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קול קורא להציע הצעות לגיוס חסויות מסחריות לאירועים
עיריית רמלה באמצעות קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח (להלן" :הקרן" או "המזמינות") מזמינה בזאת הצעות לגיוס
חסויות בהתאם לנהלים הקבועים בדין ובהתאם לנהלי הקרן והעירייה.
הקרן מעוניינ ת להתקשר עם ספק/ים ,אשר יפעל/ו לגיוס חסויות לאירועים יזומים ,מנוהלים ומופקים ע"י העירייה ובעבורה,
והכל כמפורט במסמכי הקול הקורא.
הספק/ים שייבחרו במסגרת קול קורא זה יסייעו לקרן בגיוס חסויות לאירועים השונים תמורת אחוז מסכום הגיוס בהתאם
להצעת הספק/ים ,והכל בהתאם לתנאים הקובעים במסגרת קול קורא זה ,וכן ,בהסכם ההתקשרות שבין הקרן לזוכה/ים
בקול קורא.
 .1כללי
 )1העיר רמלה מונה מעל ל 80,000 -תושבים ונוהגת לערוך מספר אירועי שיא בשנה ,הפתוחים לציבור הרחב ומושכים
אליהם קהל רב.
 )2על המציע לערוך על חשבונו ועל אחריותו את כל הבירורים והסידורים הדרושים לו ברשות המקומית ו/או בכל מוסד
ו /או גוף אחר לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע להצעתו ולשם הכנת ושקלול הצעתו והגשתה.
 )3עם הגשת ההצעה יי ראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,כמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה
לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של העירייה ו/או מי מטעמה ,ולא תישמע מצדו של
המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה
ו/או שאינו מופיע בה .העתק הצעה מצ"ב כנספח א'.
 )4יובהר ויודגש ,כי גיוס החסויות ייעשה בהתאם לנהלי העירייה והקרן ובכפוף להוראות הדין.
 .2תנאי סף
רק מציע ,אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יהיה רשאי להשתתף במכרז:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.

ח.

במקרה ש ה מציע הוא אדם פרטי  -הוא תושב ישראל.
במקרה שהמציע הוא תאגיד – התאגיד רשום כדין במרשם התאגידים הרלוונטי (רשם החברות ,רשם
העמותות או רשם השותפויות ,לפי העניין).
התקשרות לגיוס חסויות לקיום אירועים עם רשות מקומית אחת לפחות ( 20,000תושבים) לפחות .להוכחת עמידת
המציע בתנאי זה עליו לצרף להצעתו הוכחה להתקשרות עם הרשות/הרשויות ,שנעשתה בחמש השנים האחרונות.
התקשרות לגיוס חסויות לקיום אירועים עם שני גופים ציבוריים (כגון ,משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות,
תאגידים עירוניים /סטאטוטוריים) או יותר בחמש השנים האחרונות (בין השנים  .)2018 – 2013להוכחת עמידת
המציע בתנאי זה עליו לצרף להצעתו הוכחה להתקשרות עם הגופים הציבוריים.
גיוס חסויות בסך של לפחות  ₪ 100,000לקיום אירוע/ים מטעם רשות מקומית .להוכחת עמידת המציע בתנאי
זה,עליו לצרף הוכחות לביצוע גיוס חסויות בסכום של  ₪ 100,000לפחות.
על המציע לצרף להצעתו מכתבי המלצה משני מקבלי שירותי (רשות מקומית או גוף ציבורי) לפחות.
העדר הרשעה ו/או חקירה של הספק/ים ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה
שנושאה פיסקאלי ,כגון ,אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א.1981 -
למציע אין כל חוב תלוי ועומד לרשות ,לרבות ולא רק ,בגין ארנונה ,מים ,אגרות וכד' .להוכחת עמידתו
בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הודעה מטעם הרשות כי אין כל חוב תלוי ועומד לרשות.
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גוף העונה על אחד ו/או יותר מהתנאים להלן לא יוכל לתת חסות לעירייה:
 .1גוף הקשור בחוזה עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם הועדה המקומית ,למעט חוזה
לקבלת שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על ידיה מספקים לתושביה.
 .2הגוף הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית
והליך המכרז טרם הושלם.
 .3הגוף מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם
הועדה המקומית.
 .4הגוף מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה ,או הועדה המקומית ,או
שמתנהל בינו לבין אחד מהם משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
 .5הגוף הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית,
וטרם עברו  12חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו .לא יחול איסור על התקשרות כאמור לעיל
אם הבקשה נדחתה במלואה.
 .6הגוף עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בנייה ,ובשנתיים שקדמו למתן דמי החסויות עסק בנושא
בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת פעל ,במסגרת פרויקטים אלה ,לצורך
הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.
 .7נותן החסות נעדר כל זיקה לחבר מועצה ו/או נבחרי ציבור ו/או עובדי הרשות המקומית – נותן החסות
יחתום על הצהרה כאמור.

 .3ההצעה
)1
)2
)3
)4
)5
)6

המציע הנו בעל הכישורים והניסיון הנדרשים לשם ביצוע העבודה.
בעבור ביצוע השירותים נשוא קול קורא זה תאפשר הקרן לזוכה לגבות בין  20%עד  23%מכל סכום שיתקבל
מהברוטו ,וזאת אף אם הסכום מתקבל לאחר מועד האירוע .לעמלה המוצעת יתווסף מע"מ כדין.
העמלה תשולם אך ורק במקרה בו הספק הביא לכדי מימוש מתן החסות ,קרי ,נחתם הסכם בין הקרן ובין
נותן החסות והתמורה הועברה.
על המציע לציין בהצעתו את סכום ההנחה אותו הוא מבקש לגבות בכפוף לאמור בסעיף קטן ( )2שלעיל.
יובהר ,כי ההצעה כוללת את מלוא התמורה המגיעה למציע בין מתן השירותים וכל הוצאה ישירה ועקיפה
שלו.
בשיקולי בחירת הזוכה תבחן הקרן את גובה ההצעה.

 .4שאלות והבהרות
 )1בכל מקרה של שאלה ו/או בקשת הבהרה על המשתתפים לפנות בכתב אל עו"ד לימור סבג-קריחלי במייל
 ,limor@ramla. muni.ilעד ליום  10.07.2018עד השעה .14:00
 )2הקרן תשיב לכל המציעים עד ליום  .12.07.2018כל מציע ייחשב כמי שהשאלה ו/או הבקשה ,וכן ,תשובת
הקרן הובאו לידיעתו ,ולא תישמע מצדו כל טענה בעניין זה נגד הקרן ו/או העירייה ו/או מי מטעמן.
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 .5הגשת ההצעה
 )1את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע כדבעי ,יש להעביר ,במסירה ידנית
giusלמזכירות קרן רמלה ברחוב אברהם הלל  8בין השעות  15:00 – 08:00ו/או במייל לכתובת:
 .h@ramla.muni.ilלבירורים יש ליצור קשר בטלפון  08-9771912עד ליום  15.07.2018בשעה .14:00
הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה יוחזרו למציע ולא ייבחנו.
 )2תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו תודיע הקרן למציע על אי קבלתה כאמור להלן .בכל מקרה ,ההצעה
תפקע תוך  90ימים מהיום האחרון שנקבע להגשת הצעות בהליך זה.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות

 10.07.2018עד השעה 14:00
 15.07.2018עד השעה 14:00

 .6בחירת ההצעה
 )1המזמינות אינן חייבות לבחור את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
 )2בסיום שלב הגשת ההצעות ,ובאם תוגש יותר מהצעה אחת ,תהיינה רשאיות המזמינות לבחור את הזוכה
בעל ההצעה הטובה ביותר עפ"י שיקול דעתן הבלעדי.
שקלול ההצעות ייעשה כמפורט להלן:
הצעת המחיר (( 60% – )Aיחושב ביחס להצעה הזולה ביותר);
ניסיון המציע (( 40% – )Bיחושב על פי ציון  0-100לפי הקריטריונים הבאים:
א .התקשרות המציע עם גופים ציבוריים/רשויות מקומיות – עד  65נק'.
ב .גיוס מוצלח של חסויות (מעל  200אש"ח) לאירועי הגופים/הרשויות – עד  15נק'.
ג .התרשמות כללית מהמציע – עד  20נק'.
 )3באם תוגש הצעה אחת בלבד רשאיות המזמינות לבחור הצעה עפ"י שיקול דעתן הבלעדי או שלא לבחור את
ההצעה ולצאת בפרסום קול קורא חדש.
 )4המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לבטל את הקול הקורא ,וכן ,להימנע מלהתקשר עם הזוכה מנסיבות
ענייניות הנובעות מצרכיה ו/או משאביה ,וזאת בנוסף לזכותה על פי ההסכם .החליטו המזמינות ,כאמור,
לא תהא למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
 )5לצורך קביעת הזוכה תדורגנה ההצעות על פי הצעות המחיר ,כאשר הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את
מירב הניקוד ויתר ההצעות תקבלנה ניקוד באופן יחסי (בהתאם ליחס שבין כל הצעה לבין ההצעה הזולה
ביותר) .המחלקה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מן המציע ,כי יפרט ו/או יבהיר ו/או ישלים מסמכים
ו/או מידע חסר ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים על מנת לבחון ולדרג הצעתו.
ההבהרות וההשלמות יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.
 )6על אף האמור לעיל ,הקרן תהיה רשאית להביא בחשבון כל שיקול נוסף ו/או אחר שתמצא לנכון.
 )7הקרן תהא רשאית לקבוע לפני המועד להגשת הצעות ציוני סף ל כל אחד מתתי הרכיבים הנ"ל או לחלקם,
אשר הצעה שלא תעבור אותם ,לא תיבחן ע"י ועדת המכרזים כלל.
 )8כאמור מעלה ,הקרן שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם ספק אחד או יותר ,הכל כפי ראות עיניה ומבלי
שתהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החלטת הקרן בהקשר זה.
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 .7הודעה על הזכייה וההתקשרות
 )1הצעות המשתתפים תובאנה בפני ועדת המכרזים של הקרן ,אשר תמליץ על ההצעה הזוכה בקול קורא בפני
יו"ר הקרן (להלן :״פרוטוקול הזכייה״).
בין הזוכה לבין הקרן ייחתם הסכם התקשרות בתוך  14ימים מיום פרסום פרוטוקול הזכייה .העתק הסכם
מצ"ב כנספח ב'.
 )2תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעת הזכייה ימציא הזוכה את הסכם ההתקשרות ,על נספחיו ,כשהוא חתום
על ידו בצירוף כל המסמכים שעליו להגיש לקרן ,בעקבות זכייתו ,לרבות ערבויות ואישורי ביטוח.
 )3איחר הזוכה בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף  )2 .7לעיל ,במלואן ובמועדן ישלם לקרן פיצוי בסך של 1,000
( ₪אלף שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד לו זכאיות המזמינות על-פי הדין.

בכבוד רב,
עיריית רמלה

קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח (ע"ר)
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נספח א  -הצעת המציע
לכבוד
עיריית רמלה ו/או קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח (ע"ר)
א.ג.נ,
הנדון :התקשרות לצורך גיוס חסויות
אני/ו הח"מ מצהיר/ים כי קראתי/נו את כל מסמכי הקול הקורא לרבות נספחיו ולרבות ההסכם ,שצורפו לו ,וכי ברצוננו
להגיש הצעתנו למתן שירותי גיוס וליווי של נותני חסויות בהתאם לתנאי הקול הקורא (להלן" :השירות" או "העבודות").
תמורת מתן השירות כמפורט בתנאי הקול הקורא וכן בהסכם ההתקשרות ,תשולם למציע עמלה בהיקף של ___ %
(במלים ________ :אחוזים) אחוז מסך כספי החסויות שיתקבלו בפועל כתוצאה מפעילות המציע (לא כולל מע"מ)
בתוספת מע"מ כדין עפ"י מועדי התשלום ותנאי התשלום המפורטים בהסכם (להלן" :התמורה").
אין לנקוב בעמלה הגבוהה מ.23% -
ידוע לנו ,כי ההצעה דלעיל הנה ההצעה הכוללת את כל מרכיבי העלות הכוללים הוצאות ישירות ועקיפות למתן השירותים
המבוקשים במלואם בגין קול קורא זה.
אנו מצהירים ,כי למעט האמור לעיל לא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן השירותים  -נשוא קול קורא זה –
לרבות הפרשי שער והצמדה כלשהם ,מלבד הסכום הנגזר מהצעתנו כאמור לעיל.
אני/ו מצרפ/ים את כל מסמכי הקול הקורא שהומצאו לי/נו ע"י הקרן ואת כל המסמכים ,הנדרשים כפי שצוינו בהוראות
למשתתפים לאחר שחתמתי/נו עליהם כנדרש בתנאי הקול הקורא ואני/ו מצהיר/ים ,כי תוכנם מובן לי/נו היטב.
ידוע לי/נו כי הקרן זכאית לבטל את הקול הקורא מכל נימוק עפ"י דין.
אם הצעתי/נו תתקבל ,הנני/נו מתחייב/ים לחתום על החוזים על כל מסמכיהם בתאריך שיידרש על ידי הקרן ,וזאת לא
יאוחר מ 7-ימים מהודעת הקרן על זכייתי/נו.
הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו עד ליום _______ ,כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה.
תאריך:
שם מלא של המציע  /החותם בשם המציע:

________________
__

כתובת:
מס' ת"ז /עוסק מורשה/ח.פ:.
מס' טלפון:
חתימה וחותמת המציע:

_____
_
________________
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נספח ב'
נוסח הסכם לחתימה

ה ס כ ם למתן שירותי גיוס חסויות
שנחתם ביום ____ לחודש _______ 2018
בין:

קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח (ע"ר) עבור עיריית רמלה
ע"י המוסמכים לחתום בשמה:
מר מיכאל וידל ,ת.ז_______ .
גב' לירון סלימאן ינקוביץ ,ת.ז_______.

לבין:

_____________
מרחוב _______
ע"י המוסמכים לחתום בשמה:
___________________
___________________

(להלן" :הקרן" או "המזמינות")
מצד אחד

(להלן" :הספק" " /נותן השירותים")
מצד שני
הואיל

והעיר רמלה מונה מעל ל 80,000 -תושבים ונוהגת לערוך מספר אירועי שיא בשנה ,הפתוחים לציבור הרחב ומושכים
אליהם קהל רב (להלן" :האירועים");

והואיל ועיריית רמלה באמצעות קרן רמלה מבקשת לגייס חסויות מסחריות לצורך עריכת האירועים ,ולשם כך פורסם קול
קורא למתן שירותי גיוס חסויות;
והואיל והספק הגיש הצעתו לקול הקורא ,והצעתו נבחרה בוועדת המכרזים מיום ___________ מס' ____________;
והואיל ולספק מיומנות ,ידע וניסיון בגיוס חסויות לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים;
והואיל והצדדים מבקשים להגדיר ולהסדיר את הזכויות והחובות ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי

 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2חלוקתו של הסכם זה לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום בלבד ,ולא ישמשו לצרכי פרשנות.2.
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 .2השירותים
 .2.1הספק יגייס חסויות עבור העירייה באמצעות הקרן בהתאם לנהליהן ולהוראות הדין .וביתר פירוט:
א .בהתאם לצרכי העירייה ולהנחיית המזמינות יפעל הספק לגייס חסויות מסחריות עבור אירועים שהעירייה מפיקה,
מנהלת ו/או שותפה בהם ,ולרבות ביצוע הפעולות הבאות:
ב .יצירת קשר עם גורמים מסחריים לצורך גיוסם כנותני חסות;
ג .הצעת פעולות לטובת נותני החסות העשויות להוות מוקד משיכה עבור נותני החסות;
ד .ניהול מו"מ ותיאום בין המזמינות ובין נותני החסות לגבי ההיבטים הכרוכים במתן החסות ,כגון ,גובה החסות,
אופן והיקף החשיפה שיוענקו לנותן החסות ופעולות נלוות לטובת נותן החסות ,ככל שאלו יאושרו ע"י המזמינות;
ה .כל מטלה אחרת ,ישירה או עקיפה ,הכרוכה במתן השירותים ובהתאם להוראות שיתנו המזמינות לזוכה בקול
קורא.
 .2.2הספק מצהיר ,כי הוא מכיר את הוראות הדין החלות על המזמינות בנושא זה ,וכי הוא מתחייב לקיימן.
 .2.3לעניין זה ,נדרש כי גוף המגיש הצעתו למתן חסות עומד בתנאים הבאים במצטבר:
א .המציע הנו תאגיד ,שותפות או עוסק מורשה לצורך מע"מ המנהל ספרי חשבונות כחוק רשום במנהל המתנהל
עפ"י דין ( רשם החברות/רשם השותפויות/רשם האגודות השיתופיות).
ב .העדר הרשעה ו/או חקירה של הספק ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה
שנושאה פיסקאלי ,כגון ,אי העברת ניכויים  ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א.1981 -
ג .גוף שפעילותו הינה בהתאם להוראות כל דין.
 .2.4למען הסר ספק ,גוף העונה על אחד ו/או יותר מהתנאים להלן לא יוכל לתת חסות לעירייה:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

גוף הקשור בחוזה עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם הועדה המקומית ,למעט חוזה לקבלת
שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על ידיה מספקים לתושביה .למעט הסר ספק ,החוזה המסדיר
את מתן החסות לרשות המקומית ,לא יחשב כ"חוזה" לעניין סעיף זה.
הגוף הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית והליך
המכרז טרם הושלם.
הגוף מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם הועדה
המקומית.
הגוף מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה ,או הועדה המקומית ,או שמתנהל בינו
לבין אחד מהם משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
הגוף הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית ,וטרם עברו
 12חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו .לא יחול איסור על התקשרות כאמור לעיל אם הבקשה נדחתה
במלואה.
הגוף עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בנייה ,ובשנתיים שקדמו למתן דמי החסויות עסק בנושא בהיקפים
כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקו מית ובכלל זאת פעל ,במסגרת פרויקטים אלה ,לצורך הגשה או קידום
של הליך לפי חוק התכנון והבניה.
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 .2.5נותן החסות נעדר כל זיקה לחבר מועצה ו/או נבחרי ציבור ו/או עובדי הרשות המקומית ו/או עובדי הקרן – נותן החסות
יחתום על הצהרה כאמור.
 .3הצהרות והתחייבויות הספק
 .3.1הספק מצהיר ,כי הנו בעל המיומנות ,הידע והניסיון הנדרשים לשם מתן השירותים כהגדרתם בהסכם זה.
 .3.2הספק מצהיר ,כי ידוע לו שהוא אינו משמש כשלוחה של הקרן ו/או העירייה או בא כוחן ,וכי הוא אינו רשאי להציג
מצגים או להבטיח הבטחות בשמן של הקרן ו/או העירייה ,וכן ,כי הוא אינו רשאי לחייב את הקרן ו/או העירייה בכל
דרך שהיא .הספק מצהיר ,כי ידוע לו שהוא לבדו ישא באחריות למצגים ,להבטחות ולהתחייבויות אשר יינתנו בניגוד
לאמור בסעיף זה.
 .3.3הספק מאשר ,כי הוא אינו מודע לנסיבות היוצרות ניגוד עניינים או העלולות ליצור ניגוד עניינים או מראית עין של ניגוד
עניינים שימנעו ממנו את מתן שירותי הייעוץ ,וכי אם יתהוו נסיבות כאמור במהלך תקופת ההתקשרות ,הספק מתחייב
לדווח על כך באופן מיידי לקרן רמלה.
 .3.4הספק מתחייב ,כי כל עוד הוא מספק את שירותי הייעוץ בהתאם לאמור בהסכם זה ,הוא לא יקבל ,בין בעצמו ובין על-
ידי אחר מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,כל תשלום או טובת הנאה אחרת מכל אדם או גוף בקשר ישיר או עקיף עם שירותי
הייעוץ ,למעט כמפורט בהסכם זה.
 .3.5הספק מצהיר ,כי הוא אינו מנוע באופן כלשהו ממילוי חיוביו מכוח הסכם זה ,בין על-פי דין ,בין מכוח הסכם (לרבות כל
הסכם בדבר איסור תחרות ,סודיות וניגוד עניינים) ובין בכל אופן אחר ,וכי למיטב ידיעתו אין בקיום הסכם זה על ידיו
כדי להקים טענה או עילת תביעה כלפיו או כלפי הקרו ו/או העירייה.
 .3.6סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.
 .4תקופת ההסכם
 .4.1תקופת ההסכם תהא ל 24 -חודשים .הקרן תהא רשאית להאריך מפעם לפעם את תקופת ההסכם למשך  12חודשים
נוספים בכל פעם ,באותם התנאים ,עד לתקופה הארכה מצטברת של  24חודשים (סה"כ 48 :חודשים).
 . 5הפסקת ההסכם
 . 5.1על אף האמור בהסכם זה הקרן תהא רשאית להביא הסכם זה לידי גמר בכל עת על -ידי מתן הודעה בכתב אשר
תינתן לספק  14יום מראש.
 . 5.2מבלי לפגוע מזכות הקרן הקיימת לה מכוח דין או הסכם  ,ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת ההסכם עם ה ספק מכוח
ס"ק  5.1לעיל  ,תהא הקרן רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר בכל עת וללא התראה ,במקרים הבאים:
)1
)2
)3
)4

מונה ל ספק כונס נכסים מכח כל דין ו/או נותן השירות הוכרז כפושט רגל.
נגד הספק או מי מעובדיו ו/או ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע בנוגע
למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה ש יש ע מה קלון ו/או אלימות.
הספק או מי מעובדיו ו/או ממנהליו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,מעשה מרמה או בכל עבירה
פלילית.
הוכח לקרן ,כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית ,טכנית ( כגון ,אי עמידה
במפרט הטכני ו ב כתב הכמויות עליו התחייב) ,בטיחותית או מכל סיבה אחרת.
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 . 5.3מובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים בס"ק  .5.2לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה  ,וכי אין
במנייתם בכדי לגרוע מזכות הקרן לבטל את ההסכם באופן כאמור מכח כל עילה שבדין.
 .6התמורה והיקף השירותים
 .6.1תמורת מתן השירותים תשלם קרן רמלה לספק ___ %מסך גיוס החסויות שבוצע על ידי הספק ("התמורה") ,בתוספת
מע"מ כחוק.
 .6.2התמורה כאמור בסעיף  6.1לעיל הנה סופית ,ממצה וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות והנובעות ממתן השירותים (לרבות
החזר הוצאות נסיעה).
 .7הכסף מנותן החסות יועבר ישירות לחשבון הבנק של קרן רמלה ,המתנהל בבנק לאומי סניף ( 936רמלה) מס' ח-ן:
.3922224
 . 8אופן תשלום התמורה
 . 8.1הספק ימציא לקרן חשבון בגין ביצוע השירותים שבוצעו על ידו בצירוף אסמכתאות מנותן החסות.
 . 8.2הקרן ת בדוק את החשבון ת אשרו במלואו או בחלקו או שלא ת אשרו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ות עבירו
לתשלום בתוך  7ימים מיום הגשת החשבון .יודגש כי שכ"ט המאושר לתשלום ייבדק ויחושב לפי החסויות
שהתקבלו בפועל בחשבון הבנק של הקרן.
 . 8.3הקרן תשלם לנותן השירות ים את הסכום שאושר על ידה ,כאמור לעיל ,תו ך  45יום מהיום בו אושר החשבון .
 . 8.4הספק יגיש חשבונית מס כדין תוך  14ימים מיום קבלת תשלום.
 . 8.5הספק לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי הקרן בגין עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים
בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בנותן השירותים .
 .9זכויות בתוצרים
 .9.1במסגרת או במהלך תקופת ההתקשרות הספק עשוי לספק לקרן רמלה ולעיריית רמלה מסמכים ותוצרים שונים (להלן
ביחד" :התוצרים") בקשר עם שירותי הייעוץ .מובהר ,כי התוצרים האמורים הינם בבעלותן הבלעדית של המזמינות ,וכי
זכויות היוצרים בתוצרים מוקנות בזאת למזמינות .הקרן ו/או העירייה תהינה רשאיות לעשות בתוצרים ,בין אם במהלך
תקופת ההתקשרות ובין אם לאחר סיומה ,כל שימוש לצרכיהן ,כולל שינויים ,עיבודים והכנת תוצרי לוואי בהסתמך על
התוצרים ,מבלי שתשולם לספק כל תמורה נוספת מעבר לתמורת ההסכם.
 .9.2עם סיום ההתקשרות בין הצדדים ,הספק מתחייב למסור לקרן ו/או לעירייה את התוצרים בתוך  14ימים ממועד סיום
ההתקשרות.
 .10היעדר יחסי עובד-מעביד
הספק מצהיר ,כי ידוע לו ,ששירותי הייעוץ יסופקו על-ידו כקבלן עצמאי ,וכי אין בהתקשרות זו כדי ליצור בין הספק
ו/או בין כל מי מטעמו לבין קרן רמלה ו/או עיריית רמלה יחסי עובד-מעביד או כדי להעניק לו זכויות כלשהן בקשר עם
יחסי עובד-מעביד.
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תחויב הקרן ו/או העירייה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו יפצה הספק את הקרן ו/או העירייה בכל
סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ,עם קבלת הדרישה לכך.
 .11מקום שיפוט והדין החל
הצדדים מסכימים שכל העניינים הקשורים בהסכם זה יוגשו וידונו באופן בלעדי בבתי המשפט המוסמכים ברמלה /
מחוז מרכז.
 .12ויתור ושינוי

 . 12.1ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכח דין או
הסכם ,לא יחשב הדבר לו ו יתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בו ויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי
כאמור.
 . 12.2כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים ,לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב וחתמו על ידי
הצדדים להסכם זה.
 .13נאמנות ושמירת סודיות:

 .13.1הספק מתחייב לשמור כל מידע הקשור בקרן ו/או בעירייה ועניינה בסודיות ,ולא להעבירו באופן ישיר ו/או על ידי
מי מטעמו לכל גורם אחר ,אלא לצרכי הקרן ו/או העירייה ובהרשאתן .התחייבות זו תעמוד ללא כל הגבלת זמן.
 .13.2הספק י בצע את השירותים תוך גילוי נאמנות גמורה כלפי הקרן ו/או העירייה ותוך הקפדה על מניעת ניגוד עניינים
בינו לבין גורם כלשהו בקשר עם מתן השירותים.
 .13.3הספק ,עובדיו ו/או מי מטעמו ישמרו בסוד כל מידע שהגיע לידיהם בקשר עם מתן השירותים ואשר הנו על פי טיבו
מידע חסוי שלא ניתן לגילוי חפשי לציבור.
 .14אחריות ,פיצויים ושיפוי
.14.1

הספק מתחייב לבצע את השירות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא האחראי הבלעדי לטיב ולרמת השירות.

 .14.2הספק יהא אחראי כלפי העירייה וכלפי כל צד ג' בגין נזק שייגרם להם בקשר לשירותים ולביצוע מחויבויותיו נשוא
ההסכם ויהא חייב בתשלום פיצוי לקרן ו/או לעירייה ו/או לצד ג' בגין נזק זה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך ע"י הקרן
ו/או העירייה.
 .14.3שילמה הקרן ו/או העירייה תשלום שהיה על הספק לשלמו מכח כל דין או הסכם ,ישפה הספק את הקרן ו/או
העירייה בגין תשלום זה בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך על ידה.
 .14.4הקרן ו/או העירייה ומי ומטעמן לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או חבות כלשהי לנזקים ,לגוף או לרכוש ,ללא יוצא
מן הכלל ,אשר יגרמו כתוצאה מפעילות הספק או מי מטעמו על פי הסכם זה .הספק מוותר בזאת כלפי הקרן ו/או העירייה

עיריית

רמלה

"רמלה עיר עולם"

ו/או מי מטעמן על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו לו ו/או למי מטעמו ,מכל סיבה שהיא ,כתוצאה ו/או בקשר
ו/או בגין ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.
. 14.5

אין באמור בס עיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאיות הקרן ו/א העירייה עפ"י כל דין .

 .15קיזוז
מובהר ומוסכם בזאת ,כי הקרן רשאית לקזז ולנכות מ התמורה המגיע לספק לפי הסכם זה מבלי שיהא צורך במתן
הודעה מראש או בכתב על כך ,כל סכום בין אם קצוב ובין אם אינו קצוב ,שלדעת הקרן מגיע ל קרן ו/או לעירייה
ו/או ששולם לנותן השירות ים בשל טעות  ,ליקוי ו/או סכום שלא הגיע ל ספק על פי דין או מסיבה אחרת.
 .16המחאת ההסכם או חלקו
 . 16.1הקרן ו/או העירייה תה ינה רשאיות להעביר את זכויותיהן ו/או התחייבויותיהן או כל חלק מהן כאמור
בהסכם זה ,לכל אדם או גוף משפטי אחר ללא כל צורך בהסכמת הספק ,ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם
זה לא תפגענה.
הספק לא יהא רשאי להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ו/או כל חלק ממנו לכל
. 16.2
אדם או גוף משפטי אחר.
 . 16.3לעניין סעיף זה " המחאה"  -העברת זכות או חובה בכל צורה שהיא.
 .17שונות
 .17.1הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בהם ,והם
מחליפים ומבטלים כל מצג או הסכמה קודמת ששררו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים (בין בכתב ובין
בעל-פה) לפני חתימת ההסכם.
 .17.2כל שינוי או תיקון להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
 .17.3כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיעות במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח לאחד הצדדים תחשב
שנתקבלה  96שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

קרן רמלה לחינוך ,תרבות פיתוח
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