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 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ –נ.ח.ל חדרה 

 הזמנה להציע הצעות למתן שירותים
 שמטרתם קידום פעילויות החברה בתחום הספורט התחרותי

 
 

 כללי: –השירותים  .א
"( הינה חברה החברהנחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ )להלן: "-חברת נ.ח.ל חדרה .1

 "העירייה"(.ריית חדרה )להלן: עירונית המצויה בבעלות מלאה של עי

החברה מעוניינת לקדם פעילויות שונות בתחום הספורט התחרותי לטובת קידום פעילות העיר  .2

חדרה בתחום זה. בנוסף לפעילות זו, החברה מסייעת לעירייה בימים אלה, להקים אולם רב 

 תכליתי בעיר חדרה בו עתידים להתקיים אירועי ספורט, תרבות וכיוצ"ב. 

רך קידום פעילות זו, מעוניינת החברה לגייס נותן שירותים / פרויקטור אשר ירכז וינהל לצו .3

 תחום זה עבור החברה.

 השירותים הנדרשים על ידי החברה בהזמנה להציע הצעות זו הינם: .4

 ריכוז פעילויות של החברה לקידום תחום הספורט התחרותי וההישגי. 3.1

אופרטיביות שוטפות לפעילות החברה בתחום הספורט ייעוץ בהכנת תכנית אב ותכניות  3.2
 התחרותי.

הן פרויקטים בתחום פעילות הספורט ההישגי  –ייעוץ בנושאי  ייזום פרויקטים חדשים  3.3
והן בתחום ייזום והקמה של מתקני ספורט , המיועדים לפעילות מקצועית ולפעילות 

 ספורטיבית של הקהילה.

תורמים )ספונסרים( הן לשם הקמת מתקני ספורט, והן ייעוץ , סיוע וליווי בהשגת גופים  3.4
 לשם קיום והרחבת פעילויות ספורט קיימות וחדשות.

ייעוץ , ליווי וסיוע עם גופים הפעילים בתחום הספורט ומתקני הספורט בהיבט הארצי,  3.5
 קרי מפעל הפיס, הטוטו וכ"ד.

בכל הנוגע להשגת ייעוץ ליווי וסיוע בקשר והתנהלות מול משרדי ממשלה רלוונטים ,  3.6
 תקציבים לפעילות ומתקני ספורט.

 פיתוח פלטפורמות קיימות בתחום הספורט התחרותי. 3.7

ביצוע כל אחת מהפעולות המפורטות לעיל בקשר עם האולם הרב תכליתי שעתיד  3.8
 להיבנות בעיר חדרה לרבות תכנית הפעלה מוצעת.

 השירותים.ביצוע כל מטלה אחרת אותה תדרוש החברה והמתאימה לאופי  3.9

על כן, החברה מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות  .5

 למתן השירותים המפורטים בהזמנה זו.

המציע שייבחר על ידי החברה כזוכה בהליך זה )להלן: הזוכה"(, ישמש כפרויקטור של החברה  .6

להזמנה זו )להלן:  כמסמך ב'להסכם המצ"ב  2ויספק לה את כל השירותים המפורטים בסעיף 

 השירותים"(.

הצעות המציעים תיבחנה על סמך מדדי איכות בלבד בהתאם לאמור בסעיף ב' להלן עבור  .7

לחודש כולל מע"מ )להלן: ₪  15,000אספקת השירותים לחברה יהיה זכאי הזוכה לסך של 

 "התמורה"(.
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, המצ"ב נספח ג'ות,  תנאי ההתקשרות יהיו עפ"י מסמכי ההזמנה ובהתאם לחוזה ההתקשר .8

 .כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה

שעות  80הינו יודגש כי היקף השעות המוערך הוא על ידי החברה לצורך אספקת השירותים  .9

לחודש. יודגש כי אין באמור כדי לחייב את החברה וייתכן כי היקף שעות העבודה יהיה גדול 

 יותר.

תעמוד  לחברהממועד חתימת חוזה ההתקשרות.  חודשים 24תקופת ההתקשרות תהא למשך  .10

חודשים כל אחת )להלן:  12תקופות נוספות של  שלושהזכות להאריך את ההתקשרות ב

 "(.  תקופת האופציה"

 בחינת ההצעות: ב.
בתנאי  לאור העובדה כי החברה קבעה את התמורה עבור מתן השירותים, הצעות שתעמודנה .11

 הסף המפורטים בסעיף ד' להזמנה, תיבחנה על סמך מדדי איכות בלבד כמפורט להלן:  

. במסגרת סעיף נק' 50ציון מקסימאלי  -לעיל 4ניסיון המציע בתחומים המפורטים בסעיף  .א

להסכם ההתקשרות לרבות ניסיונו  3ייבחן ניסיונו של המציע בתחומים המפורטים בסעיף 

יות מקומיות/תאגידים עירוניים, ניסיונו בעבודות מול בתחום הספורט, ניסיונו ברשו

 משרדי ממשלה ועוד.

על כישורי  החברהבמסגרת הריאיון תעמוד  .נק' 50 -ציון מקסימאלי -ראיון עם המציע .ב

המועמד המציע, מומחיותו, יכולותיו האישיות והמקצועיות ומהמענה לשאלות שיציג. 

בתחומים וכן יתבקש לתאר את ניסיונו  יםתפיסת עולמו ביחס לשירותיתבקש להציג את 

 להסכם ההתקשרות. 3 המפורטים בסעיף

"( תנקד את הצעות ועדת הבחינה" ועדת המכרזים של החברה ו/או מי מטעמה )להלן: .12

 המציעים בהתאם למדדי האיכות המפורטים לעיל.

ועדת  מובהר כי הפרמטרים המפורטים בסעיף זה הינם כלי עזר אשר ישמש אתעל אף האמור  .13

אינה מחויבת לבחור בהצעה  חברההבחינה לצורך דירוג ההצעות בלבד. ועדת המכרזים של ה

 ווכמ , היא רשאית לשקול כל שיקול רלוונטי נוסףשזכתה לדירוג הגבוה ביותר כהצעה הזוכה

 כל מסמך נוסף. משתתפי המכרזרוש מכן היא רשאית לפנות ללקוחות המציע ולד

 הטוב את ההצעה שזכתה לציון ביותר ו/או הטובה ההצעה את לקבל מתחייבת החברה אין .14

  .שהיא כל הצעה או ביותר

 :ההצעה הגשת ג.
הצעה למתן שירותי קידום פעילויות החברה " יצוין עליה סגורה במעטפה תוגש ההצעה .15

 21במשרדי החברה ברחוב הנשאי  בלבד ידנית במסירה תתבצע ההגשה". בתחום הספורט

 ..12:00לא יאוחר מהשעה  5.3.17 , לא יאוחר מיום5חדרה, קומה 

מענה . 28.2.17עד לים  077-3204719שאלות הבהרה ניתן להעביר באמצעות פקס מספר  .16

 או דוא"ל. יועבר לידי הפונים, באמצעות פקס , ככל שהחברה תחליט לענות,לשאלות ההבהרה

 .תידון לא, ההגשה מועד לאחר תימסר אשר מעטפה .17

 לבצע מבלי(, המציע הצעת' )ב כנספח זה למסמך המצורף הטופס באמצעות תוגש המציע הצעת .18

 . תיקונים או שינויים כל בו
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 זכיית המציע כפופה לאישור ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה. .19

 תנאים להשתתפות: .ד
רשאים להשתתף בהזמנה זו יחידים תושבי ישראל או שותפויות רשומות או תאגידים רשומים  .20

המהווים תנאי סף,  המצטבריםהגשת ההצעות בכל התנאים במועד  יםעומדכדין, ואשר 

 המפורטים להלן:

 .בתחום הספורט בעיסוק שנים לפחות 5בעל ניסיון של  21.1

)יתרון  תאגיד עירוני אחד לפחותקודם בעבודה עם רשות מקומית או בעל ניסיון  21.2

 .לבעלי ניסיון בתחום הספורט(

יודגש כי ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, תנאי הסף האמורים צריכים להתקיים במי 

 שיספק  לחברה את השירותים בפועל.

ההצעה תוגש ע"י יישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות המפורטות להלן, תהיינה על  .21

 . שם המציע בהצעה

 מסמכים שיש לצרף להצעה:ה.  
 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: .22

 .במידה והמציע אינו תאגיד זהותצילום תעודת  23.1

 תעודת עוסק מורשה )אם רלבנטיי(. 23.2

תעודת הוא יצרף  עוסק לצורכי מע"מ,/היה והמציע תאגיד/שותפות רשומה 23.3

רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס אישור התאגדות, אישור מורשי חתימה מטעמו, 

הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 אישור ניכוי מס במקור.,1976-ות, תשלום חובות מס( התשל"וחשבונ

 .1כנספח א'פרטי המציע המצ"ב דף מידע  23.4

כנספח מצ"ב תצהיר המעיד על עמידה בתנאי הסף לעניין הניסיון המקצועי בנוסח ה 23.5

 . 2א'

 .3כנספח א'פירוט הניסיון של המציע בנוסח המצ"ב  23.6

המצ"ב תצהיר חתום ומאומת בדבר היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים,  23.7

 .4כנספח א'

 .קו"ח 23.8

 ככל הניתן. המלצות 23.9

 תנאים כלליים:ו.  
 .לעיל כמפורט הדרושים המסמכים כל את ולהעביר בפניה זו היטב לעיין מתבקשים הנכם .23

 ותנאים מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את, עת בכל, לדחות רשאית החברה .24

 .המוחלט דעתה שיקול פי על, זה במסמך אחרים

מידע רב ככל  למציעים להעניק מטרתו אשר בלבד כללי מידע הינו זה במסמך המופיע המידע .25

 הינו הנמסר המידע כי מצהירים המשתתפים. הצעתם את ולהכין לתמחר שיוכלו מנת הניתן על
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 רשאית תהיה אשר החברה את מחייב אינו והוא ההצעות הגשת לצורך בלבד ראשוני מידע

 .דעתה לשיקול בהתאם לשנותו

 גורם כלפי החברה של כלשהי מחויבות ליצור כדי, פיו על שינקטו בפעולות או, זה בהליך אין .26

 .כלשהו גורם עם להתקשר שהיא דרך בכל החברה את לחייב או, כלשהו

 סיבה מכל ביצועו את לדחות או, עת בכל זה הליך לבטל הזכות את לעצמה שומרת החברה

 לא הצעה הגישו אשר למשתתפים. הבלעדי דעתה שיקול לפי חדש בהליך לצאת או, שהיא

 .האמור בהתקיים החברה כלפי דרישה או\ו טענה כל תהיה

 יותר או אחת מילוי אי. זה במסמך המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על .27

 הצעה לפסול שלא רשאית החברה, האמור אף על. ההצעה לפסילת לגרום עלול מהדרישות

 כן וכמו הבלעדי דעתה שיקול לפי הפרטים או\ו ההמלצות או\ו האישורים כל לה צורפו שלא

 .להצעותיהם צורפו שלא פריטים או/ו נוספים פריטים להמציא מהמציע לדרוש

 פרטים בירור לצורך, חלקם או כולם, המציעים אל לפנות הזכות את לעצמה שומרת החברה .28

 הדרוש אחר פרט וכל, מסמכים או\ו המלצות או\ו אישורים קבלת לרבות, להצעותיהם בנוגע

 . החלטתה קבלת לצורך לה

 החברהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, שומרת  החברהאין  .29

 לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

לביצוע ההתקשרות או להזמין  החברהאין לראות בהצעת המחיר שום התחייבות כלשהי של  .30

 בהיקף כלשהו.  שירות כלשהו

תהיה רשאית לדרוש מהמגישים פרטים נוספים ו/או הבהרות על פי שיקול דעתה,  החברה .31

 והצעתו במסגרת שיקולה. החברהלשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את 

 הליך זה אינו מכרז ודיני המכרז לא חלים עליו. .32

 

 עו"ד מתניה כחלון, מנכ"ל

 מנחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"
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 1נספח א' 
 

 ארגונימידע 
 
 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע, כדלהלן:
 

 שם המציע: _____________________________________ .1
 

 : __________________ת.ז./ע.מ/תאגידמספר רישום 
 

 .כתובת: _____________________________________________
 

 __________________  טלפון סלולארי:_________________מספר טלפון קווי: 
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________
 

: E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
____________________________________________ 

 
 

 ____________________________________________________   תחומי עיסוק המציע: .2

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 בכבוד  רב,
_________________________ 

 וחתימת המציעחותמת 
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 2נספח א' 

 תצהיר המציע

אני הח"מ _____________________ת.ז. ________________, נושא במשרת 
"(, לאחר המציע___________________ ב_________________________________ )להלן: "

 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
 מצהיר בזאת כדלקמן:

 ע עומד בכל תנאי הסף של הזמנה זו.המצי .1

המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע, עומדים בהוראות חוק  .2
 ב לחוק.2לרבות בהוראות סעיף  1976עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 

מנהלי המציע, תביעות לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי מ .3
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

 לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 

מידע הנוגע ו/או  פרטיםלא לגלות, להראות או למסור לשום אדם או גוף, שום המציע מתחייב  .4
 כלושום מידע הנוגע לחברה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות בפרט, או לעבודות נשוא הזמנה זו 

מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם 
שירותים האו הבאים עימם במגע במתן  בחברהו/או  עירייהאו הגופים הקשורים ב תושביםוה
 .ופן אחר שהואבכל א או

 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של  .5
, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן בה והחברה תהא רשאית לבטל את זכייתנו ההזמנהתנאי 

נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות  מתן השירותיםלהתקשר עם גורם אחר ל תהא רשאית
וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 החברה עקב הפרת התחייבויות זו.

 

___________ _____________  ____________________ 

 חתימה  וחותמת המציע חתימת המורשה תאריך

 אישור
 

_____________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הח"מ, ___ אני

הופיע בפני מר _____________ נושא ת.ז. ___________, המוסמך להתחייב בשם המציע 

ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על התצהיר  וכתב 

 התחייבות  זה.

_______________ 

 דין –עורך 
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 3נספח א'

 ניתן לצלם נספח זה לצורך פירוט ניסיון נוסף

 פירוט הניסיון של המציע

 תקופת הביצוע טלפון איש קשר הגוף אשר עבורו בוצעו השירותים .

1.  .    

 מהות השירותים:

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 תקופת הביצוע טלפון איש קשר הגוף אשר עבורו בוצעו השירותים .

2.  .    

 מהות השירותים:
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 תקופת הביצוע טלפון איש קשר הגוף אשר עבורו בוצעו השירותים .

3.  .    

 מהות השירותים:
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 תקופת הביצוע טלפון איש קשר הגוף אשר עבורו בוצעו השירותים .

4.  .    

 מהות השירותים:
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 תקופת הביצוע טלפון איש קשר הגוף אשר עבורו בוצעו השירותים .

5.  .    

 מהות השירותים:
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 תקופת הביצוע טלפון איש קשר הגוף אשר עבורו בוצעו השירותים .

6.  .    

 מהות השירותים:
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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  4'א נספח

 הצהרת המציע לעניין היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים
 

 מצהיר( המציע: להלן' ____________, )מס. ז.ת נושא______________,  מ"הח אני

 :כדלקמן - בכתב, בזאת ומתחייב

 לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון.   כי ומתחייב מצהירהנני  .1

)א( לחוק 1הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל רישום פלילי במרשם הפלילי המתנהל לפי סעיף  .2

 . 1981-המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א

 מתחייב והנני עניינים מניגוד הימנעות לרבות החברה עם ההסכם הוראות לידיעתי הובאו .3

 .במלואן לקיימן

 לרבות, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי, בנושא החברה של החלטה כל עצמי על אקבל .4

 .כלשהו אחר' ג צד לבין ביני ההתקשרות הפסקת על החלטה

 או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה בכלל .5

 . זו הצעה במסגרת למשרד השירותים מתן במסגרת עיסוקי

, ואזכה במידה, לביני החברה בין שייחתם ההסכם ומהוראות דין כל מהוראות לגרוע מבלי .6

, השירותים מתן במהלך העניינים לניגוד החשש ויתגלה  ואזכה במידה כי לי וידוע מוסכם

 את להמשיך יכול איני כי לחברה האפשרי בהקדם בכתב ואודיע, השירותים מתן את אפסיק

 .השירותים מתן

 

 ________________ ______________ 

 חתימה שם

 

 

 אישור

___________  ביום כי בזאת ת/מאשר, ד"עו, _________________________ מ"הח אני

 ה/הינו וכי. ___________ ז.ת  ת/נושא___________________________  בפני ה/הופיע

 ההתחייבות ומשמעות תוכן את ה/שהבין ולאחר המציע בשם להתחייב ת/ומוסמך ת/הרשאי

 .זה  התחייבות וכתב התצהיר על בפני ה/חתם, לעיל וההצהרה

_______________ 

 דין – עורך
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 ' ב מסמך

 לכבוד

  נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ-חברת נ.ח.ל חדרה

 המציע הצעת טופס
 

 הליך במסגרת הצעתי את בזאת להגיש מתכבד( המציע שם_______________________ )

 :הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום פעילויות החברה בתחום הספורט

 את מהווה זה מסמך על חתימתי. ידי על חתום שהוא בשלמותו זה נספח את מצרף אני .1

 .בשלמותם ההליך של התנאים כלל את לקבל התחייבותי

הנדרשים ממני וכי אני מאשר כי קראתי היטב את כל תנאי ההליך לרבות השירותים  .2

אבצע את כל השירותים הנדרשים על ידי העמותה לרבות  חברהבמחיר אותו נקבה ה

 הוצאות וכל אשר נדרש למתן השירותים.

הזמנה וכי על מדדי האיכות המפורטים בעל סמך ידוע לי ואני מסכים כי הצעה זו תיבחן  .3

סיון רע של המציע עם להתחשב בכל נתון רלבנטי אחר לרבות ני חברהאף האמור רשאית ה

 כל גוף אחר.

 לא וכן חלקי או מלא באופן אותה להמחות אוכל ולא אישית הינה זו הצעתי כי לי ידוע .4

 .דרך בכל אותה להעביר או לשעבד

 תנאי פי על הדרוש קיום לצורך דין כל פי על הנדרשים התנאים בכל אעמוד כי מצהיר אני .5

 לכך. שאדרש ככל זה הליך

 חוזה על עבודה ימי 5 בתוך לחתום מתחייב אני, זה בהליך כזוכה ואוכרז במידה .6

 ב' לזמנה זו. החברה המצ"ב כמסמך ב' מול ההתקשרות

שעות חודשיות  80 -ידוע לי כי עבור אספקת השירותים לחברה בהיקף שעות שמוערך בכ .7

 )לפני מע"מ( לחודש. ₪  15,000)וייתכן שאף יותר(, אהיה זכאי לסך של 

 

  _______________:____תאריך

 

  ______:______המציע וחותמת חתימה  :_______________המציע שם

 אישור

___________  ביום כי בזאת ת/מאשר, ד"עו, _________________________ מ"הח אני

 ה/הינו וכי. ___________ ז.ת  ת/נושא___________________________  בפני ה/הופיע

 ההתחייבות ומשמעות תוכן את ה/שהבין ולאחר המציע בשם להתחייב ת/ומוסמך ת/הרשאי

 טופס הצעה זה. על בפני ה/חתם, לעיל וההצהרה

___________ 

 עורך דין
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 הסכם למתן שירותים

 2017שנעשה ונחתם ביום ______ בחודש __________  שנת 
 נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ-חברת נ.ח.ל חדרה  ב י ן:  

  ., חדרה21הנשיא  רח' מ
 .("החברה/"המזמין)להלן: "

 ;מצד אחד
 

 ________________  לבין:
 מרח' ______________________.

 ."(נותן השירותים)להלן: "
 ;מצד שני

 

 .חברה עירונית המצויה בשליטת עיריית חדרההמזמין הינו ו הואיל

והמזמין החליט לבחור בנותן השירותים להעניק לו את השירותים לאחר שנותן  והואיל
פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי קידום השירותים נבחר במסגרת הליך 

 פעילויות המזמין בתחום הספורט )להלן:"ההזמנה"(.

במסגרת כישוריו המקצועיים יש ביכולתו ליתן  כי יש מצהירנותן השירותים ו והואיל
 :)להלן כמפורט בחוזה זה שירותים לקידום פעילויות המזמין בתחום ןזמילמ

 "(.השירותים"

הציע למזמין לבצע את השירותים נשוא הסכם זה, והמזמין  ונותן השירותים והואיל
 ;לתנאים המפורטים בהסכם זהובהתאם הסכים לכך בכפוף 

 :ןקמהוסכם בין הצדדים כדלו הוצהר ,, הותנהלפיכך

 יםתקופת השירות .1

_ ועד ליום ________החל מיום חודשים 24-הוא ל הסכם זה .1.1
 "(. יםתקופת השירות" –)להלן _________________

למזמין נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את 
 חודשים כל אחת. 12ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות 

סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו , מכל המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל עת .1.2
לנותן השירותים לפני תום תקופת ההסכם על ידי מסירת הודעה מוקדמת  הבלעדי,

את נותן השירותים ימים מראש. בוטל ההסכם כאמור, ישלם המזמין ל 30בכתב, 
 .החלק היחסי של התשלומים

 השירותים .2

 הבאות: במסגרת השירותים, יבצע נותן השירותים, בין השאר, את הפעולות

 .הספורטייעוץ שוטף בתחום  2.1

 הכנת תכנית אב ותכניות אופרטיביות שוטפות לפעילות החברה בתחום הספורט. 2.2

הן פרויקטים בתחום פעילות הספורט והן בתחום  -ייעוץ בנושאי ייזום פרויקטים 2.3
ייזומי של מתקני ספורט, המיועדים לפעילות מקצועית ולפעילות ספורטיבית של 

 הקהילה.
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,סיוע וליווי בהשגת גופים תורמים )ספונסרים( הן לשם הקמת מתקני ספורט, ייעוץ  2.4
 והן לשם קיום והרחבת פעילויות ספורט קיימות  וחדשות.

ייעוץ, ליווי וסיוע עם גופים הפעילים בתחום הספורט ומתקני הספורט בהיבט  2.5
 הארצי, קרי מפעל הפיס, הטוטו וכ"ד.

ל משרדי ממשלה רלוונטים, בכל הנוגע להשגת ייעוץ ליווי וסיוע בקשר והתנהלות מו 2.6
 תקציבים לפעילות ומתקני ספורט.

 פיתוח פלטפורמות קיימות בתחום הספורט. 2.7

ביצוע כל אחת מהפעולות המפורטות לעיל בקשר עם האולם הרב תכליתי שעתיד  2.8
 להיבנות בעיר חדרה לרבות תכנית הפעלה מוצעת.

 תאימה לאופי השירותים.ביצוע כל מטלה אחרת אותה תדרוש החברה והמ 2.9

 "(השירותים)להלן: " 

 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 ומתחייב, כדלקמן: נותן השירותים מצהיר

הבין את צרכי המזמין ודרישותיו, כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות כי  .3.1
הדרושים לשם מתן השירותים, וכי בידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים 

 בהתאם לדרישות המזמין, והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת ההסכם.

כי יבצע את המוטל עליו על פי הסכם זה בהתאם למדיניות ולהנחיות שיקבעו ע"י  .3.2
 המקצועי.  וובהתאם לשיקול דעת מזמיןה

כל מניעה  כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין .3.3
 ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. על פי כל דין

יבוצעו על ידו באופן כי השירותים כהגדרתם לעיל וכמפורט במסמכי ההזמנה  .3.4
 . המיטבי

ומקובלת, ולעשות כל דבר נדרש וסביר שנותן  גבוההלתת את השירותים ברמה  .3.5
 השירותים היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

יו על פי הסכם זה בהתאם למדיניות ולהנחיות שיקבעו ע"י כי יבצע את המוטל על .3.6
המקצועי. בכלל זה מצהיר נותן השירותים כי ידוע  וובהתאם לשיקול דעת מזמיןה

רשאי לדרוש ו/או לקבוע שינויים בפרטי השירותים, לצמצמם או  המזמיןלו כי 
 להרחיבם, ומוסכם בזאת כי כל שינוי כאמור לא יחשב כהפרת הסכם זה.

כל דין וההיתרים המתאימים הנדרשים לפי  , הרישיונותברשותו האישורים כי .3.7
 . נשוא הסכם זה מתן השירותיםל

כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות  .3.8
התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה.

במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין  נוקט מזמיןשה מודע לכך הואכי  .3.9
החל והוא מצהיר ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי 

 להוות הפרה של חוק כלשהו מהדין החל.

כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות, מתחייב נותן השירותים להעביר את כל  .3.10
ימים מיום סיום  7רלוונטי אחר, למזמין תוך החומרים ו/או הנתונים ו/או כל מידע 

ההתקשרות. נותן השירותים מתחייב כי במקרה של סיום ההתקשרות, יערוך נותן 
 השירותים חפיפה מלאה ומסודרת עם מי שימונה למחליפו.  

כי ידוע לו כי היקף השעות המוערך על ידי החברה לצורך מתן השירותים עומד על  .3.11
אין בהיקף האמור לחייב את החברה והמזמין יספק לה  שעות חודשיות וכי 80 -כ

את השירותים בהתאם להיקף השעות הנדרש על ידה לרבות מעבר להיקף השעות 
 האמור.
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 -להסכם זה 1נספח , בנוסח המצ"ב כדיווח מפורט , מדי חודש,כי יגיש למזמין .3.12
שניתנו על ידו במהלך החודש שקדם לדיווח. מעבר לכך  אודות מתן השירותים

 לדרישות וצרכי המזמין.בהתאם   מתחייב נותן השירותים לתת למזמין דיווח נוסף

 אי קיום יחסי עובד מעביד .4

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם  .4.1
נקשרים בין החברה לבינם יחסי לגבי החברה והעירייה בגדר ספק עצמאי, ואין 

עובד ומעביד, ואין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהחברה ו/או 
מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד 

 ממעבידו.
 

מוסכם בזאת מפורשות כי הספק בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות  .4.2
י כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והחברה והעירייה  לא הסוציאליות המגיעות על פ

 תישאנה בכל תשלום או הטבה כאמור.
 

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ב' ובנוסף  הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר  .4.3
הוראות כל דין ונוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר 

ם המשתלמים ע"י המעביד מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליי
 וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

 
תחויב החברה ו/או העירייה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו  .4.4

המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הספק את החברה ו/או את העירייה )לפי 
 צאות משפט ושכר טרחת עו"ד.העניין( בכל סכום בו תחוייבנה כאמור לרבות הו

 
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או  .4.5

 .חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום
 

 התמורה .5

תשלום   תמורת ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה, ישלם המזמין לנותן השירותים .5.1
 בתוספת מע"מ. לחודש ₪ 15,000 בסך 

לכל חודש עבור השירותים שניתנו  30 -התשלום יועבר לנותן השירותים עד ליום ה .5.2
 בחודש הקודם. התשלום יועבר לנותן השירותים כנגד חשבונית מס כדין.

 

לכל תשלום או  נותן השירותיםיובהר כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי  .5.3
הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות נסיעה, טלפון, 

 דואר, צילומים, הדפסות, פקס נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה.

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .6

יהא רשאי לבטל את ההסכם מידית במקרים  מזמיןמוסכם בין הצדדים כי ה .6.1
 הבאים:

ם מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או מונה לנותן השירותים כונס נכסי .א
 .באם הינו תאגיד במידה ויינתן לגביו צו פירוק

נגד נותן השירותים או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב  .ב
רה שיש יאישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עב

 .עמה קלון

נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל נותן השירותים או מי מטעמו נתפס או  .ג
 .מעשה מרמה

כי נותן השירותים אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה  למזמיןהוכח  .ד
 .בריאותית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת

 הוכח למזמין כי נותן השירותים פועל בניגוד אינטרסים עם שירותיו למזמין.  .ה
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המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין  .6.2
לבטל את  מזמיןמהוות רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

ח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי נותן וההסכם מכ
 השירותים.

, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס בנסיבות סעיף זה בוטל ההסכם .6.3
 רה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר, לפי העניין.לתמו

במקרה של הפרת כל סעיף מסעיפי החוזה על ידי נותן השירותים, יודיע על כך  .6.4
ימי  7המזמין לנותן השירותים ונותן השירותים מתחייב לתקן את ההפרה תוך 

 עבודה ממועד ההודעה. 

 אחריות, נזיקין וביטוח .7

 לגופו שהיא סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן, הפסד, פגיעה כל בגין באחריות יישא היועץ 7.1
 לגופו או, מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי של או שלו רכושו או
 .זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או

 שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה, תשלום בכל יישא לא החברה כי הצדדים בין מוסכם 7.2
 העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי או היועץ של רכושו או לגופו שייגרמו
 הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או לגופו או מטעמו

 .בלבד היועץ על תחול זו אחריות וכי, זה

 סיבה מכל לו שייגרמו הוצאה או תשלום, נזק כל על החברה את לשפות מתחייב היועץ 7.3
 של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה, מחדל או במעשה, מרשלנותו הנובעים שהיא
 .זה הסכם

אשר תידרש ממנו על ידי החברה, ככל היועץ מתחייב לעמוד בכל דרישות הביטוח  7.4
 שתידרש.

 וזכויות יוצרים ומניעת ניגוד אינטרסים סודיות .8

 למזמין נותן השירותים מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע הנוגע  .8.1
  המזמיןולשירותים נשוא הסכם זה, לרבות הסודות המסחריים והמקצועיים של 

ו/או הקשורים בו ו/או הנוגעים אליו במישרין ו/או בעקיפין, בין שהגיעו לידיעתו 
ובין ממקורות חוץ, ולא ימסור ולא יגלה כל מידע כזה  במזמיןממקורות פנימיים 

נציג , אלא אם יקבל על כך אישור מאת מזמיןלשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם ה
 מראש ובכתב, וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה.  המזמין

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם  .8.2
יהיה  מזמיןי הסכם זה, לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס לעל פמזמין ה

והוא ניתן לידיעתו של נותן השירותים אך ורק מזמין תמיד רכושו הבלעדי של ה
 על פי הסכם זה.  מזמיןבקשר לקשריו עם ה

או כל חומר אחר שיוכן על ידי נותן השירותים לצורך או  מידעמוסכם בזאת כי כל  .8.3
וכן כל מידע ונתונים  –זכויות היוצרים הנובעות מהם כתוצאה מהסכם זה ו

ואין נותן   למזמיןשיימסרו לנותן השירותים במהלך התקשרות זו שייכים בלעדית 
 מראש ובכתב. מזמיןהשירותים רשאי לעשות בהם שימוש ללא רשות ה

 איסור הסבת ההרשאה .9

ותיו וזכויותיו לפי הסכם זה, לכל נותן השירותים מתחייב שלא להעביר, להמחות, ליתן, את התחייבוי 
גורם אחר, ולא להעניק לזולתו כל זכות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, כל אלה בין אם בתמורה 

 ובין אם לאו.

 יישוב סכסוכים .10

-תלכל המחלוקות, הסכסוכים והתביעות ללא יוצא מן הכלל ידונו בפני בית המשפט המוסמך במחוז 
 בלבד.אביב 

 וויתור שינוי, ביטול .11
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כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר  .11.1
 יהיה חתום על ידי שני הצדדים.

יהא רשאי להשתמש בזכויותיו לפי חוזה זה לפי ראות עיניו ואי שימוש  המזמין .11.2
ויתור ו/או דחייה ו/או הודאה ובזכות כלשהי ו/או אי שימוש במועד לא יחשב כ

 מצדו.

 הודעות .12

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר 
על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה 

 בעת מסירתה. -בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

 

 

___________________ _______________ 

 נותן השירותים המזמין
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