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 למתן שירותי ע"י ספק שירותהסכם 
 

 0219 ________שנעשה ונחתם בבית שמש ביום ____ בחודש 
 
 

 עיריית בית שמש בין:
 בית שמש 5ת.ד.  
 )להלן: "העירייה"( 
 מצד אחד      

 
 

   :לבין
  ______________________רח'  
 "(נותן השירות)להלן: " 
 מצד שני      

 
 

נווה שמיר העירייה פרסמה מכרז למתן שירותי פרסום ומיתוג לצורך שיווק שכונת ו הואיל:
 ;בית שמש

 
)להלן: "המכרז"( לספק את שירותי הפרסום  01/19ונותן השירות נבחר במכרז מס'  והואיל:

 והמיתוג;
 

 במתן ומתמחים עוסקים ונציגיו הוא כי בזאת ומתחייבונותן השירות הצהיר  והואיל:
הידע, הניסיון,  בעל במסמכי המכרז והסכם זה וכי הוא כהגדרתם השירותים

המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, כח האדם, האמצעים והאישורים 
 הנדרשים לצורך מתן השירותים במלואם ובמועדם;

 
ינת בביצוע השירות כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים יוהעירייה מעונ והואיל:

 כם; האמורים בהס
 

ושני הצדדים הסכימו שנותן השירות יבצע עבור העירייה את השירות שלא במסגרת  והואיל:
יחסי עבודה הנוהגים בין עובד למעביד אלא כשנותן השירות פועל להענקת שירותיו 
כמתחייב ממעמדו כמפעיל שירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים 

 קבלני;בהסכם זה לנותן השירות על בסיס 
 

 ונותן השירות מסכים לבצוע השירות על בסיס קבלני וזאת בהתחשב באופי השירות; והואיל:
 

והעירייה מסכימה להתקשרות עם נותן השירות על בסיס קבלני דווקא, על כל  והואיל: 
המתחייב ומשתמע מכך וזאת בהתחשב בסוג ובאופי השירות לפי הסכם זה, 

ל בסיס קבלני ואינם הולמים התקשרות במסגרת ההולמים התקשרות למתן שירות ע
 יחסי עובד מעביד;

 
 הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

 
 חלק בלתי נפרד הימנו. יםמהוו וכן מסמכי המכרז ונספחיוהמבוא להסכם זה  .1
 
נותן השירות מצהיר כי יש לו את הכישורים; הידע המקצועי; האמצעים הדרושים למתן  .2

  השירות, ויתן את השירות לעירייה בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה.
   

י פרסום ומיתוג בהתאם שירות לספק לעירייה שירותבמסגרת הסכם זה מתחייב נותן ה .3
 .המצורפת כנספח א' להסכם זהעתו למכרז להצ

 
נותן השירות יהיה אחראי לספק את כל השירותים נשוא ההסכם וזאת בין בעצמו ובין  

באמצעות העסקת קבלני משנה ו/או רכישת שירותים. לעירייה אין ולא תהיה כל אחריות 
 לנושא.
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מתקציב  % _____סך של  תשלם העירייה לנותן השירותתמורת ביצוע השירות,   .א    .4
  )לא כולל מע"מ(. לתמורה יתווסף מע"מ על פי דין.הקמפיין 

 
בסוף כל חודש יגיש נותן השירותים לעירייה חשבון המבוסס על סך התקציב שהוצא   ב. 

ימים  7על ידי העירייה בחודש הקודם. החשבון יבקש על ידי דובר העירייה בתוך 
 .02תנאים שוטף + לנותן השירות בורה בהתאם לחשבון המאושר תשולם והתמ

  
שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם לנותן השירות בגין   .ג 

 בצוע הסכם זה, לא במהלך בצוע השירות ולא לאחר תום תקופת הסכם זה.
 

כוללת גם את כל התשלומים מבלי לגרוע מהאמור מוסכם ומובהר כי התמורה דלעיל    
וההוצאות שיהיה על נותן השירות להעסיק ו/או לרכוש לשם ביצוע התחייבויות נשוא 

 הסכם זה.
 
 וזאת כנגד קבלת כל תשלום מהעירייה.חשבונית מס נותן השירות יעביר לעירייה  .5
 
הזכייה ישלים הספק את הצעת הקמפיין הספציפי, כולל את יום מהודעת  11בתוך   א. .6

 המסרים הדרושים עד לרמת פרסומים מוכנים למדיות השונות.
 

עירייה, ישלים הספק את הטמעת ההערות בתוך המקבלת הערות עבודה  ימי 0בתוך   ב. 
 לדובר העירייה. הקמפיין ויציג את הקמפיין המתוקן

 
העירייה תעביר לספק את תקציב הפרסום והוא יתקשר עם ספקי המדיה   ג. 

רק לאחר  ופרסום יבוצעהתקשרות עם ספק מדיה וכל כל הרלוונטיים. בכל מקרה, 
 .את דוברת העירייהקבלת אישור מ

 
נותן השירות יקצה איש קשר אשר יהיה אחראי על הקשר עם עיריית בית שמש ועל   ד. 

 הפעלת הפרויקט.
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההחלטה הסופית לגבי אופן הקמפיין, היקף   ה. 
 הפרסום, אופי הפרסום וכל החלטה מקצועית אחרת תהיה אך ורק של העירייה.

 
הפרויקטור/ית ייתן מענה  -משרד הפרסום יפעיל פרויקטור הסברה ומתן מענה  ו. 

לרוכשים באמצעות  -םלתושבים, יעשה כנסי הסברה ברחבי העיר המחולקים לשניי
תכני הכנסים ותקציבם יהיו  המחיר למשתכן ולקבוצת הרוכשים האופן כללי.

 05%בידיעת משרד השיכון והעירייה. כן מובהר כי תקציב הפרויקטור לא יעלה על 
 מהתקציב הכולל.

 
 
שירותיו לאחר שלא במסגרת הסכם זה, ובלבד שלא  אין נותן השירות מנוע מליתן .א .7

יפגע בכך בתנאי מתן השירות לפי הסכם זה ולא יעשה כל פעולה שיש בה משום ניגוד 

 אינטרסים עם בצוע הסכם זה. 

 

בבצוע הסכם זה מתחייב נותן השירות ו/או העובדים מטעמו לשמור על חובת  .ב 

דיעות תוך כדי /או עקב בצוע הסכם הסודיות ולא להעביר לאחר כל מידע שיגיע לי

 זה, אלא בכפוף להוראות הדין.

  
הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח,  .א .8

להדריך או להנחות את נותן השירות או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי 

, ולא יהיה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד להבטיח בצוע יעיל של הוראות הסכם זה

 מעביד עם נותן השירות או אם עובדים המועסקים על ידו.
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אם ייפסק בכל ערכאה שיפוטית מסיבה כלשהי, במועד כלשהו לאחר תחילתו של  .ב 

הסכם זה כי, למרות כוונת הצדדים כאמור בהסכם זה, העסקתו של נותן השירותים 

מעביד בין העירייה הרי שמוסכם ומותנה  –רה יחסי עובד ו/או העובדים מטעמו יצ

בין הצדדים כי שכרם של העובדים בשל העסקתם עפ"י הסכם זה יחושב בהתאם 

לשכרו של עובד עירייה בעל תפקיד; דרגה; דרוג; וותק זהה לעובדים. חישוב השכר 

ם ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה ויקוזזו מהחישוב ומהתשלום כל סכו

 עודף שישולם לעובדים כהגדרתם לעיל בהשוואה לעובדי העירייה.

 

נותן השירות מתחייב לבטח את עצמו ולבצע כל ניכוי ותשלום הנדרש ממנו על פי דין   .א .9

 בקשר עם הסכם זה ולא יטיל על העירייה כל חובות ו/או אחריות בגין התחייבותו זו. 

 

נותן השירות מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו לצורך מתן השירות, על פי   .ב 

"העובדים"( שכר שלא יפחת משכר המינימום ועל פי הסכמי  –הסכם זה )להלן 

העבודה הקיבוציים שייחתמו בין משרד האוצר למגזרים בשירות הציבורי הזהים 

 קיימת בנסיבות דומות. בסוגם לעובדים, ובאין הסכם כזה, לפי הרמה הכללית ה

 

נותן השירות יישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין,   .ג 

לרבות תשלומים לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות ויהיה אחראי כל תביעת 

 עובד מעובדיו הנובעות מיחסי העבודה שבינו לבין עובדיו. 

 

כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי הדין לביצוע  נותן השירות מצהיר כי בידו  ד. 

 ם זה וימציאם לעירייה לפי דרישתה.השירות עפ"י הסכ

 

ו/או לכל צד  על נותן השירות תחול האחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה  א. .10

בשל מעשה או בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר  שלישי ו/או לכל עובד

הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מפעילותו עפ"י החוזה בין במהלך ביצוע מחדל 

, והריהו העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו

אבדן האמור שנפסקו מתחייב לשפות את העירייה לפי דרישתה בגין הנזק או ה

 כנגדה.

 

הוגשה תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה בקשר ו/או בגין בצוע הסכם זה, תודיע על   ב. 

 כך העירייה מידית לנותן השירות. 

 

הרשות בידי העירייה לקזז מהתמורה כל סכום אשר נתון השירות חייב לה בגין  א. .11

מחדל ו/או ביצוע הסכם זה ו/או בגין ביטול ההסכם, והעירייה תודיע על כך בכתב 

 לנותן השירות. 

 

העירייה לא תבצע קיזוז כאמור בסעיף קטן א' אלא לאחר משלוח הודעה בכתב לנותן  ב. 

 ימים ממועד משלוח הודעה.  7ו הקיזוז, ורק עם חלוף הישרות לשם בירור נושא
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מוסכם על הצדדים כי הסמכות המקומית להליכים משפטים בין הצדדים לפי הסכם זה  .12

 תהיה בבית שמש.

 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך המצאת כתבי בי דין בהתדיינות הקשורה עמו הן  

ל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר רשום מצד אחד הכתובות המופיעות לעיל. כ

שעות לאחר משלוחו או בזמן מסירתו על ידי  70למשנה לכתובת האמורה תיחשב כמגיעה 

 השליח, לפי הענין.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 __________________   ___________________________ 

 נותן השירות            העירייה     


