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 - קול קורא  -
    לאינדקס העסקים של הרצליה  הצטרפות  – פנייה לעסקים מקומיים בהרצליה 

 הקורא  הקול מהות .1

  העונים   בתי עסק ברחבי העיר הרצליה  בזאת  מזמינה"(  העירייה)להלן: "הרצליה    עיריית .1.1

 "(. המיזם)להלן:" לאינדקס העסקים של הרצליה , להצטרף לתנאי ההליך

מקדמת    בימים .1.2 המקומיים  העירייהאלו  לעסקים  סיוע  במטרה    כלי  זה,  מיזם  וביניהם 

העיר לקהלי יעד רחבים יותר, באמצעות פרסום    מרכזלחשוף את בתי העסק הקיימים ב

  באינדקס עסקים. בתי העסק 

 רשימה של בתי עסק בעיר, אשר יפורסמו באתר ייעודי לכך:   יכלול  הפרסום .1.3
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הסכ קבלת  ללא  עת  בכל  הפרסום  מיקום  את  לשנות  זכותה  על  שומרת   מת העירייה 

 המשתתף.  

חנויות  ה,  הנעל חנויות  ,  ביגודחנויות  ,  מספרות)כגון:    שונים  עסקלבתי    פונה  קוראה הקול   .1.4

יופיביוטי,   מכול מכוני  מרקחת,  בתי  קפה,  בתי  מסעדות,  מכבסות,  , יםת/מינימרקט ו, 

   .פרחים ועוד(חנויות  בעלי חיים, מאפיות,  חנויות 

  השתתפות . המכרז כללי  עליו יחולו   ולא קורא  קול  הינו  זה  הליך כי  יובהר ,  ספק  הסר למען  .1.5

  . אותו  ומחייבים  לו   ידועים   זה   קורא  קול   תנאי  כי   המשתתף   אישור   בגדר  הינה   זה   בהליך 

 ואולם אין בקול קורא זה כדי להטיל חבות כלשהיא על העירייה מכל מין וסוג שהוא. 

, ו/או מיזם זה  פי קול קורא זה-בידי העירייה האפשרות להפסיק את הפרסום עליודגש כי  

 כן. -לעשותלפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת שתבקש 

 המשתתףלהלן. על    5יהיה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף   המשתתףכי על    מובהר .1.6

  תוכל   העירייה  כי  יודגשאת כל המסמכים הדרושים כמפורט להן.    לפנייתולהקפיד לצרף  

 להעבירם  יהא  המשתתף ועל,  זה קורא  בקול  מוזכרים   שאינם הגם   נוספים   אישורים   לבקש

העירייה תהא רשאית לשקול שלא   ,אשר לא ישלים מסמכים כמבוקש  משתתף  .לעירייה

 לצרפו לאינדקס העסקים. 

מסיר כל אחריות מאת   םבית העסק ו/או מי מטעמהמשתתף ו/או  בהשתתפות בהליך זה,   .1.7

עיריית הרצליה לכל טענה ו/או תביעה בקשר להליך זה ו/או לפרסום באינדקס והשתתפות  

 במיזם.

שלא לעשות שימוש לרעה    ,בהשתתפות במיזם זה  מצהירבית העסק  המשתתף ו/או    ,כמו כן .1.8

 אינדקס. ה  בהתנהלות 

 .קול קורא זההגשת פנייה לבעקבות  למשתתףשהי שתיגרם  העירייה לא תישא בעלות כל  .1.9

ישמשו כפלטפורמה פרסומית    ,לרבות המדיות העומדות לרשותה  ,או מי מטעמה  העירייה  .1.10

 בלבד.

ו/או  , מוטלת על  ולתוכנו  האחריות הבלעדית לאמור בפרסום .1.11 בית העסק אשר המשתתף 

 ולעירייה ומי מטעמה לא תהא כל אחריות לאמור בפרסום זה.  יבחר להצטרף למיזם זה

 העירייה כלפי אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של   .1.12

 ורם כלשהו, או לחייבה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. ג
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לכמות המוצרים שיימכרו,   .1.13 או  העירייה מתחייבת למספר מבקרים מסוים,    בעקבותאין 

 . הפרסום

לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר    המשתתףעל   .1.14

 .  הההצע מהדרישות עלול לגרום לפסילת 

 הקורא  לקול זמנים ולוחות כלליות הוראות .2

שינויים,    –  והבהרות  תיקונים .2.1 הקורא  הקול  במסמכי  להכניס  עת  בכל  רשאית  העירייה 

עדכון מועדים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ולפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או  

דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי הקול הקורא, וזאת לפי שיקול דעתה  

 . ההעיריי  את  תחייבנה  בכתב תשובות רקהבלעדי. 

 גשת פניה להשתתפות במיזם ה אופן .3

   ימלא הפרטים הנדרשים בלינק הבא:  זההמבקש ליטול חלק במיזם בעל עסק   .4
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לכל    המשתתף הווה לכל דבר ועניין הסכמה מצדו של  מ  המשתתףמילוי הפרטים על ידי   .4.1

 .הקול קוראיות הכלולים במסמכי ההוראות, התנאים והתנ 

יו  ומאפיינ   פיוהיקאת    הקול קורא,לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי    המשתתףעל   .4.2

ופרט משפטי, כלכלי, עסקי נתון  כל  , המשתתףאו אחר, הרלוונטי, לדעתו של    , טכניוכן 

 זה. להליך 

ל תיקון, שינוי,  הקול קורא כבלי לבצע בנוסחם המודפס של מסמכי  פנייתויגיש   המשתתף .4.3

קול  את תנאי ה  המשתתףמקבל עליו    פנייתוהשמטה, הסתייגות, התניה או תוספת. בהגשת  

 ככתבם וכלשונם.  קורא

שלא תוגש בהתאם לאמור    פנייההעירייה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי כל   .4.4

סתירה,  הכוללת תיקון, שינוי, הסתייגות, התניה, השמטה,    פנייהבכתב הזמנה זה, לרבות  

בנוסח מסמכי ה וכן תהיה רשאית להתעלם מכל  קול קוראחוסר במסמכים או תוספת   ,

כמי שהגיש   במשתתףכאמור ולראות או סתירה השמטה , הסתייגות, שינוי, תוספת, חוסר

תנאי    פנייה עפ"י  לפעול  והתחייב  קוראבלתי מסויגת  לפנות    ככתבם  הקול  או  וכלשונם, 

בבקשה להסרת ההסתייגויות, או להתעלם מפגמים שאינם מהותיים לפי שיקול   למשתתף

דעתה. ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה,  

 ואולם למען הסר ספק, לא יהיה בכל שינוי כאמור כדי לחייב את העירייה בכל אופן שהוא. 

להמציא לעירייה, או למי מטעמה, כל מסמך ו/או מידע    המשתתף, מתחייב  פנייתובהגשת   .4.5

ו/או   /או המלצות  נוספים  ו/או פרטים  ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות  על  שיידרש 

קול  ו/או מסמכים נוספים אף אם לא נדרשו במסגרת ה  פנייתו אישורים דקלרטיביים לגבי 

ירייה, או מי מטעמה, בכל הנוגע לביצוע  , ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם העקורא

 בירורים כאמור. 

נדרשו על ידה בהתאם למועד הקבוע  שיעביר לעירייה את כל הנתונים והמסמכים    המשתתף .4.6

עלולה    המשתתףלא העביר בתוך המועד הקבוע את הדרוש, הצעת    והמשתתףבפנייתה, ככל  

ותיחשב   לפנייהתצורף    המשתתףו/או תגובת    המשתתףהחומרים שיועברו על יד    להיפסל.

 כחלק בלתי נפרד הימנה. 
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 :תנאים לעמידה בקול הקורא  .5

 :ובמצטבר  המפורטים להלן   בתנאים מקדימים  המשתתףבעמידת  מעמידה    מורכב  זה  הליך .5.1

 . הרצליה  בעירהנו בו הוא מחזיק העסק  מיקום .5.1.1

 פורנוגרפיים או מוצרי מין. מוצרים בית העסק אינו עוסק במכירת  .5.1.2

  או/ו  בלבד מקוון  סחר אתר  המפעיל עסק בית  של בפרויקט השתתפות   תתאפשר לא .5.1.3

 .ביתי עסק

    .הנ"ל נמצא ברשותו –ככל שבית העסק טעון ברישיון  .5.1.4

הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   המשתתף .5.1.5

 . 1976  -תשל"ו

 

 בהליך משתתפים פסילת  .6

 : לפסול רשאית העירייה .6.1

 מסמכים  הושלמו  לאאו  /ו  זה  קורא  בקול  כנדרש   המסמכים  ללא   תוגש   אשר   פנייה .6.1.1

  הגם  אחר  מסמך  כל  השלמת   לדרוש   רשאית  העירייה  ,ויובהר  .העירייה  לבקשת   בהתאם

 . דרוש שהוא סברה הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם אם זה בהליך מופיע  שאינו

 שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עימו. משתתף של פנייה  .6.1.2

 שהוגשה תוך תכסיסנות והטעיה. פנייה  .6.1.3

דעת הלמען הסר ספק, האמור לעיל אינו מהווה רשימה סגורה ולעירייה שמור שיקול   .6.1.4

לפסול  ה בהחלטתה  כל משתתף  מוחלט  ו/או  לעיל  המנויים  לקריטריונים  בהתאם 

 קריטריון אחר.

 

 עניינים  ניגוד .7

  חברי או  /ו  מעובדיה  למי  או  לעירייה  כלכליתאו  /ו  אישית  זיקהבמיזם    למשתתףככל ויש  

, עליו להודיע על כך לעירייה והעירייה תבחן השתתפותו במיזם בהתאם לשיקול  המועצה

 . הבלעדידעתה 

 

   התחייבות .8

 התחייבות בית העסק אשר אושר להשתתף במיזם  .8.1

מצאה העירייה כי בית העסק מתאים להשתתפות במיזם, בהתאם לשיקול דעתה   .8.2

 הבלעדי, תנאי לכניסה לאינדקס הינו אישור התקנון של המיזם. 

 משתתף אשר לא יאשר כי קרא את התקנון והבינו לא יוכל להיכלל במיזם   .8.3

הנתונים    המשתתף .8.4 המזהה,  המידע  את  לכלול  מטעמה  למי  ו/או  לעירייה  מאשר 

הגנת   בחוק  כהגדרתו  "מידע"  זה  ובכלל  שמסרתי,  ההתקשרות  ופרטי  הדמוגרפיים 

)להלן: "המידע"( במאגרי המידע של העירייה, וכן לעשות שימוש    1984-הפרטיות, התשמ"ד

העירוניים, מתן שירות על ידי  במידע זה לטובת תכנון, תפעול, התאמה ושיפור השירותים  

כלל אגפי העירייה כולל שימוש בפרטי ההתקשרות שמסרתי לצורך דיוור ישיר מותאם, וכן  

 הצלבת נתונים מול מאגרי מידע אחרים של העירייה וניתוחים סטטיסטיים ברמה עירונית. 
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