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קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול ולפיתוח וקידום ספורט 
 תחרותי ועממי בנושא הבייסבול בעיר בית שמש 

 
עיריית בית שמש )להלן: "העיריה"( מעוניינת לקדם את ספורט הבייסבול ולשם כך לפעול 

במיזם משותף אשר במסגרתו יוקם ויופעל מגרש בייסבול אשר ישמש את תושבי העיר וכן 
 יסייע לפתח ולקדם ספורט תחרותי בתחום הבייסבול. 

 
 האינטרנט באתר או העירייה מזכירות   במשרדי "קורא קול" ה של המלא בנוסח לעיין ניתן
 .. www.betshemesh.muni.ilעיריית בית שמש בכתובת: של

 
 "קורא קול" ייכתב עליה חתומה סגורה במעטפה להגיש יש זה הליך במסגרת ההצעות את

 .הנדרשים המסמכים כל בצירוף מיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול,ל
 

, קניון נעימי בנין 4מזכירות העירייה, רח' דרך רבין  במשרדי אישית במסירה יוגשו ההצעות
C  12:00בשעה  30/08/2016ליום  עד וזאת, 3קומה. 
 

 .02-9909958לפנות בכתב ללשכה המשפטית פקס' מס'  ניתן נוספים לפרטים
 
 

 משה אבוטבול       
 ראש העירייה       



 docx 2קול קורא להקמה והפעלה של מגרש בייסבול. 2507

 עיריית בית שמש
 

והפעלת מגרש בייסבול ולפיתוח וקידום קמה המיזם משותף לצורך לקול קורא 
 ספורט תחרותי ועממי בנושא הבייסבול בעיר בית שמש 

 
 

במיזם נת לקדם את ספורט הבייסבול ולשם כך לפעול יניעיריית בית שמש )להלן: "העיריה"( מעו
לפתח אשר ישמש את תושבי העיר וכן יסייע מגרש בייסבול משותף אשר במסגרתו יוקם ויופעל 

 . המיזם המשותף יופעל בשיתוף פעולה עם ובאמצעותקדם ספורט תחרותי בתחום הבייסבולול
קבלן עצמאי )להלן:   -ל שמש כמפעיתעמותה אשר לה ידע ויכולת בתחום ספורט הבייסבול ואשר 

 "המגרש"( ובהתאם לתנאים במסמך קול הקורא דלהלן:
 
ולהגיש הצעות רק מציעים אשר מתקיימים בהם ורא הליך קול הקרשאים להשתתף ב .1

 לרבות היות המציע:קול הוקרא  במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי
           
מטרתה הינו הקמה והפעלה של מגרשי בייסבול ועיסוק שאו חל"ץ עמותה רשומה        .א 

 בספורט הבייסבול.
 

קשרים ואמצעים מוכחים לגיוס כספים לשם בניית המגרש המציע הינו בעל      ב.         
 ולהפעלתו.

 
 שנים בתחום הבייסבול.   3בעל ניסיון של  ג. 

 
( על היותה מתאימה IABהעמותה קיבלה המלצה מאיחוד הבייסבול הישראל ) ד. 

 ומסוגלת להפעיל את המיזם נשוא קול קורא זה.
 
לגייס כספים מתאימים, לבנות את מגרש הבייסבול ולהפעילו באופן על העמותה יהיה  .2

  .כמפורט במסמכי קול הקוראשוטף הכל 
  

 יש להגישהכוללת את כל המסמכים המפורטים במסמכי קול הקורא את ההצעה   .3
  30/08/2016במעטפה סגורה בשני עותקים עד ליום  , נספח א'באמצעות טופס ההצעה 

קומה  C, קניון נעימי, בניין 4מזכירות העירייה, דרך רבין במסירה אישית, ב 12:00בשעה 
3. 

 
מובהר כי הליך זה אינו "מכרז פומבי" ובחינת ההצעות כמו גם הבחירה בזוכה תעשה  .4

  .באמצעות וועדה מקצועית ייעודית שתמונה על ידי העירייה
 
 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. .5
 
 ניקוד ההצעות יבוצע בדרך הבאה: .6
 

 מהניקוד. 30% -ותק וניסיון העמותה בנושאי בייסבול   א. 
 

 מהניקוד.  60% רצינות ההצעה, התוכנית העסקית ב. 
 

 מהניקוד. 10%ועדת הבדיקה תהווה  שק"ד ג. 
 
ליום  עד 02-9909958ללשכה המשפטית בפקס' מס'  לפנות ניתן להליך בנוגע פרטים לבירור .7

 .המאוחר לכל 30/08/2016
 
 

 :למשתתפים כלליות הוראות
 
 .לעיל כמפורט הדרושים המסמכים כל ולהעביר זה במסמך היטב לעיין מתבקשים הנכם  .8
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 מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את עת בכל ,לדחות רשאיתהעירייה  .9
 .המוחלט דעתה שיקול פי על ,זה במסמך אחרים ותנאים

 
 שיותר כמה למציעים להעניק מטרתו אשר בלבד כללי מידע הינו זה במסמך המופיע המידע .10

 הנמסר המידע כי מצהירים משתתפים. ההצעתם את ולהכין לתמחר שיוכלו מנת על מידע
 תהיה אשר עירייהה את מחייב אינו והוא ההצעות הגשת לצורך בלבד ראשוני מידע הינו

 .דעתה לשיקול בהתאם לשנותו רשאית
 

 כלפי עירייהה של כלשהי מחויבות ליצור כדי ,פיו על שינקטו בפעולות או ,זה בהליך אין .11

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

 מכל ביצועו את לדחות או ,עת בכל זה הליך לבטל הזכות את לעצמה שומרת עירייהה .12
 הגישו אשר למשתתפים .הבלעדי דעתה שיקול לפי חדש בהליך לצאת או ,שהיא סיבה

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

 יותר או אחת מילוי אי .זה במסמך המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על .13
 הצעה לפסול שלא רשאית , העירייההאמור אף על .ההצעה לפסילת לגרום עלול מהדרישות

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי הפרטים /אוו ההמלצות או/ו האישורים כל לה צורפו שלא
 

 בירור לצורך ,חלקם או כולם, המציעים אל לפנות הזכות את לעצמה שומרת עירייהה .14
 פרט וכל ,מסמכים או/ו המלצות או/ו אישורים קבלת לרבות ,להצעותיהם בנוגע רטיםפ

 .החלטתה קבלת לצורך לה הדרוש אחר
 

 בהליך משתתפים עם מ"מו לנהל ,הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית תהיה העירייה .15

 .הצעתם שיגישו
 

בנוסח שיוכן על ידי  הסכם על לחתום יידרש זה בהליך כזוכה עירייהה ידי על שיוכרז מציע .16
 ימים.  7העירייה וזאת תוך 

 
 .עליו חלים אינם המכרזים ודיני מכרז מהווה אינו זה הליך  .17
 

 

         

 
 מר משה אבוטבול        
 ית בית שמשראש עירי                       
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 מיזם המשותףתנאים כלליים ל
 

 
 גיוס תרומות .1
 

העירייה אינה  האחריות לגיוס תרומות לצורך בנייה המגרש ותפעולו תהיה של העמותה בלבד.

 מתחייבת לסייע בתקצוב בניית המגרש והאחריות כאמור תהיה של העמותה בלבד.
 
 הקמת המגרש .2
 

. מבלי לגרוע מהאמור ועל חשבונה העמותה תהיה אחראית בלעדית לבניית המגרש על כל מרכיביו
י העמותה תהיה אחראית להוצאת היתר בניה וכל אישור אחר הנדרש לשם בנייה מובהר כ

 המגרש.
 

 עם השלמת ההקמה מובהר כי הבעלות במגרש ובכל הבנוי עליו יהיו של העירייה בלבד.
 
 הפעלת המגרש .3
 

הפעלת המגרש תבוצע על ידי העמותה ועל חשבונה אך זאת בליווי ובפיקוח צוות היגוי אשר רוב 
 החברים בו יהיו נציגי העירייה. 

 
העמותה תהיה האחראית הבלעדית לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לשם הפעלת 

 המגרש.
 

למען הסר ספק מובהר כי הזכות אשר תינתן לעמותה הינה זכות הפעלה בלבד ואין לא ינתנו לה 
 זכויות שימוש או אחזקה.

 
 הוצאות אחזקת המגרש .4
 

הוצאות אחזקת המגרש יהיו באחריות העמותה וזאת למעט סך שנתי עליו יסכימו הצדדים ואשר 
למען הסר ספק מובהר כי ארנונה. בו תישא העירייה ואשר ישמש עבור תשלומי המים וה

התחייבות העירייה להשתתפות בסכום כאמור יכול ותיעשה אף בדרך של סיוע עקיף )כגון 
באמצעות כח אדם, אספקת חומרי גינון וכדומה(. בנוסף  לאמור מתחייבת העירייה לדאוג על 

ת את עבודות חשבונה לגיזום הדשא )למען הסר ספק מובהר כי התחייבות העירייה אינה כולל
 הגינון ו/או הציוד הנדרשים לגידול הדשא עצמו(.

 
בנוסף לאמור יהיה על העמותה להפקיד בכל שנה סכום כסף עליו יסכימו הצדדים וזאת לטובת 

 שנשברו או נתבלו.קרן אחזקה אשר תשמש לתחזוקת שוטפת של המגרש ולהחלפת אלמנטים 
 
 תקופת ההפעלה:  .5
 

שנים ובסיומה תפסיק העמותה לתפעל את המגרש והוא יופעל על  25ההפעלה תהיה לתקופה של 
 ידי העירייה בלבד.

 
מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי העמותה תהיה רשאית לבקש כי העירייה תעמיד את המגרש 

כל החלטה כאמור נתונה  .ומתקניו לשימושה וזאת בהתאם ובכפוף לנוהל הקצאת מקרקעין
 לשיקול דעת העירייה.

 
 אופן הגשת הצעות .6
 
 על המציע להגיש ביחד עם הצעתו את כל המסמכים הבאים: .1
 

 פרטים לגבי המציע.  א. 
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החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא  הצהרה, חתומה על ידי מורשה      ב.          
   הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.

 
אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי        ג.          

 .1976 –פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
 

 אישור מרשם העמותות על ניהול תקין.       ד.          
 

מורשי החתימה בשמו אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות         ה.          
 של המציע.

 
 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע. ו. 

  
 אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל.     ח. 

  
 הצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח  המצ"ב. ט.         

 
 פרטים לגבי יכולת גיוס תרומות.  י. 

 
 ראלי. המלצה מאיגוד הבייסבול היש יא. 
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 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר 
 כלהלן:

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 מועצת העיר בית שמש.קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה  (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
( לעיל מנהל או עובד 2) –( ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 אחראי בתאגיד. 
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או  .ב
בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 

א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על בסעיף 
הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור 
לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 

על פי החוזה ולא לשלם  ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה
 את שוויו של מה שקיבלה.

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג

 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 טופס הצעה
 לכבוד

 שמשעיריית בית 
 

 

 קמה והפעלה של מגרש בייסבוללה
 

אני הח"מ __________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי קול הקורא והנני  .1

 "(.                מיזםה)להלן: "מיזם משותף להקמה והפעלה של מגרש בייסבול מגיש בזאת הצעתי ל

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי קול הקורא לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות  .2

ידועים ומוכרים לי, ואני מסכים להם. הנני מצהיר  המיזםוכל הגורמים האחרים המשפיעים על 

 ומקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי קול הקורא בלא כל הסתייגות.

ימים  7י תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך אם הצעת .3

 קול קורא או מיום הכנת ההסכם, לפי המאוחר:תאריך הודעתכם בדבר זכייתי במ

 לחתום על החוזה ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.  .3.1

מיזם בקשר לחתימה על ההסכם ולהפעלת הלהמציא לעירייה את כל האישורים הנדרשים  .3.2

 .המשותף

לפעול בשקידה ראויה בכדי להוציא לפועל את המיזם המשותף ולהפעילו בהתאם לתנאי  .3.3

 ההכם.

הנני מצרף להצעתי את את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בקול הקורא. עוד ידוע לי, כי  .4

לעירייה שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת 

מומחיותי, אפשרויות המימון וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לעירייה את מלוא כשירותי, 

המידע/המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית 

 העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

המידה המפורטות במסמך קול הקורא ועל  ייבחר על פי אמות ידוע לי, כי הזוכה בהליך קול הקורא .5

 פי שיטת הניקוד שנקבעה במסגרתו. 

ידוע ומוסכם עלי כי העיריה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא  .6

 רשאית לבטל את  ההליך ו/או לשנות את היקפו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

קומו המתוכנן בכפוף להוראות ההסכם תואמת את , במימיזםהנני מתחייב לדאוג לכך שהפעלת ה .7

 הוראות הדין.

הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או  .8

בקשר עם ביטול ההליך, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו או שינוי היקפו בכל מועד 

תבצע, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע שהוא, לרבות בעת הארכת החוזה, אם ת

מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא 

תהא לי כל תביעה בגין האמור לעיל. כמו כן הגשת הצעתי מהווה אישור כי אין לי כל טענות או 

  דרישות בקשר למנגנון בחירת הזוכה בהליך.

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .9

כפי שהוגדר בתנאי קול הקורא. במידה ותדרוש העיריה יוארך תוקפה של הצעתי. אם הצעה זו 

נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, 

רט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים ובכל מקום שפ

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  .10

  אותי כאמור דלעיל.
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 ת.ז./ח.פ. ________________________________________  שם המציע:

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________

 טלפון: _________________ _____________________________ כתובת:

 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 

____________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ חתימות:

 

 _____________________.  תאריך:

 

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )

 

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 

 _____ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה _____ .1

 

 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 

 ה"ה __________ת.ז. ____________

 

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה 

 בפני.

 

 

 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך           

 
 


