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 .jumbomailאו   wetransferיש לשלוח באמצעות  M10 -קבצים הגדולים מ
 

 המענה לפניה זו לכלול את כל הפרטים הבאים: לע .4
 

 להסכם זה.  המצ"ב כנספח א'  PDFהצעת העיצוב למכסה ביוב בהתאם למפרט בקובץ  4.1

 שם המציע/ה. 4.2

 כתובת דוא"ל של המציע/ה ומספר טלפון. 4.3

 שנים, יגיש את הצעתו בהסכמה חתומה של האפוטרופוס החוקי שלו. 18 -מציע אשר גילו קטן מ 4.4

 

מכרז או דמוי מכרז. לחברה שמורה הזכות שלא לקבל כל הצעה ו/או לבטל את בבחינת  ואינ הז יךלה יש, כגיוד .5
 רט במסמך זה.הכל כמפו –ההליך 

 

 והתמורה לזוכים הליך הבחירה .6
 

מנכ"ל החברה, המונה את אסף הראל, סגן ראש העיר והממונה  שרון קרן,  ראשון, ועדה בראשות בשלב 6.1
שטיין, תבחן את ההצעות אשר יוצעו לה ורן אקומ קלפימרגלית  -ת החברהועל התשתיות ועובד

רה ועובדיה, וזאת בין רת לקוחות החבבעקבות פניה זו, ותבחר מתוכן עד חמש הצעות אשר יועמדו לבחי
, התאמה לסמלי העיר ,מקוריות התאמה לסביבה האורבנית,היתר, משיקולים של יצירתיות, 

 צב'. יוכו ולערכיה שלה ההיסטוריה

 

לכל עובד או חרו על ידי הוועדה. במבין העיצובים שנ לקוחות ועובדי החברה עיצוב , יבחרוניהשבשלב  6.2
ובד שהוא גם לקוח יצביע רק פעם אחת. ן חוזה( זכות להצביע פעם אחת. עלקוח )על פי מס' חשבו

 עה תהא אלקטרונית.בההצ

 

תר באחד משלושת יוו בין שתי הצעות א ןהצבעת לקוחות החברה ועובדיה יהיה שוויו שלאחרככל  6.3
  המקומות הראשונים, תכריע עמדת הוועדה.

 

 ₪.  5,000את המציע/ה בסך של  שתזכה במירב קולות תהיה ההצעה הנבחרת ותזכה ההצעה 6.4

 

 בהתאמה. ₪   1,000 -ו₪    3,000שתגענה למקומות השני והשלישי יזכו בסך של  ההצעות 6.5

 

 הסכם המצ"ב כנספח ב'.ה עליל מותנה בחתימה עלתשלום הסכום הנקוב ל תנאי 6.6

 

ק שהגיעה לאחד משלושת המקומות הראשונים הוגשה על ידי יותר מאדם אחד, יחול שההצעהככל  6.7
 בין השותפים לאותה הצעה. הסכום לו הם זכאים באופן שווה
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קנו ברחבי העיר תמכסי ביוב אשר יו 100 -יצור של כיבעיצוב נשוא ההצעה הזוכה ל להשתמש בכוונת החברה .7
למען הסר ספק,  בפרסומים שונים של החברה. , בין היתר,שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בעיצוב זה, כןו

 מיקום התקנת המכסים יהיה בשיקול דעת בלעדי של החברה.  יוצרו ויכסים שכמות המ

 

 7 הראשונים ותוך תבאחד מהמקומו . במקרה ובו החברה פנתה למציע אשר זכהת חלופיתבחירת הצעה מנצח .8
ם המציע לא חזר אל החברה ואישר את כוונתו לקבל את הפרס, החברה שומרת את הזכות לפנות למציע מיי

תר . על ידי הגשת הצעה על פי הסכם זה, המציע מווהצעה זו ולהציע לו את הפרס חריאחד אמקום אשר זכה ב
ע. פנתה אל המצי רהחבימים מהיום שבו ה 7החברה תוך  לאעל כל טענה אפשרית כנגד החברה על אי חזרה 

 .   תומובהר בזאת, כי החברה תפנה למציע בהתאם לפרטים אשר יספק המציע בהצע
 

 צעות שהוגשו לה בכל אחד מהמקרים הבאים:ניה ולא לבחור מבין ההית לבטל את הפהחברה תהא רשא .9
 

 קיבלה פחות מחמש הצעות. ההחבר 9.1

 ות החברה. שיועברו לבחירת לקוח ותפחצעות או על שתי ה מליץ רקרה להחבהחברה  מטעםהוועדה  9.2

 , או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.הליך זהשהתקיים פגם ב מצאה החברה 9.3

ישות שות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים/ דרשנפלה טעות במפרט או בדרי חברהלר ברהת 9.4
 או בלתי שלמים., יםים שגויו על נתונסאלו בוס ישותרד, או שהליך זהמהמפרט או ממסמכי  ותמהותי

 .ו של הליך זהביטול החברה, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת נסיבותחל שינוי  9.5

 לעדי של החברה.סבירה אחרת על פי שיקול דעתה הביבה כל ס 9.6
 .יך זהלהלמציע כלשהו בהקשר לביטול או שיפוי כל פיצוי לא תהיה אחראית לתשלום  החברה

 
 

 .כנגד חשבונית מס מע"מ כחוקסף לסכום הזכייה וויתע הוא עוסק, שמצי ככל .10
 
 

 

 קניין רוחני .11

 בהצעות הזוכות בעלות על העיצוב 11.1

מצהיר ומתחייב המציע  ,הראשונים באחד מהמקומותוככל וזו תזכה  הצעה על ידי הגשת 11.1.1
קניין ויות, לרבות זכויות הד והבלעדי של מלוא הזכיחבזאת, כי החברה הינה הבעלים הי

וכי החברה תהא רשאית לנהוג וב( יצלערה נגזרת הקשורה י)וכל פיתוח או יצ בעיצוב ,הרוחני
ח, בכל מדיה, תופימנהג בעלים בכל הנ"ל ולבצע כל פעולה בנ"ל שינוי, עריכה, יצירה נגזרת או 

, לפרסף מעבר לום נוסא כל תשבלתי חוזר ולל ןפמעביר לחברה באו המציעבכל מקום ובכל עת. 
רים לחברה, נציגיה וצבתל מין וסוג שהוא כומתחייב להעביר בעתיד, את כל הזכויות מ

  החוקיים וכל הבאים במקומה או אחריה.
 

ישנן זכויות  למציעפטית או אחרת, כי משה ידי גורם כלשהו, לרבות ערכא-במקרה בו ייקבע על 11.1.2
ממחה בזאת מראש  עהמציור לעיל, קו( כאמשל החברה )כולו או חל ינכלשהן בקניין הרוח

זכויות בקשר עם הקניין הרוחני, בין במישרין ה כלובלתי מותנה את  רלחברה באופן בלתי חוז
רה כספית או אחרת. מות לא יהיה זכאי בכל הקשור לאמור לעיל לכל המציעקיפין. ובין בע
מורה המצוינת לת פרטלוגים או כל תשלום מתמוותר בזאת על כל זכות לקבלת המציע 

 ניין הרוחני.הקבגין  לעיל )לפי העניין(ש  6.5 -ו 6.4בסעיפים 
 

פי חוק ומבלי לפגוע בכלליות -המונח "זכויות קניין רוחני" יפורש באופן הרחב ביותר הניתן על 11.1.3
גרפיים,  םיהאמור לעיל יכלול המונח זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, עיצוב

 ן אם נרשמו ובין אם לאו.יסחריים, ורעיונות בת מפטנטים, סודו
 

את כל הסיוע הסביר שיידרש לשם מיצוי הזכויות לחברה להגיש סכים בזאת המציע מ 11.1.4
 האמורות.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 המציע מוותר בזאת על כלל הזכויות המוסריות הקיימות בעיצוב.  11.1.5

 
ר אותו לבדו יצ צדדים שלישיים, כי הוא להמציע מצהיר בזאת כי העיצוב אינו כולל זכויות ש 11.1.6

 ות הסכם זה. ר בצד שלישי וכי אין לו מניעה לכרזולא נע
 
 

 ל המידעבעלות ע 11.2
 

ינה הרוחני של החברה והיא תהא רשאית לעשות שימוש במידע יהמענה לבקשה זו יהיה קנ 11.2.1
עה צהבקשה לקבלת מידע, כמו גם בכל נתון, פתרון, תהליך, טכניקה או  באמצעותהמושג 

 ו לחברה בהקשר זה.התשובות, שיוגש בות או מסמכי/חומריתשוהכלולים בכל אחת מה

 
ל, החברה תשמור על סודיותו של כל מידע/נתון המתקבל מכל אחד לגרוע מהאמור לעי מבלי 11.2.2

מתבקש להדגיש  המציעמהצדדים הנענים, ולא תתיר או תעשה שימוש בו, למעט לצרכיה. 
 " בפרט. Patent Pending"לל ומידע שהוא במסגרת כבבתשובותיו קיום מידע רגיש 

 
ולה בתשובה לבקשה לקבלת מידע ללעיל )בין אם כהוראות , שינוי או תוספת להסתייגותכל  11.2.3

 ובין אם אחרת( יהיו נטולות נפקדות ותוקף משפטי ולא יחייבו את החברה.   
  

 שיפוי בגין הפרת זכויות של צד שלישי .12
 

על כל אבדן, נזק ו/או הוצאה לרבות שכ"ט עו"ד  העממטו/או מי  החברהות את פשמתחייב לפצות ול המציע
מהווה עיצוב ב החברהדין הקובע כי השימוש ע"י -מכוח פסק הו למי מטעמאו/ לחברהמשפט שיגרמו  והוצאות

 הפרה של זכויות קניינית, ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי.
 

 הוראות נוספות .13
 

 נענה לבקשה זו.שהו, שכל ר עם מציעעל החברה להתקש לא תחול כל חובה 13.1

 
 מדרגה ראשונה. םובדי החברה ובני משפחתהגשת מענה לפניה זו אסורה על ע 13.2

 
 הבקשה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.  13.3

 
 אביב יפו.-הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל להסכם זהמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע  13.4

 
יה או תניה או הוראה או יישום של תנאי, תנ ת יחליט כי תנאי,וטימשפט בעל סמכות שיפ שבית במקרה 13.5

, בצורה מלאה או חלקית, עומדים בניגוד לחוק, לא תקפים, בלתי ניתנים חייבותתכתב הההוראה של 
א לולאכיפה או מהווים הפרה של כל חוק, תקנון, או תקנה של כל רשות, אזי הם ייחשבו כמי שנמחקו 

מלא, כפי  יישארו בתוקף כתב ההתחייבותות של ; יתר התנאים וההוראוקףיהיו להם כל סמכות ות
 מלכתחילה. בולולא היו התנאי, התניה או ההוראה כלולים ישהיה קורה א

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 כתב התחייבות—'נספח ב
 

ע"י  ,2019"כתב ההתחייבות"( נחתם ביום ___ לחודש ____  :כתב התחייבות זה )להלן
לעיצוב מכסי ביוב של  והוא מהווה נספח לקול קורא "(מציע"הלהלן: )________ _________________

כל מונח המופיע בכתב התחייבות  (.בהתאמה "החברה"-"קול קורא" ובע"מ )להלן:  2010בים מי אביברת ח
 קול קורא. -זה, אך שאינו מוגדר, תהיה לו ההגדרה שניתנה לו ב

 
 ;קול קורא-הראשונים בתחרות של במסגרת ה המקומותבאחד מ הצעה וזכה מציע הגישהוה הואיל
 הינה חיונית לחברה.  עיצובחברה בשל הזכויותיה ושמירה על  ליוהוא

 
 מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: מציעאשר על כן, ה

 
מצהיר ומתחייב בזאת, כי החברה הינה הבעלים היחיד והבלעדי של על ידי הגשת הצעה כאמור המציע 

כי וצוב( לעי או יצירה נגזרת הקשורה )וכל פיתוח בעיצוב ,יות, לרבות זכויות הקניין הרוחניוא הזכומל
החברה תהא רשאית לנהוג מנהג בעלים בכל הנ"ל ולבצע כל פעולה בנ"ל שינוי, עריכה, יצירה נגזרת או 

ום נוסף מעבר כל תשל מעביר לחברה באופן בלתי חוזר וללא המציעיה, בכל מקום ובכל עת. פיתוח, בכל מד
חברה, נציגיה החוקיים וכל צרים לבתו יות מכל מין וסוג שהואו, ומתחייב להעביר בעתיד, את כל הזכלפרס

 הבאים במקומה או אחריה. 
ישנן זכויות כלשהן  למציערת, כי ידי גורם כלשהו, לרבות ערכאה משפטית או אח-במקרה בו ייקבע על

חוזר  יממחה בזאת מראש לחברה באופן בלת המציע( כאמור לעיל, או חלקובקניין הרוחני של החברה )כולו 
לא  המציעבקשר עם הקניין הרוחני של החברה, בין במישרין ובין בעקיפין.  זכויותכל הובלתי מותנה את 

ה כספית או אחרת. הספק מוותר בזאת על כל זכות לקבלת יהיה זכאי בכל הקשור לאמור לעיל לכל תמור
 ום אחר בגין הקניין הרוחני של החברה.כל תשל תמלוגים או

פי חוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל -ותר הניתן עלרחב ביפן הניין רוחני" יפורש באוקהמונח "זכויות 
יצובים גרפיים, פטנטים, סודות מסחריים, יכלול המונח זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, ע

 לאו. ובין אםורעיונות בין אם נרשמו 
 רות.ת האמוכויור שיידרש לשם מיצוי הזיאת כל הסיוע הסבלחברה להגיש המציע מסכים בזאת 

 המציע מוותר בזאת על כלל הזכויות המוסריות הקיימות בעיצוב. 
 של צדדים שלישיים וכי אין לו מניעה לכרות הסכם זה. המציע מצהיר בזאת כי העיצוב אינו כולל זכויות 

 
 

 2019_____ ב_______ החתום, היום על אתי בולראיה 
 
 

_________________ ________ 
  

  ________________ שם המציע:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


