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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 

על גבי  מסך תוצאות אספקה והתקנתלמזמינה בזה הצעות ( "העירייה": להלן)עיריית עכו  1.1 .1
 הקמת מתקן המסך, תוכןאספקה והתקנת מערכת ניהול , באצטדיון העירוני בעכו מתקן מסך

, "השירותים" -ו "העבודות": להלן) והעבודות השירותיםגין ב חודשים 36-ל אחריות ומתן
: להלן) ונספחיו 22/2017 מכרז פומביבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הכל , (בהתאמה

 .("הליך זה" או" ההליך"
 בדרישות המפרט המצורף למסמכי הליך זה ודלעירייה יעמ ושיסופקוהעבודות השירותים  1.1

  .'כמסמך דצורף וכתב הכמויות המ 72'כנספח ג

מזכירת מינהל תשתיות וביצוע  -יהודית דיאמנט' אצל גבניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.1
מכל  שלא יוחזר, (ח"ש אלף)₪  1,000 תמורת תשלום בסך בשעות העבודה הרגילות, פרויקטים

' אצל גב, ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם .הלכל מעטפ, טעם שהוא
 .או לעיין בהם באתר העירייה, 04-2256122בתאום מראש בטלפון   דיאמנט יהודית

 

, לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו תנאי ההתקשרות בין העירייה 2.1 .1
 .המצורף לתנאים אלה

הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות  המפרט הטכני וכתב 1.1
קף העבודה או בהי/או בדרישות טכניות ו/או במידות ו/כנו שינויים בפרטים ובלבד ויית

או לאחר מתן צו /במועד ו, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות שינויים. המופיעים בהם
או עילה /או בתקופת הביצוע ו/ות ו/י היחידה/לא יהוו עילה לשינוי במחיר, תחילת העבודה

רט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים פ -לתביעה מכל מין וסוג 
 .בחוזה שיחתם

להכניס שינויים ותיקונים , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, העירייה רשאית 1.1
, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, כאמור, השינויים והתיקונים. במסמכי ההליך

או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על /ם בדואר רשום ולידיעתם של כל המשתתפי, בכתב
 .ידם

 
 מסך תוצאותאספקה והתקנת  - /127102 מכרז פומבי"במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות .1

אצל ) העירייה מזכירותשבמשרדי  המכרזיםיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת " באצטדיון העירוני
לאחר שהוחתמה , עכו 35יין העירייה ברחוב ויצמן בבנ שנייהאשר בקומה ה, (מר משה סעדה

יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן . בחותמת נתקבל במזכירות העירייה
 . תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

הצעות . 20:00עד לשעה  /00.20.2 –ה , שניאת המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 
, מכל סיבה שהיא, העירייה מזכירות תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי אשר 

 . ולא תדונה לא תתקבלנה -הנקובים לעילשעה למועד ולעד 
 
אצטדיון הכדורגל להסיור יצא מרחבת הכניסה .  /12.1.2-ה, נישיתקיים ביום סיור קבלנים  4.1 .4

 .11.00האמור בשעה בתאריך  משמר היםאשר ברחוב , העירוני בעכו
 .השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה

או להליך זה ותנאיו /ו שירותיםאו תיקון בכל הנוגע ל/או בקשות הבהרה ו/הערות ו, שאלות 4.1
 עד לא 04-2256152 לפקס( "מנהל הפרויקט": להלן)למר אלון בלום  ניתן להפנות בכתב בלבד

  .20:00בשעה  /21.20.2-ה, שנייאוחר מיום 
 .04-2256122 :בטלפון על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס

תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם 
 .עותק ממכתבו של המשתתף הפונה בצירוף לשאר המשתתפים בהליך

, או על ידי כל גורם אחר בעירייה/העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו
 .מנהל הפרויקטתשובות בכתב מלמעט 
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לא תידון וצירופה  1 ק"או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס/ו הסתייגות 4.1
 .למסמכי ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה

לעיל  1ק "או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס/משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו 4.4
ב "שגיאות או אי התאמות וכיו, מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויותיהיה 
 .טענות

 

 הליךתנאים להשתתפות ב .ב
 

: להלן)בהליך זה רשאים להשתתף כל יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל  .5
 :אחד מאלה, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך, שהינו( "המשתתף"

לשווק , למכור, המוצע על ידיו לספק מסך התוצאותמורשה מטעם יצרן  תף הינוהמשת 5.1
 .האמור מסך התוצאותולתחזק את 

 ךמס ה והתקנה שלאספקב, פרויקט אחד לפחותב, ראשי ספקכ ,קודם ניסיון בעל המשתתף 5.1
 וזאת במהלך, ר למסך"מ 20בגודל של לפחות  ,ספורט באצטדיוני בהתקנה חיצונית תוצאות

 .השנים האחרונות ארבע
באספקה והתקנה של מערכת , בפרויקט אחד לפחות, ראשי כספק ,קודם ניסיון בעל המשתתף 5.1

 .וזאת במהלך ארבע השנים האחרונות, ספורטמשחקי לניהול תוכן עבור 
 

-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2שמתקיים בו תנאי סעיף  על המשתתף להיות מי 6.1 .6
 .כר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןבדבר תשלום ש 1276

 .או חבר מועצת העירייה/המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד ו על 6.1
 

לא  –הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת . ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .7
 . תידון

 .כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד
 

 ההצעה .ג
 
  -הצעת הקבלן  - 'מסמך בגבי  לעולהעביר  כתב הכמויותעל גבי  ומשתתף ליתן הצעתעל ה   2.1 .8

 . מ כדין"כולל מע( אם ניתנה)לאחר הנחה , ם הצעתורק את סכו

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  8.1
 .ים לתנאים המופיעים בהםלרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכ, על נספחיהם, ההליך כולם

הצעות אשר תוגשנה . בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותק 2-הצעת המשתתף תוגש ב 8.1
 . לא תידונה –ממולאות בעיפרון 

בחישוב מכפלת , דהיינו, בכל מקרה של טעות בהעתקת המחיר הסופי או בחישוב הכללי 8.4
ות המופיעה בכתב המחיר הקובע הוא מחיר היחידה כפול הכמ –הכמות במחיר היחידה 

 .ככל שנקבעה הנחה כללית כזו, בהפחתת ההנחה שנקבעה על ידי הקבלן, הכמויות

יראה הדבר  –במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בכתב הכמויות  8.5
ולמשתתף לא תעמוד כל טענה , כאילו מוכן הוא להעניק את המפורט באותו סעיף ללא תמורה

 .גם אם ישונו הכמויות המצוינות לצידו, תמורה בגין המפורט באותו סעיף בגין אי תשלום

נתן המשתתף הנחה או תוספת . כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד 8.6
תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל אחד ממחירי היחידה  –כאמור לסך כל הצעתו 

 .שבסעיפי כתב הכמויות

 

 . בלבד שיםחד קליםההצעה תוגש בש .9
 
סבירות . העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה .11

 .ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך

 

חתימה עמוד מעמודי מסמכי ההליך בחותמתו ובחתימת מורשי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 .11
 .הפרטים הנדרשים בכל הנספחים בשמו ולמלא את
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 .המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו היה 11.1

יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי "( התאגיד: "להלן)היה המשתתף תאגיד  11.1
 . ההליך בצירוף חותמת התאגיד
נוסח המופיע ח על זכות החתימה בשם התאגיד ב"ד או רו"המשתתף יצרף הצהרה של עו

 .בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד
 .על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם 11.4

 
כל כש ,לרבות כתבי כמויות ,הנספחים המצורפים למסמכי ההליךעל המשתתף לצרף להצעתו את כל  .11

ן על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים מלאים וחתומים כנדרש וכ המסמכים
 : להלן

 .לעיל 5.1 ףשל תנאי סעי ובדבר קיומ אישור יצרן 11.1

על גבי טופס הממליצים המצורף , לעיל 5.3 -ו 5.2 פיםדרישת סעיאת המלצות המוכיחות  11.1
 .למסמכי ההצעה 74'ב כנספח

על . ם על ידי המשתתףלהסכם ההתקשרות כשהוא חתו 6/'נספח גאישור ביטוחים על גבי  11.1
, או הסתייגות המשתתף יהיה להמציא את אישור הביטוחים בנוסח הנדרש ללא כל תיקון

 .כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בישראל
מציע המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה 

רט את מהותה והנוסח החדש לעיל ויפ 4.1בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , בהסתייגות כתובה
 .המבוקש על ידו

 .לעיל תותר 4.1רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

-ו"תשל,  עסקאות גופים ציבוריים פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק אישור תקף על ניהול 11.4
 .על שם המשתתף, 1276

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 11.5
אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם  -שהינו תאגיד  משתתףל 11.6

 . החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 70'נספח ב –להלן  12נות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף הילמשתתף המבקש ל 11.7
 . חתום על האסמכתאות הנדרשות בו

 . להלן 15ערבות משתתף כדרישת סעיף  11.8
חתומות על  –ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 11.9

 .ידי המשתתף

 .הליךאודות רכישת חוברת הקבלה  11.11

  .חתום על ידי המשתתף  -סיור קבלנים  פרוטוקול 11.11

 –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 11.11
 .משתתףחתומים על ידי ה

 
 .יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים: הערה

 

, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא .11
 .או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא/אשר לא יהא זכאי להחזרן ו

 
יום מהמועד  20ועד לתקופה של  צעות המחירחל ממועד הכנסתה לתיבת ההההצעה תהא בתוקף  .14

 .האחרון להגשת ההצעות בהליך זה
 

, (ח"ש אלף ארבעים וחמישה)₪  45,000על סך , אוטונומית, ערבות בנקאיתהמשתתף תצורף  להצעת .15
 30.1.12 לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום, בישראל מוכר שהוצאה על ידי בנק

 (."ערבות המשתתף": להלן)
הצעה אליה לא . זההליך למסמכי  72'ב המצורף כנספח להיות בנוסח הערבותהמשתתף על ערבות 

 . לא תידון 72'תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות

 . הליךה בהתחייבויותיו על פי תנאי
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

, מהמשתתפים שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחדהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי   16.1 .16
או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל /להשלים ו, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך

בין , ף לצרף להצעתואו האישורים אותם נדרש המשתת/או אישור מהמסמכים ו/מסמך ו
 .לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך, היתר

תוך הזמן , או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו, היה ותינתן, דרישה כאמור
  .אך לא מעבר לכך, הקצוב שיקבע בה

 .לא יחול על מסמך ערבות המשתתף 1ק "ס 16.1

 

 או כל הצעה, או ההצעה הגבוהה ביותר ותראת ההצעה הזולה בי לאין העירייה מתחייבת לקב 17.1 .17
 .שהיא כזוכה

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  17.1
סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי . ההצעה ותנאיה

 .המשתתפים בהליך

 . ן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדירשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטיהעירייה  17.1
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות 

 .נשוא הליך זה
או לפיצוי בגין הפעלת העירייה /או דרישה לתשלום נוסף ו/או זכות ו/זוכה לא תהא תביעה ול 17.4

 .  ות מזכויותיה לפי סעיף זהכז
 
 

מהצעת  נמוכה תהא היה וההצעה הזוכה :קומי כמפורט להלןדיפות תינתן למשתתף מע 12.1 .18
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף  4%בשיעור של עד , המקומיהמשתתף 

לבצע את הזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים הזולה והיא ההצעה , המקומי
א יסכים היה והמשתתף המקומי ל. העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה

 .כהצעה הזוכה בהליך זולהתחשב ההצעה ה, את הצעתו כאמור לעיל וזיללה

 : הינו מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן, לעיל 12.1לעניין סעיף "  משתתף  מקומי" 18.1

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל  –" ביחיד" 18.1.1
ככל )מעובדיו  30%אלה ארנונה לעירייה ולפחות  ומשלם בגין דירתו או מקום עסקו

 .הינם תושבי העיר( שמועסקים עובדים

משרד בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לתאגיד באם  –" בתאגיד" 18.1.1
 .מעובדי התאגיד הם תושבי העיר 30%לעירייה ולפחות 

לצרף למסמכי ההליך את " משתתף מקומי"על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת  18.1.1
 .   למסמכי הליך זה 74בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ב המסמכים הנדרשים

 
לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  .19

  .ההליך

 

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא   .שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב שתתףמ .11
 .יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך 30-זכה בהליך לא יאוחר מ

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 'מסמך געותקים חתומים ומאושרים מהסכם ההתקשרות  4יהא להמציא לעירייה  על הזוכה   21.1 .11
 .ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו בהליך 7על כל נספחיו וזאת תוך , למסמכי ההליך

צמודה למדד המחירים  ("ערבות הביצוע": להלן)רבות ביצוע הזוכה יהא להגיש לעירייה ע על 11.1
כולל ) (ח"ארבעים וחמישה אלף ש) 45,000, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, לצרכן

 המשוער מועדהמיום  20עד  שתוקפה לחוזה ההתקשרות 72'גכנספח בנוסח המצורף ( מ"מע
ימים מהמועד  7וזאת תוך , ירוניוהתקנתו באצטדיון הע לידי העירייה תוצאותהמסך  אספקתל

 .בו קיבל הודעה על זכייתו בהליך
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 .שצירף להצעתו, תוחזר לזוכה ערבות המשתתף ם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייהע
לחוזה  71'נספח גכבנוסח המצורף , הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים לע 11.1

ימים מהמועד בו קיבל הודעה  7תוך , מטעמוכשהוא חתום על ידי חברת ביטוח , ההתקשרות
 .על זכייתו

יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז להעביר לנציג העירייה עותק  21הזוכה יהא בתוך  על 11.4
כדי להבטיח , יועץ קרקע, באמצעות מהנדס מוסמך שיעשה על ידי הזוכהמדוח ביסוס קרקע 

 .באצטדיון העירונימסך הו הביסוסכי אין מניעה להצבת 

לוועדה המקומית  יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז להכין ולהגיש 30הזוכה יהא בתוך  על 11.5
מובהר . בקשה להיתר בניה הנדרש להקמת מתקן המסך באצטדיון העירוני, לתכנון ובניה בעכו

או התשלומים הנדרשים לצורך הכנת הבקשה להיתר בנייה /כי האחריות וכל ההוצאות ו
 .הזוכה ועל חשבונווהוצאתו יחולו על 

          

 באצטדיון העירוני מתקן המסךהתוצאות על גבי  מסךהקבלן מתחייב לספק ולהתקין את  22.1 .11
, צו התחלת העבודהב מהמועד הקבועיום  120בתוך , תעודת השלמה הםולקבל ביחס אלי

 . זה והליך הסכם ההתקשרות והכול בהתאם להוראות

לעיל כוללת בתוכה ביצוע כל הפעולות וההתחייבויות  1ק "בס ידוע לקבלן כי התקופה הנקובה 11.1
לרבות  ,כמפורט בהסכם ההתקשרות 4/'גנספח  שעל הקבלן לבצע עד לקבלת תעודת ההשלמה

מערכת ניהול  ,התקנת מסך התוצאות, למסךהקמת מתקן  ,ח קרקע"ודו היתר בניההוצאת 
 .ב"וכיו למשך חודש במסך הרצהת ופעול ביצוע, תוכן

 

 בטל לאלתרתהא העירייה רשאית ל, שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליךמ 23.1 .11
 .את זכייתו בהודעה בכתב

ערבות ה רה בזוכה רשאית העירייה להגיש אתמכל סיבה שהיא הקשו הליךבוטלה הזכייה ב 11.1
 למי שייקבע על ידה והמשתתף מסך תוצאותאספקת ה הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את

 .שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך
 

 מסמכי ההליך .ו
 

והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות , מסמכי ההליך הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי .14
, או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו/לעירייה במסגרת ההליך בלבד ואין למשתתף ו

 . הגשת הצעה במסגרת ההליךמלבד שימוש לצורך 
 . מקבל מסמכי ההליך לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 
 

 
 

         ______________ 
עיריית עכו              
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 'מסמך ב

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 הצעת המשתתף

    
מסכימים , מצהירים ___________________ .ז.ת./פ.ח ,_____________________מ"החאנו 

 :בזה כדלקמןומתחייבים 
 
 22/2017 מכרז פומביקראנו היטב והבנו את כל תנאי , בדקנו, הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות .1

 ומתן תוכןמערכת לניהול ו באצטדיון העירוני על מתקן מסך שנקים מסך תוצאות ה והתקנתאספקל
, "השירותים" :להלן) פ הליך זה"ע עבודותינוו שירותינו תוצרי יןבג חודשים 36-ל אחריות

והבנו את כל הנדרש , מטהההסכם וכל המסמכים המפורטים , (בהתאמה, "ההליך" -ו" העבודות"
והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על , מאת המשתתפים בהליך זה

 .קביעת מחיר הצעתנו
 :הליךהואלה הם מסמכי 

 ;הזמנה להציע הצעת מחיר  - 'מסמך א
 :הצעת משתתף על נספחיה- ' מסמך ב

 ;או לחבר המועצה/הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו – 1/'נספח ב
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2 'הצהרה בדבר קיום הוראות סע – 2/'נספח ב
 ;הצהרת משתתף מקומי –3/'נספח ב
 ;למשתתףהמלצה  – 4/'נספח ב
 ;(ערבות משתתף)נוסח ערבות בנקאית  – 5/'נספח ב

 : על נספחיו ספקי ה"ע מסך תוצאותאספקת התנאי חוזה ל- ' מך גמס
 ;טכנימפרט  – 1/'נספח ג
 ;(ערבות ביצוע)נוסח ערבות בנקאית  – 2/'נספח ג
 ;(ערבות טיב)נוסח ערבות בנקאית  – 3/'נספח ג
 ;תעודת השלמה – 4/'נספח ג
 ;כתב ויתור – 5/'נספח ג
 ;אישור ביטוחים – 6/'נספח ג
 קבלן משנה -כתב התחייבות והצהרה – 7/'נספח ג

 ;כתב כמויות –' מסמך ד

 

 :הננו מצהירים .1
מסך של  1______________________ -אחר / ים מורשים משווק /סוכנים  /הננו יצרנים כי  1.1

מתן אחריות , טדיון העירוניהתקנתו על מתקן מסך באצ, תולאספק נועל יד המוצע התוצאות
 .(בהתאמה, "העבודות" -ו "השירותים": להלן) זה הליךמסמכי ב הכל כמפורט, חודשים 36 -ל

דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל  1כי הצעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף  1.1
ל תנאי ההליך או או אי הבנה ש/תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם

 .איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה

כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג  נוהמחיר כפי שנרשם בהצעתכי  1.1
, אגרות, היטלים, מכסים, תשלום מיסים, התקנתו, הובלתו, מסך תוצאותההכרוכות באספקת 
 .לרבות רווח קבלני

מסך והידע לשם אספקת ה, הניסיון, הכישורים המקצועיים, כי ברשותנו האמצעים הכלכליים 1.4
 .תוצאות

 . קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה, כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה 1.5

                                                           
 מחק את המיותר 1
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בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי , אחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות כי מילאנו 1.6
 .האחריםההליך 

 

 7הננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך  .1
תהיה העירייה  רשאית לחתום על , ובמידה ולא נעשה כן, ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך

 .והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, או לבטל את ההליך, ההסכם עם כל משתתף אחר

 

עובד  ועובד עירייה ובין שאינ שהינוכל נציג שיקבע על ידי העירייה בין ו ואנו מסכימים כי ידוע לנ .4
שסופק עומד בכל  מסך תוצאותהאם , מסך תוצאותהק ויחליט במועד אספקת ויבד, עירייהה

 .והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה הליךהדרישות המפורטות במסמכי ה
 

 :הננו מתחייבים .5

 .להלןהליך זה תמורת הסכומים המפורטים הוראות הכלולות במסגרת למלא את כל ה 5.1

 .על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות לקבל 5.1
 

הננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים , מסמכי ההליך ומילוי כל נספחיולחתימתנו על  בנוסף .6
 :ןשלהל

 .להזמנה להציע הצעות 5.1 נאי סעיףתשל  ובדבר קיומ אישור יצרן 6.1

על גבי , להציע הצעות הזמנהל 5.3 -ו 5.2פים המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 6.1
 .למסמכי ההצעה 74'ב כנספחטופס הממליצים המצורף 

כשהוא חתום על , להזמנה להציע הצעות 12.3בדרישות סעיף  במדויקאישור ביטוחים העומד  6.1
 .ידי המשתתף

-ו"תשל,  תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור  6.4
 .על שם המשתתף, 1276

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 6.5
אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם  -למשתתף שהינו תאגיד  6.6

 . החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

להזמנה להציע הצעות   12למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  6.7
 . חתום על האסמכתאות הנדרשות בו 3/'נספח ב –

חתומות על ידי  –ככל שהיו כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 6.8
 .המשתתף

 –שהועברו כאלה אל המשתתף ככל , הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 6.9
 .חתומים על ידי המשתתף

 .למסמכי המכרז 5/'בנוסח שצורף כנספח ב₪  45,000ערבות משתתף על סך  6.11

 .חתום על ידי המשתתף  -קבלנים  סיור פרוטוקול 6.11

 . אודות רכישת חוברת המכרז הלקב 6.11

 
 .כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל: הערה

 
וכי המזמין שומר לעצמו , כי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ההצעה לנו ידוע .7

או לשנות את /נוספים למסמכי ההצעה ולהוסיף מסמכים , לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, הזכות
 .המסמכים הקיימים
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לספק ולהתקין  הננו מתחייבים, נו זובמתן הצעת ולהלן לקחנו בחשבון את כל האמור לעילש לאחר .8
, על גבי מתקן מסך שיוקם על ידינו באצטדיון העירוני בעכו תוכן ניהולמערכת ו מסך התוצאותאת 

 ספקלכן ו המפרט הטכני וכתב הכמויות, לרבות הסכם ההתקשרות, הליך זה ונספחיוב כמפורט
סך של  תמורת ,שירותיםאו ה/העבודות ו תוצרי בגין כל חודשים 36אחריות לתקופה של 

 .כדיןמ "מעכולל  (ח"ש ______________:במילים)₪ ____________
ולאחר כל ההנחות או התוספות  אותם פירטנו בכתב הכמויות םמחיריהלפי  ל הינה"הצעתנו הנ

 .הכלולות בהצעתנו
 

 
כל גורם  קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל ,סופיים מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם .9

שינויים במחירי , לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, או סיבה
 . ב"מכסים וכיו, היטלים, הטלת מסים, שינויים בשיעורי הריבית, מלאכות ושכר, חומרים

 
על  קבעשיאו בתאריך , חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  ותהננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבוד .11

 . ("תאריך התחלת העבודה" :להלן)ידי המזמין בצו התחלת העבודה 
 

 העירייהתאום ושיתוף פעולה מלא עם , תוך שילוב והשירותים ותהעבוד כל לבצע אתהננו מתחייבים  .11
וקבלנים  עירייהעובדי ה, מפקח, מנהל, לרבות המתכננים, ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר

לשביעות  והשירותים תועבודהולהשלים את , הזמנים שייקבע על ידי המזמיןובהתאם ללוח , אחרים
 צו התחלת העבודהב מהמועד להתחלת העבודה הקבועימים  120תוך רצונו המלאה של המזמין 

 ;("עביצוהתקופת ": להלן)
 -ן נוסף לאחריותנו לפי כל די -הננו מתחייבים , ל"הנ התוך התקופ העבודותאם לא נשלים את ביצוע  

כפי שתקבע לפי העבודות שיבוצעו בפועל בגין , (מ"כולל מע) ₪ 1,500 לשלם למזמין סכום בשיעור של
סכום זה . ותכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת העבודאיחור  שבועכל 

 .יהיה צמוד למדד הבניה
 

ואנו מצהירים בזאת , לק מן העבודותידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע ח .11
 .כי אין ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך

 

 :ננו מצהירים ומאשרים בזה כיה .11

המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל העבודות , סיוןיהנ, נו בעלי הידעא 11.1
את כל ( םבמועדים ובכמויות הדרושי, או שבכוחנו להשיג)ברשותנו  .הכלולות בהצעתנו זו

החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את , המתקנים, הכלים, הציוד
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההליך ובלוח הזמנים  והשירותים ותהעבוד
ים וההתחייבויות המוטלות ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנא, הנדרש

 ;ינועל

והמחירים הכלולים  ,תןבשלמו ותאת כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבודהצעתנו זו כוללת  11.1
, המיוחדות, כוללים את כל ההוצאות -בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות 

 לרבות, והשירותים ותהכרוכות לדעתנו בביצוע העבוד, מכל מין וסוג, אחרותה אוכלליות ה
 והשירותים ותושלמה עבור ביצוע העבודהוגנת , והם מהווים תמורה מלאה, רווח קבלני

 .פיהםינו לועבור מילוי כל יתר התחייבויות הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה

 

 20קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ .14
לשנותה ולתקנה , וכי לא נוכל לבטלה, להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון היום מ( תשעים)

או לא נקיים /אם נפר ו. במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו
בסכום השווה , נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך בגין, ימים את המזמין 7נפצה תוך , התחייבותנו זו

וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמין  כים מראשכפיצויים קבועים ומוער, מסכום הצעתנו זו 10% -ל
 .לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על סכום זה

 .או בכל דרך אחרת, המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו
 
 
 



 /127102מכרז פומבי 
 אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני 

 
 
 

10 
 

 :אנו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל .15

 4-ב ,מפורט לעילכ, ועל כל המסמכים המצורפים אליוב "בנוסחו המצ הסכםהלחתום על  15.1
 .מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך ימים 7תוך , העתקים

ערבות בנקאית בלתי  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימים 7תוך להפקיד בידי המזמין  15.1
 -( מ"כולל מע) (ח"ארבעים וחמישה אלף ש)₪  45,000בסך ולהנחת דעתו  טובתומותנית ל

לחוזה  2/'בנוסח המצורף כנספח ג "(בות ביצועער" :להלן) הלהבטחת קיום תנאי החוז
 .ההתקשרות

, לחוזה ההתקשרות 71'נספח גכבנוסח המצורף , להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים 15.1
 .ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7תוך , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו

 

כאילו  -יחד עם כל מסמכיה  -א תחייב אותנו הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו הי .16
או , י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם"ואם נדרש ע, היינו חתומים על הסכם

מבלי שייחתם כלל הסכם  -אם נדרש לבצע את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין 
כיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל תיראה הצעתנו זו על כל מסמ -בינינו לבין המזמין 

 .דרישותיה והוראותיה
 

 :אנו מצהירים ומאשרים בזה כי .17
הבלעדי והם נמסרו לנו  הוקניינ העירייהידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההליך הם רכוש  17.1

ואנו מתחייבים להשתמש , ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו
 .בלבד טרה זולמ בהם

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה  תמתחייב האינ עירייהדוע לנו ואנו מסכימים לכך שהי 17.1
 ןאו לפצל, או לבצען לשיעורין, ותלמסור לביצוע רק חלק מהעבוד תא רשאייוה, אהצעה שהי

מוותרים ואנו , המוחלט ההכל לפי שיקול דעת, כלל לביצוע ןאו לא למסר, בין מספר מציעים
 .כל טענה בקשר לכך בזאת על

 עירייהה תאם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי הע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליידו 17.1
ם לבקש הסברים כלשהם ואנו לא נהיה רשאי, הבעיני הלהביא בחשבון כל גורם ושיקול שירא

 .הולים האמורים או לטעון טענות נגדלערער על השיק, הלגבי שיקולי

דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד , מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענהאנו מוותרים  17.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור  האו שליחי/ו האו נגד מי מנציגי העירייה

ין מסירת יבענ קבלשהעירייה תאו בקשר לכל החלטה , בין אם תתקבל ובין אם לא, הכנתה
 .בהצעות או בקשר להליכי הדיון/ו ותהעבוד

להצעת "ההליך הן  ידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התוכניות המהווה חלק ממסמכי 17.5
 .ןלדיוק הערב הואינ תאחראי האינ עירייהוה" מחיר בלבד

 עשויותלחול שינויים ואליהם  עשויים הכמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבתוכניות אל
או  עירייהאו לרגל שינויים אשר ה/למה וסברה והשה, להתווסף תוכניות נוספות לצורך הבהרה

 .רשאים להורות על ביצועם בתוקף ההסכם הבא כוח
בלבד ואין לראותן ככמויות שעל  ןאומדכלנו שהכמויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנו  ידוע 17.6

 העירייהי "הכמויות שבוצעו למעשה ואשר תיקבענה ע התשלום יהיה לפי. הקבלן לבצע למעשה
או על סמך /י הקבלן ו"על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע ההמפקח מטעמאו /המנהל וי "עאו /ו

 .הכל לפי העניין ובהתאם לחוזה, מדידות שתיעשינה בשטח

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה הנקוב  17.7
או שיבוטלו , תקטן בכל אחוז שהואבסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או , תב הכמויותבכ

 .או המנהל העירייהלחלוטין ולא יבוצעו כלל על פי החלטת 

לפי שיקול , ל עת על כל שינוילהורות בכ תהיה רשאית עירייהידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה 17.8
 .בכפוף לתנאי ההסכם, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, הדעת

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה  -ת שצוינה באחוזים אם הצעתנו כוללת הנחה כללי 17.9
אם הצעתנו כוללת הנחה כללית . לפני הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני  -סכום בלבד בשצוינה 
 .ואחוז הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו, ההנחה

 

( אם שמותיהם פורטו על ידנו)הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו  אנו מצהירים בזה כי .18
ד "כמפורט באישור הרשום מטה של עו)ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו , או בשם התאגיד

 (במקרה של שותפות או תאגיד -ח "או רו
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 .יחידון יחיד במידה והמציע הוא האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לש .19
 

 
 

           ____________                ____________________ 
 חותמת וחתימה             תאריך                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :המשתתף פרטי
 

 __________________________________________________________________: השם
 

 _______________________________________________________:צ.ח/ פ .ח./ז.מספר ת
 

 _________________________________________________________: כתובת המשתתף
 

 '  ________________________פקס_______________________________  : הטלפון 'מס
 

 __________________________________________מורשה  עוסק' מס
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 ח"רו7ד"אישור   עו

 

מאשר בזה כי __________ . ר.מ, ח"רו/ד"עו__________________________________מ  "אני הח

 -ו__________________ . ז.ת_ _____________________________ם של /חתימתו

ה דלעיל היא החתימה המופיע___________________ . ז.ת________________________ _____

 .מו על טופס הצעה זו בפני/ל חתם"וכי הנ, על פי מסמכי התאגיד משתתףהמחייבת של ה

 

 יי              חתימתו + ח "רוה/ד"חותמת עוה_____________              : תאריך
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 72'מסמך ב

 

 

 _________: תאריך        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 או לחבר המועצה7הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו: הנדון
 

 :הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים .1

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)'א122סעיף  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

לא , עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו על
, בן או בת, הורה, בן זוג -" קרוב", לעניין זה; יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה

 ."אח או אחות
 

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ( א)12כלל  1.1
 : המקומיות הקובע

, לעניין זה; חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית" 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -" חבר מועצה"
 ((."ב()1)2-ו( ב()1)1בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"ראה הגדרות )

 
 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)174סעיף  1.1

על ידי , במישרין או בעקיפין, ובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעונייןפקיד או ע"
בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום , זוגו או שותפו או סוכנו-עצמו או על ידי בן

 ."עבודה המבוצעת למענה
 

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .1
סוכן מי שאני לו אח או אחות ואף לא , תבן או ב, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 1.1

 .או שותף
שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה 1.1

 .או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
 .תהעובד ברשו, שותף או מי שאני סוכנו, אין לי בן זוג 1.1
 

או אם מסרתי , ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל .1
 .הצהרה לא נכונה

 
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים .4

 

, לפקודת העיריות( 3)'א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א122
 
 
 

 __________________: חתימת המשתתף____________________________      : שם המשתתף
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 _____________: ךתארי
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 53ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

  21/1-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב1' הצהרה בדבר קיום הוראות סע: הנדון
 

, או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
לחוק עסקאות גופים  'ב2' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/לא הורשע ו ,בהליך זההמשתתף 

 .במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהאו כי /ו 1276-ו"התשל ,ציבוריים
 

או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו
 . זו בשם התאגידהצהרה 

 
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים

 
 

 ___________________: שם המשתתף
 

  
 __________________: שם נותן התצהיר*

 
 _________________. פ.ח. / ז.מספר ת

 

  
 __________________: תעודת זהות' מס*
 

 
 ________________: ת המשתתףחתימ

 

  
 _______________: חתימת נותן התצהיר*
 

 
 
 

 ד"אישור עו
 
: להלן)_______________ . פ.ח./ ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של  .2

 . ("המשתתף"
או בעל /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי  .1

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד מכרז או מנהל התאגיד המשתתף ב/ת העיקרי והמניו
 *._______________. פ.ח______________ 

במשרדי  , ד"עו, ______________________ הופיע בפני_____________ הנני מאשר בזה כי ביום  .0
. ז.נושא ת_____ ' __________________גב/מר' _________________________, ברח

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ______________, 
 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ, אם לא יעשה כן, בחוק

     
       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*

 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"לאישור עוה 2סעיף   
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 ________: תאריך         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 1הצהרת משתתף מקומי: הנדון
 

 :על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי
 

הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה  –ליחיד  □
 .ם תושבי העירהינ( ככל שיש לי כאלה)מעובדי  30%לעירייה ולפחות 

 
משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות  -לתאגיד  □

 .מעובדי הינם תושבי העיר 30%
 

 : ב"לשם הוכחת הצהרתי זו מצ
 

 .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר. א  –ליחיד  □
 .ע בסיומו של נספח זהאישור רואה חשבון בנוסח המופי. ב   
 
 .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. א  –לתאגיד  □
 .אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה. ב   

 
__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 "(. המשתתף: "להלן)_________________________________ אני משמש כרואה החשבון של 
 

 .מהעובדים המועסקים על ידי המשתתף הינם תושבי העיר עכו 30%הנני מאשר כי לפחות 
 

. נה באחריות הנהלת המשתתףההצהרה הי. לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל
 .אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי

 
הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות . ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

ל הצגה מטעה "בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ
 .ר שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זואני סבו. מהותית

 
לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 

 .המשתתף
 ______________: חתימה  ______________: תאריך

 
____________________________________ 

 
דפת משתתף מקומיימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהע. 2



 /127102מכרז פומבי 
 ה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוניאספק 

 
 
 

15 
 

 74'מסמך ב
 

 _________: תאריך                                            לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 ספקטופס המלצה ל: הנדון

 
 ___________________________________________________________: שם הפרויקט

 _________________________________________________________: מיקום הפרויקט

 :תיאור קצר של הפרויקט

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _____________________:מועד השלמת הביצוע

 ________________:ז"לא עמד בלו/עמד______________________ :משך הביצוע בפועל

 _________________________:גודל המסך

 _____________________________________________________________:זמיןשם המ

 ___________________________________________________________:כתובת מזמין

 ________________________:טלפון

 _________________________:נייד

 _____________________________________________________:שם חברה מנהלת

 ____________________________________________________:נהל הפרויקטשם מ

______________________________ _____:כתובת

 ________________________:טלפון_____________________________

 _________________________:נייד

 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
 

 ________________: מאשר בזאת כי המפעיל________ ____________________מ "אני הח

להלן התרשמותי . ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הוא

 (:הוא הציון הטוב ביותר 10כאשר , 10 – 1במדדים של )מהמפעיל 

 __________;:השירות במתן ספקמיומנות אנשי המקצוע ב

 ___________;: למזמין השירות ספקהמחוייבות _______; : לאוכלוסיית היעד ספקהת מחויבו

 ________;: הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט

 _____________;:ציון כללי לטיב ואיכות השירותים

 

  _________________:חתימה וחותמת המזמין___________________                :תאריך
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 72'מסמך ב

 
 _________: תאריך        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
 

אנו ערבים בזה ( "המשתתף": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
שתתפות הת בקשר עם וזא( קליםש אלף ארבעים וחמישה)₪  45,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .באצטדיון העירוני מסך תוצאותאספקה והתקנת  – 22/2017מכרז פומבי המשתתף ב
 

צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
ום סכום המדד שפורסם סמוך לפני יום תשל לבין 2017 אוגוסטעבור חודש ההתייקרות בין המדד שפורסם 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,הערבות
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה , את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

פים בקשר ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת, משפטית או בכל דרך אחרת
 .לחיוב כלשהו כלפיכם

 
שכל אחת , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל 30.1.12 קפה עדובות זו תישאר בתער
 

 .לא תענה 30.1.12 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .נו זו בטלה ומבוטלתערבות 30.1.12לאחר יום 
 

 .ולהסבה בכל צורה שהיא ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 באצטדיון העירוני מסך תוצאותאספקה והתקנת הסכם  

 בעכו_____ ________שנערך ונחתם ביום 

 
 עיריית עכו  :בין
 עכו, 35מרחוב ויצמן     
 04-2572722: 'פקס,  04-2572273: 'טל    
 ("העירייה": להלן)    

 ;מצד אחד                                                      
 

 ______________________________  : לבין
    _____________________ 
 ______________: 'פקס_______________ : 'טל    
                                          ( "הקבלן"או  "ספקה: "להלן)    

 ;מצד שני          
 
 
מסך אספקה והתקנת ל( "ההליך": להלן) 22/2017 מכרז פומביב הינו הזוכה ספקוה    :הואיל

 ;שפורסם על ידי העירייה בעכו באצטדיון העירוני תוצאות
 

על גבי מתקן שיוקם  המסךלהתקין את , מסך תוצאות ספקמה רכושון העירייה לוברצ   :והואיל
אחריות בגין לקבל  לקבל שירותים בקשר למסך וכן, באצטדיון העירוני על ידי הספק

בהתאם לתנאי  חודשים 36לתקופה של  ויתר תוצרי השירותים והעבודות המסך
 ;כמפורט להלן והסכם זה מכרזה

 
על גבי מתקן מסך  באצטדיון העירוני מסך תוצאות ולהתקין מעוניין לספק ספקוה   :והואיל

 36לתקופה של  ויתר תוצרי השירותים הקנות אחריות על המסךל ,שיוקם על ידו
לרבות בהתאם  האמורים בהסכם זה והעבודות חודשים ולספק את יתר השירותים

והכל בתנאים המפורטים במסמכי , 'וכתב הכמויות מסמך ד 1/'נספח ג, למפרט הטכני
 .ההליך ולהוראות הסכם זה

 
 :הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 
 נספחים ופרשנות , מבוא .א

 
 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו .1

 
 .כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד .2

 

מחייב את הצדדים כהוראות כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם  .3
 .הסכם זה

לעירייה לקבלת , סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב ספקגילה ה
 .הוראות פעולה

 

 .בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן .4
 .וניבאצטדיון העיר מסך תוצאותאספקה והתקנת  – 22/2017 מכרז פומבי-  "המכרז"או  "ההליך"
 .ידי מורשי החתימה מטעם העירייה הזמנה חתומה על   -" הזמנה"
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ( כללי)מדד המחירים לצרכן    - "המדד"

 .לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו
וכמדד הקובע המדד הידוע בעת  2017 אוגוסטכמדד בסיס ישמש מדד 

 .התשלום
המורה לקבלן  ,או המזמין/ו חתומה על ידי המנהל הוראה בכתב לקבלן -"צו התחלת עבודה"

 ;עבודותלהתחיל בביצוע ה
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, מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות והשירותים הנדונים  -" הטכניהמפרט "
לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד , הדרישות הנוספות והשונות

 1/'כמפורט בנספח גהכמויות או ההליך לרבות כתב /ממסמכי החוזה ו
בהצעתו  ספקאו תוספת שהוצעה על ידי ה/להסכם זה ולרבות כל שיפור ו

 .במסגרת ההליך
 העבודותאו עקיף לביצוע /באופן ישיר ו ותהקשור פירוט העבודות  -" כתב הכמויות"

אשר צורפו לחוזה ופורטו ברשימת , המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה
לרבות כל שינוי , או להליך/ו לחוזה "ד" מסמךאת  המהווה כתבי הכמויות

 מסרייחר שא וכן כל שינוי, לעניין חוזה זהבכתב על ידי המנהל  שאושר
אושר בכתב על ידי המנהל ימסר ושיילקבלן במהלך ביצוע המבנה ומעת ש

 .או להליך/ו לחוזה 'ה מסמךמין חלק ילכל דבר וענתהווה , לעניין חוזה זה
מת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף קביעת דרישה מסוי

אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט , מסעיפי כתב הכמויות
בתנאי שהדרישה כאמור נקבע , בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה

 .באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו
 כל המכלולים לרבות, לעירייה ספקאשר יסופק על ידי ה מסך תוצאות  -" תוצאותמסך "

ואשר יותקן על מבנה  ובכתב הכמויות הטכניבמפרט  כאמור, קיםהחלו
  .הבסיס למסך הענק

מסך הכוונה היא ל" מסך תוצאות"בכל מקום בו נאמר בהסכם זה , ויובהר
הרכבתו  ,לרבות הובלתו, מכוח הסכם זה ספקאשר יוזמן מה תוצאות

 .והתקנתו
 . משמר הים בעכו' ברח אצטדיון הכדורגל העירוני בעיר עכו -" האצטדיון העירוני"
תחום או מי מטעמו ב/י הספק ו"מבנה בסיס שיבנה עמתקן המהווה  -" מתקן המסך"

 ,וכתב הכמויות טכניבמיקום המפורט במפרט ה אצטדיון העירוניה
לתכנון ובנייה  היתר בנייה שיקבל הספק מהוועדה המקומיתל בהתאם

י הספק התואם את "שיסופק ע להתקין את מסך התוצאות עליו ניתן, בעכו
 .  וכתב הכמויות טכניהמפרט ה

  או "עבודותה"
 הקבלן לבצע שעל וההתחייבויות הפעולות ,השירותים ,העבודות כל - "השירותים"

נספחי  המפרט הטכני ויתר, ('מסמך ד)כתב הכמויות , זה לחוזה בהתאם
ות על גבי מתקן מסך באצטדיון אספקה והתקנת מסך תוצא לרבות ,חוזה

 הקמת מתקן המסך, אספקה והתקנת מערכת ניהול תוכן, העירוני בעכו
חודשים בגין תוצרי  36-מתן אחריות ל, לאחר הוצאת היתר בניה

 .ב"וכיו השירותים
מכוח הוראות  ספקעל ידי ה השירותיםשיועסקו במסגרת  ספקעובדי ה - " העובדים"

 .הסכם זה
 .יריית עכוע  - "העירייה"
 .עובדיו ושליחיו המוסמכים, לרבות נציגיו  - " ספקה"
 או "נציג העירייה"
כנציגה  ספקאו כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה ל אלון בלוםמר    - "המנהל"

 .בהודעה בכתב
באצטדיון  מסך תוצאות ה והתקנתאספק – 22/2017 מכרז פומביתנאי   -" תנאי ההליך"

 .העירוני
 

 כםמטרת ההס .5
 

דיון באצט מתקן המסךו מסך התוצאותעירייה את עבור ה ולהתקין מתחייב לספק ספקה 5.1
נציג או /הוראות העירייה ו, בנה על ידו בהתאם להיתר בניההעירוני על גבי מתקן המסך שי

 .כתב הכמויותוב טכניה מפרט, הסכם זהכמפורט בוהכל  ,או המורשים מטעמה/ו העירייה
דות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה וימשיך בביצוען בקצב הספק יתחיל בביצוע העבו

 .באופן רצוף ושוטף, יום 120הדרוש להשלמת העבודות תוך 
או להתקין את מסך התוצאות וכל הציוד הנלווה 7 אינו רשאי להזמין וספק יובהר בזאת כי ה

 . או מי מטעמו נציג העירייהללא אישור מראש של , לביצוע השירותים

פ הסכם זה "כל תוצרי שירותיו ועבודותיו ע אחריות לעירייה על חשבונו תחייב להעניקהספק מ 5.2
 ,בין היתר, על חשבונו בגינה יספק הספק ,(אחריות ספק) מסך התוצאותתקינות לרבות 
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למעט , הםשיתגלה באו פגם /ואו קלקול /נזק וכל  על חשבונו ןתחזוקה במסגרתם יתק שירותי
 36 תקופה של למשךוזאת  י העירייה"או במחדל ע/ו בזדון מושיגר יםאו נזק/נזק תאונתי ו

מתן תעודת השלמה כאמור בסעיף מהמועד החל וזאת  ,להלן 11הכל כמפורט בסעיף , חודשים
נזק שיגרם למסך התוצאות , זה 2ק "על אף האמור בס .("תקופת האחריות" :להלן) שלהלן 2

נזק יחשב לאינו , השוטפת של האצטדיון כתוצאה מפגיעה של כדור משחק במסגרת הפעילות
 .כאמור בסעיף זה לעיל, וספק יחויב לתקן נזק זה במסגרת האחריות החלה עליו תאונתי

אחראי לכך כי כל פעולה או עבודה הקשורה בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ואשר  הספק 5.3
הקמת  לרבות, כל דיןאו מילוי תנאי אחר על פי /או היתר ו/ביצועה מחייב קבלת רישיון ו

על ידי קבלן הרשום על פי חוק רישום קבלנים תבוצענה  ,כאמור פ היתר בניה"מתקן המסך ע
או על /בענף ובסיווג המתאימים לסוג והיקף העבודה ו  1969ט-"לעבודות הנדסה בנאיות תשכ

 .לפי העניין, ידי חשמלאי מוסמך כדין לפי חוק החשמל

מכל מין וסוג , כל ההוצאותהינם סופיים ו' ות מסמך דהסכומים המפורטים בכתב הכמוי 5.4
במשך כל תקופת , שתהיינה כרוכות במילוי כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, שהוא

 .יהיו על חשבון הקבלן בלבד, תוקפו של חוזה זה

ובכל יתר  כתב הכמויות, התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט הטכני 5.5
כל עוד אין סתירה , משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות ,מסמכי החוזה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין . ביניהם
יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות , פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה

ובכפוף לאמור , כפי שמצוין בכתב הכמויות, ועהעל כל פרטיה ואופן ביצ, כמתייחס לעבודה
 .באופני המדידה ובתכולת המחירים

 החובות וההתחייבויות, כל חובותיו והתחייבויותיו של הספק וכל התנאים והדרישות 5.6

 .באו להוסיף זה על זה ולא לגרוע, המוטלים עליו בסעיפים השונים בחוזה זה
            

 הקבלן והתחייבויות הצהרות .6

כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים , בלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיוהק 6.1
והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים 

 .המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו

ערכותיו ה, הקבלן מצהיר כי הצעתו במכרז והתקשרותו בחוזה זה נעשים על סמך בדיקותיו 6.2
הבטחות או מצגים כלשהם , כי הוא לא הסתמך לצורך כך על פרסומים, ותחזיותיו בלבד

בחוזה זה , במפורש ,למעט אלה המפורטים, על ידי העירייה או מי מטעמה, אם נעשו, שנעשו
, כספית או אחרת, או תביעה/על כל טענה ו, ויתור מלא ומוחלט, ולפיכך הוא מוותר, להלן

ב "בכל טענה של מצג או התחייבות או טעות או הטעיה וכיו, או מי מטעמהכלפי העירייה 
 .טענות ותביעות

הכול , (ולרבות סביבת) אצטדיון העירוניכי קודם להגשת ההצעה במכרז ראה וביקר המציע ב 6.3
יות בנין העיר הפיזי והמשפטי לרבות תוכנ ובדק את מצב, פורט במסמכי המכרז על פי המ

, ייעוץ הנדסי, יעוץ תכנוני, לרבות ייעוץ משפטי, קיבל ייעוץ מקצועי, רוניצטדיון העיהחלות הא
את  הספקאמורות והייעוץ המקצועי מצא ולאור הבדיקות ה, ייעוץ שמאי, ייעוץ פיננסי

והוא מוותר , ו ומטרותיו והגיש את הצעתו במכרזהאתרים האמורים לעיל מתאימים לצרכי
 .בזה על כל טענת מום או אי התאמה

ולהוציא היתר  ח קרקע"דו להמציא  פ הסכם זה"ידוע לו שמחובתו עקבלן מצהיר ומאשר כי ה 6.4
הוא מתחייב לעשות את כל הבדיקות  בניה מהוועדה המקומית לצורך הקמת מתקן מסך ולשם

והוא מתחייב כי לא יבוא למזמין  מיד עם יודע לו על הזכייה בהליך או הפעולות הנדרשות/ו
 .או תביעה בשל כך/ה ואו דריש/בכל טענה ו

תקנות הבטיחות בעבודה לרבות , י דיני הבטיחות והגהות בעבודה"לעבוד עפהקבלן מתחייב  6.5
 .ודיני התכנון והבניה 2007-ז"התשס, (עבודה בגובה)

, המיומנות ,הכישורים, המשאבים הכספיים, היכולת, ר ומתחייב כי יש לו הידעהקבלן מצהי 6.6
וכל הנדרש על מנת לבצע את כל התחייבויותיו על פי , ייםהעובדים המקצוע, הכלים, הציוד

 .חוזה זה ברמה גבוהה ובהתאם להוראות חוזה זה

כי הוא הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמקומו הגיאוגרפי של האצטדיון העירוני הינו בסמוך לים ו 6.7
 הנדרשת לנקוט בכל פעולה או/לעשות את כל הבדיקות הנדרשות בשל כך ו מתחייב בשל כך

התקנה ואחזקה תקינה של מסך התוצאות ומתקן המסך וכי הוא לא יבוא לעירייה בכל טענה ל
 .  או תביעה בגין ובקשר לכך/או דרישה ו/ו
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 (נציג העירייה) המנהל .7

י העירייה "י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"הנחייה או אישור שניתנו ע, כל הוראה 7.1
 . בשינוי היקף ההסכם למעט הוראות הקשורות, לפי הסכם זה

יעיל ורציף עם , הספק מתחייב לבצע כל מחויבויותיו לפי הסכם זה בתיאום ותוך קשר מתמיד 7.2
 נציג העירייה

לבדוק ולפקח על אופן ואיכות ביצוע העבודות ומילוי התחייבויות , המנהל יהיה מוסמך לבקר 7.3
 . הקבלן בהתאם לחוזה

מהתחייבויותיו כלפי העירייה ומאחריותו אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את הקבלן  7.4
 . ביקורת ואינה מקטינה את אחריותו של הקבלן על פי החוזה, בהתאם לחוזה

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי העבודות והתחייבויות הקבלן עומדים בתנאי  7.5
חוזה זה והחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהיה סופית 

 .כרעתומ

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר עם ביצוע העבודות ומילוי  7.6
 .התחייבויותיו על פי חוזה זה

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על  7.7
ידה ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במ, ידי הקבלן

והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע , והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר
 .התחייבויותיו כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע

 

 מסך התוצאות ה והתקנתאספק .2
המסך בשטח האצטדיון  ןמתק מסך התוצאות על גבי הקבלן מתחייב לספק ולהתקין את 2.1

מועד המיום  120בתוך , להלן 2על פי הקבוע בסעיף , למהולקבל ביחס אליו תעודת הש, העירוני
ידוע לקבלן כי התקופה  .והכול בהתאם להוראות חוזה זה, האמור בצו התחלת העבודה

כוללת בתוכה ביצוע כל הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע עד  זה 1ק "בס הנקובה
, היתר בניההוצאת לרבות  ,כמפורט בהסכם ההתקשרות, 4/'נספח ג, לקבלת תעודת ההשלמה

 מסךביצוע פעולות הרצת , תוכןמערכת ניהול , התקנת מסך התוצאות, הקמת מתקן למסך
בדרישות  ויעמד ותקנושי מסך התוצאות ומתקן המסך .ב"וכיו למשך חודש התוצאות

 .וכל דין הסכם זההוראות  ,כתב הכמויות, 1/'נספח ג ,טכניהמפורטות במפרט ה

לעיל כוללת בתוכה ביצוע כל הפעולות וההתחייבויות  1ק "בס ופה הנקובהידוע לקבלן כי התק 2.2
ל היוצא וכ על ידו היתר בניה הוצאת למה לרבותשעל הקבלן לבצע עד לקבלת תעודת ההש

 .בזה

לא )שיסופקו ויותקנו יהיו חדשים  תוצרי העבודותיתר מתקן המסך ו, מסך התוצאות 2.3
שאינה פחותה מהקבוע , באיכות מעולה, התקנהמשנת יצור של מועד ה( משופצים או ישנים

 .והוראות חוזה זה כתב הכמויות, טכניהבמפרט 

 המסךמתקן של  ההקמהביצוע עבודות התחלת יום קודם ל 15הקבלן מתחייב כי לפחות  2.4
 :ימציא למנהל את המסמכים והתוכניות כדלקמן

ישור לרבות אופן עיגונו לקרקע וכן א המסך תכנון הנדסי מפורט של מתקן 2.4.1
 .קונסטרוקטור

 .שיבוצע ויאושר על ידי מהנדס חשמל, תכנון מפורט של מערכת החשמל 2.4.2

 .שיבוצע ויאושר על ידי מהנדס חשמל, תכנון מפורט של ארון החשמל 2.4.3
 ן המסך באצטדיון העירונימתק קמתהקבלן יהיה אחראי להוצאת היתר הבניה הנדרש לה 2.5

הבקשה להיתר . ורך קבלת היתר הבניהאת כל התשלומים הנדרשים לצ, על חשבונו, ולשלם
יום ממועד ההודעה על  30בתוך , עכובועדה המקומית לתכנון ולבניה ובניה תוגש במישרין ל

בעל , מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז, והקבלן מתחייב להעסיק, הזכייה במכרז
להקמת  שויהיה אחראי מטעמו על הוצאת היתר הבניה הדרומקצוע שילווה באופן שוטף 

הספק מתחייב להיוועץ עם המנהל בשלב הכנת הבקשה להיתר בנייה ולקבל את  .מתקן המסך
או /בקשה להיתר הבנייה טרם הגשתה והמנהל מתחייב להעביר אישורו ונוסח האישורו ל

הקבלן .  הבקשה לאישורונוסח ימי עסקים מיום קבלת  3הערותיו לבקשה להיתר בתוך 
הוא יחל לפעול ללא  ,ובכפוף למועד האמור בצו התחלת עבודה לידו מתחייב כי עם קבלת היתר
 . דיחוי להקמת מתקן המסך

בדיקות ביסוס קרקע , צטדיון העירונייבצע בא ,ן המסךמתחייב כי קודם להצבת מתק הספק 2.6
ן המסך ומסך כדי להבטיח כי אין מניעה להצבת מתק, יועץ קרקע, באמצעות מהנדס מוסמך
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התאם להנחיות שיקבל מהמהנדס בולבצע את עבודות הביסוס , העירוניבאצטדיון  התוצאות
עותק מדוחות ביסוס הקרקע יועבר למנהל בתוך . הכול על אחריותו חשבונו והוצאותיו, האמור

 .יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז 21

 ימים מיום 60י הוועדה המקומית בתוך "היה ולא יתקבל היתר בנייה מאושר או בתנאים ע 2.7
לעיל בסך הימים המהווה את ההפרש בין המועד  1ק "יוארך המועד הקבוע בס, הגשת הבקשה

הימים להגשת הבקשה  60לבין היום הראשון בחלוף  (או בתנאים)לקבלת היתר בניה מאושר 
 .  להיתר

יחל בעשיית כל הפעולות  ,הספק מתחייב כי לאחר הגשת הבקשה להיתר בנייה לוועדה 2.2
וע מהיר ויעיל של הקמת מתקן ואספקת מסך התוצאות מיד עם קבלת הנדרשות לצורך ביצ

 .  היתר בנייה מאושר או בתנאים

אשר יקבע את המיקום המדויק , העבודות תבוצענה בתיאום עם המנהלהוצאת ההיתר וכלל  2.2
 .או ציוד אחר/ו כל מתקן או/מתקן המסך ו להצבת

כבלי חשמל  - ומתקן המסך אותמסך התוצ כל הכבלים הנדרשים להפעלה מלאה ושוטפת של 2.10
הקבלן יהיה אחראי לחיבור ויותקנו בצנרת מתאימה על פי התקן והוראות המנהל , ותקשורת

 . הציוד המותקן להארקה על פי התקן

 או/וכל העבודות תבוצענה תוך הקפדה ועמידה בכל כללי והוראות הבטיחות שעל פי כל דין  2.11
 .הוראת רשות מוסמכת

יסדיר  ,או למשתמשים באצטדיון העירוני/ו או לרכב/נועה להולכי רגל וככל שידרשו הסדרי ת 2.12
ים בשכר לצורך /העסקת שוטר. אישור של משטרת ישראל ,ככל שיידרש ,על חשבונו הקבלן

 .תהיה על חשבון הקבלן, ביצוע העבודות

לצנרות או למתקנים אחרים , לכביש, מדרכה, מתחייב להימנע מגרימת נזק לדרך הספק 2.13
נזק , למעט נזק הנובע מעצם ההתקנה, מתקן המסךם במקומות ההצבה וההתקנה של הנמצאי

 אצטדיון העירוניעם סיום עבודות ההתקנה כך שמצב ה ועל חשבונו י הספק"ע אשר יתוקן
 .יוחזר לקדמותו

תבוצענה באופן שלא תופרע  ומתקן המסך מסך התוצאות כל פעולות ההצבה וההתקנה של 2.14
, ההצבה וההתקנה םמקוסביבת ולא תיפגע בטיחות הנמצאים ב רוניהפעילות באצטדיון העי

 .ותוך הסדרת דרכי גישה למקומות ההצבה וההתקנה

המדרכה / את הדרךיתקן ויחזיר  מסך התוצאות ומתקן המסךמתחייב כי לאחר הצבת  הספק 2.15
ההצבה וההתקנה  םינקה ויסלק כל פסולת ממקו, ודםלמצבם הק ם ההצבה וההתקנהומקו

לצנרות או לרכוש כלשהו של העירייה , לכביש, יקון כל פגם או נזק שנגרם למדרכהלאחר ת
מסך י מי מטעמו בקשר עם התקנת כתוצאה ועקב העבודות שבוצעו על ידו או על יד' או צד ג/ו

 .התוצאות ומתקן המסך

או תת /תעשינה תוך מניעת פגיעה בתשתיות עיליות ו מתקן המסךעבודות החפירה להתקנת  2.16
מתחייב לתיאום  והספק, קווי תקשורת לסוגיה, קווי חשמל, תיעול, ביוב, יות של תאורהקרקע

 ספקכמו כן מתחייב ה .ב"בזק וכיו ,חברת החשמל, הנדסי אל מול מחלקת ההנדסה בעירייה
או תצומצם ההפרעה והסבל לתושבים בזמן ביצוע /לבצע את העבודות באופן שתימנע ו

 .העבודות

דות ההתקנה תבוצענה על פי הוראות כל דין והוראות כל רשות מוסמכת מתחייב כי עבו הספק 2.17
 .ועל פי מיטב כללי ההנדסה והידע המקצועי

באיכות , יצור של מועד ההתקנה שנתמ( ןאו יש ץלא משופ)חדש  היהי ןויותקסופק שי ןהמתק 2.12
והוראות  'מסמך ד, כתב הכמויות ,1/'גנספח , הטכנישאינה פחותה מהקבוע במפרט , מעולה

 .חוזה זה

הספק מתחייב לפנות ולשכור את שירותיו של קבלן בעל סיווג , לצורך הקמת מבנה הבסיס 2.12
    .   ומעלה 1'קבלני ג

אשר לצורך ביצוען  לעילמועד ביצוע הפעולות האמורות , לעיל 1ק "מבלי לגרוע מהאמור בס 2.20
 . לבין העירייה הספקיתואם בין , להיכנס לשטח האצטדיון הספקנדרש 

לאחר כל , לעיל 1ק "במועד האספקה הקבוע בס מסך התוצאותמתחייב לספק את  ספקה 2.21
תקן מו, על כל חלקיו רכבמו, כשהוא מוכן לשימוש, תהליכי האישור הנדרשים על פי כל דין

 .הנדרשים לשם הפעלתו לכל מקורות האנרגיהו (לאחר הקמתו)על מתקן המסך  ברוחמו
 מסך התוצאותעל המועד המדויק בו יסופק , ג העירייהמתחייב להודיע בכתב לנצי ספקה 2.22

 . ימים לפחות מראש 10 ,לצורך שימוש בו



  /127102מכרז פומבי 
 אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני 

 
 'מסמך ג

 
 

22 
 

 או מום/נקי מכל פגם ו ,מוכן לשימוש, שלם, תקין, יסופק לעירייה כשהוא חדש מסך התוצאות 2.23
 .וכתב הכמויות (1/'נספח ג) הטכניושאינו חורג מהאמור במפרט 

או כל חלקי /ך וההתקנה ופירוק המס, היבטי ההובלהאחראי באופן מלא ומוחלט לכל  הספק 2.24
 .או חומרי מבנה הבסיס/ו

כל נקי מ עבודתו באצטדיון העירוני מתחייב להשאיר את שטח ספקה, בסוף כל יום עבודה 2.25
  .י המנהל"למעט במקרים שאושרו ע, אותו יום עבודהכפי שהיה קודם לפסולת 

את כל  או בריח באצטדיון/חורי מנעול ומא הקבלן מתחייב כי בסוף כל יום עבודה יבטיח 2.26
בקשר . ושלדעת הקבלן הותרתם באצטדיון נדרשת תוצרי השירותים והעבודות שהושלמו

השארת בתחום , לתוצרי השירותים והעבודות שהושלמו והם אינם מהווים מחובר של קבע
 .האצטדיון תהיה באישורו המפורש של המנהל

, מו לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זההקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מטע 2.27
, בדבר פרטיו של מנהל עבודה, בכתב, הודעה, בסמוך לאחר חתימת חוזה זה, וימסור לעירייה

יוצמד רכב וטלפון  הספק למנהל העבודה מטעם. טלפון נייד' מס, כתובת מגורים, שם
ימים בשבוע כל  7העירוני  או המוקד/מנהל העבודה יהיה זמין לקריאות המנהל ו. סלולארי

יחשב כאילו , כאמור, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה, כל הוראה. שעות היממה
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו . נמסרה לקבלן עצמו

 .דרישתה קומילנ בכפוף

 

 תעודת השלמה והדרכה, קבלה .2

תעודת  הםולקבל ביחס אלי, ך התוצאות ומתקן המסךמסהקבלן מתחייב לספק ולהתקין את  2.1
 .שמנינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה, יום 120תוך תקופה של  השלמה

מסך את אספקת והתקנת  הקבלן לדעתו השליםהיה ו, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל
י קבלה על פי המפורט ויזמן אותו לביקורת ומבחנ, יודיע על כך למנהל התוצאות ומתקן המסך

 .להלן

 :לעיל יצורפו האישורים והתיעוד כדלקמן 2.1להזמנה על פי סעיף  2.2

על ידי הקונסטרוקטור ומהנדס  תוצרי השירותים והעבודותעל תקינות  יםשוראי 2.2.1
 .סיום העבודה עםשנבדקו על ידם  לאחר החשמל

 . עותק מקורי ומודפס והעתק דיגיטלי של כל הספרות הטכנית 2.2.2

 . (יכול להיות באנגלית או עברית בלבד)קורי של יצרני ציוד תיעוד מ 2.2.3

ובלבד שיכללו  (בעברית או באנגלית)מסמכי הוראות ההתקנה  –הוראות התקנה  2.2.4
תוכן עניינים בעברית עם הפנייה לפרק מתאים בו ימצאו הוראות ההתקנה 

 . הרלוונטיות לכל רכיב

 : שיכללו מפורטות הוראות הפעלה ואחזקה 2.2.5

הפרוט יכלול . ט של הציוד על כל מרכיביו ופריסתם בשטחאור מפורת 2.2.5.1
מספרי היצרן ומספר מזהה , שמות היצרנים, קטלוג של כל הציוד המותקן

 .כמו גם מיקומם, להזמנה

באנגלית או )ספרות טכנית ומפרטים של היצרן לכל אחד מהרכיבים  2.2.5.2
 (.בעברית

, כרטיסים/מכלולי משנה, נתיכים)הוראות אחזקה שוטפת ברמת דרג א׳  2.2.5.3
 .)מכלולים שלמים

 .הוראות אחזקה מונעת כולל בדיקות תקופתיות 2.2.5.4

שישקפו את מצבה של הנערכת המותקנת  Made drawings-As תוכניות 2.2.5.5
 : תכניות אלו יכללו. וימסרו למזמינה במדיה מגנטית

 . ניים של רכיבי המערכתאשרטוטים מכ 2.2.5.5.1
 . מרשם פריסת ציוד מלא ומפורט 2.2.5.5.2

 .בילהצנרת וכ, שרטוטי תשתית 2.2.5.5.3

 .סימון קצוות ורכיבים מפורט 2.2.5.5.4

בהתאם לשיקול , בדיקות קבלה תכלולנה את הבדיקות המפורטות להלן וכן בדיקות נוספות 2.3
 :דעת ו הבלעדי של המנהל

 בדיקות חזותיות וסוג הרכיבים שסופקו 2.3.1

 . ניות של רכיבי המערכתאטיב ההתקנות המכ 2.3.2
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 . שלימות הרכיבים שסופקו 2.3.3

 . וטהכבלים והחיו, טיב המחברים 2.3.4

 טיב סימון ושילוט הרכיבים והקצוות 2.3.5

 . התאמה לכתב הכמויות הסופי 2.3.6

 .ניות כלליותאדרישות מכ 2.3.7

 .דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות 2.3.2

 . עמידה בתקנים נדרשים 2.3.2

 .התקנה שנדרשו במסגרת מפרט זה/דרישות ספציפיות לציוד 2.3.10

 . ןדרשים לביצועאת כל אמצעים הנ, לצורך הבדיקות, כי באחריות הקבלן לספק, מובהר 2.4

ות מו שיאשר בחתימתו את ביצוע הבדיקבדיקות הקבלה תערכנה בנוכחות המנהל או מי מטע 2.5
 .ותיהןותוצא

והקבלן , כל ליקוי שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ירשם בדוח מסכם שיופק על ידי המנהל 2.6
מתחייב לתקן את כל הליקויים הרשומים בדוח המסכם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי 

 .נהלהמ

תיערך בדיקה חוזרת כדי לוודא שכל , לאחר סיום תיקון הליקויים בהתאם לדוח המסכם 2.7
במועד אישור המנהל כי בוצעו התיקונים . הליקויים תוקנו כנדרש לשביעות רצון המנהל

אשר במהלכה יבחן המתקן ( "תקופת ההרצה": להלן)ימים  30כנדרש תחל תקופת הרצה של 
 .תפעולית ואיכותית

לפי , ימים או לאחר השלמת כל הליקויים אשר יתגלו 30ההרצה תסתיים לאחר  תקופת
 .המאוחר מבניהם

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין ביצוע מבחני הקבלה  2.2
 .או בגין תיקונים עקב הבדיקות האמורות/ו

את הציוד והמבנים  חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה, קודם לביצוע מבחני הקבלה 2.2
וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו להחזרת מצב , הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו 

 .ולקדמות האצטדיון העירוני

של המתקנים בהיקף הקבלן מתחייב לערוך הדרכה מלאה לנציגי העירייה בתקופת ההרצה  2.10
ף אחר שיאושר בכתב או בהיק (שעות לפחות בכל יום 2)ימי הדרכה מלאים  שנישלא יפחת מ

 .י המנהל"ע

ימים לפני מועד ההדרכה  14הקבלן מתחייב להגיש את תכנית ההדרכה לאישור המנהל לפחות  2.11
 .המתוכנן

הדרכה תפעולית בתוכנת ניהול התוכן וניהול התוכן , ההדרכה תכלול הן הדרכה טכנית מלאה 2.12
אצטדיון ההדרכה תבוצע ב .הטיפול בהןניטור תקלות ו, נוהלי תפעול ועבודה, המוצג על המסך

ירייה במהלך ההדרכה ובסיומה יימסר לנציגי הע. י המנהל"העירוני או במקום אחר שיקבע ע
 .ההדרכה שהועברה את דברולמנהל מסמך המרכז ומפרט 

תעודת : "להלן)יאשר המנהל את קבלת המתקן , לשביעות רצון המנהל, בתום תקופת ההרצה 2.13
, זה חוזהת הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי משחרר א מתן תעודת השלמה אינו ,"(השלמה

 .לרבות מתן אחריות
 

 ניהול תוכן .10

חודשים ממועד מתן  12הקבלן מתחייב לתת לעירייה שירותי ניהול תוכן במשך תקופה של  10.1
 (. "תקופת ניהול התוכן": להלן)תעודת השלמה 

ידרש לרשת האינטרנט קישור ככל שי, יכללו ניהול ועדכון תכנים –שירותי ניהול התוכן  10.2
תפעול כל יכולות תוכנת , וקליטת מידע מהרשת אל מערכת ניהול התוכן והצגתם על המסך

או המרה של סרטונים שהוכנו /או עריכה ו/שירותי הפקה ו, ניהול התוכן על פי צרכי העירייה
כול ללא וה, לצורך הצגתם על המסך באופן תקין, ובין על ידי העירייה -בין אם על ידי הקבלן 

 . כל תשלום נוסף מעבר למחיר שבהצעת הקבלן במכרז

, סרטונים 50הקבלן מתחייב כי בתקופת ניהול התוכן ייתן לעירייה שירותי הפקה של עד  10.3
. ללא תשלום נוסף מעבר למחיר שבהצעת הקבלן במכרז, שניות לכל סרטון 15-10באורך של 

 . נים יסופקו על ידי העירייהמובהר כי המידע וחומרי הגלם הנדרשים להכנת הסרטו
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, ללא הגבלה בזמן, בסמוך ולפני סיום תקופת ניהול התוכן יעביר הקבלן לעירייה רישיון 10.4
לשימוש בתוכנת הניהול וכן ייתן הדרכה נוספת לנציגי העירייה באופן התפעול והשימוש 

 .בתוכנת הניהול כך שאלו ישלטו באופן עצמאי בתפעולה השוטף
 

 תקופת האחריות מהלךשירותי תחזוקה ב .11

הקבלן מתחייב בזה להיות אחראי ולתת , (לעיל 5.2כהגדרתה בסעיף )תקופת האחריות  ךבמהל 11.1
מועד קבלת תעודת השלמה חודשים מ 36שירותי תחזוקה למתקנים במשך תקופה של 

חודשים ממועד קבלת תעודת ההשלמה  60לתקופה של  LED וביחס לרכיבי הלד ,למתקנים
למען הסר ספק מובהר בזאת כי תקופת התחזוקה ושירותי (. "התחזוקהתקופת ": להלן)

והוא לא , התחזוקה המפורטים בחוזה זה כלולים במסגרת הצעת המחיר של הקבלן למכרז
בתקופת , כאמור, יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין מתן האחריות ושירותי התחזוקה

 .התחזוקה

מסך אחריות מלאה לתקינות , על חשבונו ,רייההקבלן מתחייב כי בתקופת התחזוקה ייתן לעי 11.2
, תחזוקה מונעת, לרבות תחזוקה שוטפת, על כל רכיביהם ומתקניהםהתוצאות ומתקן המסך 

או תיקונם וכל שיידרש כדי להבטיח את /ובכלל זה החלפת רכיבים , כיוונים ותיקון תקלות
הכול , מערכותיהםעל כלל רכיביהם ו מסך התוצאות ומתקן המסךתפקוד מלא ושוטף של 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי . על מתקניו ורכיביו מסך התוצאותבהתאם להוראות יצרן 

, מארז, מחברים, מעטפת, לרבות, האחריות כוללת את כל מרכיבי ורכיבי המתקן והמסך
או במסך /תוכנת ניהול וכל רכיב חשמלי או מכני או אחר הנמצא במתקן ו, מחשב הפעלה
יום מיום  60תוכנת מערכת ההפעלה של המסך לגרסאות מתקדמות תוך  ולרבות שדרוג

 ,אספקה חלפים, הובלה, כמו כן כוללים שירותי התחזוקה את עבודת אנשי המקצוע. הפצתן
ולא ישולם בגינם כל , ב שירותים ופעולות הנדרשים בקשר עם מתן שירותי התחזוקה"וכיו

לפנל יחליף הקבלן  5%מעל  -סלים שרופים הקבלן מתחייב כי במקרה של פיק. תשלום נוסף
 . את הפנל כולו

לרבות החלפת חלקים והובלת , תקופת התחזוקהב םתיקוניהכל ההוצאות והדרישות לביצוע  11.3
 .תחולנה על הקבלן ב"חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו

אשר  ,מכל מין וסוג שהוא, או פריט במתקן/כל רכיב ו, על חשבונו, הקבלן מתחייב להחליף 11.4
 .התקלקל למעלה מפעמיים רצופות ברכיב חדש זהה

 .בוטל 11.5

שעות ממועד קבלת הקריאה לתיקון ולסיים  12תיקון תוך כל הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע  11.6
 מסךבמקרה של תקלה המשביתה את . ריאהשעות ממועד הק 42את ביצוע התיקון תוך 

קריאה לתיקון וישלים את ביצוע שעות ממועד ה 4יחל הקבלן בביצוע התיקון בתוך  התוצאות
משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם . שעות ממועד הקריאה 42התיקון בתוך 

לצורך חישוב השעות לא  .תקין ושוטף, לתפקוד מלא המסךוהכול עד להחזרת , ללא הפסקה
 .ערבי חגו יילקחו בחשבון שבתות וחגים

לאפשר לו או לנציגים מטעמו להיות נוכחים בעת , הקבלן מתחייב לקיים קשר רציף עם המנהל 11.7
 . ביצוע שירותי התחזוקה בפועל

יסתייע , במידה ויידרש. הקבלן מתחייב לתת מענה לכל תקלה באמצעות צוותו המקצועי 11.2
 . יידע את המנהל, ככל שיפנה לייעוץ שכזה. בסיוע של מומחים חיצוניים

 :מפורטות להלןאת הפעולות ה, בין היתר, שירותי התחזוקה יכללו 11.2

 .שאינם תקינים במתקן, מכל מין וסוג שהוא, או פריט/תיקון כל רכיב ו 11.2.1
נו מידית וזאת מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן לתק, החלפה מידית של אביזרים 11.2.2

יעשה שימוש . לתקינות במהירות האפשרית מסך התוצאותעל מנת להחזיר את 
  .בחלקים חדשים וזהים

 :את הפרטים הבאים, בין היתר, ללח למנהל הכו"הגשת דו 11.2.3

 .שעת הקריאה ותאריך הקריאה 11.2.3.1
 .יוזם הקריאה 11.2.3.2

 .סיבת הקריאה 11.2.3.3

 .שעת הגעה למתקן 11.2.3.4

 .רכיבים או מכלולים שהוחלפו 11.2.3.5

  .של המתקן" החזרה לכשירות"ביצוע בדיקות  11.2.3.6
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את , בין היתר, לצורך מתן שירותי התחזוקה מתחייב הקבלן להעמיד מוקד שירות אשר יספק 11.10
 : איםהשירותים הב

מסך התוצאות ומתקן שירותים הדרושים לצורך הפעלת מרכיבי  –שירות טלפוני  11.10.1
מעקב אחר תקלות ובעיות בהפעלת המתקן ופתרון הבעיות , בצורה רצופה המסך

שירותי תחזוקה שיבטיחו את הימצאות המתקן במצב עבודה תקין ללא  ,המתעוררות
תמיכה וסיוע . מתקן כאמורכמקובל ביחס ל, החלפת חלקים ותחזוקה מונעת, רבב

 . פרסומילצורך עדכון מידע , לרבות, רכת ההפעלהבתפעול מע
' ובימי ו 17:00-02:00בין השעות ' ה-'בימים א, לפחות , הטלפוני יפעלמוקד השרות  11.10.2

 .ובחגים ומועדים בהתאם למקובל 02:00 - 13:00בין השעות 

עמדו לרשותו טכנאים מיומנים הקבלן מתחייב כי בכל שעות הפעילות של מוקד השירות י 11.11
 24 -אשר יוכלו להיענות לכל קריאה בטווח הזמן של פחות מ , וצוות תפעול מקצועי ומאומן

 .שעות

שנים ממועד קבלת תעודת השלמה ולקיים רמת  6הקבלן מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך  11.12
 .ירות וביעילותבאופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במה, מלאי לכל רכיבי המתקן שסופק

למעבדות שירות  מתוצרי השירותים והעבודותבכל מקרה בו יהיה צורך להעביר לתיקון חלק  11.13
הוצאותיו , על חשבונו, יעשה הדבר על ידי הקבלן, או לכל מקום אחר לשם תיקון, של הקבלן
 . לעיל 11.6כמפורט בסעיף , ובתוך המועדים שנקבעו לביצוע התיקונים ,ואחריותו

אובדן או כל נזק אחר שייגרם לציוד או לכל , יה אחראי לכל הנזקים מכל סוג שהואהקבלן יה 11.14
 .הימצאות שם והובלתו חזרה, חלק ממנו בעת הובלתו לספק

ותי התחזוקה חלקי החילוף וכל הדרוש למתן שיר, מכשירי העזר, הכלים, האביזרים, כל הציוד 11.15
 .על חשבונוו יסופקו על ידי הקבלן

אחרי השלמת התיקונים יחזיר . מגרימת הפרעות ואי נוחות, ת האפשרבמיד, הקבלן יימנע 11.16
הקבלן לקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או 

 . מבצוע התיקונים, במישרין או בעקיפין, שנפגעו

צע את תהיה העירייה רשאית לב, ן אחריות ותיקוניםלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניילא ימ 11.17
והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל , תיקון הליקויים על ידי קבלן אחר

 . יהיו כאלהככל ו, ד"לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו, ההוצאות
 
 
 

 
 שינויים .12

 
, גודלן, סוגן, איכותן, סגנונן, לרבות שינוי צורתן, המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי 12.1

או מיקומן של העבודות או של כל חלק מהן והקבלן מתחייב /מיתארן מימדיהן ו ,גובהן, כמותן
 . למלא אחר הוראותיו

אחוז שהוא או /המזמין רשאי להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי כתב הכמויות בכל שיעור 12.2
לבטל או להוסיף עבודות והקבלן מתחייב , לבטל כליל כמויות מכל אחד מסעיפי כתב הכמויות

 .הוראותיו על פי מחירי היחידה ללא כל שינוי מן המפורט בחוזה לבצע את

מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה המגדילה את  12.3
או /או המוסיפה עבודות ו/או פרטים קיימים ו/או המגדילה כמויות של עבודות ו/התמורה ו

גזבר : קרי, מורשי החתימה מטעם המזמיןאלא עם נחתמה כדין על ידי , פרטים חדשים
 . העירייה וראש העיר

אלא אם , הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל
או זכות תביעה /או דרישה כספית ו/הקבלן מוותר על כל טענה ו. נחתמה כאמור בסעיף זה לעיל

או מי מטעמו בקשר להוראת /או עובדיו ו/ו או דרישת פיצוי בכל עילה שהיא נגד המזמין/ו
לרבות טענות , הגדלה שלא נחתמה על ידי מורשי החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה

 .בדבר עשיית עושר ולא במשפט מצד המזמין או מי מטעמו
 

        ________________ 
 חתימת הקבלן             
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, ר לעיל על פי מחירי היחידה וסכום החוזהמתחייב לבצע את הוראות המזמין כאמו הקבלן 12.4
 . ללא כל שינוי מן המפורט בחוזה

, אשר יזכה את הקבלן בתוספת תשלום, כי לא יבואו בגדר שינוי, מובהר בזאת במפורש
אשר , או התאמות בקשר לעבודות לתכניות ולמפרטים/או הבהרות ו/השלמת פרטים חסרים ו

 . אשר אינם מהותייםהעבודות ו ניתן באופן סביר לצפותן במהלך ביצוע
 ותינתן לקבלן" פקודת שינויים"לעיל תיקרא  2 -ו 1ק "הוראת המזמין על שינוי העבודות לפי ס 12.5

 .בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל
תבוצע רק לאחר הכנת , גדלת ההיקף הכספי של התקשרות זופקודת שינויים שמשמעותה ה

 .חתימה מטעם המזמין יומורש ה וחתימתו על ידי המנהלזטופס שינוי חו

או לתבוע /לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש ו ביצוע העבודות ודת השינויים הקטנת היקףקכללה פ 12.6
או כל תשלום אחר בגין הקטנת היקף /או דמי נזק ו/או מכל גורם אחר פיצוי ו/מהמזמין ו

ורק לתמורה והקבלן יהיה זכאי אך , ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח, כאמור ביצוע העבודות
אשר נקבעה במחירי היחידה שבכתב הכמויות לגבי אותו חלק מהעבודות ומכתב הכמויות 

 .שבוצע על ידו בפועל
, העבודותדרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע יאשר הקבלן י םייהשינו 12.7

בלן סבור כי היה הק. כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקובה בחוזה
יהא הוא רשאי , תוך תקופת הביצועביצוע העבודות לא יסיים את , כתוצאה מביצוע השינויים

יום מהמועד בו ניתנה לקבלן פקודת השינויים  20תוך וזאת , בכתב ולבקש ארכהנהל לפנות למ
 .בגינה ברצונו לבקש ארכה

 ביצוע העבודותמצום היקף או צ/ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו 12.2
לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת  נהלרשאי המ, שעל הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה

תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת נהל קביעת המ. הנקובה בחוזההעבודות ביצוע 
 .לערעור

 
 הערכת שינויים .13

 
חירי היחידות הנקובים בכתב ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי מ 13.1

 –לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי . הכמויות
ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של  2ק "ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בס

 .השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי

יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים  13.2
בהעדר . הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים

 –מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים 
ורות במהד" מחירון דקל"מהמחיר הנקוב ב 20%–כסך השווה ל יקבע ערכו של השינוי

או /ללא תוספת בגין עבודות בהיקף קטן ו, העדכניות המתאימות לתקופת ביצוע השינויים
 .לפי בחירת המזמין, או כל תוספת אחרת/תוספת התייקרות ו

סעיפים מתאימים לקביעת מחירי היחידה שבהוראת " דקל"לדעת המזמין במחירון , לא נמצאו 13.3
מין לפי ערך העבודה והחומרים שהושקעו יקבע ערכם על ידי המז, השינויים כנקוב לעיל

בביצוע השינויים על פי הצגת חשבוניות מס של קניית החומרים ובתוספת שתקבע על ידי 
אך לא תעלה , "דקל"המזמין בהתאם להנחיות הכלליות לקביעת אחוזי קבלן ראשי במחירון 

אות הכלליות וזאת כתמורה שלמה ומלאה בעבור כל ההוצ, מערך העבודה והחומרים 10%על 
בקביעת ערך . מימון ורווח, תקורה, הוצאות אתר, לרבות הוצאות ניהול העבודה, של הקבלן

על , בביצוע השינויים העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו על ידי הקבלן בפועל
ובלבד שלדעת , ביומני העבודה ובהעדר רישומים אלה לפי מיטב שיפוטו מנהלסמך רישומי ה

קביעת המזמין תהא על פי שיקול דעתו הבלעדי ותהא . התבצעה העבודה בצורה יעילה נהלהמ
 .סופית

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת  13.4
יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה  –שכר החוזה 

, מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור יום 30עברו . כאמור
 . רואים אותו אילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה

 עבודותבאם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע ה, למרות האמור לעיל 13.5
ים שנתגלו לקבלן או מתנא/או שימוש בחומרים לקויים ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/ו

או /העבודות ואו לייעל את ביצוע /כדי לשמר ו מנהלאו הדרושים לדעת ה/ו במקום העבודות
 . יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי, שינויים שאינם מהותיים
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כי בכל מקרה בו יבצע הקבלן שינויים ותוספות מעבר לעבודות המפורטות , מובהר בזאת 13.6
הרי ששינויים , נהלוזאת ללא קבלת פקודת שינויים מהמזמין או המ, זה ונספחיו בחוזה

כמו כן בכל מקרה בו ביצע הקבלן עבודה חריגה . ותוספות אלה לא יזכו את הקבלן בכל תמורה
לא יזכה הקבלן לתשלום נוסף בגין החריגה אלא אם קיבל אישור , מעבר לקבוע בחוזה זה

 .כאמור לעיל מראש ובכתב לחריגה מהמזמין
 

 פיצויים מוסכמים בגין איחורים .14

ן או שלב משלבי ביצוע אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות 14.1
ישלם הקבלן , בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי תנאי החוזה, תוך התקופה שנקבעה בחוזה

כפיצויים ן כל שבוע איחור בגי₪  1,500מוסכמים וקבועים מראש בסך של  כפיצוייםלמזמין 
סכום זה יהיה צמוד למדד . ותמוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת העבוד

ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין , מיום הגשת הצעת הקבלן הבניהתשומות 
ים חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמ .החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל

או סעד אחרים של המזמין על פי יתר הוראות החוזה על נספחיו ועל פי /הינה בנוסף לכל זכות ו
 .הוראות כל דין

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  1ק "המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס 14.2
, וייםתשלום הפיצ. לרבות באמצעות חילוט ערבויות, עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל 
 . התחייבות אחרת לפי החוזה

 
 התמורה .15

 
בגין ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו ישלם המזמין לקבלן את שכר החוזה  15.1

 17%מ בשיעור "כולל מע( ח"ש___________ ______)₪ ______________  בסכום של
  (."התמורה": להלן). כמפורט בכתב הכמויות המצורף להסכם זה, ("שכר החוזה": להלן)

 .מ תשתנה התמורה בהתאמה"היה וישתנה שיעור המע

אך בפועל ישולם למזמין שכר חוזה , שכר החוזה מבוסס על מחירי ואומדני כתב הכמויות 15.2
 .לא תעלה על שכר החוזה הנקוב לעילבהתבסס על הכמויות שבוצעו בפועל ובלבד שהתמורה 

, השירותיםוכוללת את כל , קבועה ומוחלטת, הינה סופית 1ק "הקבועה בס התמורה 15.3
כולל שירות וציוד בתקופת , מכל מין וסוג שהוא, בין מיוחדות ובין כלליות, ההוצאות
 הסכם זה על פי תנאי יםוכל פעולות אחרות הכרוכות במתן השירות חודשים 36של  האחריות

וכי מלבד תשלומים בגין ביצוע כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק  בשלמות ומהווים הליךהו
לא יהיה  הקבלן בהתאם לפקודות שינויים מאושרות בהתאם להוראות הסכם זהשינויים 

ל מניחה את "מצהיר כי התמורה הנ קבלןהו זכאי להפרשי הצמדה או לכל סכום נוסף אחר
 .זה הסכםפי לכל התחייבויותיו על , דעתו ומהווה תמורה הוגנת

ל לרבות "כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנקבועה לעיל מוסכם בזאת כי התמורה ה 15.4
והספק ' חלקי חילוף בתקופת האחריות וכד, התקנה והרכבה, הובלה ואספקה, שכר עובדים

 . ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זולא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין 

גם אם לצורך ביצוע  ת העירייהבזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מא מובהר 15.5
בצע או ל/ו להעסיק עובדים במשמרות נוספות ומחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד א

 .או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא מסך תוצאותה של שירככל 

ולא , טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה, הספק לא יהא זכאי לשום זכות 15.6
או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע /או תביעות לזכויות כלשהן ו/תהיינה לו כל טענות ו

 .ורשות בהסכם זהמפ
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 תשלומי ביניים .16
בגין העבודות  חשבון למנהלגיש יהיה רשאי הקבלן לה, לכל חודש קלנדרי 15-אחת לחודש עד ל 16.1

 . אשר בוצעו על ידו עד לתום החודש הקלנדרי הקודם למועד הגשת החשבון
 .ידחה תשלום החשבון, איחור בהגשת החשבון עד התאריך שנקבע 16.2

בון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד יבדוק את החש המנהל 16.3
 .ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המנהל ויועברו לאישור המזמין, אליו מתייחס החשבון

י "שיקבעו ע)סכומים  יופחתו, לעיל 3ק "כאמור בס, מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המזמין 16.4
 י הקבלן לאחר התקנתו וכן יופחתו"ות עלהבטחת ביצוע הרצה של מסך התוצא( המנהל

כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום מקדמות ו
יום מתום  45והיתרה תשולם לקבלן בתום , המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל

 . המנהל והועבר למזמיןאושר החשבון לתשלום על ידי החודש בו 

י אותו גורם "הרי שעיכוב בהעברת הכספים ע, בודות ממומנות על ידי גורם שלישיהיו הע 16.5
ימי עסקים ממועד  10 –לעיל עד ל  4ק "שלישי למזמין ידחה את מועדי התשלום הקבועים בס

 .העברת הכספים על ידי הגורם השלישי לידי המזמין

, ע בתוקף בידי המזמיןביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בקיומה של ערבות ביצו 16.6
 .כדרישות הסכם זה לעיל

או /אין בהם משום הסכמת המזמין ו, אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה 16.7
מי מטעמו לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של 

 .מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים

חישובי כמויות , בצירוף דפי מדידה, דהיינו, י יוגש במתכונת של חשבון סופיכל חשבון חלק 16.2
 (. במידה ויהיו)וחריגים 

, (חלקי או סופי)הגשת חשבון במתכונת האמורה תהווה תנאי להגשת כל חשבון על ידי הקבלן 
 .בדיקתו ואישורו

 
 סילוק שכר החוזה .17

 
בגין  סופילנציג העירייה חשבון  על ידי העירייה יגיש הספק תעודת השלמהקבלת  במעמד 17.1

 .העבודות והשירותים שסופקו על ידו

יום ממועד אישורו על ידי  45ישולם תוך , כפי שאושר על ידי נציג העירייה, החשבון 17.1.1
וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור , נציג העירייה

 .י הוראות כל דין"או עפ/בהסכם זה ו

, אם נדרש לכך, שביצע רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחרהספק לא יהא  17.1.2
ובתנאי  י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה"אשר נדרשו ע, את כל התיקונים

 .72'ג שהקבלן יחתום על כתב ויתור בנוסח המצורף להסכם זה כנספח

בנוסח המצורף  טיבערבות במקביל להגשת החשבון הסופי יגיש הספק לעירייה  17.1.3
 .פ הסכם זה"לחוזה זה מלאים וחתומים כנדרש ע 70'גספח כנ

עד , יעוכב ללא כל חבות, או חלקי חשבונות לא מאושרים/תשלום בגין חשבונות ו 17.1.4
 .י נציג העירייה"לבירורם  הסופי ואישורם לתשלום ע

ואישור לעיל רק לאחר השלמת כל האישורים המפורטים לתשלום ר אושחשבון הסופי יה 17.2
 .הפרויקטלסיום  מזמיןה

לקבלן להשלים את המסמכים  יהיה המנהל רשאי לאפשר, לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים 17.3
 .החסרים או שיחזיר לו את החשבון להשלמה

 .תאריך קבלת החשבון הסופי לבדיקה יהיה התאריך שבו יושלמו כל המסמכים החסרים 17.4
, רשאי המנהל, תיום מיום השלמת העבודו 30לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  17.5

משכר . לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה, לאחר הודעה בכתב לקבלן
מהן  12%בתוספת של , ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, החוזה שיקבע כאמור

יום מתום החודש בו  45היתרה תשולם לקבלן לא יאוחר מתום  . כתמורה להוצאות משרדיות
 .אשר נערך על ידי המנהל למזמין כאמור, בון הסופיהוגש החש

 .הינו סופי, ככל שאושר על ידי המזמין, ק זה"שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בס
בהוספת או בהפחתת ערכו , בהתאם לקבוע בהסכםשכר החוזה ייקבע סופית על ידי המזמין  17.6

 .אות הסכם זהשל כל שינוי לפי פקודת שינויים חתומה כדין ובהתאם להור
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וכן כל סכום אחר , משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לאמור לעיל 17.7
ובניכוי כל סכום  המגיע , אם שולם, ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה

פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה -פי החוזה או על-למזמין מהקבלן על
 .אחרת

או את התמורה /וצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף ההתקשרות ומ 17.2
י מורשי "אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע, יהא חסר תוקף, בגינם מעבר לקבוע בהסכם זה

או /ראש העיר וגזבר העירייה והספק לא יהיה זכאי לתשלום ו –קרי , החתימה מטעם העירייה
ה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח פיצוי כלשהו בגין הגדל

 .אותה הזמנה
 

    ______________ 
  ספקחתימת ה                           

 
 ספקספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל 17.2

 .ומועדיהם
 

 ערבות ביצוע .12

 י הספק"ע מסך תוצאותהלרבות אספקת , ק על פי חוזה זהספשל הלהבטחת התחייבויותיו  12.1
עם חתימת , הספק לעירייה ימציא, העירייהי "ע 15.1האמור בסעיף תשלום הוכתנאי לביצוע 

ערוכה על בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע  –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  ,החוזה
בה , ("ערבות הביצוע": להלן) 71'ספח גכנבנוסח המצורף להסכם זה  ,ידי בנק מוכר בישראל

ארבעים וחמישה אלף )₪  45,000בסך תחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה י
מסך  אספקה והתקנתהשלמת מהמועד המשוער ליום  20עד  שתוקפה( מ"כולל מע) (ח"ש
עד לקבלת ביצוע כל הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע  ולאחר לידי העירייה תוצאותה

וזאת לצורך  ב"וכיו הרצה, לרבות היתר בניה (לעיל 2.13כאמור בסעיף ) תעודת ההשלמה
 .הבטחת קיום התחייבויות הספק על פי חוזה זה

ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  את העירייה תהא רשאית לחלט 12.2
 .תיואו אי עמידה בהתחייבויו/הוראות הסכם זה על ידי הספק ו

 ולאחר שהספק עמד לידי העירייה תוצאותהמסך יום ממועד אספקה והתקנת  20עם תום  12.3
 .ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה, ביצועתוחזר לספק ערבות ה זה חיוביו לפי הסכםב

 

 (טיבערבות ) ערבות לתקופת האחריות .12

כתנאי , אחריותופת הבמשך תק, במלואן ובמועדן הספקלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של  12.1
ערבות  אחריותבתחילת תקופת ה הולפקודת עירייהל ספקימציא ה, לקבלת תעודת השלמה

תוקף . 70'בנספח גאוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים , בנקאית צמודה
 "(.טיבערבות : "להלן) יום מהיום האחרון בתקופת האחריות 20עד הערבות יהיה 

 .(מ"כולל מע)מערך התמורה הסופית  2.5%יהא בשיעור של  יבטסכומה של ערבות  12.2

 .וכתנאי לתחילתה אחריותתחילת תקופת העם  עירייהתומצא ל טיבערבות  12.3

 .כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה. תהיה צמודה למדד ערבות טיב 12.4
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 או המחאתו הסבת ההסכם .20
 

 
וכן אין הוא רשאי , או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק ממנו/ו רשאי להסבספק אין ה 20.1

להעביר להמחות או למסור או למשכן או לשעבד לאחר כל זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו 
 .אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, לפי החוזה

של  או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית/סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו  
 .החוזה

כולן או , רשאי למסור לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוען של העבודות ספקאין ה 20.2
המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו . אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, מקצתן

ל כ. או להסכים בתנאים שימצא לנכון, כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו
 .או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין/הסבה ו

 ספקלהעסקת קבלן משנה מטעם הבהתאם לאמור לעיל בסעיף זה , נתן המזמין את הסכמתו 20.3
ספק אין ההסכמה האמורה פוטרת את ה, העבודות או גורם אחר בביצוע חלק כלשהו של/ו

ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של  ספקוה, מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה
 .כוחם ועובדיהם-באי, מבצעי העבודות

קבלן רשום לפי  או רישיון על פי כל דין ובנוסף הינו/הינו בעל הסמכה ו כי, מצהיר בזה ספקה         
בענף ובסיווג הנדרשים לשם , 1262 - ט"תשכ, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

אלא ,  והוא מתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי מהעבודות, ביצוע העבודות
בסיווג קבלן רשום או רישיון על פי כל דין וכן הינו /הינו בעל הסמכה ו אם אותו קבלן משנה

ל "מתחייב להחתים את קבלני המשנה הנ ספקה .בהתאם להוראות החוק האמורהרלבנטי ו
 . להסכם זה 11/'נספח געל כתב התחייבות והצהרה המצורף כ

  או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של /סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו  
 .החוזה                     

 
הגדלת הון , בין באמצעות העברת מניות ספקב( ישירה או עקיפה)שינוי בבעלות או בשליטה  20.4

, ין סעיף זהיתחשב כהעברת זכויות לענ או בכל דרך אחרת/או הקצאת מניות ו/מניות ו
 .וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג זה

 
 
 
 

 שמירת זכויות .21

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי במועד קבלת תעודת ההשלמה תעבורנה זכויות הבעלות  21.1
ניתנות לעירייה , כמו כן. במתקנים שיותקנו על ידי הקבלן על פי הוראות חוזה זה לעירייה

 .ביחס לכל התוכנות והמערכות הכלולות במתקנים, לא מוגבלות בזמן, ות שימושזכוי

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין ולא יהיה בהתקשרות העירייה עימו בחוזה זה פגיעה בכל  21.2
וכי לא הוגשה תביעה , זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, זכויות יוצרים

משום  או במסך התוצאות/ווכי לא יהיה בפרסומים שיוצבו על כלשהי נגדו על הפרת זכויות 
היה והעירייה . או זכות אחרת כלשהי של צד ג/זכויות פטנטים ו, הפרה של זכויות יוצרים

זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו , תיתבע בשל פגיעה בכל זכויות יוצרים
נזק או סכום שתחויב  רייה עבור כל הוצאהבשל התקשרותה בחוזה זה ישפה הקבלן את העי

 . לשלם בשל כך
 

 אחריות וביטוח .22
 

או /ליקוי ו, חבלה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, יהא אחראי אחריות מלאה ספקה 22.1
או לכל אדם אחר /או למי שבא מטעמה ו/או שלוחיה ו/או לעובדיה ו/שייגרמו לעירייה ו, נזק

של רשלני או מחדל /בשל כל מעשה ו, או לרכוש/לגוף ו, ספקכלשהו לרבות עובדי ושלוחי ה
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במישרין או , ובכל הנובע, או כל מי שבא מטעמם בקשר/או שלוחיו ו/או עובדיו ו/ו ספקה
כל לרבות  על פי הסכם זה ספקביצוע התחייבויות המ או/ו מסך תוצאותאספקת המ, בעקיפין

 .השירותים הניתנים על ידו בתקופת האחריות
 

בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור , או את הניזוק לפי המקרה/יפצה את העירייה ו ספקה 22.2
שלוחיה וכל מי שבא , עובדיה, משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ספקה. לעיל 22.1בסעיף 

, לעיל 22.1 או נזק הנזכרים בסעיף/חבלה ליקוי ו, מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה
 .בכל עילה שהיא

 
מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין  ספקה 22.3

וכן בגין , לעיל 22.1-ו 22.2על פי האמור בסעיפים  ספקפגיעה או נזק להם אחראי ה, אובדן
ובלבד שהעירייה , הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור

 או דרישה בגין האמור בסעיפים/קדם אודות קבלת כל תביעה ובה ספקמתחייבת להודיע ל
 . להתגונן מפניה ספקלעיל ולאפשר ל 22.1-ו 22.2

 
נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או , היה אחראי כלפי העירייה לאבדןי ולבד ספקה 22.4

ואביזרים או ציוד /או למערכותי ו/מסך הענק  ואו /וו או על ידי מי מטעמ/ו ושהובא על יד
י העירייה באמצעות נציגה הרשמי ולשביעות רצונה "או קבלתם ע/נלווים עד לסיום אספקתם ו

 .המלא של העירייה
 

ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו על פי חוזה , להבטחת התחייבויות הספק על פי חוזה זה 22.5
על , נת להגן על עצמועל מ, יערוך הספק בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, זה או לפי כל דין

ביטוחים בקשר לכל התחייבויות הספק בגבולות אחריות , העירייהכל אדם בשירותו וכן על 
במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד , וזאת על חשבונו, סבירים ובתנאי הכיסוי המקובלים

. ביחד ולחוד עירייההמוטבים בפוליסות יהיו הספק וה ,חבות שבדיןעלולות לחול עליו 
 .להלןאישור ביטוחים  – 71'נספח גחים שיערכו יהיו לפחות הביטוחים המפורטים בהביטו

 
עם חתימת ההסכם הספק ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי  22.6

 פעםומידי , חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל
 – 71'גנספח עם שיפוג תוקפו של אישור הביטוחים בכל פבמשך כל זמן חלותו של הסכם זה 

המצאת טופס האישור . וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה, אישור ביטוחים
 .מהווה תנאי מהותי בהסכם, על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הספק

 
 
 
 
 

 
 הפרות וסעדים .23

 
הינם  24.6 -ו 23, 22, 21, 20, 12, 12, 14, 11, 10 ,2, 2 ,6 ,5מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  23.1

 .תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה

יחשב הדבר כהפרה , הסתלק מביצוע חוזה זה ספקהוכח להנחת דעתה של העירייה כי ה 23.2
 .יסודית של הסכם זה

יחשב , ואלה לא תוקנו מסך תוצאותלו באות בכתב על ליקויים שנתגשתי התר ספקניתנו ל 23.3
 .הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה

תזכה , או הסכם זה/מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו 23.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים  3 - 1ק "כל אחת מן ההפרות המפורטות בס

 .כשהם צמודים למדד, (ח"ש אלף ארבעים וחמישה)₪  45,000מראש בסך 
 

י "לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ 12.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  23.5
מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם , י כל דין"הסכם זה או עפ
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 1,500אש בסך תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מר ספקזה בדבר אופן התנהגות ה
 . ח לכל הפרה"ש

 

הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את  מוסכם בין הצדדים כי האירועים 23.6
העירייה בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין 

 :או הסכם זה/ו

פועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה ל 23.6.1
והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין , כולם או חלקם, ספקה

 .ימים ממועד ביצועם 21תוך 

או נתקבלה על ידו החלטה על , כולם או חלקם, ספקניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 23.6.2
וא הגיע או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שה, פירוק מרצון

או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או , או חלקם, לפשרה או סידור עם נושיו כולם
 .1222 –ט "לחוק החברות התשנ 350סעיף י "פשרה למען הסדר איתם עפ

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  ספקכי ה, להנחת דעתה, יש בידי העירייה הוכחות 23.6.3
 .ה או ביצועומענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם ז, שוחד

, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 23.6.4
לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי  ספקאו שה

 .להשפיע על ההתקשרות עימה
 

 שונות .24
 

ייה יחסי לבין העיר ספקמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי ה 24.1
, לפי הסכם זה ספקבכל צורה בקיום התחייבויות ה ספקמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור ה-עובד

 .בלבד ספקיראוהו לכל דבר ועניין כעובד של ה
 

, או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה/או מס שיגיעו ממנו ו/ישלם כל תשלום ו ספקה 24.2
 .רנות וביטוחיםק, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מ"לרבות תשלומי מע

 
מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים  24.3

הסכמים , מצגים, הצהרות, פרסומים, במלואו וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות
קודם , אם נעשו, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, בכתב או בעל פה, והתחייבויות

 . לחתימתו
 

ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב כל  24.4
יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא  ספקה. ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה

 . נעשה בדרך האמורה
 

לא ייחשב הויתור כויתור על , ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה 24.5
ארכה או הנחה , כל ויתור. ל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זהכ

 .אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד, מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף
 

ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך בויותיו לפי הסכם זה ביצוע מחוילא יאט את קצב  ספקה 24.6
 .דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועםעל אף חילוקי  ביצוע התחייבויותיו

 
כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא  24.7

ימי עסקים מתאריך  3י הנמען בתום "כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע. להסכם זה
 .אישור משגור בכפוף לקיומו של, המשלוח בדואר רשום או במועד משלוחו בפקס

מו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי העירייה מצהירה כי נתקיי 24.2
 .2714בסעיף תקציבי וכי הוא מתוקצב , כל דין

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  24.2
או ממתן /זה וו הנובעים מהסכם א/הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו

 .השירותים
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 _________________    _______________ 
 ספקה      העירייה 

 
 .מ"החהסכם זה מאושר לחתימת העירייה על ידי 

 .כדין 22/2017 מכרז פומבילהסכם קדם 
 .ההסכם עומד בדרישות הדין

 
______________ _______________ 

 חתימה         תאריך     
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 72'נספח ג
 

 הטכנימפרט  ה
 

 אספקה והתקנה מסך תוצאות באצטדיון העירוני עכו
 7102/12מכרז פומבי 

 מפרט טכני

 כללי
 .לפחות ר"מ 40עיריית עכו מבקשת להקים מסך תוצאות לאצטדיון העירוני בגודל של  .1

 .ות מכניותהגנה מפני מים ופגיע, המסך יותאם לתנאי הסביבה .2

שליטה ובקרה על שמות , ותאפשר תצוגה  FIFAמערכת ניהול תוכן תהיה לפי דרישות  .3
 .שידורים חוזרים והקרנת פרסומות, עברות, זמנים, תוצאה, הקבוצות

 .מערכת ניהול תוכן תחובר למערכת הכריזה של האצטדיון .4

והתוכנה הכל  ציוד החומרה, העבודה כוללת את כל ממשקי החיבור בין רכיבי המערכת .5
 .קומפלט

 . יש להעביר את שמות המתכננים כולל רישיונות לפני התחלת התכנון .6

 קונסטרוקציה וביסוס
 י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך "עמוד הנשיאה והקונסטרוקציה יתבצע ע, תכנון הביסוס

 .י המזמין"ובעל ניסיון קודם ויהיה על חשבון הקבלן הזוכה ויאושר ע

 חיפוי . י תוכנית ומפרט שיתקבל ממהנדס הקונסטרוקציה"מסך עפ ביצוע קונסטרוקציית
אלומיניום בגוון לפי אישור המזמין / בלוחות לוקובונד ( חלק אחורי)קונסטרוקציית מסך 
 .לקבלת מראה אחיד

 חיווט תקשורת, ג הקונסטרוקציה כולל חיווט חשמל ליחידות המסכים"התקנת המסכים ע ,
 .ונטות יניקה, לנידוף חום מערכת אוורור והפעלההגדרות 

 כלי חפירה וכו, העבודה כוללת את כל הנדרש לביצוע מושלם כולל מנוף. 

 יםיממירים אופט
 

For single mode fiber, Max distance 20000 M. 

RJ45 to single mode. 

Specil for LED screen link. 

 

size:  167*110*30mm 

Power: 110V-230V, 50/60Hz 

Data Interface: Rj45 for network cable; SC mode optical connector 

Singlemode Transmission: 20KM ( 9-125 fiber for 10Km, 5-125 fiber for 20Km) 

Wave-Length:  1310nm 

Optical-power: -6db~-8db 
 

 מסך 10 מ"מ בגודל 40 מ"ר
Unit Value  

 CREE 
 

Model 
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mm 10 Pixel pitch 

 RGB  Led model 

nit 8,500 Brightness 

mm 960 X 960 X 160 Panel dimensions (W x H x D) 

 Steel Panel material 

Parameter RGB Pixel Configuration 

 160 X 160 Module dimensions (W x H) 

pixels 161 X 160 Pixel matrix per panel 

pixels / sq.m. 110111 Pixel density 

Hz 1,200 Refresh rate 

level 26720 Gray scale per color 

 19 trillion Colors 

deg. 120/120 Viewing angel (H/V) 

 IP65 Front IP54 Back IP rating 

W/sq.m. 1,400/350 Power consumption 
(max/avg) 

V 110 ~ 240 Input voltage (AC) 

C -30 ~ +60 Operating temperature  

 10% ~ 90% Operating humidity 

 AV, S-Video, VGA, DVI, 
HDMI, SDI, DP 

Source compatibility (with 
video processor) 

hours 100,000  Led display life-span 

 2,000/1 Contrast ratio 

 
 ערוצים 2מיקסר 

  

Video Format 

Video: NTSC or PAL (ITU601) PC-RGB: 640 x 480/120 Hz, 800 x 600/120 Hz, 832 x 624/75 

Hz,  

1024 x 768/80 Hz, 1152 x 864/80 Hz, 1152 x 870/75 Hz, 

1280 x 1024/75 Hz, 1600 x 1200/60 Hz (RGB VH: positive/negative logic) 

* VESA DMT Version 1.0 Revision 10 conform. 

* The refresh rate is the maximum value of each resolution. 

Video Sampling Rate 

Video: 4:2:2 (Y:B-Y:R-Y), 8-bit, 13.5 MHz 

Frame Synchronizer 

2 systems 



  /127102מכרז פומבי 
 אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני 

 

36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Level and Impedance 

Video (composite): 1.0 Vp-p, 75 ohms 

S-video: <Luminance signal> 1.0 Vp-p, 75 ohms 

<Chrominance signal> 0.286 Vp-p, 

75 ohms (NTSC) / 0.3 Vp-p, 

75 ohms (PAL) 

PC-RGB: 0.7 Vp-p, 75 ohms (H, V: 5 V TTL) 

Output Level and Impedance 

Video (composite): 1.0 Vp-p, 75 ohms 

S-video: <Luminance signal> 0 Vp-p, 75 ohms 

<Chrominance signal> 0.286 Vp-p, 

75 ohms (NTSC) / 0.3 Vp-p, 

75 ohms (PAL) 

Connectors 

Input 

Video (composite): BNC type x 7 (Ch 1 - 7) 

S-video: 4-pin mini DIN type x 4 (Ch 5 - 8) 

PC-RGB: D-SUB 15pin Shrink Type x 2 (Ch8: PC1 / PC2) 

* Inputs 5 - 8; however if S-video is simultaneously input to 5-8, 

S-video takes priority 

Output 

Video (composite): BNC type x 2, S-video: 4-pin mini DIN type x 1 

Preview Output 

Video (composite): BNC type x 1 (OSD Menu) 

Monitor Output 

Video (composite): BNC type x 8 (Ch 1 - 8) 

Remote Control Interfaces 

MIDI IN: 5-pin DIN type x 1, 

MIDI OUT/THRU: 5-pin DIN type x 1 

Transition effects (more than 200 types) 

Mix (Dissolve, Non-Additive Mix : NAM, Full-Additive Mix : FAM), 

Wipe (Hard edge wipe, Soft edge wipe), 

Key, Slide, Stretch, User Transition 

Video effects 

Still, Strobe, Afterimage, Feedback, Shake, Negative, Colorize, 

Find Edge, Silhouette, Mono Color, Emboss, Posterize, Color Pass, 

Luminance key, Chroma key, Flip, Multi, Mirror, Picture-in-picture 

Power Supply 

DC 9 V (AC Adaptor: Roland PSB-1U) 

Current Draw 

2 A (Preliminary, AC Adaptor PSB-1U 0.4A) 

Accessories 

AC Adaptor, Power Cord, BNC to RCA video adapter x 4, 

mount screw for Video fader x 4, Owner's Manual 
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 מעבד וידאו צבעוני למסכי לד

 

 
 

 מחשב נייד
DELL Manufacturer 

Dell Vostro 2520 VM-RD33-6714 Model 
Motherboard 

Intel ® Mobile HM77 Express chipset motherboard 
Processor 

Intel Core i7-7920HQ processor with Intel HD Graphics processor 
Memory 

4096MB (1 Dimm, 1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel Volume 
Up to 8GB DDR3 SDRAM maximum memory capacity – 16GB 
Deals 

500GB Serial ATA (5400RPM) Hard Drive Size – 3TB SSD 
Drives 

Optical Drive: 8x DVD + /-RW Optical Drive DVD Multi Burner 
Expansion Slots 

3-in-1 Card Reader Secure Digital 
Screen 

Display: 15.6in High Definition (1366X768), antiglare type 
Integrated 1.0 MP HD camera with digital microphone Camera 
Communication 

Integrated Wired: 10/100 Ethernet network card network 
Dell Wireless 1703 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0 + LE Bluetooth 
Dell Wireless 1703 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0 + LE Wireless 
Graphics 

Intel HD Graphics 3000 integrated graphics card 
Sound 

2 Speakers (2x2W) speakers 
Ports 

(2) USB 3.0 (2) USB 2.0 USB 
HDMI HDMI 
Operating system 

Free Dos - Ubuntu Edition version 12.04 Operating System 

1.Digital Video Decoder 

2.Video Decoder Adjustments (NTSC, PAL) Brightness, Contrast, Hue,Saturation 

3.Adaptive 2/4-line Comb filter for Two Dimensional Chrominance/Luminance Separation 

4.State-of-the-art Motion-Adaptive Deinterlace Processor 

5.Intelligent Edge Deinterlacing 

6.Digital Color/Luminance Transient Improvement (DCTI/DLTI) 

7.Advanced 4×4 Pixels Interpolation Scaling Algorithm 

8.Advanced 4-symbol LUT for H and V Enlargement Scaler 

9.Independent H and V Scaling Ratios 

10.10-bit Processing 

11.User-defined Gamma Value from 0.4 to 3.99 

12.8 levels Output Brightness Selection 

13.User-defined LED Window Size and Location by Front Panel Button setup 

14. 

1 of 8 Sources Directly Selected by Front Panel Button,includes: 

1 x DVI 1 x VGA 

4 x CVBS 1 x Y/C 

1 x YPbPr 

15.Audio Sync Switch 

16.Seamless Switch 

17.Switch Input Source,Change Brightness automatically by Timing Control Plan 

18.LED Transmission Card Built-in ability 

19.Remote Control through TCP/IP Internet Network 

20.24/7 Application 
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 מערכת מיזוג

 .ות במסך ימוזג לפי הנחיות מהנדס מיזוג ובהתאם לאישור המזמיןאזור השיר -

יחידות המיזוג צריכות לתת מענה ראוי לסביבת עבודת המסך ובהתאם לפליטות  -
 .החום של המסך

 .ע"או שוו TADIRANיחידות המיזוג יהיו מבית יצרן ידוע כדוגמת  -

ם לתכנית שתועבר הביצוע יכלול תכנון וביצוע מלא של מערך המיזוג הנדרש ובהתא -
 . לאישור מקדים של המזמין

 .ועל חשבון הקבלן המבצע י מהנדס מיזוג אוויר בלבד"התכנית והתכנון יבוצעו ע
 

 חשמל ותקשורת

מלוח חשמל של היציע המזרחי  16X5 YX2Nעבודות החשמל כוללת פריסה של כבל 
 .ועד ללוח המסך כולל כל המובילים הנדרשים לביצוע מושלם

 .י מהנדס מטעם הקבלן"ל יתוכנן עלוח החשמ
 .י חשמלאי מוסמך לפחות"כל עבודות החשמל יבוצעו ע

העברת סיב אופטי מהמסך למערכת ההפעלה תכלול את כל המובילים וכל הדרוש 
 .להפעלה מושלמת

 
 
 

__________________    
 ספקחתימת ה         
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 ביצוענוסח ערבות  – 71'נספח ג
 
 _________: תאריך          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 

 
 אנו ערבים בזה( "ספקה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 

 ביצועוזאת בקשר ( ח"שאלף  ארבעים וחמישה)₪  45,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
פ "ע 22/2017בהתאם לתנאי מכרז פומבי  לעיריית עכו מסך תוצאות בפועל שלוהתקנה אספקה 

 .______ביום  _____ עיריית עכו לבין הסכם שנחתם בין
 

צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2017 טאוגוסההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל עליכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,סכום הערבות
או לדרוש את הסכום תחילה מאת , לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  פיכםומבלי לטעון כל, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ספקה
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ספקל
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל , ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 .ל"הנ
 

 .ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי חוזר
 

 .ועד בכלל____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_____________ לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהממוחשבת או בתקשורת דרישה בפקסימיליה 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                  
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 נוסח ערבות טיב – 70'נספח ג
 
 _________: תאריך          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו ,35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 

 
 אנו ערבים בזה( "ספקה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 

מסך טיב וזאת בקשר עם ( ח"ש _________)₪  _________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 22/2017נאי מכרז פומבי פ ת"ע המסופקים לעיריית עכו והאחריות שירותי התחזוקהו תוצאותה

 ._______ביום  ______ עיריית עכו לבין ןוחוזה שנחתם בי
 

צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2017 אוגוסטההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל עליכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,תסכום הערבו
או לדרוש את הסכום תחילה מאת , לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  ומבלי לטעון כלפיכם, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ספקה
 .ו כלפיכםבקשר לחיוב כלשה ספקל
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל , ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 .ל"הנ
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל____________  עד  קפהוערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_____________ לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                  
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 תעודת השלמה – 74'נספח ג

 
 
 

 :לכבוד
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 ,.נ.ג.א
 
 

 תעודת השלמה: הנדון 
 
 

הריני מאשר  ,עיריית עכוכם לבין יבינ__________ ביום חוזה שנחתם ל 2.1על פי הוראות סעיף 
כי כל , בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה, בחוזה םכהגדרת הטובין וההרצות, בזה כי העבודות

וכי כל ההדרכות , תעודת הביטוח והערבויות הדרושים נמסרו, כתבי האחריות, המסמכים הטכניים
 . בוצעו עירייההמתאימות והנדרשות לאנשי ה

 
 
 
 
 

 , בכבוד רב       
 
 
 

       __________________ 
 נציג העיריה        
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 כתב ויתור - 72'נספח ג

 
 

 
 
 
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 ,.נ.א.ג
 
 

 כתב ויתור: הנדון
  
 

ה ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתר"ש_______________ הננו מאשרים בזה שהסך של 
סופי ומוחלט עבור ביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה שנכרת בינינו , לסילוק מלא, המגיעה לנו מכם

 . _________________לביניכם ביום 
 

ל קבלנו את התמורה המלאה והסופית לפי החוזה וכי "אנו מצהירים בזה כי עם קבלת הסכום הנ
או כל /כלפיכם ו, ה מין או סוג שהואמאיז, או טענה/אין לנו ולא תהיינה לנו יותר כל תביעה ו

 . או הנובע ממנו/ל ו"בקשר לחוזה הנ, או מטעמכם/הבאים מכוחכם ו
 
 
 
 

 , בכבוד רב       
 
 
 

       __________________ 
 חתימת הקבלן        
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 אישור ביטוחים – 71'נספח ג

 לכבוד
 ( עכו 35ויצמן  ' מרח)  עיריית עכו 

 "(המזמינה"או /ו" המזמין: "להלן) 
 

 ,.נ.ג.א
 

או 7בגין עבודות אספקה ו"(  הקבלן:"להלן)  ___________________אישור על קיום ביטוחים של     : הנדון
או 7ו" השירותים: "להלן)או שירותים נלווים 7עכו והעירוני ב או תחזוקה של לוח תוצאות  באיצטדיון 7הרכבה ו

 (.העבודות:"להלן)___ _____________בקשר עם הסכם   ,"(העבודות"
 

 :מ מצהירים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע________________ מ "אנו הח
 
 המפורט , בקשר עם ביצוע העבודות,  או כללנו בביטוחים קיימים של הקבלן/אנו ערכנו עבור הקבלן ביטוחים ו. 1

 :להלן
 
 

 (__________________ פוליסה מספר) (ביטוח צד שלישי)ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור  .א
 

 : גבול אחריות
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית, תובע

4,000,000  ₪ 
 

או של /על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  והקבלן אחריותו של  :תאור כיסוי
קבלני משנה ועובדיהם וכל אחריותו בגין העובדים הנשלחים על ידו לרבות 

או בקשר עם /אה מהשירותים וכתוצ, הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן
 .השירותים

או בקשר עם מעשה או מחדל /כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו .1 הרחבות נוספות
 .של הקבלן והפועלים מטעמו

 .אחריות צולבת .2

 .כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .3

 .כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה .4

הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו  ציוד מכניככול ויש שימוש ב .5
עבור נזקי גוף  כיסוי  לייכל שאין חובה חוקית , בפקודת התעבורה
 ₪ 2,000,000ל עד סך של "בנהנובעים משימוש 

 .'רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג .6

 
 

 (ח "ש 40,000אינה עולה על . )לכל מקרה ביטוח₪ ______________ סך   :השתתפות עצמית
 

 

 (_________________ פוליסה מספר ) ח חבות מעבידיםביטו .ב
 

 : גבול אחריות
 , תובע

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 עובדיל אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

 .ירותיםשבביצוע ההקבלן המועסקים על ידי  קבלני משנה ולכל, הקבלן
 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן  
 
 (_________________ פוליסה מספר )חבות המוצר  ביטוח . ג
 

 : גבול אחריות
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית, תובע

 
4,000,000  ₪ 

  

 : יסויתאור כ
 

, חוק האחריות למוצרים פגומים או /ו י כל דין"ביטוח חבות המוצר עפ
בקשר לשירותים ולעבודות  נההמזמיולכיסוי אחריות הקבלן , 1220 -ם "תש

 .ואחזקתן השוטפתי מי מטעמו "או ע/וי הקבלן "שבוצעו ע
 

 .חודשים 6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :הרחבה נוספות
או /המוצרים ו או בקשר עם /בגין והמזמינה יטוח מכסה את הב .2

 .מי מטעמוי "או ע/וקבלן ה י "שבוצעו ע העבודות

 .אחריות צולבת    .3
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או מועד התחלת מתן שירותים __________תאריך רטרואקטיבי  .4
 .המוקדם   מביניהם, למזמינה

 (ח "ש 20,000לה על אינה עו. )לכל מקרה ביטוח₪ ______________ סך   :השתתפות עצמית
 

 ב( ____'____________פוליסה מס)     ד ביטוח אחריות מקצועית
 

  
בגין , לרבות בגין עובדיו העוסקים בביצוע העבודות, כיסוי אחריות על פי דין של הקבלן

או נזקים כספיים אחרים שיגרמו בקשר עם ביצוע /או לרכוש ו/או נזק לגוף ו/אובדן ו
או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית בקשר עם העבודות בגין מעשה 

  .ביצוע העבודות כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך
 
 

 :גבולות  אחריות        
 

              

 . מקרה ותקופת ביטוח שנתית, לתובע₪  2,000,000
 

   
 :הרחבות ותנאים מיוחדים    

 
או מחדל של הקבלן /או בקשר עם מעשה ו/בגין ו הפוליסה מכסה את אחריות המזמין.   1

 .והפועלים מטעמו בקשר עם העבודות
 .חודשים 6הפוליסה כוללת תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת .   2 

חריגה מסמכות ( ג)אי יושר עובדים ( ב)תכנון ופיקוח  ( א)הפוליסה מורחבת לכסות .  3
 .בתם לב 

 
ת עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה סכום השתתפו :השתתפות עצמית      

 (.₪  40,000לא יותר מאשר )₪  _______________ מקורית אחת הינו 
 

 .הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל הקבלן בביצוע השירותים עבור המזמין
 

 (.כולל)_________ יך עד תאר___________ כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך  .2

 . ןהמזמי או/הקבלן ו הינו" המבוטח  :לעניין אישור זה .3
 .ל"ועובדים של הנ לרבות כל חברת בת  או /עיריית עכו  ו –לעניין אישור זה " ןהמזמי"
 
 
 
 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים 

 .שגרם לנזק במתכווןלמעט כלפי מי , או התחלוף כלפי המזמין /ביטול זכות השיבוב ו .א

 (.אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי הקבלן)סעיף אחריות צולבת  .ב

 אלא לאחר שנמסור, או לשנות תנאיהן לרעה/או ביוזמתנו ו/הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו .ג
 .או השינוי המבוקש/י מועד הביטול ויום לפחות לפנ 60, במכתב רשום, לקבלן ולמזמין הודעה בכתב

התקפות במועד " ביט"לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות ( למעט אחריות מקצועית)היקף הכיסוי בפוליסות  .ד
הנהוגות בקבוצת כלל ביטוח ובכפוף לשינויים ולהרחבות ולתוספות המפורטות באישור זה , התחלת הביטוח
 .שלהלן 6כמפורט בסעיף 

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ( יש כזה אם)כל סעיף  .4
המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי " ביטוח ראשוני"ל הוא "ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ, ומבטחיו

נו זכות לדרוש ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב על פי סעיף מבלי שתהיה ל, תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין
 .אנו מוותרים על טענה של כפל ביטוח כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, למען הסר ספק. 1221 –א "לחוק חוזה הביטוח התשמ 52

בד שאין ובל, הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה .5
 .בשינוי כאמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות 

  .בהן הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות .6
 
 

                                                                                         _________________________________ 
    טחתאריך                                                                                                               חתימת המב    

 
 _________________:פקס_____________ :טלפון________________ : שם: סוכן הביטוח
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 קבלן משנה -והצהרהכתב התחייבות 

 

מועסק כקבלן משנה על ידי _______________ ז.בעל ת_______________, הנני  .1

 שהינו הקבלן הראשי  _______ .פ.ח./ ז.ת___________, 

או שירותים עבור /לביצוע עבודות ו________  הליך / במסגרת מכרז "( הקבלן הראשי:" להלן) 

 (."העירייה": להלן)עיריית עכו 

 
או כל התקשרות ישירה אחרת ביני ובין / כי אין יחסי עובד מעביד ו, ני מצהיר ומתחייב בזאתהנ .2

וכי הנני מועסק כקבלן משנה על ידי הקבלן הראשי אשר ההתקשרות הינה ישירות מולו , העירייה

 .בלבד

 
לם לי תשו, או השירותים/עבור ביצוע העבודות ו, כי התמורה וכל הנלווה אליה, הנני מצהיר בזאת .3

 .על ידי הקבלן הראשי ולא על ידי העירייה

 
אין לי ולא תהיה , הנני מצהיר בזאת כי היות וידוע לי שהעירייה התקשרה עם הקבלן הראשי בלבד .4

או טענה /וככל שתקום לי זכות ו, או עילת תביעה כלשהיא כלפי העירייה/או טענה ו/לי כל זכות ו

 .ת אך ורק כלפי הקבלן הראשיתהא היא מופני, או עילת תביעה כלשהיא/ו

 

הינה התחייבות בלתי , הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי חתימה על כתב התחייבות והצהרה זה .5

 .ל"הליך הנ/ חוזרת כתנאי מתלה להעסקתי במכרז

 
 
 
 
 

 _______________                  _______________            _______________ 

 תאריך                                    חתימה וחותמת                      שם קבלן המשנה           

 


