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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 

ס "ינה וציוד סאונד לביהרכישת כלי נגל( מזמינה בזה הצעות "העירייה"עיריית עכו )להלן:  1.1 .1
בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי , (ו/ או "השירותים" "כלי נגינה")להלן:  למוזיקה, עכו

 .("הליך זה" או"ההליך" )להלן: 11/2022 מכרז פומבי
למסמכי  יםפהמצור, וכתב הכמויות הטכניפרט בדרישות המ מדולעירייה יע ושיסופק כלי הנגינה 1.2

 .2ג'/כנספח  הליך זה

 את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, קישור לאתר העירייה לרכישת     1.3
                                                                 זמכר חוברת   
-%A1%D7%9Cil/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7-https://akko.metropolinet.co.il/he

D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%/  9956002/3/5-04ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 
 ש"ח(, שלא יוחזר מכל טעם שהוא. רבע מאות א)₪       400תמורת סכום של 

יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו,  תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה 2.1 .2
 המצורף לתנאים אלה.

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  2.2
במסמכי ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, 

שום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר ר
 ידם.

 
רכישת כלי נגינה וציוד סאונד  -11/2022 מכרז פומביאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " .3

)אצל  העירייה מזכירותשבמשרדי  המכרזים " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבתלביה"ס למוזיקה, עכו
עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת  35העירייה ברחוב ויצמן בבניין  השנייה האשר בקומ, (אלי הזהמר 

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

 . 13:00עד לשעה  20.3.22 -, הראשוןאת המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום  
עד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בצעות אשר לא תתקבלנה בה           

  .ולא תידונה לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה למועד ול
 

למעוניינים  באמצעות קישור זום שישלח ,0013:בשעה  ,2202.3.2 -ה ,רבעי ספקים יתקיים ביום מפגש .4
 .להשתתף

  .ותנאי להגשת הצעה השתתפות במפגש הספקים הינה חובה
 זה ותנאיו ניתן  או להליך/שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו .5

 למייל : ( "מנהל הפרויקט")להלן:  מר איציק בן שושן –למנהל אגף הרכש בכתב בלבד להפנות      
    izik@akko.muni.il  0013:שעה עד ל 3.228. -, הישילשיאוחר מיום לא עד.  

 תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט . 049956084בטלפון:  מיילבאחריות המשתתף לוודא קבלת ה      
 במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו  ותועברנה למשתתף הפונה בכתב     
   של המשתתף הפונה.     
  מנהל מהעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה, למעט      
 והן לא יחייבוה. בכתב הפרויקט     

ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור לא תידון וצירופה למסמכי ההליך עלול  הסתייגות
 להביא לפסילת ההצעה.

יגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות לעיל יהיה מנוע לטעון משתתף שלא יעביר את הסתי
 , שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.ענות בדבר אי סבירות או אי בהירותט

 . לצורך אומדן בלבד ינוה ההליךהמצוינים במסמכי  והציוד היקף השירותיםמובהר בזאת כי      6.1 .6
 בהצעה ובהסכם בהיקף הנ"ל  כאמור והציוד ו/או לרכוש שירותים העירייה מתחייבת ליתן אין          
 ועל פי אילוצים תקציביים היקף אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה   או בכל          
 בביצוע מתן השירותים. הקשורים          

  מחירי שינוי בה לעילה לתביע זוכה, לא תקנה לוהציוד רותיםיהגדלה ו/או הקטנה בהיקף הש    6.2
  בהצעתו, או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד  שהציע היחידה   

https://akko.metropolinet.co.il/he-il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://akko.metropolinet.co.il/he-il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/
mailto:izik@akko.muni.il
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   יהיה קטן או גדול  םהיקפבכלל או אם והציוד רותים ילא יירכשו ממנו ששהעירייה במידה    
 מהצפוי.    

 
 

 הליךתנאים להשתתפות ב .ב
 

 ("המשתתף"ב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן: יחיד תושכל בהליך זה רשאים להשתתף  .7
 :, אחד מאלה, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךשהינו

ציוד סאונד אספקת והתקנת או  /כלי נגינה ותף להיות בעל ניסיון קודם באספקת על המשת 7.1
השנים  3ויקט, במהלך כולל מע"מ לפר₪  300,000פרויקטים לפחות, בהיקף כספי של  3עבור 

 האחרונות. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב'/2 -וב' 2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  7.2
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976-התשל"ו

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  7.3
 

 לא תידון.  –ית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת הצעה תוגש על ידי ישות משפטה .8
 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.

 
או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /קירבה לעובד והעדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  .9

 למסמכי הליך זה. 3ב'/כנספח 
 

 ההצעה .ג
 

    - משתתףהצעת ה -ולהעביר למסמך ב'  כתב הכמויותעל גבי  ותן הצעתעל המשתתף לי    110. .10
   כולל מע"מ כדין.  רק את סיכום הצעתו          

  בכל מקרה של טעות בהעתקת המחיר הסופי או בחישוב הכללי, דהיינו, בחישוב מכפלת הכמות      10.2
  המופיעה בכתב הכמויות,  המחיר הקובע הוא מחיר היחידה כפול הכמות –היחידה  במחיר    
 , ככל שנקבעה הנחה כללית כזו.ספקבהפחתת ההנחה שנקבעה על ידי ה    

  יראה הדבר  –במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בכתב הכמויות  10.3
 כאילו מוכן הוא להעניק את המפורט באותו סעיף ללא תמורה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה 

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

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  10.4
 ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

דפסה או בעט. הצעות אשר תוגשנה ממולאות הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בה 10.5
  ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.לא תידונה.  –בעיפרון 

אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי  10.6
כים ובין במכתב ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמ

אשר לדעת ועדת המכרזים של לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה, למעט הערות 
 .מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותוהעירייה 

 

 . קלים בלבדההצעה תוגש בש 11.1 .11

               

 ר בהתאם לאמוביצוע השירותים הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל    11.2
 .במסמכי ההליך          

 כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד. נתן המשתתף הנחה או תוספת  11.3
  תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל אחד ממחירי היחידה  –כאמור לסך כל הצעתו           
 שבסעיפי כתב הכמויות.          

 

א בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. סבירות העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהי .12
 ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
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חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת ההליך עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  131. .13
 בשמו.

 
 את חותמתו. המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרףוהיה     13.2

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי "התאגיד"המשתתף תאגיד )להלן: והיה  13.3
 ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד או רו"ח על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע 
 בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.

 תתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.על המש 13.4
 

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  .14
 המפורטים להלן: 

-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 14.1
 תף., על שם המשת1976

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.2

 . 5לעיל, על גבי נספח ב'/ 7.1המלצות לדרישת סעיף  14.3
של עיריית עכו  11/2022 אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף בהליך 14.4

תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 
( ובהתאם לתנאים המפורטים "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  3ג'/ כנספח

 באותו אישור. 
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 

 הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.

או בנוסח הנ"ל בצירוף , 3בנספח ג'/אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש  מובהר בזאת כי על
 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 

הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא 
 לפסילת אישור הביטוחים.

סתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים ה
כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי 

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש  4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לפנות בבקשה 
  המבוקש על ידו.

לא תביא לפסילת אישור  4קבוע בסעיף הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כ
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים 

 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 

ה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר הביטוחים והעיריי
 בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.

 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.
ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין –תתף שהינו תאגיד למש 14.5

 עלי המניות או השותפים בתאגיד. החברות המפרט את ב

חתום  4נספח ב'/ –להלן  18מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  תיהנוללמשתתף המבקש  14.6
 על האסמכתאות הנדרשות בו. 

חתומות על  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  14.7
 ידי המשתתף.

חתומים  –במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה  14.8
 על ידי המשתתף.

 מסמכי המכרז. רכישתקבלה המעידה על  14.9

 3ב'/כנספח או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /קירבה לעובד והעדר הצהרה בדבר  14.10
 למסמכי הליך זה.

 כי הליך זה. המצורף למסמ 1/'בנספח בלהלן בנוסח הנדרש  71ערבות משתתף כדרישת סעיף  14.11

 
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
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כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף,  .15
 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד האחרון  120תוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של ההצעה תהא ב .16

 להגשת ההצעות בהליך זה.
 
ש"ח(,  עשרת אלפים)₪  10,000על סך  מקורית, להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, .17

)להלן:  20.7.22 שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום
 (."ערבות המשתתף"

הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  1/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות 
  לא תידון. 1/'בנספח בתצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות
 . הליךהעל פי תנאי 

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,    18.1 .18
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל 

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

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

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף.  1ס"ק  18.2
 

( ובין המחיר המבוקש 30%רכת האיכות )המציע הזוכה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין הע .19
 (.70%על ידי המציע )

 
 הערכת איכות ההצעה .20

 
יועץ מקצועי ומנהל אקדמי מטעם בית הספר למוזיקה או מי הערכת האיכות תבוצע על ידי  20.1

העירייה רשאית לשנות את הרכב צוות הערכה בהתאם לשיקול  ."(צוות הערכה) להלן: "מטעמם 
 דעתה.

 
 בהתאם למשקלים שלהלן:ו המלצותעה תבוצע על בסיס פרוייקטים; הערכת איכות ההצ 20.2

 
 ניקוד/משקל קריטריון

 
תתף להיות בעל ניסיון קודם על המש

ציוד סאונד, התקנת כלי נגינה ו באספקת
כולל מע"מ  ₪ 300,000מעל בהיקף כספי של 

 השנים האחרונות.  3לפרויקט, במהלך 
 

 
1-10 

 מעבדת שירות מורשת מטעם היצרן
, מקלדות , קונטרולרים, ם)מיקרופוני

 כרטיסי קול, קונסולות ורמקולים(
תצהיר יש לצרף תצהיר מאומת ע"י עו"ד או 

  רו"ח על קיום מעבדת שירות.מ

1-10 
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  התרשמות כללית 
1-10 

 

 10 -  , חלש. ניתן לתת כל ציון שביניהם. - 1מצוין 
 

באופן עצמאי והניקוד הקובע  בוועדה ייתן ניקודהניקוד יינתן על ידי צוות הערכה בה כל חבר  20.3
 ממוצע משוקלל של כל החברים באופן שווה. יהיה

 ,( תפסל30)מתוך  15-יהיה פחות מ הערכת האיכות במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע 20.4
 שיעמדו ההצעות של הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא 

 .האמור המינימום ציון את הפחיתה זו, לדרישב
 
 
 

 ניקוד מחיר ההצעה  .21
 

ניקוד מחיר ההצעה יקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר ותחושב 
 כדלהלן:

Xn)] / Xi…..,× Min (X1,X2, 70[Pi =     
 מספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור  -70 כאשר:

  Pi - וד ההצעה הכספית של מציע כלשהו )יקרא מציע(.ניק 
  Xi –  גובה המחיר בהצעה 
  Min (X1,X2,..,Xn) – .ההצעה הכספית הזולה ביותר 
  n - .מס' ההצעות שהוגשו 
 

           
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.   22.1 .22
כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות העיריה רשאית לא להתחשב  22.2

ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן יחסית לאומדן שיערך על ידי העיריה ו/או יחסית להצעות 
 האחרות שתוגשנה בהליך.

 העיריה תהא רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 22.3
ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העיריה  לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות 22.4

 זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.
 

העיריה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  .23
ו/או שנוכחה לדעת בין מניסיונה ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול 

 , ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.דעת
 

העיריה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או חלק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי למשתתף  .24
לא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי העיריה בגין הביטול כאמור, כך שבעצם הגשת ההצעה מטעמו מוותר 

 המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.
 

 תימסר על כך הודעה בדוא"ל ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו לזוכה במכרז   25.1 .25
 בהצעתו.          

משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. ערבות המשתתף תושב לידי משתתף  25.2
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה/זוכים במכרז. 120 -שלא זכה במכרז לא יאוחר מ

 
 תתף מקומי כמפורט להלן: היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת עדיפות תינתן למש 26.1 .26

תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי,  4%המשתתף המקומי בשיעור של עד   
היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק 

מקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור את השירות במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף ה
 לעיל, תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 לעיל, הינו מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן:  26.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  26.2
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באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל  –"ביחיד"  26.2.1
מעובדיו )ככל  30%קום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות ומשלם בגין דירתו או מ

 שמועסקים עובדים( הינם תושבי העיר.
באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  –"בתאגיד"  26.2.2

 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%לעירייה ולפחות 
למסמכי ההליך את המסמכים על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף  26.3

 למסמכי הליך זה. 4בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ב'/הנדרשים 
 

 לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה במייל ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי ההליך. .27
 

 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .28

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי עותקים  3להמציא על הזוכה יהא  29.1 .29
 מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו.ימי עבודה  5ההליך, על כל נספחיו וזאת תוך 

 צמודה למדד המחירים  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  29.2
מערך חוזה ההתקשרות עמו  5% של עוריבשלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, , לצרכן

יום מהיום שנקבע  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 1ג'/כנספח בנוסח המצורף )כולל מע"מ( 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 5וזאת תוך לתום ביצוע השירותים 

 

  מכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמ    30.1 .30
 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.           

    ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב     30.2
    למי שייקבע על ידה והמשתתף  שירותיםהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה    
 בוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.ש    

 

 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  .31
, כלשהו שימוש הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 גשת הצעה במסגרת ההליך. מלבד שימוש לצורך ה
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה

 
 
 

_________________________ 
עכועיריית       
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 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 הצעת המשתתף

    
 ___________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ____________________________________ הח"מ

 צהירים ומסכימים בזה כדלקמן:מ
 

 –11/2022 מכרז פומביהננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי  .1
ההסכם וכל המסמכים  ,השירותים"(להלן: ") .ס למוזיקה, עכו"רכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה

תתפים בהליך זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שכל הנדרש מאת המ המפורטים במסמכי ההליך, והבנו את
 שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

 
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 
 ערבות משתתף. – 1נספח ב'/

 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'/2 -ו 'ב2 ת סע'הצהרה בדבר קיום הוראו – 2נספח ב'/                     
 ;קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההעדר הצהרה בדבר  – 3נספח ב'/
 הצהרת משתתף מקומי –4נספח ב'/
 טופס ממליצים.  -5נספח ב'/

 על נספחיו:  ספקע"י ה העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 ת בנקאית )ערבות ביצוע(;נוסח ערבו – 1נספח ג'/             

 .וכתב כמויות טכנימפרט  – 2נספח ג'/
 נספח ביטוחי   -3נספח ג'/

             
 

 ננו מצהירים:ה 
 של  1______________________ -סוכנים / משווקים מורשים / אחר  ו יצרנים /הננכי  1.1

 .לאספקה והתקנה בהליך זה נועל ידים המוצעהשירותים 
דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל  1ססת על בדיקותינו כאמור בסעיף צעתנו זאת מבוהכי  1.2

תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי ההליך או 
 איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.

בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג כולל את כל ההוצאות  נוהמחיר כפי שנרשם בהצעתכי  1.3
 , תשלום מיסים, מכסים, היטלים, אגרות, לרבות רווח קבלני.במתן השירותיםהכרוכות 

ביצוע השירותים ידע לשם הי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 1.4
 שוא ההליך.נ

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

חר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי אכי מילאנו  1.6
 ההליך האחרים.

 

ימים  5ננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ה .2
סכם עם החתום על הלרשאית לא נעשה כן, תהיה העירייה מידה ומיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך, וב

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

 

                                                           
 מחק את המיותר 1
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עובד  ושאינעובד עירייה ובין  שהינובין  כל נציג שיקבע על ידי העירייהידוע לנו ואנו מסכימים כי  .3
בכל הדרישות  יםעומד בוצעושים השירותאם , ביצוע השירותיםק ויחליט במועד ועירייה, יבדה

 והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה. הליךהמפורטות במסמכי ה
 
 

 מתחייבים:ננו ה .4
 

בטבלת  למלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטים 4.1
  המחירים שלהלן.

 כל הסתייגות. לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא 4.2

 יום ממועד שקיבל את ההודעה על זכייתו בהליך. 30תוך  הציוד לספק את 4.3
 

 :ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמןה .5

-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 5.1
 , על שם המשתתף.1976

 תתף.אישור על ניכוי במקור, על שם המש 5.2

 . 5להזמנה להציע הצעות, על גבי נספח ב'/ 7.1המלצות להוכחת סעיף  5.3

הצהרה חתומה על ידנו בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  5.4
 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין –תתף שהינו תאגיד משל 5.5
 המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. החברות 

 –  להזמנה להציע הצעות 18הנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף ילמשתתף המבקש ל 5.6
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.  4נספח ב'/

 להזמנה להציע הצעות. 5.31בדרישות סעיף  במדויקאישור ביטוחים העומד  5.7

חתומות על ידי  –כאלה  היואו לבקשות ההבהרה, ככל שכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/ 5.8
 המשתתף.

חתומים  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 5.9
 על ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על אספקת מסמכי המכרז על ידנו או עבורנו. 5.10

 להזמנה להציע הצעות. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  5.11
 

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

המזמין שומר לעצמו כי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  .6
ו/או לשנות את  הצעההזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 המסמכים הקיימים.
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 חתימה וחותמת _______________

 
 

 לבצע הננו מתחייבים , זו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו  לקחנו לאחר ש       7.1 .7
  :סכום כולל של תמורתבהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו השירותים את           

 
 

"כ כולל סה נושא טבלה
 מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ במילים

 פסנתרים א
 

  

 תופים ב
 

  

 גיטרותמגברי  ג
 

  

עמודי תווים  ד
 ומיקרופונים

  

משולבת  מערכת ה
עבור ארבע לשמע 

כולל חדרי נגינה 
 התקנה

  

 קונטרולרים ו
 

  

 
 .  שנים 3למשך  אחריותו  התקנה ,הובלהאספקה, המחירים דלעיל כוללים,   27.
 

את הדגם/הפריט,  והוצעו דגמים/ פרטים שווה ערך לציוד הנדרש, יש לציין בטבלהבמידה       7.3

, נתונה ליועץ או לאו כי הסמכות לקביעת הפריטים הנ"ל כשווי ערך דוע לנוי בעמודת ההערות.

 מנהל האקדמי לבית ספר למוזיקה בלבד. לוהמקצועי 

 
סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע ינו בעלי הידע, הנא ננו מצהירים ומאשרים בזה כיה .8

ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את  .בהצעתנו זו יםהכלול השירותיםאת 
 שירותים, הכלים, המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את הכל הציוד

בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר 
 .ספקכל התנאים וההתחייבויות המוטלות על ההבחינות לבצע ולמלא את 

 

מאה ) 120קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ .9
, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה( יום מועשרים

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

וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע  מסכום הצעתנו זו, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש 10% -ל
 כום זה.מאיתנו כל נזק נוסף העולה על ס

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

 :אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים .10

על למסמכי ההצעה  כמסמך ג'בנוסחו המצ"ב הסכם העתקים חתומים של ה 3המציא למזמין ל 10.1
ום שיודע לנו על זכייתנו ימי עבודה מי 5תוך  כמפורט לעיל,, כל המסמכים המצורפים אליו

 בהליך.

, להבטחת קיום תנאי חוזה צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  10.2
יום  90עד שתוקפה  ההתקשרות לחוזה 1ג'/כנספח בנוסח המצורף  5%בשיעור של ההתקשרות, 

  .מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים
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 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .11
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו  11.1

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

ה ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איז 11.2
בין  ןאו לפצלאו לבצען לשיעורין, , שירותיםהצעה שהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מה

מוותרים בזאת כלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו  ןמספר מציעים, או לא למסר
 כל טענה בקשר לכך. על

י המזמין להביא ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכא 11.3
בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 שיקוליו, לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  ואנ 11.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור  וו שליחיו/א ואו נגד מי מנציגי המזמין

ביצוע ין יבענ שהמזמין יקבלהכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 ו/או בקשר להליכי הדיון בהצעות. שירותיםה

והמחירים הכלולים  ,תןבשלמו שירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע ה 11.5
כלליות הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,  -זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות  בהצעתנו

, והם מהווים רווח קבלני , לרבותותאחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע העבודה או
בהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי  שירותיםושלמה עבור ביצוע ה, הוגנת תמורה מלאה

 פיהם.ינו לי כל יתר התחייבויותועבור מילו הליךה

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו,  11.6
 ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  11.7
הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה 

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

 
ותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם ש אנו מצהירים בזה כי .12

בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או 
 במקרה של שותפות או תאגיד(. -רו"ח 

 
 
 

   

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  .13
 

 _______________________:_ח.פ/ע"רת.ז./ ______________________: _______ ספקה שם

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______ספקכתובת ה

 ___________________: ____________________מס' פקס: ____ ספקמס' טלפון של ה

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 ________תאריך:__________________________וחותמתו: _________ ספקחתימת ה
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 חתימה וחותמת _______________

 
 

 
 אישור עו"ד

של ם /מאשר בזה כי חתימתו המציעד של "העו__________ אני הח"מ_________

________________ ת.ז.  -ו _______________ ת.ז. ______________________

על טופס  מו/חתםהנ"ל , וכי המציעהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ 

 הצעה זו בפני.

               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 חתימה וחותמת _______________

 
 
 תאריך: _________                             לכבוד

 עיריית עכו
 35ויצמן 

 עכו
 

   א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
שתתפות המשתתף הש"ח( וזאת בקשר עם  עשרת אלפים)₪  10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .ס למוזיקה, עכו"וציוד סאונד לביה רכישת כלי נגינה -11/2022כרז פומבי מב
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2022 ינוארההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב 14תוך  הערבות,
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 לפיכם.למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כ
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 20.7.22 קפה עדוזו תישאר בתערבות 

 
 לא תענה. 20.7.22 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 20.7.22לאחר יום 

 
 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 

   __________________ 
 בנק               



  11/2022מכרז פומבי 
 עכו למוזיקה,רכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס 

 
 2נספח ב'/

 
 

14 
 חתימה וחותמת _______________

 
 _______ריך: ______תא

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, עסקאות גופים ציבוריים לחוק 1ב'/2 -ו 'ב2' עהצהרה בדבר קיום הוראות סהנדון: 
 

תו אני מייצג, המשתתף הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד או
 ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'/2 -ו 'ב2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו
 

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

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

 
 

 ________________המשתתף: שם
  

 _____________*שם נותן התצהיר: 
 

 :_____________מספר ת.ז. / ח.פ.
 

  
 ______________*מס' תעודת זהות:

 _____חתימת המשתתף: _______
 

 ___*חתימת נותן התצהיר: ________ 
 

 
 
 

 אישור עו"ד

 

אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
 "(. המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או  .2
בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן 

 *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .3

ב' _______________________ במשרדי  ברח' _________________________, מר/ג
נושא ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
 

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 

 
 
 
 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף   *
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 חתימה וחותמת _______________

 תצהיר
ח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני ה

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

______ בהליך ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 של עיריית עכו.

חוק שוויון לאחר שבדקתי את הוראות  כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעאני מצהיר/ה  .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  על המציע והוא מקיים אותן.   לחוק שוויון זכויות חלות 9הוראות סעיף 
 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

  יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הליךמתחייב כי ככל שיזכה בהמציע
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה כאמור , לחוק שוויון זכויות 9ברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף הח

ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע 
 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר העתק  בשם המציע מתחייבהנני לחוק שוויון זכויות חלות על המציע  9ככל שהוראות סעיף  .3
ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז

 ההתקשרות.
        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 אישור עורך הדין

____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

תעשה /כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 חתימה וחותמת _______________

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו ,53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ות ו/או לחבר המועצהלעובד הרש העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

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

 אח או אחות."
 

    )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקהאו "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 "()ב((.1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 
או מי  תףואף לא  שואח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1

 שאני לו סוכן.
   אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   2.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3
 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  .3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 

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

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 
 

 _   שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: _________________
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 חתימה וחותמת _______________

 תאריך: ________         לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%חות ולפ לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר)ככל שמועסקים עובדים(  

 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 

__________________    ____________________ 

 ת וחתימהחותמ     שם המשתתף      

 

____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

 

 "(. המשתתף___________)להלן: "___________________אני משמש כרואה החשבון של __

 
תי לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריו

 היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 

 ות דעתי זו.שביקורתי מספקת בסיס נאות לחו
 

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

 המשתתף.

 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 חתימה וחותמת _______________

 
 
 

 טופס ממליצים
 

 תאריך: _____________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ן ויצמ
 

 א.ג.נ.,
 

 ציוד סאונד או אספקת והתקנת  /כלי נגינה ו אספקתעל שירותי  המלצההנדון: 
 

( "המשתתף"אני החתום מטה מאשר בזה כי _____________________________ )להלן:            
ביצע בתקופה שמיום ____________ ועד ____________ עבור 

 אספקת והתקנתאו  /כלי נגינה ו ____ שירותי  אספקת____________________________
 ציוד סאונד. 

 ₪. סכום הפרויקט : ________          
 

 חוות דעת על הביצוע: 
 

מקצועיות :   .1

 _______________________________________________________________ 

 : ____________10עד  1-ציון מ ________________________________________________          

זמינות: __________________________________________________________________  .2

 : ____________10עד  1-________________________________________________ ציון מ

חוות דעת כללית על ביצוע השירותים:  .3

_____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 : ____________10עד  1-ציון מ

 
 
 
 

   ____________שם: _________        :פרטי ממליץ

 טלפון: ______________________                             

 תפקיד: ______________________ בית העסק: ___________                

________________חתימה וחותמת 
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 חתימה וחותמת _______________

 

 
 

 

 .רכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה, עכו כםהס

 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 
 עיריית עכו  בין:

 , עכו35מרחוב ויצמן     
 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':     
 ("העירייה")להלן:     
 מצד אחד;                                                      
 

 _______, ח.פ._______   לבין: 
 ___________מרחוב:     
  _________פקס:  _________,טל':     
                                           "(ספקה)להלן: "    
 ;מצד שני          
 
 
שת כלי נגינה וציוד רכי( ההליך""להלן: ) 11/2022 מכרז פומביב ההינו הזוכ ספקוה    הואיל:

 שפורסם על ידי העירייה; ס למוזיקה, עכו"סאונד לביה
 

 בהתאם לתנאי ההליך;וציוד סאונד  כלי נגינה ספקון העירייה להזמין מהוברצ   והואיל:
 

מעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך  ספקוה   והואיל:
 ובכפוף להוראות הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא, נספחים ופרשנות  .1

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. 1.1

 
 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. 1.2

 

ע בהם מחייב את הצדדים כהוראות כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבו 1.3
 הסכם זה.

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

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 2
 ., עכורכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה -11/2022 מכרז פומבי  -ההליך" "

כלי הזמנה חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם העירייה, בה יפורט מספר    -"הזמנה" 
 .ספקהמוזמן מאת ה הנגינה

 .למוזיקהלבית ספר  כלי נגינה וציוד סאונד                  -ציוד"ה"
 " הכוונה היא וציוד סאונד כלי נגינהבכל מקום בו נאמר בהסכם זה "כי ויובהר, 

 ומכוח הסכם זה, לרבות הובלת ספקמה ןאשר יוזמוהציוד  גינהכלי הנלכל 
 .ווהתקנת

הטכני  ולמפרט בהתאם לתנאי הסכם זה ספקיל ידי ה ו ויותקנואשר יסופק הציוד           -""השירותים
 . וכתב הכמויות
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 חתימה וחותמת _______________

 י( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזיתמדד המחירים לצרכן )כלל  - המדד""   
 דד רשמי אחר שיבוא  במקומו.לסטטיסטיקה או כל מ

 וכמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום. 2022 ינוארכמדד בסיס ישמש מדד 
  טכני"המפרט ה

ולרבות כל שיפור ו/או תוספת להסכם זה  2בנספח ג'/כמפורט  הציודמפרט   -" וכתב הכמויות 
 בהצעתו במסגרת ההליך. ספקשהוצעה על ידי ה

על  2בנספח ג'/הציוד כמפורט אספקת והתקנת עסקו במסגרת שיו ספקהעובדי   - "העובדים"
 מכוח הוראות הסכם זה. ספקידי ה

 .עיריית עכו                - "העירייה"
 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.   - "ספק"ה

 העירייה הודיעה או כל אדם אחר עליו מנהל אגף הרכש  –איציק בן שושן מר   - "נציג העירייה"
 לספק כנציגה בהודעה בכתב.

 

 מטרת ההסכם ואופן מתן השירותים .3

 
   ותנאי וכתב הכמויות  טכניבהתאם למפרט ה כלי הנגינהמתחייב לספק לעירייה את כל  ספקה  3.1 3

 הסכם זה.          
  .2בנספח ג'/ המפורטתבהתאם לתקופת האחריות אחריות  ציודללהעניק  מתחייב ספקה   3.2

 והתקנתם הציודאספקת  .4

 
 ממועד שקיבל את ההודעה על זכייתו בהליך.יום  30תוך  הציוד מתחייב לספק את ספקה 4.1
 אישורהלאחר כל תהליכי  לעיל, 1הקבוע בס"ק במועד האספקה  הציודמתחייב לספק את  ספקה 4.2

 כשהם מוכנים לשימוש. הנדרשים על פי כל דין,
לפחות ימים  5 הציודהמדויק בו יסופקו ד מועה, על לנציג העירייהמתחייב להודיע בכתב  ספקה 4.3

 מראש. 
כל אתר/ים עליו/עליהם יורה נציג העירייה בתחומי העיר או ל להיכל התרבות עכו יסופק הציוד 4.4

אתר/אתרים עליו/עליהם יורה נציג העירייה תעשה על ידי ל/היכל התרבות להציוד עכו. הובלת 
 ועל חשבונו. ספקה

 מכל פגם ו/או מום. םונקי מים, שלניםתקי, יםדשח םלעירייה כשה ויסופק הציוד 4.5

  ציודקבלת ה .5

בין נציג העירייה לבין הספק על גבי הזמנה פרטי  יתואמו השירותיםלמועד אספקת  בסמוך 5.1
 העירייה נציג עם פעולה לשתף מתחייב והספקוכיו"ב,  תםספקאהמוזמנים, מועד  הציודהספקת 

 של להוראותיו בהתאם ולפעול ספקתםאו ירותיםלש הקשור בכל, אחר רלוונטי גורם כלאו /ו
 .ובהתאם להוראות הסכם זה מטעמו מיאו /ו העירייה נציג

המסופקים  הציודאת  למוזיקהנציג ביה"ס או  /נציג העירייה ו יבדקו הציודבמועד אספקת  5.2
 קבלתם. לצורך 

 בדרישות העירייה, יקבלם הנציג ויחתום על תעודת משלוח.  הציודעמדו  5.3
פגם ו/או  בעק הציודלידה את  לקבלתהיה רשאית שלא  העירייהלעיל,  3"ק האמור בסאף  על 5.4

 .או ביטול ההזמנה האמורה של הציוד ותעדכן את הספק במועד אספקה חדש שימצא בהם ליקוי
נציג ביה"ס  /ו נציג העירייהנתונה ל לעיל 4כאמור בס"ק   הציודאי קבלת הסמכות לקבוע  5.5

מין וסוג שהוא כנגד  מכל תביעה דרישה ו/או תהא כל טענה ו/אולא  ספקלובלבד  למוזיקה
 העירייה בשל כך.

, תהיה רשאית העירייה כלשהם ליקויים בהם ונמצא מכן ולאחר הציודוקיבלה העירייה את  היה 5.6
 הלקוי ציודו/או לבטל את ההזמנה האמורה והחזרת ה ן וחדשתקי ציודב הציודלהחליף את 

 ציוד.והספק מתחייב לפעול בהקדם להחלפה או קבלה בחזרה של ה לא()כנגד זיכוי מ לידי הספק
לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי  5 -ו 4, 3אין באמור בס"ק  5.7

 .כל דין
העירייה החל ו על ידי לשבו לכאלה שנתקביח הציודלעיל,  5 -ו 4, 3מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  5.8

 ו/או לאחר תיקון כל הליקויים הקיימים בהם. על ידי העירייהת ם הסופיממועד קבלת
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היה ונציג העירייה ו/או מי מטעמו נתן חתימתו ו/או אישורו על מסמכים שהוכנו על ידי הספק  5.9
 או/ו אחריותכל כדי לשחרר את הספק מוהקשורים בשירותים ו/או בביצועם, אזי אין בכך 

 עלאו כדי להטיל אחריות כלשהי ו/או לצמצמן ו/ הסכם זהלפי  המוטלות עליו התחייבויות
ו/או מי מטעמה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או  העירייה

 מי מטעמה בגין ובקשר לכך.
הספק מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע  5.10

ע תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות וציבלצורך  ולהנחות את עובדיו ושלוחיו
 זה. הסכםעל פי  וההתחייבויות הפעולותכל כל דין הרלוונטי למתן השירותים ו

 

 ושירותי תחזוקהאחריות  .6

 
 הספק מתחייב להעניק אחריות מלאה לציוד למשך שלוש שנים.         .6.1

                          48ככל שיהיה, תוך , פגוםהציוד ולהחליף את הציוד ה הספק מתחייב ליתן שרות שוטף לכלל           6.2
 .לציוד שיש לתקנו תואםיהיה הציוד החלופי . יובהר כי שעות עד לסיום תיקון הציוד

 במהלך תקופת האחריות יהיה הספק אחראי לטיב הציוד והחלקים, ויתקן כל ליקוי, פגם, שבר  6.3
 ם.  או תקלה שיתגלה בה

למען הסר ספק מובהר כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין השירותים הניתנים    6.4
ת וכי מחירם של שירותים אלה על ידו לתחזוקת הציוד מכוח פרק זה במהלך תקופת האחריו

 להלן. 10ושעות העבודה בתמורה הנקובה בסעיף  המשלוח ,במלואו, לרבות עלות החלפים כלול
 משך כל תקופת ההתקשרות ביןל מעבדת שירות כי ברשותומתחייב  הספק           6.5

                                    .דדיםהצ
      הטכנאים שיתנו את שירותי התחזוקה במעבדת השירות, במהלך תקופת האחריות יהיו    6.6

 ן הנדרשים לשם ביצוע השירותים.בעלי ניסיון, ידע מקצועי וכל הכשרה ורישיו טכנאים                
     ברציפות וללא עיכובים, במעבדתו  הספק מתחייב לבצע את התיקון ו/או הטיפול הנדרשים   6.7

 ממועד קבלת ההודעה מהעירייה על התקלה ולסיימם תוך זמן קצר, תוך הקצאת כל  החל          
 ו כל רכיב אחר שאינם ניתנים לתיקון מיידי. הנדרשים, כולל החלפה של ציוד א  המשאבים               

  במחסניו, אשר  הספק מתחייב להחזיק מלאי מתאים ומספיק של חלקי חילוף מקוריים          6.8
 מתן מענה לכל תקלה מכל סוג שהוא, ולמנוע השבתת הציוד בגין חוסר בחלקי חילוף יאפשר                
 .כים ובעלי ידע לביצוע התיקוניםו/או בטכנאים מוסמ               

 התשלום התמורה ומועדי .7

 
 את שכר החוזה ספק בגין ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו ישלם המזמין ל 7.1

  : בסכום של            
סה"כ כולל  נושא טבלה

 מע"מ
 סה"כ כולל מע"מ במילים

 פסנתרים א
 

  

 תופים ב
 

  

 מגברי גיטרות ג
 

  

עמודי תווים  ד
 ומיקרופונים

  

משולבת  מערכת ה
לשמע עבור ארבע 

כולל חדרי נגינה 
 התקנה

  

 קונטרולרים ו
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 שכר החוזה מבוסס על מחירי ואומדני כתב הכמויות, אך בפועל ישולם למזמין שכר חוזה  7.2

לעיל, בהתבסס על הכמויות שבוצעו בפועל ובלבד שהתמורה לא תעלה על שכר החוזה הנקוב 
   להלן 11.2אלא אם אושרה הגדלתה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין כמפורט בסעיף 

 עיצוב בהתאם לדרישות המזמין, הובלה והתקנה, אחריות.   התמורה הקבועה דלעיל כוללת   7.3
 .שהןכלהתייקרויות לה  התיווספנלא ו תוסופי הקבועהינה  1התמורה הקבועה בס"ק   7.4 
  , ישירות ועקיפות, הנלוות ספקת ה, לרבות הוצאושירותיםכוללת את כל רכיבי ההתמורה    7.5 

 ו/או לקיום הוראות הסכם זה.  שירותיםלביצוע ה

 
והיא  העירייה דרישותכל ו הציודטיב  נקבעה בהתבסס עלהקבועה לעיל מוסכם בזאת כי התמורה  .8

וכד'  , אחריות,התקנה הובלה ואספקהשכר עובדים,  לרבותכוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל 
 לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו. ספקוה

 
גם אם לצורך ביצוע  ת העירייהלא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מא ספקמובהר בזאת כי ה 9.1 .9

או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש  יבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבודמחו
 ציוד או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא. 

                        יה, ולא ילא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעיר ספקה 9.2
בר לקבוע תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעתהיינה לו כל טענות ו/או 

 מפורשות בהסכם זה.

 
 שסופקו  הציודחשבון מפורט בגין  לנציג העירייה ספקגיש היעל ידי העירייה  הציודעם קבלת     10.1  10

 על ידי העירייה.             
יום ממועד אישורו על ידי נציג  45ך ישולם תו , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה  10.2

האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי העירייה, וזאת בניכוי כל
 דין.הוראות כל 

             לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע, אם נדרש לכך, את כל  ספקה 10.3
 י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה.התיקונים, אשר נדרשו ע"

עד לבירורם   ,ות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבותתשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונ 10.4
 .נציג העירייההסופי ואישורם לתשלום ע"י 

 
11. 

 המזמין רשאי להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי כתב הכמויות בכל שיעור/אחוז שהוא או      11.1
את  לבצע מתחייב  ספקלבטל כליל כמויות מכל אחד מסעיפי כתב הכמויות, לבטל או להוסיף וה

 .תו/ או בכתב הכמויו הוראותיו על פי מחירי היחידה ללא כל שינוי מן המפורט בחוזה

 
ו/או את התמורה  ההתקשרותמוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף  11.2

בגינם מעבר לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי 
לא יהיה זכאי לתשלום ו/או  ספקוה ראש העיר וגזבר העירייה –ה, קרי ירייהחתימה מטעם הע

פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח 
 אותה הזמנה.

 
 

    ______________ 
  ספקחתימת ה                           

 
 ומועדיהם. ספקה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לפרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיס
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 ספקההצהרות והתחייבויות  12
 

 בזאת כדלקמן:מצהיר  ספקה .12
וכי לרשותו כוח האדם, הציוד  שירותיםהמתן וניסיון הדרושים ל , מומחיותכי הוא בעל ידע 12.1

 ם.והחומרים הדרושים לביצוע
ואת כל הנתונים , םוהאפשרויות השונות לביצוע השירותיםי כי בדק ובחן היטב את מכלול תנא 12.2

וכי חתימתו על הסכם זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות הקשורים לכך, 
 העבודות, היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען.

 בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים:  אשרכי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן  12.3

תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור  12.3.1
 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור. 12.3.2

בדבר  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב'/2 -וב' 2אישור לפי סעיף  12.3.3
 העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.

 .העיר ו/או לעובד העירייהכי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת  12.4
 

 נציג העירייה 13
 

ע"י העירייה לפי  וכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנ 13.1
  .הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם

עם הספק מתחייב לבצע כל מחויבויותיו לפי הסכם זה בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף  13.2
 נציג העירייה.

 

 
 בטחונות 14
 

 ערבות ביצוע
על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה,  ספקשל הלהבטחת התחייבויותיו  14.1

בתנאים  –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  ,עם חתימת החוזה, לעירייה ספקה ימציא
 1ג'/כנספח בנוסח המצורף להסכם זה  ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל,ובנוסח המחייב שנקבע 

כום בשיעור תחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סיבה , ("ערבות הביצוע")להלן: 
 ש"ח )במילים:_______________(כולל מע"מ( דהיינו: ____________מהתמורה ) 5%של 

הבטחת קיום וזאת לצורך  הציודיום מהיום שנקבע כמועד אחרון לאספקת  90עד  שתוקפה
  .וזה זהעל פי ח ספקהתחייבויות ה

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות  14.2
 הסכם זה על ידי הספק ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

עם תום חודשיים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהספק עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה  14.3
ום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר לספק ערבות הביצוע כאמור ולאחר תשל

 לעיל, ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה.
 

 
 איסור הסבת ההסכם 15
 

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או   15.1
הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא  כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת

 בתמורה.
 

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מחויבויתיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, או למסור  15.2
 כל חלק מהפעולות הקשורות באספקת הציוד, אלא באישור העירייה מראש ובכתב.   לאחר 

ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין 
 אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
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 חתימה וחותמת _______________

 
 אחריות וביטוח 16
 

הספק יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או נזק,  16.1
חר כלשהו שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם א

לרבות עובדי ושלוחי הספק, לגוף ו/או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים ו/או 

 ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 

לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף  הספק יפצה את העירייה ו/או את הניזוק 16.2
לעיל. הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל  16.1

 לעיל, בכל עילה שהיא. 16.1אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף 

 
שלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן, הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות ב 16.3

לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות  16.2-ו 16.1פגיעה או נזק להם אחראי הספק על פי האמור בסעיפים 
אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לספק 

לעיל ולאפשר לספק  16.2-ו 16.1ישה בגין האמור בסעיפים בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דר
 להתגונן מפניה. 

 
 הפרות וסעדים 17
 

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה  20.6-, ו16, 15, 14, 6, 5, 4, 3מוסכם בין הצדדים כי סעיפים   17.1
 זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של  יה כי הספק הסתלק מביצוע חוזההוכח להנחת דעתה של העירי 17.2
 הסכם זה.

ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  17.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

כל  מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה 17.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  3 - 1אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

 )אלף ש"ח(, כשהם צמודים למדד. 1,000₪
 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או  17 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 18
רה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מק

 ש"ח לכל הפרה.  500התנהגות הספק תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 
 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה  19
 עומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים ה

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או  19.1
 ימים ממועד ביצועם. 21חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

תקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, או נ 19.2
או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 

 350כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
 .1999-לחוק החברות, תשנ"ט

הנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק יש בידי העירייה הוכחות, ל 19.3
 או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהספק  19.4
 ימה.לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות ע

 
 

 שונות 20
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 חתימה וחותמת _______________

-מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הספק לבין העירייה יחסי עובד 20.1
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הספק בכל צורה בקיום התחייבויות הספק לפי הסכם זה, יראוהו 

 לכל דבר ועניין כעובד של הספק בלבד.
 

ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה, לרבות הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו  20.2
 תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 

מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו  20.3
תחייבויות, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים וה

 בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  20.4

ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. הספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא 
 ורה. נעשה בדרך האמ

 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל  20.5

הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 
 הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
וע מחוייבויותיו לפי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע הספק לא יאט את קצב ביצ 20.6

 התחייבויותיו על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 
 3419בסעיף תקציבי ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת       20.7
 
כאמור במבוא להסכם  כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים 20.8

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

 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  20.9
 ן בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.הבלעדית והייחודית לדו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 _________________    _______________ 
 ספקה      העירייה 
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 חתימה וחותמת _______________

 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

ספק על ידי ה"ה סכם זה נחתם מטעם המאשר כי ה____________, עו"ד/רו"ח אני הח"מ _________
____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם 
המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הספק ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים 

 . על פי דין
 
 

               ______________                                                                ________________ 
 תאריך                                                                                חתימה                                   

 

 .מאושר לחתימת העירייההסכם זה 
 כדין. מכרז פומביקדם הסכם ל

 את קשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח ההת
 .שה כנדריזכויות העירי

 
______________       _______________ 

 ת יועמ"שחתימ            תאריך          
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 חתימה וחותמת _______________

   
 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
 

 ( אנו ערבים בזה"ספק"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ש"ח( וזאת בקשר עם ____________)₪   _____________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 .לביה"ס למוזיקה, עכו הציוד רכישתביצוע 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור לסך הנ"ל עדאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2022 ינוארההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

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

 ספקלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 טלת.ערבותנו זו בטלה ומבו_____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                  
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 חתימה וחותמת _______________

 טכני וכתב כמויותמפרט 

  פסנתריםטבלה א: 

הערכה  מפרט  פריט מס

 כמותית

מחיר ליחידה לפני 

 מע"מ

סה"כ מחיר לפני 

 מע"מ 

הערה )יש לציין דגם 

 מוצע(

יש לציין תקופת 

 אחריות 

או  roland fp-30 - 88מקלדת  1

fp4f   +fp-60x  שווה ערךאו 
 קלידים כבדים עם תמיכה  -פסנתר חשמלי

מעביר גם  - - BLUE TOOTH ב חכמה 
 ע"ג בלוטות'  MIDIאודיו וגם 

  אפשרות  חיבור חכם לסמרטפון/ אייפד
אודיו ישר לרמקולים  BTלהשמיע דרך הנייד 

)לדוגמא השמעה של אקפלה  פסנתר של
לפסנתר ע"מ ללמוד הרמוניה / השמעה של 

MINUS ONE  .)ללימוד ביצוע 
  ה שמיע רולנד לפיתוח  יעודית של תוכנה  כולל

קצב מצורפת חינם למשתמשי אייפד /  /
 אייפון/ סמרטפון 

22   

      

 hammer 88 pro - 88מקלדת  2

 או שווה ערך
  יכולות מיפוי אוטומטי לתוכנות ולפלאגינים

 AUTO MAPPING  
 88 עם  קלידים רגישים למגע אצבעAFTER 

  TOUCH 

  הכוללת  - חבילת תוכנה למקלדת  - חובה
לילים של פסנתרים / תוכנות מוסיקה וצ

 .אורגנים סינטיסייזרים ומכונות תופים

2   

      

 M-Audio   מקלדת שליטה 3

Oxygen 61Pro או שווה ערך 

  18   

      

         25   פדלים 4

         25   88סטנד למקלדות   5

    
   סה"כ לפני מע"מ

  

    
   סה"כ כולל מע"מ
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 חתימה וחותמת _______________

 

 

 

  תופיםבלה ב': ט

 

הערכה  מפרט פריט מס

 כמותית

מחיר ליחידה 

 לפני מע"מ

סה"כ מחיר לפני 

 מע"מ 

הערה )יש לציין דגם 

 מוצע(

יש לציין תקופת 

 אחריות 

 concept - מערכת תופים 1
maple+dw pdp m5 

 או שווה ערך

 
1         

או  DW PDP  - מערכות תופים 2
 שווה ערך

 6         

( מצילות מקצועי 3סט ) - מצילות 3
Bosphorus או שווה ערך 

 
1         

( מצילות מקצועי 3סט ) - מצילות 4
Sabian HHX  או שווה ערך 

 
1         

 Pearl Drums Elite" -קונגס  5
Series Conga 11  או שווה ערך 

  4         

 Elite Series Conga  - קונגס 6
Pearl 10 "  או שווה ערך 

  4         

         10  סטנד לתוף 7

 Large Cajon - Black   - קחון 8
Natal  Drums או שווה ערך 

 1         

    
סה"כ לפני 

 מע"מ

  
  

    
לל סה"כ כו

 מע"מ
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 חתימה וחותמת _______________

 

 

 גיטרות מגבריטבלה ג' : 

הערכה  מפרט פריט מס

 כמותית

מחיר ליחידה 

 לפני מע"מ

סה"כ מחיר לפני 

 מע"מ 

הערה )יש לציין 

 דגם מוצע(

יש לציין תקופת 

 אחריות 

 -מגבר גיטרה 1
KATANA-   100/212 

MK2 BOSS  
 או שווה ערך

 3 הדמיות של קבינטים. 

 גית אפשרות הקלטה יציאה להקלטה יעודית אנלו
 .USBלמחשב דרך 

  כולל תמיכה בתוכנתBOSS TONE CENTRAL 

   100-"12כוללW 

 5 ( ערוציםCLEAN , CRUNCH , LEAD , 

BROWN , ACOUSTIC )–  כולל מצב של חיבור
 .גיטרה אקוסטית

  אפקטים בו זמנית 5כולל מולטי אפקט של. 

4         

  מגבר לגיטרה חשמלית 2
PRS Sonzera 20 1x12 

Combo  מגבר לגיטרה
חשמלית+סט מנורות תואם 

 או שווה ערך

 
6         

 – מגבר בס 3
Darkglass         

Electronics Microtubes 

900 v2  מגבר בס + סט
  מנורות תואם
 או שווה ערך

 
7         

    
סה"כ לפני 

 מע"מ

  
  

    
סה"כ כולל 

 מע"מ
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 חתימה וחותמת _______________

 

  פוניםמיקרוו בלה ד': עמודי תוויםט

הערכה  דגם/מפרט פריט מס

 כמותית

מחיר 

ליחידה לפני 

 מע"מ

סה"כ מחיר לפני 

 מע"מ 

הערה )יש לציין 

 דגם מוצע(

יש לציין 

תקופת 

 אחריות 

-soundkingSK - עמודי תווים 1
DF088-NOTE או שווה ערך 

  15         

או  soundking - עמודי מיקרופונים 2
 שווה ערך

  20         

         15   או שווה ערך SHURE 58 - רופוןמיק 3

 WA-47 Warm Audio  - מיקרופון 4
M 130  Beyerdynamic או שווה ערך 

  2         

         2   או שווה ערך SHURE 57 - מיקרופון 5

         1   מיק' לפסנתר מגנטי 6

 RC-505          - לופרים לזמרים 7 
BOSS ערך או שווה 

 5 צים המותאם לזמריםערו 

  אפקטים בו זמנית 4יכולת שילוב. 
 

2         

         PL 20מטר כבל  5אורך  PL ProCab REF650/5-Hכבלי  8

         10 מטר 20אורך  PL RCC-10-TRTR Rolandכבלי  9

         ProCab PRA902/3 10 מטר 3כבלים למיקרופון ולופר אורך  10

         ProCab PRA902/5 40 מטר 5לופר אורך כבלים למיקרופון ו 11

         ProCab PRA902/10 30 מטר 10כבלים למיקרופון ולופר אורך  12

    
סה"כ לפני 

 מע"מ
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 חתימה וחותמת _______________

    
סה"כ כולל 

 מע"מ

  
  

 

 נגינה כולל התקנה ור ארבע חדריעב  -מערכת משולבת לשמע    בלה ה':ט

הערכה  מפרט פריט מס

 כמותית

חידה מחיר לי

 לפני מע"מ

סה"כ מחיר לפני 

 מע"מ 

 יש לציין תקופת אחריות  הערה )יש לציין דגם מוצע(

מיקסר  -מיקסר אנלוגי   1

 Allen Andראשי 

Heath ZED-16-FX  או

 שווה ערך

                                                       4         

 Audacרמקול ראשי  2

PX112/VEXO112 

מתקן תלייה כולל 

Bracket 

 או שווה ערך

  12         

 Powersoft מגבר 3

Duecanali 1604 DSP 

 או שווה ערך

עם  1Uבגודל  1600W הספק

DANTE כולל ,DSP  ופריסטים

 לרמקולים

4         

, כולל חיווט עד XLRכניסות   פאנל קיר 4

 .(לכיתה מטר 10-מיקסר ראשי )כ

 , מחברי נויטריקCNCפאנל כולל 

 .בלבד

4         

תליית רמקול ראשי,  5

כולל חיווט ספיקון 

 
4         
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 חתימה וחותמת _______________

מחברי נויטריק ו ומולטי

 . בלבד

  adam audio s3h זוג מוניטורים  6

 

1     

 "12סאב adamתואמים של  סאבים תואמים  זוג 7
 

1     

 3דור 64S מיקסר דיגיטלי 8
 

1     

     sls3 2 16:8למיקסר  קופסת במה 9

     1  מפצל רשת 10

כרטיס קול + מעבד  11
 אפקטים

APOLLO X8 HE   1     

+  USBכרטיס קול  12
 מעבד אפקטים

APLTWXD-HE: APOLLO 
TWIN X DOU HE 

1     

 CALDIGIT 3 ACTIV CABLE םיכבל גוז 13

BHTBT3A20B540 
1     

    
סה"כ לפני 

 מע"מ

  
  

    
סה"כ כולל 

 מע"מ
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 חתימה וחותמת _______________

 

 

 

 

 קונטרולרים ':וטבלה 

 

הערכה  דגם/מפרט פריט מס

 כמותית

מחיר ליחידה 

 לפני מע"מ

סה"כ מחיר לפני 

 מע"מ 

יש לציין תקופת  הערה )יש לציין דגם מוצע(

 אחריות 

דגם  -יג'י קונטרולר לד 1

Traktor Kontrol S4 Mk 3 

או  כולל תוכנת טרקטור

 שווה ערך

 
10       

    
סה"כ לפני 

 מע"מ

  
  

    
סה"כ כולל 

 מע"מ

  
  

 

  בעמודת ההערות פריטדגם/היש לציין בטבלה את ה ,הנדרש ציודל וה ערךפרטים שודגמים/ ו עוהוצבמידה ,. 
 ו המנהל האקדמי לבית ספר למוזיקה, נתונה ליועץ המקצועי מטעם ביה"ס למוזיקה ו/ אאו לאו נ"ל כשווי ערךכי הסמכות לקביעת הפריטים ה ידוע לנו  
 שנים לכל הציוד.  3ואחריות למשך שירות הצעתנו דלעיל כוללת הובלה, התקנה  בלבד.    

 ואם לציוד שיש לתקנו, למשך לספק ציוד חליפי ת נו מתחייביםהנ כלשהוא ) סאונד/הגברה/חומרה של התופים וכלי נגינה(,ל ציוד שדרש תיקון ייבמידה ו 
 . הובלה לרבות ולא רק ללא עלותעלות כל ללא וזאת התיקון  כל זמן     

  __________________ 

 חתימת הספק
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 חתימה וחותמת _______________

 

 נספח ביטוחי

 אישור קיום ביטוחים
תאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה , בהבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט וחריגיה. יחד עם זאת, 
 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 העסקה אופי בוטחמה 

 שם:
 עיריית עכו

  שם

 נדל"ן☐
 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☒

 .עכו, למוזיקה ס"לביה סאונד וציוד נגינה כלי רכישת אחר:☒

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת

 ההפוליס

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים עצמית השתתפות
 בתוקף

מטב סכום מטבע סכום
 ע

 ₪ 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

         

         
         
         

, 322, 321, 318    1,000,000     צד ג'
328 ,302 ,307 ,
309,  ,329 ,315 

 319, 329, 328    20,000,000     אחריות מעבידים
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 חתימה וחותמת _______________

 כיסויים

          

 אחריות מקצועית
-המוצר אחריות
 משולבת

         

          אחר

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
092 ,046 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס           )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 חתימת האישור

 המבטח:

 


