה, הדרישות כל אחר ומפורט מדויק מילוי אי .10.4

 .ההצעה לפסילת ותגרום יכול התנאים

  .ממציעים במשותףלא תתקבלנה הצעות  אחד. מציעהצעה תוגש על ידי ה .10.5

שלא לפי  מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעהאי  .10.6

 פסילת ההצעה.כול ותגרום להתנאים י

יום מהמועד  90תוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצרופותיה למשך כל הצעה ש .10.7

יום נוספים והמציע חייב  90 -עירייה רשאית לבקש להאריכה להלהגשת ההצעות. האחרון 

 .לעשות כן

 החלטות העירייה .11

ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים כולו או חלקו רשאית לבטל את המכרז העירייה  .11.1

חליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות על ידה. ה

 .חייבו אותויתביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו 

http://www.nzc.org.il/
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 חתימה וחותמת: _______________

העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  .11.2

לדרישות המכרז כל מסמך ו/או  לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם

אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך 

 עמידתו בתנאי הסף של המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן  .11.3

 הקצוב שייקבע בה.    

ללקוחות המציע לקבלת מידע והמלצות  הלשיקול דעתהתאם העירייה תהא רשאית לפנות ב .11.4

 אודותיו.

 הכספיות אפשרויותיו בדברלרבות  ,עירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטיםה .11.5

והמקצועיות כתנאי להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים וכן 

 .לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו

 .שהיא הצעה כל לקבלת יבתמתחי אינה העירייה .11.6

 :תהא בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן בחירת ההצעה הזוכה .11.7

אמת 

 מידה

ניקוד  אופן הבדיקה

 מרבי

 אופן הניקוד

הצעת 

  המחיר

שיעור הנחה 

אחיד על 

מחירון 

העירייה 

 במסמך ג'

ייבחן שיעור ההנחה האחיד אשר הציע המשתתף  15

ניקוד  ויינתן במכרז ביחס למחירון העירייה

 כדלקמן:

 נקודות. 5 –הנחה  5%

 נקודות. 10 –הנחה  10%

 נקודות. 15 – הנחה 15%

אולם הנחה  15%ניתן להגיש הנחה העולה על 

 כאמור לא תזכה בניקוד.

שנות ותק 

  וניסיון 

פירוט במסמך 

 1ג'

המשתתף ו/או מי מבעליו של  נוספתכל שנת ניסיון  10

לא מקוון(, בעריכה והפקה של "מקומון" מודפס )

הכולל חדשות ופרסומים שונים ברשות מקומית 

מעבר  עותקים לפחות 8,000אחת לפחות, בהיקף של 

נקודות  1-לדרישת תנאי הסף תזכה את המשתתף ב

  .נקודות אפשריות 10עד 
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 חתימה וחותמת: _______________

אמת 

 מידה

ניקוד  אופן הבדיקה

 מרבי

 אופן הניקוד

 (.1במסמך ג') יפרט על שנות ניסיונוהמשתתף 

היקף 

 הפצה

פירוט במסמך 

 1ג'

תף מפיק ומפיץ, ייבחנו מספר העותקים שהמשת 20

בכל תדירות פרסום, במסגרת המקומון עליו פרט 

 ג'.3לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

 נקודות. 5 –עותקים  9,000

 נקודות. 10 –עותקים  10,000

 נקודות. 15 –עותקים  12,000

 נקודות. 20 –עותקים  14,000

מקומון עליו יפרט על מספר העותרים בהמשתתף 

 (.1הצהיר במסמך ג')

ניסיון 

בהפקת 

מקומון 

ייעודי 

לתושבי 

 נס ציונה

פירוט במסמך 

 1ג'

מציע אשר יש לו ניסיון בהפקת מקומון )בהתאם  10

זכאי  ,בלבדלדרישת תנאי הסף( לתושבי נס ציונה 

 נקודות. 10לסך של 

מציע אשר יש לו ניסיון בהפקת מקומון )בהתאם 

לדרישת תנאי הסף( הכולל גם את )אך לא רק( 

 נקודות. 5נס ציונה יהא זכאי לסך של תושבי 

 פרט על ניסיונו בהפצה כמפורט לעילהמשתתף י

 (.1במסמך ג')

מגוון 

 סיקור

פירוט במסמך 

 1ג'

ייבחן מגוון הסיקור שמבצע המשתתף במסגרת  10

המקומון עליו הצהיר לצורך עמידה בתנאי הסף 

 .3.3שבסעיף 

תחומים  4משתתף אשר מגוון הסיקור שלו כולל 

נקודות. בגין כל תחום  10תחומים הבאים יקבל מה

 נקודות. 2.5תחומים יופחת למשתתף  4-מתחת ל

( איכות סביבה. 3( רווחה. )2( חינוך. )1התחומים: )

( 7( מודעות דרושים. )6( חברה. )5( ספורט. )4)

 ( פרסום עסקים.8מודעות קניה ומכירה. )
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 חתימה וחותמת: _______________

אמת 

 מידה

ניקוד  אופן הבדיקה

 מרבי

 אופן הניקוד

המשתתף יסמן את התחומים בהם עוסק המקומון 

 (.1הצהיר במסמך ג') עליו

אופן 

והיקף 

 הפצה

פירוט במסמך 

 1ג'

המציע יצהיר על אופן ההפצה של המקומון עליו  35

בהתאם  3.3פירט לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

 לקריטריונים שלהלן:

הפצה ללא עלות 

 .במכירהאו 

 נקודות. 5 –בתשלום 

 נקודות. 10 – ללא עלות לקורא

 נקודות. 15  -אחת לשבוע  תדירות הפצה

 נקודות. 10 –אחת לשבועיים 

 נקודות. 5 –אחת לחודש 

 10 –הפצה מדלת לדלת  אופן הפצה

 נקודות.

 5 –י חלוקה זהפצה למרכ

 נקודות.

 
 

 ד בתנאי הסף ויקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר.ויעמ זוכה אחדתבחר ועדת המכרזים 

 חובת הזוכה במכרז .12

ימים מתאריך הודעת  14וזאת תוך  לבצע את הפעולות הבאות זכה המציע במכרז יהא עליו  .12.1

 העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

 .המכרז למסמכי ט' מסמך בנוסח ביטוח דרישותלהמציא מסמך  .12.1.1

 ההתקשרות השלמת לצורך העירייה לדרישות בהתאם אישור/מסמך כל להמציא .12.1.2

 .בחוזה

יחשב  כמי  שהפר כולם או חלקם, יל לע 11.1ף בסעי יםהאמור םלא ימלא הזוכה אחר התנאי .12.2

להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות התחייבויותיו והעירייה תהא רשאית הפרה יסודית 

 שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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 חתימה וחותמת: _______________

לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה  11.2אין באמור בסעיף  .12.3

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.עקב הפרות 

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  העירייה עם  .12.4

 מציע אחר במקומו.

 עניינים ניגוד היעדר .13

 .המכרז למסמכי ז' מסמך – עניינים ניגוד העדר בדבר הצהרה להצעה ולצרף למלא המציע על

 ביטוח .14

 כמפורט ביטוח פוליסת, ההתקשרות תקופת בכל, חשבונו על, לקיים יהיה הזוכה המציע על .14.1

 הזוכה המציע ידי-על ייערכו הביטוחים.  המכרז למסמכי' ח מסמך – הביטוח בנספח

 לחתימת כתנאי לעירייה יימסר מהם ועותק מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות

 . המכרז חוזה

 שהדבר ככל. מינימום דרישות שהינן'( ח מסמך) ביטוח דרישות סמךמ צורף המכרז למסמכי .14.2

 מוזמנת עבודה לכל ביחס ותקף נוסף רלבנטי בביטוח להצטייד מתחייב הזוכה המציע - יידרש

 העירייה אישור מתן אין. העבודות ביצוע לתחילת וכתנאי העירייה לדרישות בהתאם -

 גבולות או/ו הביטוחים תוכן בגין רייההעי על אחריות כל מטיל המציע ביטוחי לתקינת

 .אלו ביטוחים בגין לעירייה תביעה או/ו טענה כל תבוא ולא, בהן האחריות

 מסמך בסיס על, מתאים ביטוח להציג יידרש, במכרז הזוכה, הזוכה עם הסכם לחתימת כתנאי .14.3

 . למכרז המצורף הביטוח דרישות מסמך – המכרז למסמכי' ח

 שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה לעירייה ,זה בשלב כי בזאת מובהר .14.4

 של הביטוח יועץ י"ע אלה שינויים לאישור בכפוף'( ח מסמך) ביטוחים עריכת אישור בנוסח

 בנוסח כלשהם לשינויים להסכים שלא בלעדי דעת שיקול לעירייה כי, מובהר. העירייה

 המצאתו ואי המכרז למסמכי שצורף המדויק לנוסח מחויב הזוכה כזה ובמקרה ל"הנ האישור

 העירייה כלפי הזוכה התחייבויות של יסודית הפרה יהווה, כנדרש העירייה לידי חתום

 . הסכם על עמו לחתום ולא במכרז זכייתו את לבטל רשאית תהיה והעירייה

 זכות על ויתור בדבר סעיף ייכלל כאמור הזוכה המציע של משלים או נוסף רכוש ביטוח בכל .14.5

 אדם בן לטובת יחול לא כאמור הויתור אולם, מטעמה מהבאים ומי העיריה כלפי ףתחלו

 וזאת, העיריה את לכלול המבוטח שם יורחב, חבויות ביטוחי לעניין, כן כמו. בזדון לנזק שגרם

 מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף

 .המבוטח

 וכי העירייה ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים הינם לפיהם מפורש תנאי כללוי המציע ביטוחי .14.6

 בביטוחים יכלל כן כמו. העירייה ביטוחי לשיתוף תביעה או/ו דרישה כל על מוותר המבטח
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 חתימה וחותמת: _______________

 תימסר אם אלא, יבוטלו ולא, יצומצמו לא המציע ביטוחי כי המבטח מתחייב לפיו תנאי

 .מראש יום 30,העירייה יליד רשום בדואר כך על כתובה הודעה

 הגשת ההצעות ומועדים .15

, יש להכניס עותקים 2 -את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב .15.1

את המעטפה יש להכניס   ".1/22פומבי מס'  מסגרתמכרז למעטפה סגורה שעליה מצוין "

 18.07.2022יונה עד ליום  צ-, נס9, קומה  ב', ברחוב הבנים משרדי העירייהבלתיבת המכרזים 

 .11:15שעה עד 

 להיות רשאי אדם כל .11:30 בשעה 18.07.2022 ביום תתקיים המכרזים תיבת פתיחת ישיבת .15.2

 .המכרז מסמכי ורישום וההצעות המכרזים תיבת פתיחת בעת נוכח

 את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. .15.3

 ה לאחר המועד הנ"ל.לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבל .15.4



14 

 חתימה וחותמת: _______________

 הצעת המציע – 'גמסמך 
 

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 
 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 לכבוד
 ציונה -עיריית נס

 
 .נ., ג.א

 

 בזאת כי:אני הח"מ מצהיר  .1

תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים  וכיוהבנתי את כל מסמכי המכרז  קראתי בעיון .1.1

 על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

-להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ב'  תנאי הסף הנדרשיםהנני מצהיר כי אני עומד בכל  .1.2

  .הוראות למשתתפים

וכי הצעתי  נשוא המכרז לביצוע כלל השירותיםסיון והמומחיות הדרושים יהנני בעל הידע, הנ .1.3

 זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות )במקרה תאגיד( עפ"י מסמכי היסוד של

 .התאגיד

האדם, המשרד, -את כל כח התחייבויותייברשותי, או יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע  .1.4

המתקנים והציוד שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי 

 ז. המכר

 הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. .1.5

את כל  התמורה שתשולם על ידי העירייה כמפורט בהוראות למשתתפים ובהסכם כוללת .1.6

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי 

 המכרז.

 ים להינתן על ידי על פי כל דין.ידוע לי כי כל השירותים צריכ .1.7

רותים נשוא מכרז זה, אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים יידוע לי, כי בביצוע העבודות והש .1.8

 הקיימים בעירייה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 הנני מסכים ומתחייב: .2

 .המכרז מסמכי כמפורט בכל םרותייש ציונה נס לעיריית לספק .2.1

 מסמכי ובכל ונספחיו בהסכם, למשתתפים בהוראות ותהמפורט ההוראות כל אחר למלא .2.2
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 חתימה וחותמת: _______________

 . העירייה של המלאה רצונה לשביעות, האחרים המכרז

מים י 14ולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפע .3

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 .מכרזה למסמכי' ט מסמך בנוסח ביטוח דרישות מסמך להמציא .3.1

 י'.להמציא לעירייה ערבות ביצוע בנוסח מסמך  .3.2

 להמציא כל מסמך/אישור בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת ההתקשרות בחוזה. .3.3

לעיל, כולן או מקצתן,  3בסעיפים מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות אני  .4

להתקשר עם זה והעירייה תהא רשאית  רותים נשוא מכרזיאאבד את זכותי לבצע את העבודות והש

 נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז. רותיםיהעבודות והשאחר לביצוע  יועץ

כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת אין באמור כן ידוע לי ש .5

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 ידוע לי כי: .6

 .שת על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותףעל ההצעה להיות מוג .6.1

, במכרז מהשירותים חלק מתן ותכלול יכול המציע של הצעתו כי יובהר, לעיל לאמור בכפוף .6.2

 .הצעתו רכיבי לכל המציע של מאחריותו לגרוע כדי בכך יהיה לא ואולם, משנה ספק י"ע

ייגויות ו/או הגשת  הצעה שלא לפי אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת הסת .6.3

 התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

  ידוע לי כי: .7

לקבלת מידע והמלצות  ללקוחותייהעירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה  .7.1

 .אודותיי

ות, והמקצועיות הכספי אפשרויותייהעירייה תהא רשאית לדרוש ממני פרטים, לרבות בדבר  .7.2

לצורך  ללקוחותייואהיה חייב לספק לעירייה את הפרטים, וכן לפנות מי, כתנאי להתקשרות ע

 בחינת ניסיוני.

העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  .7.3

לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או 

ותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך אישור מהמסמכים ו/או האישורים א

 עמידתו בתנאי הסף של המכרז.

היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך אם דרישה כאמור,  .7.4
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 חתימה וחותמת: _______________

 הזמן הקצוב שייקבע בה.    

ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על כולו או חלקו רשאית לבטל את המכרז העירייה  .7.5

ידה. החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה 

 .בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו

 ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. .7.6

 –ם במכרז בהוראות למשתתפי 10.7הזוכה תיעשה כמפורט בסעיף  ההצעה ידוע לי בחירת .7.7

 מסמך ב' למסמכי המכרז.

 להלן. 1שיעור ההנחה על מחירון העירייה במסמך ג'עלי להציע כתמורה את  ידוע לי כי .8

 15%עודף להנחה מעל  יינתן ניקודידוע לי כי לא  .9

פרסום מודעות ותכנים שונים עבור העירייה בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו   בעד מתן שירותי .10

( בהנחה שתחול על פריט ופריט 1רה בהתאם למחירי המחירון )מסמך ב'לקבל תמו אני מציע

 :במחירון של

 
  _________ )במילים: __________________________( %

 
 

 :ולראיה באתי על החתום

    ת.ז. או מס' ח.פ.:        שם המציע: 
 

                         כתובת: 

 
     פקסימיליה:        טלפון: 

 
     חתימה + חותמת:                             ך:תארי

 

 
 אשור עו"ד/רו"ח

 
 אני הח"מ ........................... עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי:

 
 ה"ה ................................ ת.ז. ..................... )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(

 
 .......................... ת.ז. ...................... ה"ה .....

 
 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ................. ולחייב את התאגיד.

 
_____________________                                                    ____________________ 

 עו"ד                                                                                 תאריך                              
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 חתימה וחותמת: _______________

 לפרסום מחירון העירייה – 1מסמך ג'
 

מחיר מירבי ליחידה בש"ח ללא  יחידה השירות מס"ד
 מע"מ

פרסום מודעות ותכנים   .1
 של העירייה

  ₪ 1,800 עמוד שלם

  ₪ 1,000 חצי עמוד  .2

  ₪ 800 רבע עמוד  .3

  ₪ 500 שמינית עמוד  .4

  ₪ 100 אינץ  .5

 

 :הערות .1

מחירי  המחירים לעיל הם מחירים מרביים )מקסימום( לפרסום חד פעמי של מודעה. .1.1
העירייה יהיו מחירי המחירון לאחר הנחת המשתתף במכרז וכן לאחר ההנחות המפורטות 

 בסעיף זה להלן.

הנחה נוספים  10%-כאית העירייה לעמודים תהא ז 3-אם הוזמן בשבוע מהעירייה יותר מ .1.2
 .על מחירי ההצעה של המשתתף )המחירון לעיל לאחר ההנחה של הזוכה(

 .5%פרסום בדף אמצע יקנה לעירייה הנחה נוספת )על הנחת המשתתף במכרז( בשיעור של  .1.3

 .5%פרסום בדף אחורי יקנה לעירייה הנחה נוספת )על הנחת המשתתף במכרז( בשיעור של  .1.4

שלום יהא ביחס ליחידות הנמדדות )עמודים/חצאי עמודים/רבעי עמודים( ולא מובהר כי הת .1.5
 :ומבלי לגרוע מהכלל לעיל על כמות הפרסומים, לדוגמא

פרסומים כל אחד על פני חצי עמוד הממוקמים בעמוד אחד ישולם בגינם הזמנת שני  .1.5.1
 מחיר של עמוד שלם אחד )ולא שני חצאי עמוד(.

ישולם באותו עמוד הממוקמים  כל אחד רבע עמוד פרסומים בגודל שלהזמנת שני  .1.5.2
 בגינם מחיר של חצי עמוד.

 :הצמדת מחירים .2

)מחירי המחירון לעיל לאחר הנחת הזוכה( יחול מנגנון שמירת מחירים מחירי הזוכה ביחס ל .2.1
 כדלקמן:

 מחירי המחירון לעיל לאחר הנחת הזוכה במכרז. –" הבסיס ימחיר"

המפורסם על   140600קוד מדד  –תבי עט ופרסומים" "כ מדד המחירים לצרכן –" המדד"
 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 המדד הידוע במועד חתימת העירייה על ההסכם. – " מדד הבסיס"

 חודשי התקשרות. 12המדד הידוע בתום   –" המדד הקובע"
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 חתימה וחותמת: _______________

 ומעלה, 4%חודשי התקשרות עלה מדד הבסיס על המדד הקובע בשיעור של  12היה ובתום 
לדוגמא: בתום  .4%-מדה של מחירי הבסיס להפרש שבין שיעור השינוי כאמור לצתבוצע ה

  .בלבד 2%, אזי תוספת למחירי הבסיס תהייה 6% -חודשי ההתקשרות עלה המדד ב 12

 :התחייבות העירייה לפרסום .3

 חודשים( 3) בכל רבעון מלאים עמודים 48במקומון כמות של העירייה מתחייבת לפרסם  .3.1
 .עבממוצ

בתום שנת התקשרות ייבחנו מספר העמודים הממוצע אשר פורסמו על ידי העירייה בכל  .3.2
 .רבעון. לצורך חישוב "עמוד שלם"

יחוברו כל העמודים, חצאי עמודים, רבעי עמודים ושמיניות לעמודים לצורך החישוב, 
ים חצאי עמוד 40-עמודים שלמים ו 20שלמים. לדוגמא: פרסמה העירייה מודעות על גבי 

 עמודים סה"כ. 40ייחשב, לצורך התחייבות העירייה כאילו פרסמה העירייה על פני 

תשלים העירייה בתום השנה כאמור וכנגד דרישת  48-היה וממוצע העמודים הרבעוני פחת מ
תשלום, את סכומי העמודים הנותרים )המחיר לעמוד שלם לאחר הנחת הזוכה במכפלת 

 העמודים החסרים להתחייבות.
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 חתימה וחותמת: _______________

 פרטי ניסיון המשתתף – 2ך ג'מסמ
 לצורך תנאי הסף ומדדי האיכות

 :3.3תנאי הסף שבסעיף 

חודשים לפחות בעריכה והפקה של "מקומון" מודפס )לא מקוון(, הכולל חדשות  12בעל וותק של 
 עותקים לפחות מידי שבוע.  8,000ופרסומים שונים ברשות מקומית אחת לפחות, בהיקף של 

של מי מבעלי  אויסיון לעניין תנאי הסף ומדדי האיכות, יהיו של המשתתף בעצמו מובהר כי הוותק והנ
המשתתף )לרבות צירוף ניסיונם של אלו( לרבות הכרה בתצורות ההתאגדות השונות של המשתתף אשר 

 שינה תצורת התאגדות במהלך השנים, ככל ששינה.

 הערות הצהרת המציע אמת המידה

 המקומוןיש לרשום את שם   שם המקומון

הרשות/יות המקומי/ות בהן 
 המקומון מופץ

 יש לרשום את שמות הרשויות 

מספר עותקים מודפסים 
 מופצים בשבוע

תון זה ייבחן גם במסגרת מדד נ 
 היקף הפצהאיכות של 

בעריכה והמפצה  וותק בשנים
 של המקומון

נתון זה ייבחן גם במסגרת מדד  
 איכות של וותק וניסיון

 

 :סיון בהפקת מקומון ייעודי לתושבי נס ציונהמדד איכות ני

, זכאי לסך בלבדמציע אשר יש לו ניסיון בהפקת מקומון )בהתאם לדרישת תנאי הסף( לתושבי נס ציונה 

נקודות. מציע אשר יש לו ניסיון בהפקת מקומון )בהתאם לדרישת תנאי הסף( הכולל גם את )אך  10של 

 נקודות. 5של לא רק( תושבי נס ציונה יהא זכאי לסך 

 שם המקומון: __________________________________.

 יש לסמן:

 .המקומון מופץ לתושבי נס ציונה בלבד 

  .המקומון מופץ לתושבי נס ציונה וכן לתושבי רשויות מקומיות אחרות 
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 חתימה וחותמת: _______________

 מגוון הסיקור: - מדד איכות

לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף יבחן מגוון הסיקור שמבצע המשתתף במסגרת המקומון עליו הצהיר 

נקודות. בגין כל תחום  10תחומים מהתחומים הבאים יקבל  4. משתתף אשר מגוון הסיקור שלו כולל 3.3

 נקודות. 2.5תחומים יופחת למשתתף  4-מתחת ל

 :)יש לסמן(כולל סיקור בתחומים הבאים  3.3המקומון עליו הצהרתי בתנאי הסף שבסעיף 

 מודעות דרושים. חברה.  ספורט.   איכות סביבה.   רווחה.  חינוך. 

 פרסום עסקים. קניה ומכירה.  מודעות 

 

 :אופן הפצה והיקף – מדד איכות

בהתאם  3.3יצהיר על אופן ההפצה של המקומון עליו פירט לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  מציע

 :לקריטריונים שלהלן

 :עלות לקורא )יש לסמן את אחת האפשרויות(

 .ההפצה היא בתשלום לקורא 

 .ההפצה היא ללא עלות 

 :)יש לסמן את אחת האפשרויות(תדירות הפצה 

 .אחת לשבוע 

 .אחת לשבועיים 

 שאחת לחוד. 

 :)יש לסמן את אחת האפשרויות(אופן הפצה 

 .הפצה מדלת לדלת 

 .הפצה למרכזי חלוקה 
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 חתימה וחותמת: _______________

 נוסח ערבות להבטחת ההצעה במכרז – 3מסמך ג'
 

 לכבוד

 ציונה -עיריית נס

 

 ג.א.נ.,
    

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

 

הננו  1/22( בקשר למכרז מס' "המבקש" –על פי בקשת _____________________ )להלן  .1

 משת אלפיםח)במילים: ש"ח  5,000ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 "(. סכום הערבות" -)להלן  ,שקלים חדשים(

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

ת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את חתומה ע"י גזבר העירייה, וזא

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  18.10.2022עד ליום  תוקף ערבותנו זה יהיה .4

 אלא אם נתבקשה הארכת תוקף של הערבות. מהמועד הנ"ל,

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק .............................................
 סניף ...........................................

 

 



22 

 חתימה וחותמת: _______________

 הסכם –' דמסמך 
 

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ודעות ותכנים שונים של העירייה ממתן שירותי פרסום ל
 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 

 _____ציונה ביום _______ לחודש _______ שנת  -שנערך ונחתם בנס
 

 עיריית ציונה  בין:     
  9מרחוב הבנים             
 ציונה -נס            
 ("העירייה": )להלן            

 מצד אחד

 
 שם: ________________ ין: לב

 מס' ת.ז. או ח.פ.: _______ 
 כתובת: ______________ 
 טלפון: _______________ 
 פקס: ________________ 
 "(נותן השירותים)להלן: " 

 מצד שני 

 

פרסום מודעות ותכנים שונים  שירותי למתן 1/22מס' פומבי  מסגרת והעירייה פרסמה מכרז הואיל

 ;"(המכרז)להלן: " די לתושבי נס ציונהבמקומון ייעו

 במכרז וזכה בו; השתתף נותן השירותיםו והואיל

מפורט כהענקת השירותים מושא המכרז את  נותן השירותיםוהעירייה החליטה למסור ל והואיל

 בהסכם זה;

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע  והואיל

 דות נשוא הסכם זה;העבו

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן :

 המבוא והנספחים .1

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. והנספחים המבוא, המכרזתנאי  .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. .1.2

 .סכםמהה נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל .1.3
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 חתימה וחותמת: _______________

לשון החוזה עושה שימוש בלשון זכר "נותן שירותים" לצורך הנוחות בלבד והכוונה היא כמובן  .1.4

 לנותן שירותים או נותנת שירותים לפי העניין. 

 להסכם זה מצורפים המסמכים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .1.5

 .הוראות למשתתפים במכרז – מסמך ב' .1.5.1

 .הצעת המציע –מסמך ג'  .1.5.2

 מפרט שירותים. –מסמך ה'  .1.5.3

 התחייבות להפקה והפצה של מקומון ייעודי בעיר נס ציונה. – 1מסמך ה' .1.5.4

 .תצהיר קיום דיני עבודה–' ומסמך  .1.5.5

 .תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות –' זמסמך  .1.5.6

 .תצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים –'  חמסמך  .1.5.7

 .דרישות ביטוח –'  טמסמך  .1.5.8

 נוסח ערבות ביצוע. – מסמך י'  .1.5.9

 הגדרות ופרשנות .2

 ונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע בצדם: בהסכם זה יהיו למ

 הפרשנות  המונח

 /אשתלשמש כאיש המי שימונה על ידדוברת העירייה או  - המנהל/ת""

וקיום  לנותן השירותיםקשר לצורך הוצאת הזמנות עבודה 

 .קשר מתמיד עימו

המקומון אשר יערך ויופק על ידי נותן השירותים, במועדים,  - "המקומון"

ובאופן המפורט במסמך ה' להלן ואשר בו תבצע  בהיקף

 העירייה פרסומים שונים. 

 של העירייה מודעות ותכנים שוניםפרסום עריכה ושירותי  - "השירותים"

לנותן  עירייהבהתאם להזמנות עבודה שתוציא ה במקומון

מעת לעת וכן ביצוע כל פעולה הנדרשת לשם  השירותים

ה זו לא נזכרה במפורש השלמת ביצוע כל אלו גם אם פעול

 .בהסכם זה על נספחיו
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 חתימה וחותמת: _______________

 צהרות נותן השירותיםה .3

 נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: 

 השירותיםוכי הינו בעל הכישורים, הידע, האמצעים והיכולת למתן  מורשה על פי דין הואכי  .3.1

 בקשר לאמור בהסכם זה. 

על  התחייבויותיול הסכם זה, ובביצוע כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה, ובחתימתו ע .3.2

 לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.  ,פיו

 .את ההסכם ונספחיו וכי כל תנאי ההסכם נהירים וברורים לו והוא מסכים להם קראכי  .3.3

למתן חוצים לו כי הוא חותם על הסכם זה, לאחר שקיבל את כל ההסברים וההנחיות הנ .3.4

בקשר עם אי גילוי מספיק או  עירייהעל פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי ה השירותים

 .   במתן השירותיםגילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים .4

 עירייההינה של יינו לבין עניניגוד בין ענ היות בוימנע מכל מצב שיש בו או שעלול לי נותן השירותים

 .עירייהאו ניגוד בין עניינו של מי מעובדיו או מנהליו לבין עניינה של ה

 ההתקשרות .5

ליתן את השירותים בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל על עצמו  תמוסר העירייה .5.1

ומחיות, ביעילות, בנאמנות לפועל במ םב להוציאיומתחי המפורטים בהסכם זה על נספחיו

, , בהתאם להוראות כל דיןמתן השירותיםובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר הכרוכים ב

 הוראות הסכם זה, בתמורה, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן. 

בהסכם זה  מתן השירותיםאינה מתחייבת למתן בלעדיות לנותן השירותים בקשר עם  עירייהה .5.2

שאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים והיא תהיה ר

 האמורים בהסכם זה, על נספחיו. 

 .המנהל ו/או מי מטעמוהשירותים לפעול במתן השירותים בהתאם להנחיות והוראות  נותןעל  .5.3

 התחייבויות נותן השירותים  .6

 נותן השירותים מתחייב בזאת כדלקמן:  .6.1

פי -וע הסכם זה, בעצמו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר, עלבביצ הקשורלפעול בכל  .6.2

 ובהתאם להוראות כל דין.  סכם זההוראות ה
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על זמינות מלאה לטובת מתן השירותים ככל שיידרש  ומתחייבמצהיר  השירותיםנותן  .6.3

 .במשך כל תקופת ההסכם עירייהעל ידי ה

ע, האמצעים והכישורים המפורטים הכלים, הידמצהיר כי יש בידיו את כל נותן השירותים  .6.4

וסיום ביצוע מלוא התחייבויותיו  מתן השירותיםימשיכו להיות ברשותו עד לסיום ואלה לעיל 

 פי הסכם זה.-על

  .עירייההמלאה של ה היו בבעלותי נותן השירותים יהיערכו על ידאשר י  המסמכיםכל כי  .6.5

 . םלמתן השירותי, בכל הקשור הולנציגי עירייהבכתב ובעל פה לבאופן שוטף ו ידווחכי  .6.6

  השירותים .7

מתן השירותים מוסרת בזה לנותן השירותים את  עירייהנותן השירותים מקבל בזה על עצמו וה

 .ובמסמך ה'המפורטים בהסכם זה 

  תקופת ההתקשרות ולוח זמנים .8

חודשים מיום חתימת העירייה על הסכם זה  12-תקופת ההתקשרות של הסכם זה הינה ל .8.1

  "(.תקופת ההתקשרות" )להלן:

העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות  .8.2

"( ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות שנות האופציהשל שנה או חלק ממנה )להלן: "

 שנים. 5האופציה לא תעלה על 

לנותן "י משלוח הודעה בכתב העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע .8.3

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  60 השירותים

ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות ושירותים שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות 

או התחילו להתבצע לפני מועד ההודעה ולקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות /ו

ות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת ההתקשרות ו/או טענ

 או עבודות ושירותים שהתחילו להתבצע לפני מועד מתן ההודעה./ו

 על נספחיו ללא שינוי. בשנות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם .8.4

 ביטול ההסכם, הפרות ופיצויים .9

לכל סעד ותרופה על פי  תזכאי עירייהה תהיה הוראה מהוראות חוזה זה, נותן השירותיםהפר  .9.1

 .1970-זה ועל פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א חוזה

לקבלת פיצויים בעין,  עירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  ומבלי לגרוע מזכותה של ה .9.2

 תהא זכאית לסעד ולפיצויים מוסכמים בכל אחד מהמקרים הבאים: עירייהה
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 ערהה הפיצוי המקרה

אי ביצוע פרסום במועד מקום 
שאי הביצוע לא נבע מהעברת 

 .עירייהמידע מאוחרת מה

 

הנ"ל מהווה גם הפרה יסודית  למקרה. ₪ 1,000
לקבוע  עירייהשבגינה תוכל ה

כי ההסכם יבוא לקיצו ללא כל 
הודעה מוקדמת וזאת מבלי 

לגרוע מכל סעד אחר או פיצוי 
 להם היא זכאית על פי דין.

רסום שלא בהתאם ביצוע פ
להוראות ההזמנה )כגון אי 
התאמה בין גודל האינצ'ים 

המוזמן לפרסום בפועל או אי 
התאמה בין מקום הפרסום 

 המוזמן למקום הפרסום בפועל(.

הנ"ל מהווה גם הפרה יסודית  למקרה. ₪ 1,000
לקבוע  עירייהשבגינה תוכל ה

כי ההסכם יבוא לקיצו ללא כל 
הודעה מוקדמת וזאת מבלי 

לגרוע מכל סעד אחר או פיצוי 
 להם היא זכאית על פי דין.

איחור באיזה מלוחות הזמנים 
לעניין  במסמך ה'הקבועים 

המודעות עד לפרסומן שאינו נובע 
עקב אי עמידה בלוחות הזמנים 

 .עירייהשל ה

  למקרה. ₪ 500

פרסום שגוי / פרסום עם טעויות 
 .עירייהשמקורן אינו ב

 

למקרה  ₪ 500
חדש על  ופרסום

חשבון נותן 
 .יםהשירות

 

אי עמידה בהתחייבות לגבי אופן 
הפרסום כפי שהתחייב נותן 
 השירותים בהצעתו למכרז.

הנ"ל מהווה גם הפרה יסודית  למקרה. ₪ 1,000
לקבוע  עירייהשבגינה תוכל ה

כי ההסכם יבוא לקיצו ללא כל 
הודעה מוקדמת וזאת מבלי 

לגרוע מכל סעד אחר או פיצוי 
 יא זכאית על פי דין.להם ה

 

 החוזהזה וביתר הוראות  ףבסעים הנקובים המוסכמים כי סכומי הפיצויי ם,מצהירי םהצדדי .9.3

 .אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזהם רואים נזק שהצדדי םהינ

לבצע על פי חוזה זה  נותן השירותיםכל התחייבות, אשר היה על מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.4

ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב  ת, והוראות אשר קיבל מאת המנהלמלבצעוא נמנע וה

  או באמצעות אחרים. הלבצען, בעצמ תרשאי עירייהההיה תלכך בחוזה זה, 

בביצוע אותן  הגרמו ליבהוצאות אשר  נותן השירותיםלחייב את  תהיה רשאיתהעירייה 

 שבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה.שייח 100%התחייבויות או הוראות, בתוספת 

רשאית לבטל חוזה זה לאלתר על ידי מתן  עירייהה להסכם, 8.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.5

 הודעה בכתב לנותן השירותים בכל אחד מהמקרים הבאים ואלה המקרים: 
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נותן השירותים הפר אחת או יותר מהוראות חוזה זה ונותן השירותים לא תיקן את  .9.5.1

 .תוך זמן סביר שנקבע בהתראה עירייהר שקיבל התראה על כך מאת הההפרה לאח

השירותים, כולם או מקצתם, אינם מבוצעים כי התרתה בנותן השירותים  עירייהה .9.5.2

 ,יום מתאריך ההתראה 7ונותן השירותים לא נקט תוך  בהתאם להוראות ההסכם

ראות בהתאם להו עירייהרותים לשביעות רצון היצעדים המבטיחים ביצוע הש

 .ההסכם

שלא בתום לב ו/או ניסה להונותה ו/או נהג  עירייהנותן השירותים פעל אל מול ה .9.5.3

 שלא באופן הולם. עירייהוהתנהל אל מול בעלי תפקיד ב

נותן הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .9.5.4

לא הופסקו או הוסרו  , כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורההשירותים

 יום ממועד ביצועם. 14לחלוטין תוך 

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על  נותן השירותיםניתן נגד  .9.5.5

ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או 

או שהוא פנה לנושיו למען קבל  שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם,

 ,לפקודת החברות )נוסח חדש( 233ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-תשמ"ג

, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני נותן השירותיםמונה לנכסי  .9.5.6

 או קבוע.

אחר מטעמו נתן  או אדם נותן השירותים, כי ה, להנחת דעתההוכח עירייההכשיש בידי  .9.5.7

 או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה  נותן השירותיםהתברר כי הצהרה כלשהי של  .9.5.8

, היה עירייההעובדה מהותית אשר, לדעת  עירייהללא גילה  שנותן השירותיםנכונה, או 

 קשרות עמו.בה כדי להשפיע על ההת

על מנת  עירייהבכל מקרה בו נותן השירותים פרסם מודעה שלא בהתאם לדרישות ה .9.5.9

 להגדיל את הרווחיות ממתן השירותים.

יחשב יום משלוח ההודעה על ביטול החוזה לנותן השירותים כיום ביטול ילצורך סעיף זה 
 החוזה. 

לנותן השירותים את שכר  עירייהלעיל, תשלם ה 8.2הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף  .9.6

כנגזרת של התמורה אל מול  המגיע לנותן השירותים עד ליום גמר החוזה או ביטולו הטרחה

נותן השירותים לא ידרוש ולא יהיה זכאי לקבל העבודה שבוצעה בפועל עד למועד גמר החוזה. 

 כל פיצוי או תשלום נוסף מכל סוג שהוא מהבאת החוזה לידי גמר כאמור. עירייהמה
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כי אם הובא  ,מוצהר בזאת ,בנוסף על האמור בסעיפים אחרים בחוזה זה וכדי להסיר כל ספק .9.7

רשאית למסור בכל עת לאחר  עירייהכאמור לעיל, תהיה המכל סיבה שהיא לידי גמר  החוזה

רותים שעל נותן השירותים יהיה לבצעם על פי חוזה זה ולנותן יאו לאחרים את ביצוע הש

 .עירייהזו של ה  ת להתנגד לזכותההשירותים לא תהיה זכו

 תמורה ה .10

את  עירייה, תשלם העפ"י הסכם זה לתתםהשירותים שעל נותן השירותים  כלל תמורת מתן .10.1

המתקבלת מכמות הפרסומים שהזמינה כפול סוגי הפרסומים/גדלי הפרסומים תמורה 

 .בהתאם למחירון העירייה לאחר הפחתת הנחת נותן השירותים במכרז

 ל תשולם באופן ובתנאים כדלקמן:הנ" התמורה .10.2

, יגיש הקבלן את חשבונית המס/עסקה באמצעות 5-בראשית כל חודש ועד היום ה .10.2.1

 בגין השירותים שניתנו על ידו. /https://citybiz.co.ilפורטל הספקים בכתובת: 

ו שלא יאשרו כלל, על פי המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו א .10.2.2

ימים מיום הגשתו  14שיקול דעתו הבלעדי, ויעבירו לגזברות העירייה בתוך 

למנהל, בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הקבלן, על גובה התמורה 

תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא  המאושרת.

 המנהל.  כל חבות עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י

בהתאם לקבוע בחוק מוסר  הגזברות תשלם למפעיל את הסכום שאושר כאמור לעיל .10.3

 .45דהיינו בשיטת שוטף +  – 2017 –תשלומים לספקים תשע"ז 

לעיל הינה תנאי הכרחי  10.3מובהר בזאת כי המצאת החשבונית ע"י הקבלן כאמור בסעיף  .10.4

, החל מיום המצאתה י התשלוםימלתשלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתה ימנו 

 לגזברות העירייה.

לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי העירייה בגין עיכובים  נותן השירותים .10.5

בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם 

 .בנותן השירותים

 נים הבאים:יכלול לכל הפחות את הנתו עירייהכל חשבון ל .10.6

 שם מלא של נותן השירותים. .10.6.1

 מספר זיהוי של נותן השירותים. .10.6.2

פירוט הפרסומים שבוצעו על דיו לרבות: מקום הפרסום, גודל הפרסום, כמות  .10.6.3

 הפרסומים וכל מידע אחר אותו תדרוש המנהלת.

https://citybiz.co.il/
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 .פירוט כמויות וסוגי פרסום .10.6.4

 מע"מ. .10.6.5

 :צמדת מחיריםה

לאחר ההנחה במכרז( יחול מנגנון שמירת )מחירי המחירון לעיל  הספקמחירי ביחס ל .10.7

 מחירים כדלקמן:

 מחירי המחירון לעיל לאחר הנחת הזוכה במכרז. –" מחירי הבסיס"

המפורסם   140600קוד מדד  –מדד המחירים לצרכן "כתבי עט ופרסומים"  –" המדד"
 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 ייה על ההסכם.המדד הידוע במועד חתימת העיר – " מדד הבסיס"

 חודשי התקשרות. 12המדד הידוע בתום   –" המדד הקובע"

ומעלה,  4%חודשי התקשרות עלה מדד הבסיס על המדד הקובע בשיעור של  12היה ובתום 
לדוגמא:  .4%-מדה של מחירי הבסיס להפרש שבין שיעור השינוי כאמור לצתבוצע ה

 2%פת למחירי הבסיס תהייה , אזי תוס6% -חודשי ההתקשרות עלה המדד ב 12בתום 
 בלבד.

מכל  התמורהשתנה תבמפורש לעיל, לא  נתהמצוי לתמורהכי פרט  ,מובהר ומוסכם בזאת .10.8

שעל נותן השירותים  השירותים לכל מתןבגין  א מהווה תשלום מלא וסופיישהיא וה סיבה

 לתיתם עפ"י חוזה זה.

א זו רשאית לקזזם כנגד כל תה ,עירייהלנותן השירותים לפי חוזה זה מה המגיעיםסכומים  .10.9

הנובעים מנזקים  עירייהלרבות סכומים המגיעים ל מן נותן השירותים עירייהסכום המגיע ל

 להם אחראי נותן השירותים.

 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני  .11

בלבד, ונותן  עירייהבתוצרי הסכם זה יהיו של הבשירותים וזכויות היוצרים בכל הקשור  .11.1

תהא רשאית לבצע  עירייהוותר על כל זכות כאמור, לרבות הזכות המוסרית. ההשירותים מ

 בתוצריםתהא רשאית לעשות שימוש  עירייהלפי שיקול דעתה המוחלט. ה בתוצרים שינויים

 . לכל צורך

ך שהגיע מנותן לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל מסמ תרשאי עירייהה .11.2

ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם לנותן  היניוזאת לפי ראות עהשירותים 

, מבלי שנותן השירותים יהיה זכאי להתנגד השירותיםהשירותים אחר לצורך השלמת 

 .לשינויים כאלה
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 מעביד -אי קיום יחסי עובד .12

חשב כמעבידה של נותן השירותים או של כל מי שיועסק ילא ת עירייהכי ה ,מוצהר בזאת .12.1

 עירייהשירותים וכי חוזה זה לא יוצר בין נותן השירותים לבין הבשמו ומטעמו בביצוע ה

יחסים של עובד ומעביד ואין הוא, או העוסקים מטעמו, זכאים או רשאים לרכוש להם 

 זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או הסכם קיבוצי. 

שלום ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או ת השירותיםנותן  .12.2

תהא רשאית לנכות משכר  עירייהשיגיע ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות או עקב ההכנסות, וה

 כל ניכוי חובה עפ"י דין. ,הטרחה

 נותן השירותים יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים: .12.3

לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או נוסף  .12.3.1

יחול על נותן השירותים בגין עובדיו. תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם  שחל ו/או

 הסוציאלי. 

 לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.  .12.3.2

נותן השירותים יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים ובכל אחריות  .12.4

דיו, והכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות בחוזה מטיל על מעביד בקשר לעוב שהחוקאחרת 

 זה או בכל דין הדנות באחריות נותן השירותים.

מעביד בין -מובהר ומוסכם, כי באם ייקבע על ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד .12.5

, אזי נותן השירותים מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב עירייהלבין ה השירותיםנותן 

ה נמוכה במחצית מהקבוע בהסכם, ונותן השירותים מתחייב להשיב בהסכם זה תהי

רשאית לקזז  עירייהתהיה ה –מחצית מהתמורה ששולמה לו, ובאם לא שולמה  עירייהל

 סכום זה מהסכומים המגיעים, אם מגיעים, לנותן השירותים.

 דרישה , וזאת על פיעירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לשפות את ה .12.6

מעביד בין -ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד

 , לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.עירייהנותן השירותים לבין ה

  אחריות וביטוח  .13

עובדיו, יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, ל נותן השירותים .13.1

ממתן ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה  הו/או מי מטעמ עירייהל

 אובגין כל נזק ישיר ו/ עירייההיפצה את  נותן השירותיםעל ידו ו/או מי מטעמו.   השירותים

 העמד עירייה, לרבות כל ההוצאות שהעירייהעקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של ה

עה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני בהן בקשר לכל תבי

 תביעה כזו.
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נותן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  .13.2

' )להלן: "דרישות בלערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח  השירותים

ד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת ביטוח"( המצורף כחלק בלתי נפר

כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע  עירייהמוניטין, ומתחייב להוסיף את ה

 העבודות.

 עירייהלהמציא לידי ה נותן השירותיםלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב  .13.3

' להסכם זה, כשהוא חתום ב אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח

 על ידי מבטחיו. 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה  .13.4

לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו  נותן השירותים, מתחייב עירייההולדרישת 

 להוראות הסכם זה.

ו/או משלימים כלשהם  יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים נותן השירותיםהיה ולדעת  .13.5

לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל  נותן השירותים מתחייבלביטוחים הנ"ל 

 הו/או הפועלים מטעמ העירייהביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

 הו/או הפועלים מטעמ העירייהלעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את 

ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל  לעניין

 אחד מיחידי המבוטח.

יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  נותן השירותיםביטוחי  .13.6

. כמו כן יכלל העירייהמוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  המבטחוכי  העירייה

לא יצומצמו, ולא יבוטלו,  נותן השירותיםטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי בבי

 יום מראש. 30, העירייהולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

ו/או  העירייהמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  נותן השירותים .13.7

זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  בגין נזק שהוא המי מטעמ

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. עירייהאת ה

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם  נותן השירותים .13.8

 ח.את דמי הביטו

עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל  נותן השירותיםיעביר  העירייהלבקשת  .13.9

נותן מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב 

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. לשינוילגרום  השירותים

, בהמצאת אישור הביטוח ו/או נותן השירותים מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי .13.10

 העירייהכדי להטיל אחריות כלשהי על  נותן השירותיםבהמצאת העתקי הפוליסות על ידי 
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מאחריותו  נותן השירותיםו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את 

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

הינם  העירייהכת הביטוחים והמצאת האישור לידי בין הצדדים כי ערי ומוסכםמותנה  .13.11

תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח 

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

 ערבות ביצוע .14

ימציא הקבלן  על נספחיו על פי הסכם זה נותן השירותיםלהבטחת קיום התחייבויות  .14.1

ערבות בנקאית לפקודת העירייה, בלתי  כניסתו של ההסכם לתוקף,לעירייה כתנאי ל

 '.ילפי הנוסח במסמך  ש"ח 5,000מותנית, אוטונומית וצמודה למדד המחירים לצרכן בסך 

מהיקף ההתקשרות בשנה בשנה  5%, שיעורה של הערבות לביצוע תהיה ההשנייהחל מהשנה  .14.2

 .כולל מע"מ הראשונה

חודשים ותוארך מעת לעת כך שתעמוד בתוקפה לכל  12למשך הערבות תעמוד בתוקפה  .14.3

 אורך תקופת ההתקשרות.

 העירייה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי מתנאי ההסכם .14.4

 .והכל בכפוף לקיומו של שימוע/מתן זכות טיעון לנותן השירותים

העירייה עקב ובגין  האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות .14.5

 ההפרה

 איסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי נותן השירותים  .15

נותן השירותים לא יהא רשאי להסב או להעביר זכות או חובה שלו מכוח הסכם זה אלא באישור 

 .עירייהמראש ובכתב של ה

 שמירה על סודיות .16

 לעירייהיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע הקשור נותן השירותים מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובד

הגיע לידיעתם מכל מקור שהוא ולא ישתמשו במידע שהגיע לידיעתם תוך כדי ביצוע השירותים  אשר

 .זה הסכםלכל למטרה שהיא, למעט לצרכי 

 כללי  .17

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או  .17.1

 .  עירייהשל ה הבכתב ונחתם על ידי נותן השירותים ומורשה חתימה מטעמ התיקון
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 חתימה וחותמת: _______________

ויתור כוויתור ויחשב היויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא  .17.2

על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה, או שונה ממנה 

הצדדים לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו ארכה או הנחה מטעם אחד  ,בטיבה. כל ויתור

 בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.  

 הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור להסכם זה. במחוז מרכזלבתי המשפט  .17.3

שעות מיום  48חשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך ישלח מצד אחד למשנהו תיכל הודעה שת .17.4

 מבוא להסכם של הצד הנמען.  משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת ב

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 ___________________ 

 עירייהה

 ___________________ 

 נותן השירותים

 
 

 אישור
 

רשום בישראל  נותן השירותים...... מאשר בזאת כי ...........אני הח"מ עו"ד/רו"ח ......

 וכי ה"הכ......................... 

 
1......... .                                         ................................2..................................... . 

 על חוזה זה, ולחייבו בחתימתם. נותן השירותיםאשר חתמו בנוכחותי, מורשים לחתום בשם 
 
 

                                         ________________________________________ 
  תאריך                                                                   עו"ד/רו"ח                   
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 חתימה וחותמת: _______________

 מפרט שירותים –מסמך ה' 
 
 ציונה-עיריית נס

 1/22מכרז פומבי מס' 
 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 

 ס ציונהלתושבי נבמקומון ייעודי 
 

 כללי .1

 מסמך  זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ביחס לאופן ביצוע השירותים ולא לגרוע מהן. .1.1

 כל הגדרה המופיעה בהסכם יהא כוחה יפה גם לנספח זה אלא אם מחייב הקשר הדברים אחרת. .1.2

 :המקומון .2

 .בלבד לתושבי נס ציונה ייעודינותן השירותים יערוך ויפיק מקומון  .2.1

 לת לדלת.המקומון יופץ מד .2.2

 המקומון יופץ אחת לשבוע. .2.3

בהתאמה למספר בתי האב בעיר נס ציונה כפי שיהיו  לפחותעותקים  14,000-המקומון יופץ ב .2.4

 .מעת לעת

ההתחייבויות ביחס למקומון הינן התחייבויות יסודיות של נותן השירותים. הפרה של איזה 

 ולבטל את ההסכם מהתחייבויות כאמור תעמיד לעיריה את הזכות לחלט את הערבות

 :להזמנת פרסומי העירייה שיטת העבודה .3

פרסומים  הזמנות עבודה חתומות על ידה לביצוע העירייה באמצעות המנהלת תעביר מעת לעת .3.1

ההזמנות יכול שיהיו נקודתיות לפרסום או הזמנות מסגרת לתקופה.  .להטמעה במקומון

ה פנימיים ו/או תפעול, לרבות ביצוע העירייה תוכל לשנות את אופן ביצוע ההזמנות לצרכי בקר

הזמנות דיגיטליות או בחתימת גורמים אחרים וכיו'. שינתה העירייה את אופן ביצוע ההזמנות 

 תשלח הודעה על כך לנותן השירותים.

  העירייה תקבע את גודל המודעה לפרסום ואת משכה. .3.2

 :נותן השירותים יקבל את המודעות ובו ביום יבצע את הפעולות הבאות .3.3

 .למודעה בהתאם לגודל הנדרשיבצע עיצוב  .3.3.1

 .של המקומוןיבצע עריכה של המודעה בהתאם לפורמט  .3.3.2

 יבצע הגהה של המודעה. .3.3.3

לצורך  לעירייהבתום שלב העיצוב, העריכה וההגהה שלעיל, ישיב נותן השירות את המודעות  .3.4

  .העירייהביצוע תיקונים/הגהות וזאת עד לאישור סופי של נוסח המודעה על ידי 
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 חתימה וחותמת: _______________

יסתיימו באותו יום בו הועברו מודעות הפרסום   3.3.2 –  3.3.1השלבים המפורטים בסעיפים  .3.5

 . 16:00עד לשעה 

 :רפרנט קבוע .4

ואת אופן  העירייהרפרנט קבוע. הרפרנט יכיר את צרכי  העירייהנותן השירותים יעמיד עבור  .4.1

 העבודה עימה.

 .הרפרנט  יהא בעל שליטה מלאה בשפה העברית .4.2
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 חתימה וחותמת: _______________

 התחייבות לעריכה והפקת מקומון ייעודי לתושבי נס ציונה – 1מסמך ה'
 
 ציונה-עיריית נס

 1/22מכרז פומבי מס' 
 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 

 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 
 
 

אני הח"מ, ______________ת.ז ______________ מוסמך להתחייב בשם  

מתחייב כי  "(נותן השירותים)להלן: ".פ/ע.מ _____________________________________ ח

ימים לאחר קבלת הודעת הזכייה  30-אזי עד ולא יאוחר מ שנותן השירותים יוכרז כזוכה במכרזככל 

יתחיל הזוכה במכרז לערוך ולהפיק מקומון ייעודי לתושבי נס ציונה בהתאם להוראות מסמך ה' 

 ובהתאם להצעתי במכרז.

 
 

 ריך: ____________________תא
 

 חתימה: ____________________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ מאשר כי ה"ה ______________ ת.ז ______________ מוסמך להתחייב נותן השירותים 

כהגדרתו לעיל, והוא חתם על התחייבות זו לאחר שהסברתי לו והוא הבין את המשמעויות המשפטיות 

 הנובעות ממנה.

 
 
         ____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד         
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 חתימה וחותמת: _______________

 תצהיר קיום דיני עבודה – 'ומסמך 
 "(החוק)להלן: " 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 
 י נס ציונהלתושבבמקומון ייעודי 

 

אני הח"מ _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

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

 כי אחת משתי החלופות הבאות מתקיימות:  .1

 

זיקה אליו כהגדרתו עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, הספק /הקבלן ובעל  .א

בחוק, לא הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' 

(, לפי חוק עובדים זרים  )איסור העסקה שלא 2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

– 1987. 

 

זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר הספק/הקבלן ובעל  .ב

(, לפי חוק 2002באוקטובר  31משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג )

, 1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

הגדרתו , כאשר במועד ההתקשרות כ1987 –או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 

 בחוק, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

    
   

__________________
   המצהיר 

 
 אישור

אני הח"מ ________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום __________ 

_____ ת.ז. ____________ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה הופיע/ה בפני מר/גב' __________

להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

            __________________
 עו"ד 
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 חתימה וחותמת: _______________

 גבלותתצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מו –' זמסמך 
 "(החוק)להלן: " 1976 –התשל"ו  ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 
 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 לכבוד

 עיריית נס ציונה

 

 קה עם גוף ציבוריתנאי לעס –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 

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

 

 –להלן הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )

"הגוף"( המבקש להתקשר עם עיריית נס ציונה )להלן: "הרשות"(. אני מצהיר/ה כי הנני 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 

 אני מצהיר כדלקמן:

 

  להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף(

 זכויות"( לא חלות על הגוף.
  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף 

 

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 

לחוק שוויון  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

)ג( לחוק 9יישומן; בהתאם להוראות סעיף לשם קבלת הנחיות בקשר ל –זכויות, ובמידת הצורך 

שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על 

 הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 מים ממועד תחילת ההתקשרות.י 30החברתיים, בתוך 

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            
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 חתימה וחותמת: _______________

 רבה והיעדר ניגוד ענייניםיתצהיר היעדר ק – ' חמסמך 
 
 ציונה-עיריית נס

 1/22כרז פומבי מס' מ
 ותכנים שונים של העירייה  מודעותלמתן שירותי פרסום 

 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 
 

אני הח"מ _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

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

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית נס ציונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  .א

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
ובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או ע

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

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

; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  -

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .ג

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

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

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

 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –אין לי בן  .ג

בה כאמור ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קר .3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

( לפקודת 3א )ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
באישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות מחבריה ו 2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 
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 חתימה וחותמת: _______________

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

      

                                                          __________________ 

   רהמצהי        

 עו"ד אישור 

אני הח"מ ________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום __________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _______________ ת.ז. ____________ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

י את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפנ

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

         __________________ 

 עו"ד                                                                                       
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 חתימה וחותמת: _______________

 דרישות ביטוח –  'טמסמך 
 

 ציונה-עיריית נס
 1/22מכרז פומבי מס' 

 ותכנים שונים של העירייה  מודעותתי פרסום למתן שירו
 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 
 
 
 
 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
אי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנ

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 יונהעיריית נס צשם: 
 ו/או חברות עירוניות

 נדל"ן☐ שם:

 שירותים ☒

 מוצרים אספקת☒

 ______אחר: ☐
 

שירותי פרסום מודעות עבור 
 עיריית נס ציונה

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ:  ת.ז/ח.פ: 

, נס 9הבנים    מען:
 ציונה

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי בגין נזקי טבע,  -313האישור, 

 -316כיסוי גניבה פריצה ושוד,  -314
 ראשוניות -328כיסוי רעידת אדמה, 

 צד ג'
 

הרחבת  -304אחריות צולבת,  -302  ₪ 1,000,000   ביט 
קבלנים וקבלני  -צד ג' -307שיפוי, 
ויתור על תחלוף לטובת  -309משנה, 
כיסוי לתביעות  -315האישור,  מבקש

מבוטח נוסף בגין מעשי  -321המל"ל, 
מבקש האישור,  -או מחדלי המבוטח

מבקש האישור ייחשב כצד ג'  -322
רכוש -329ראשוניות,  -328בפרק זה, 

 מבקש האישור ייחשב כצד ג'
אחריות 

 מעבידים
ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 

 -319ובת מבקש האישור, תחלוף לט
מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם 

 -328של מי מעובדי המבוטח, 
 ראשוניות

  ₪    ביט  אחר

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 דפוס 019

 וליסה*ביטול/שינוי הפ

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 חתימה וחותמת: _______________

 נוסח ערבות ביצוע  –' ימסמך 

 
 ציונה-עיריית נס

 1/22מכרז פומבי מס' 
 תכנים שונים של העירייה ו מודעותלמתן שירותי פרסום 

 לתושבי נס ציונהבמקומון ייעודי 

 לכבוד

 ציונה  -עיריית נס

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ..........הנדון: 

 

 

"( בקשר להסכם בין המבקש לבינכם בדבר מתן שירותי המבקש" –על פי בקשת ................... )להלן  .1
ציונה  ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי העירייה  -אחזקת  גנים ושטחים פתוחים מגוננים בעיר נס

חמשת  )במילים: ש"ח 5,000 עפ"י ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של
ש"ח(, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום  אלפים

 "סכום הערבות"(. -להלן ____________
 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה  10ום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך סכ .2
ע"י גזבר העיריה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 

 ערבות זה.לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב  .3
 

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ........................ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  .4
 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 

 

 

 בכבוד רב,    

 

 ...................................בנק ...........    

 סניף .............................................    
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