אגף פיתוח כלכלי ויזמות
יום שלישי  29ינואר 2019
עיריית אילת
קול קורא למתן חסויות לכנס העסקים של אילת לשנת 2019
עיריית אילת (להלן" :העירייה") מעוניינת לקדם את קהילת העסקים באילת ולפתח את הפעילות העסקית לרווחת
תושביה והבאים בשעריה .לצד מגוון פעולות נוספות ,מקיימת העירייה ,זו השנה השלישית ,את כנס העסקים של
אילת שיתקיים ביוני  2019ומודיעה בזאת על רצונה לצרף נותני חסויות.
להלן מובאים פרטי ההליך:
כללי
 .1העיר אילת מונה כ 67,000 -תושבים ובשטחה מעל  7000עסקים פעילים.
 .2כנס העסקים של אילת מתקיים אחת לשנה ומונה מאות עסקים הנהנים במועד הכנס מיצירת
קשרים ושיתופי פעולה ,מידע וכלים התורמים לצמיחה העסקית ומופע מרכזי .השנה כולל הכנס גם
הכרזה על הזוכים בתחרות העסקים המצטיינים של אילת.
 .3ה עירייה מעוניינת לצרף נותני חסויות לכנס שהינם גופים ,עסקים ,תאגידים מסחריים וארגוני מגזר
שלישי.
 .4נותני חסויות
 4.1נותני החסויות ייהנו מחשיפה באמצעי המדיה השונים והכל כמפורט בנספח א׳
 4.2יובהר כי באפשרות העירייה לקבוע תמורה שונה מזו הנקובה במפרט עבור מתן החסות והכל
בתאום ובהסכמת נותן החסות.
 4.3העירייה שומרת על זכותה לשנות/להוסיף /לבטל/לדחות את מועד ותכני הכנס
תנאי הסף להגשת הצעה למתן חסות
על גוף המגיש את ההתמודדות במסגרת הקול קורא לענות על התנאים הבאים במצטבר:
תאגיד בישראל ,הרשום במנהל המתנהל עפ"י דין (רשם החברות/רשם השותפויות/רשם האגודות
.5
השיתופיות)
העדר הרשעה ו/או חקירה של הספק ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או
.6
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 -
גוף שכל פעילותו היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
.7
למען הסר ספק ,גוף העונה על אחד ו/או יותר מהתנאים להלן לא יוכל להגיש את מועמדותו לקול הקורא:
.8
(א) גוף הקשור בחוזה עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידה או עם הוועדה המקומית ,למעט חוזה
לקבלת שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על ידה מספקים לתושביה על פי דין .למען
הסר ספק ,החוזה המסדיר את מתן התרומה לרשות המקומית ,לא יחשב כ"חוזה" לעניין סעיף זה.
(ב) הגוף הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה או הועדה המקומית
והליך המכרז טרם הושלם.
(ג) הגוף מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידה או עם
הוועדה המקומית.
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(ד) הגוף מנהל הליכים משפטיים מול או עם הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה ,או הועדה המקומית,
או שמתנהל בינו לבין אחד מהם משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
(ה) הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה מנהלים הליכים משפטיים נגד הגוף או
שמתנהלת בין הצדדים התדיינות בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
(ו) הגוף הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט על
ידה וטרם עברו  12חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו .לא יחול איסור על התקשרות כאמור
לעיל אם הבקשה נדחתה במלואה.
(ז) הגוף 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.
(ח) הגוף לא הזדהה בפני הרשות המקומית.
ע ל הפונה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל ועליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
.9
 .1אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1976 -ורישומו של המציע כעוסק מורשה
לצרכי מע"מ.
 .2מסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של החברה.
 .3רישיון עסק אם נדרש על פי חוק.
 .4תצהיר המאשר כי הפונה עומד בתנאי הסף המוקדמים להשתתפות בקול הקורא וכי המגבלות המונעות
השתתפות כאמור אינן חלות עליו (נוסח תצהיר מצ"ב).
 .10מובהר בזאת ,כי פנייה זו ממוענת לכלל הגופים העסקיים אשר עומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל וכי בכוונת
הרשות להתקשר עם המציעים העומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל ,אשר יעתרו לפנייה זו .עוד מובהר ,כי לצורך
קידום העסקים בעיר תינתן עדיפות לגופים הפועלים בעיר אילת.
 .11אישור החסויות לכנס העסקים של אילת  2019יינתן על בסיס עקרון של הקודם זוכה ,ויקבע על ידי ועדה
מקצועית אשר תוקם לצורך זה ובה יהיו חברים מנכ״ל ,יועצת משפטית וגזבר.
 .12במידה והעירייה תחליט על השתתפות החברה במתן דמי החסויות ,ייחתם הסכם התקשרות בין העירייה ובין
החברה (נוסח הסכם התקשרות מצ״ב לפניה זו ומסומן כנספח ב׳) בהקשר זה מובהר כי כל הפרסומים ותוכנם
אודות הכנס נשוא דמי החסויות הינם בשיקול דעת מוחלט של העירייה ולחברה איתה ייחתם ההסכם ביחס
לכנס לא תהיה כל טענה בעניין .חבילות הפרסום שתינתנה ע״י העירייה הן כמפורט בנספח א׳ לקול קורא.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ,לרבות השלמת
מסמכים.
 .13אופן הגשת הצעה למתן חסויות
את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ניתן לשלוח בדואר האלקטרוני לטלי
13.1
אזולאי בכתובת  Calcali@eilat.muni.ilעד ליום  24.2.19בשעה  10:00תוך ציון
הכותרת ״קול קורא -נותני דמי חסויות לכנס העסקים״.
13.2

מובהר בזאת ,כי פניה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו
על פניה זו .עוד מובהר ,כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו ואין בפניה
זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא ,ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלהו של העירייה
בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפניה זו .כמו כן ,העירייה לא תישא בעלות
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כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פניה זו .העירייה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס
למידע שיצוין כמידע חסוי.
13.3

יובהר כי בשיקוליה תפעל העירייה ,בין היתר ,על פי העקרונות הקבועים בנוהל אישור גיוס
וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות (חוזר מנכ"ל משרד הפנים .)4/2016

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל האגף לפיתוח כלכלי ויזמות בטלפון 08-6367052
13.4
ובכתובת מייל Calcali@eilat.muni.il

בברכה,
עיריית אילת
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נספח א'
נספח "קול קורא" חסויות
מדרג חסויות התמורה אשר מקבל נותן החסות:
דמי חסויות  10,000ש״ח בגין דוכן
 אפשרות להצבת דוכן שיווקי במועד הכנס
 הטמעת לוגו משני של החברה ביום הכנס ובאמצעי המדיה בהם יתבצע פרסום
דמי חסויות בין  20,000-50,000ש״ח כפרסים לעסקים המצטיינים
 אפשרות להצבת דוכן שיווקי במועד הכנס
 הטמעת לוגו מרכזי של החברה ביום הכנס ובאמצעי המדיה בהם יתבצע פרסום
 חלוקת הפרסים על במת הכנס תוך ציון שם העסק נותן הפרס
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נספח ב'
נוסח הסכם לחתימה
הסכם מתן דמי חסויות

שנערך ונחתם ביום ______  ___ ,לחודש _____ שנת 2019

בין:

עיריית אילת
ת.ד ,14 .אילת
באמצעות גזבר העירייה וראש העירייה
טלפון______________:
פקס_______________ :
(להלן" :העירייה")

מצד אחד;

לבין:

____________________
ח.פ.
כתובת :רחוב __________
טלפון________________ :
פקס________________ :
(להלן" :החברה")

מצד שני;

הואיל:

ובמסגרת כוונתה לפתח ולקדם את העסקים ,פרסמה העירייה קול קורא לגיוס נותני דמי חסויות
לכנס העסקים;

והואיל:

ובמסגרת הליך זה ,נכנסה החברה למאגר נותני דמי החסויות של העירייה;
בין השעות 9:00-14:00

והואיל:

והעירייה עורכת כנס העסקים של אילת שיתקיים ביום 4.6.19

והואיל:

ולצורך כך פנתה העירייה לגופים הנמנים במאגר בקטגוריה הרלוונטית והחברה נענתה לפנייתה
של העירייה למתן דמי חסויות בסכום הדרוש לעירייה;

והואיל:

והצדדים מבקשים להגדיר ולהסדיר את הזכויות והחובות ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן;
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הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
1.1
1.2

.2

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

מהות ההסכם
החברה תיתן דמי חסות לעירייה לצורך כנס העסקים ולצורך כך תעניק לעירייה סך כולל של
_________ש"ח.
כנגד מתן החסות ,האמצעים שיועמדו על ידי העירייה הינם כמפורט בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד
מהסכם זה ובכפוף לתנאיו.

.3

הצהרות העירייה
העירייה מצהירה בזאת כדלקמן:
לעירייה לא תהיה אחריות על נכונות תוכן של חומרים שיווקיים שיתפרסמו ע"י החברה .מבלי לפגוע באמור
לעיל ,לעירייה תהיה שמורה הזכות לצנזר או להסיר חומרים שיווקיים בעלי מסר פוגעני ו/או מסר שעומד
בסתירה לחזון של עיריית אילת ו/או עומד בניגוד לכללי מינהל תקין.
העיר ייה אינה אחראית על כמות המשתתפים (ה"לידים") בפרויקט נשוא מתן דמי החסויות ואינה אחראית
על יצירת קשר בין החברה לבין משתתפי הפרויקט.
העירייה לא תשמור על בלעדיות של חברה מסוימת ובכל מקרה לא תעסוק במניעת תחרות בין חברות
מתחרות.
מובהר כי לצורך קידום העיר תינתן עדיפות לעסקים באילת.
מובהר כי לעירייה שמורה הזכות לבטל את החסות בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,ובמקרה זה יוחזר לחברה
החלק היחסי של דמי החסויות בהתאם לתקופה שבוטלה.
מוסכם בין הצדדים כי היה והפרויקט נשוא מתן דמי החסויות יתבטל מסיבות כלשהן ,לא תהיה לחברה ו/או
למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה בגין כך.
 .4הצהרות החברה
החברה מצהירה בזאת כדלקמן:
כי למעט חוזה זה ,היא אינה קשורה בחוזה עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידה או עם הוועדה
המקומית.
כי לא הגישה הצעה למכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה או הועדה
המקומית וההצעה עודנה תלויה ועומדת.
כי אינה מנהלת משא ומתן לקראת התקשרות חוזית כלשהי עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על
ידה או עם הוועדה המקומית.
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כי אינה מצויה בהליכים משפטיים מול או עם הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה ,או הועדה
המקומית ,או שמתנהל בין הצדדים משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
כי לא הגישה בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט על
ידה וטרם עברו  12חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין הבקשה.
כי אינה עוסקת בבניה או בייזום פרויקטים של בנייה ,ובשנתיים שקדמו לקול הקורא למתן חסויות ,לא
עסקה בתחומים האמורים בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת לצורך
הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.
כי יש בידה את כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות רישיון עסק ככל שנדרש כזה.
כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין החברה ו/או מי מעובדיה או הפועלים מטעמה וכי מוסכם
על החברה שהעירייה אינה אחראית לגבי עובדי החברה או הפועלים מטעמה באחריות כלשהי בגין תאונת
עבודה או כל נזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם למי מהם תוך כדי ביצוע ההתקשרות לפי הסכם זה או
מכוחו.
 .5שונות
הצדדים יפעלו למילוי התחייבויותיהם על פי הסכם זה על פי הוראות כל דין.
העירייה תהיה האחראית הבלעדית על פי כל דין ועל פי הסכם זה ,לכל נזק מכל סוג ומין שהוא שיגרמו
כתוצאה מהפעילות נשוא האירוע שלגביו נתבקשו החסויות ,ככל שהדין מטיל עליה אחריות כזו.
כמו כן ,העירייה הינה האחראית הבלעדית לקבלת כל האישורים הנדרשים מאת הרשויות השונות (כיבוי
אש ,משטרה וכיו"ב) לקיום האירוע שלגביו נתבקשו החסויות ,וכן לביצוע כל הנדרש לצורך הבטחת
האירוע ובטיחותו.
העירייה תשפה את החברה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה ,במלוא הסכומים בגינם חויבה
החברה ו/או מי מטעמה על -פי פס"ד חלוט ,בעקבות תביעה ו/או כל הליך שיפוטי אחר ,שהוגשה נגד
החברה ו/או מי מטעמה ,ככל שהוגשה תביעה כאמור ,בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש ו/או הקשורה
לפעילות ,וכן בגין ההוצאות המשפטיות הסבירות ,אשר החברה ו/או מי מטעמה נשאו בהן לשם התגוננות
מפני התביעה כאמור.
האמור לעיל ,לא יחול על נזק אשר ייגרם לגופו או רכושו של אדם או גוף כלשהם אשר הוכח שנגרם עקב
מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה .בגין נזק שנגרם כאמור תשא החברה בחבות המוטלת
עליה על-פי דין.
 .6תיאום ופיקוח
מובהר כי ככל שיועברו תכנים ע"י החברה במסגרת אחד מהפרויקטים ,עיריית אילת אינה אחראית
לתוכנם ולא תישמע כנגד העירייה כל טענה בקשר לכך.
 .7העברת זכויות וחובות
מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לחברה להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי הסכם זה כולן או
מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר.
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 .8שינוי ההסכם

8.1

הסכם זה ממצה את דרישות הצדדים בקשר לאמור בו .כל שינוי או תיקון של הסכם זה יחייבו רק
אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים.

8.2

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה ,אלא בכתב ,ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה ,או מכללא.

כתובות והודעות
.7

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים
על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר
דואר רשום.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________
עיריית אילת

_____________
החברה

עיריית אילת | טל'  | 08-6367052ת.ד ,14 .אילת | Calcali@eilat.muni.il | 8810001
www.eilat.muni.il

אגף פיתוח כלכלי ויזמות

תצהיר

אני הח"מ ,מר/גב'___________ ,ת.ז ,_______________ .המשמש כ________ בחברת_______ (להלן" :החברה)":
המשתתפת בקול הקורא של עיריית אילת למתן חסויות ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת ,שאם לא כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

.20

החברה היא תאגיד בישראל ,הרשום במנהל המתנהל עפ"י דין (רשם החברות/רשם השותפויות/רשם האגודות
השיתופיות)
החברה ו/או בעלי השליטה ו/או מנהליה הבכירים לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון או בעבירות שנושאן 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 -
החברה פועלת בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
החברה אינה קשורה בחוזה עם הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט על ידה למעט בחוזה לקבלת
שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על ידה מספקים לתושביה על פי דין.
החברה לא הגישה הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט על ידה
והליך המכרז טרם הושלם.
החברה אינה מנהלת משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט
על ידה.
החברה אינה מנהלת הליכים משפטיים מול או עם הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט על ידה
או שמתנהל בין הצדדים משא ומתן בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ,תאגיד הנשלט על ידה אינם מנהלים הליכים משפטיים נגד החברה ואין בין
הצדדים התדיינות בעקבות הליכים כאמור או לקראתם.
החברה לא הגיש בקשה ה מצריכה החלטה של הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית ו/או תאגיד הנשלט על ידה וטרם
עברו  12חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתה.
החברה אינה עוסקת בבניה או בייזום פרויקטים של בנייה ,ובשנתיים שקדמו למתן דמי החסויות לא עסקה בנושאים אלה
בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת לא פעלה ,במסגרת פרויקטים אלה ,לצורך הגשה
או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
אישור

אני הח"מ _________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ____________ ,התייצב בפני מר/גב'___________ ,ת.ז.
______________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
את נכונות תצהירו שלעיל וחתם עליו בפני.
___________________
עו"ד
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