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 'אמסמך 
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   1202/10 מס'פומבי מכרז 

 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני
 

 הזמנה להציע הצעות
 

אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת  ל"( מזמינה בזאת הצעות מועצהה)להלן: "  המועצה המקומית קדימה צורן

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. קדימה צורןעבור מועצה מקומית   LEDמסוג   סכי שילוט אלקטרונימ של

)להלן:   zoran.muni.il-www.kadimaניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:  

 . , יש לרכוש את מסמכי המכרזלמכרז הגשת הצעה לצורךתחת לשונית "מכרזים".  "(, אתר המועצה

  , ₪, כולל מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  500תמורת סך של  על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז  
, קדימה צורן,  1הגבייה של המועצה, ברחוב ההגנה    לרבות במקרה של ביטול המכרז. התשלום יעשה במחלקת

רכישת מסמכי    בגיןקבלה  את ה.  16:00-19:00בין השעות  גם  וביום ג'    08:00-13:00ה' בין השעות  -בימים א'
 .יםהמכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי המציע 

, יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל  עבור רכישת מסמכי המכרז  לאחר ביצוע התשלום
 מסמך ו/או נספח הקשור למכרז, שיפורסם באתר המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז. 

 ₪, הכל כמפורט במסמכי המכרז.   10,000בות בנקאית על סך על המציעים לצרף ער

בצ המכרז,  מסמכי  כל  את  ימציא  במכרז  להשתתף  המעוניין  עיכל  הנדרשים  המסמכים  כל  פרוף  תנאי  ל  י 
:  צויןיעליה    ,כשהיא סגורה  ,במעטפת המכרזכאשר לפחות אחד מהם במקור,  המכרז, בשני עותקים זהים,  

במשרדי  שתיבת המכרזים  ידנית ב", אך ורק במסירה ידנית באמצעות הפקדה  01/2021מכרז פומבי מס'  "
מיום  לא יאוחר    ,"(משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל  

ו/או   עד זהמולמען הסר ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר  בלבד.    12:00עד השעה    09.05.2021
 .שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים

 את ההצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות. 

 דרך אחרת למעט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.אין לשלוח הצעות בכל 

   מכי המכרז.מצויות במסביחס למכרז הוראות מפורטות נוספות 

 

   ______________ 

 גב' קרן גרין        
 ראש המועצה      
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 'במסמך 

 המועצה המקומית קדימה צורן 
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני

 

 תנאי המכרז 
  

 עיקרי ההתקשרות  .1

צורן .א קדימה  המקומית  "  המועצה  הצעות  מועצהה)להלן:  בזאת  מזמינה  התקנהל"(  ,  אספקה, 
במועצה  אשר יוצבו    LEDמסוג  סכי שילוט אלקטרוני  משל    תחזוקה שוטפתו  , אחריות הדרכה

ו/או פרסומים אחרים, הכל בהתאם  ם מטעם המועצה  מיוישמשו לפרסו  קדימה צורןמקומית  
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.  ("מסכיםאו " "מסכי שילוט)להלן: "לשיקול דעתה 

, אשר LEDמסוג    הזוכה מסכי שילוט אלקטרונייםהקבלן  ספק ויתקין  במסגרת ההתקשרות, י .ב
ל  בעיקרם  וכדומה,  ישמשו  הודעות  שונים,  וידאו  תכני  פרסום,  המועצה,  של  תוכן  הכל  הצגת 

)להלן:    1מסמך ג', הכל בהתאם להוראות המפרט הטכני המצ"ב בבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .  "(המפרט הטכני"

במקומות עליהם תורה    LEDמסכים אלקטרוניים מסוג  (  2)  שניבשלב הראשון, יסופקו ויותקנו  
לאישור המועצה  שיוגש  לאחר תכנון מפורט  ,  מבין המקומות המופיעים במפרט הטכני  המועצה
יובהר,  ו. ילמסמכי המכרז, ההסכם ונספח 1שבמסמך ג'הוראות המפרט הטכני כאמור ב מראש,
פי  הדרכה ל  על הקבלן לתת  הזוכה לתחזק באופן שוטף את המסכים הנ"ל. בנוסף,קבלן  כי על ה

ויעילה של. לצרכי המועצה יידרש ה  צורך הפעלה תקינה  שירותי  מערכת  לספק    קבלןהמסכים 
, הכל בהתאם להוראות  חודשים ראשונים  12ואף לנהל שירותי תוכן למשך    למסכיםניהול תוכן  

יובהר, כי המועצה תהא רשאית להאריך את שירותי ניהול התוכן אף מעבר לשנה    .המפרט הטכני
מקסימום חמש שנים, כמפורט  , ועד  ו/או חלק ממנה  הראשונה, בתקופות נוספות של שנה כל אחת

 .  בהסכם ההתקשרות

לכל מסך שילוט   חודשים   24הזוכה יעניק אחריות ושירותים מלאים לתקופה של  הקבלן  כמו כן, 
סופק  מסך השילוט  ועד קבלת אישור המועצה לכך ש, כאשר תקופת האחריות תחל במLEDמסוג  

  את המסך ורכיביוהאחריות תהא מקיפה ותכלול  .  מועצהפועל כהלכה ולשביעות רצונה ה  ואוה
יובהר, כי המועצה תהא רשאית לרכוש מהקבלן הזוכה  .  "(השירותים" ו/או "העבודות)להלן: "

 רותי תחזוקה נוספים מעבר לתקופת האחריות, כאמור במסמכי המכרז להלן.  שי

ויותקנו  בכך  וככל שהמועצה תהיה מעוניינת  בתקופת ההתקשרות,  בשלב השני,   3  עד, יסופקו 
אלקטרוניים לעיל,LEDמסוג    נוספים  מסכים  הקבועים  לתנאים  בהתאם  עליהם    ,  במקומות 

המועצה,   דעתה הבלעדי.  תורה  ושיקול  לתקציב המועצה  אין  בהתאם  כי  יובהר  זאת,  עם  יחד 
באמור בכדי לחייב את המועצה והיא איננה מתחייבת לדרוש מהקבלן הזוכה לספק ולהתקין  

ולקבלן הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה    LEDמסוג  נוספים    י שילוט אלקטרונייםך/מסכמס
 ן כך.  י ו/או תביעה בג

תקופת  )להלן: "שנתיים  ועד לתום    הסכםעל ה מועצה  תקופת ההתקשרות היא ממועד חתימת ה .ג
המועצה בלבד תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות    ."(ההתקשרות

 "(.   תקופת ההארכהך הכל )להלן: " ים סשנ 5- של שנה כל אחת ו/או חלק ממנה, ועד ל
 

לבצע  מועצה ה  ן,כ   כמו .ד ידה  םחלקאת  או    השירותים  את  רשאית  עיניהעל  ראות  לפי  ומבלי    , 
כל טענה או תביעה או    מועצהלזוכה לא תהיה כלפי הו  להיזקק להזמנת שירותים מאת הזוכה,

 לביצוע על ידו.   שירותיםשל ה םזכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק

לבצע  הקבלן   .ה מתחייב  ה  שירותיםהאת  הזוכה  לדרישות  הנדרש    מועצהבהתאם  ובאופן  במועד 
המציע מתחייב לספק את השירותים למועצה גם בשעת    .וובמחירים להם התחייב במסגרת הצעת

  .הסכםם להוראות ה חירום, בהתא
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במסגרת מכרז זה ייערך סיור מציעים, הכל כפי שיפורט להלן, אולם יובהר, כי ההשתתפות בסיור   .ו
 המציעים אינו בגדר חובה.  

 . טכניה  ובמפרטההתקשרות  הסכםביתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים  .ז

הטכניות המפורטות במפרט הטכני  על ידי המציע לעמוד בכלל דרישות החובה  סך המוצע  על המ .ח
. יובהר, כי אי עמידה בדרישות החובה הטכניות הנ"ל, מקנה  למסמכי המכרז  1מסמך ג'המצורף כ

, אי העמידה באותה דרישה/ אותן דרישות,  השיקול דעת לפסול את ההצעה, ככל שלדעת  ועצהלמ
שיקול    ועצהלעיל, למהינה מהותית ולמציע לא תהא כל טענה בגין כך. מבלי לגרוע מן האמור  

 דעת לדרוש השלמת מסמכים/ נתונים/ הבהרות מהמציעים ביחס לנדרש במפרט הטכני.  
 

 ריכוז התאריכים במכרז   .2

 התאריכים  הפעילות

 10:00בשעה  20.04.2021 סיור מציעים 

 12:00בשעה  25.04.2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00בשעה  09.05.2021 במכרזהמועד האחרון להגשת הצעות 

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

מציע   .א במכרז  להשתתף  מורשהחברהשהינו  רשאי  עוסק  ו/או  רשומה  שותפות  בכל    ,  העומד 
 המפורטים להלן:  המצטבריםהתנאים  

  מסכי  6( לפחות  2018-2020במהלך שלוש השנים האחרונות )  ותחזק  התקין,  המציע סיפק (1
כל    , מ"ר לפחות  18בגודל של לפחות    ,לתצוגת וידאו,  קבועיםוחיצוניים     LEDמסוג   חוצות 

מסכי חוצות כאמור, הותקנו עבור רשויות    3מתוכם    , אחד, באתרים שונים במדינת ישראל
 . בפקודת העיריות םכהגדרתתאגידים עירוניים או ו/ מקומיות 

 .  LEDחוצות מסוג  ובו הותקן מסךגור  או ס/ו שאינו מקורה מקום  -"אתר"

בהיקף     LEDשל מסכי    ותחזוקה   התקנה,  המציע הוא בעל מחזור כספי בתחום אספקה (2
,  ₪2017 )שלושה מיליון שקלים(, לא כולל מע"מ, בשנים    3,000,000  -יפחת מ  אשל  מצטבר

2018 ,2019  . 

במועד הגשת ההצעה, משמש המציע כנציג רשמי של יצרן המסכים המוצעים במסגרת  (3
ן"( ו/או יבואן מורשה מטעם היצרן ו/או חברת בת של היצרן ו/או  היצר הצעתו )להלן: "

 . עד למועד הגשת המכרז 1.1.18החל מיום   ,מפיץ מורשה מטעם היצרן

האישורים  המציע   (4 כל  לפי  והתצהירים  בעל  ציבורייםהנדרשים  גופים  עסקאות  , חוק 
 . 1976-התשל"ו 

ערבות המכרז ₪ בנוסח    10,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על סך של   (5
 . למכרז  ח'כמסמך המצורף 

 . בתמורה מלאה המציע רכש את מסמכי המכרז (6

הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל,  
וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז. המציע 

, באמצעותו, למכרז זהאינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה  
 באמצעות בעל השליטה בו או באמצעות חברת בת של המציע.

 שיש לצרף להצעה מסמכים .4
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 : כלול בהצעתו שני עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאיםל מציע יכ .א

 למכרז, כשהיא חתומה על ידי המציע.   'כמסמך גהצעת המחיר, בנוסח המצורף  (1

המוצע בכלל   מסך  מלא וחתום על ידי המציע בדבר עמידת ה  מסמכי המכרזל  1מסמך ג' (2
בסעיף כנדרש  הטכני,  במפרט  המפורטות  הטכניות,  לצורך   ח'  הדרישות  בנוסף,  לעיל. 

ה עמידת  מהמסמכים   מסךהוכחת  אחד  כל  לצרף  המציע  על  הטכני,  המפרט  בדרישות 
ו/או לשם   וכל מסמך אחר הנדרש לפי המפרט הטכנילמפרט הטכני    2מפורטים בסעיף  ה

 רט הטכני והחוזה.  מפל והמוצע על ידי המציע והתאמת המסךהוכחת היכולת של  
 

תצהיר  על המציע לצרף    –לעיל    1.א. 3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   (3
למכרז, כשהוא חתום על ידי    'דכמסמך  בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף, בנוסח המצורף  

עו"ד  ידי    .המציע ומאומת על ידי  בנוסף, יש לצרף תמונה של כל מסך שילוט שהוצג על 
 המציע. 

הסף שבסעיף   (4 בתנאי  המציע  עמידת  הוכחת  לצרף  לעיל  2.א. 3לצורך  על המציע  אישור , 
מס  /רו"ח של  בדבר    יועץ  השנתי  ההכנסות  בשלושמחזור    האחרונות,  השנים  במצטבר 
, ו/או כל נוסח אחר ובלבד שיכללו בו כל הפרטים  'וכמסמך  , בנוסח המצורף  0192-7201

      בנוסח הנ"ל.

על המציע להציג אישור מאת היצרן )בעברית או   ,3.א. 3לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף  (5
ו/או   יבואן מורשה מטעמו  ו/או  נציג רשמי של היצרן  כי המציע הוא  באנגלית( המאשר 

עד למועד   1.1.18פי העניין( החל מיום  -בת של היצרן ו/או מפיץ מורשה מטעמו )על-חברת
 הגשת המכרז.  

תצהיר לפי חוק עסקאות    –לעיל    4.א.3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   (6
למכרז, כשהוא חתום על ידי    ז'כמסמך  , בנוסח המצורף  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

עו"ד ידי  על  ומאומת  כל    .המציע  לפי  וכן את  הנדרשים  גופים האישורים  חוק עסקאות 
, ובכלל זאת אישור פקיד  1976-ו התשל"  ציבוריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(,

ורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס מ
, ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על  1975- הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 
 צעה. , בתוקף למועד הגשת ההמוסף

שבסעיף   (7 הסף  בתנאי  המציע  עמידת  הוכחת  בנוסח    –לעיל    5.א.3לצורך  מכרז,  ערבות 
 למכרז.   'חכמסמך המצורף 

קבלה בדבר רכישת מסמכי    –לעיל    6.א.3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   (8
 המכרז.

הממליצים  (9 לשאלוני  בהתאם  המלצות  המציע  יצרף  האיכות,  רכיבי  הוכחת  לצורך 
 .  במסמך ה'המצורפים 

 ט'כמסמך  תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה, בנוסח המצורף   (10
 למכרז, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד. 

למכרז, כשהוא חתום על   י'כמסמך    תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות, בנוסח המצורף (11
 ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.

למכרז, כשהוא חתום על ידי    "אכמסמך י תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף   (12
 המציע ומאומת על ידי עו"ד. 

בנוסח המצורף   (13 לחשיפת מסמכי המכרז,  בדבר הסכמה/אי הסכמה  י"אישור    ב כמסמך 
 מציע. למכרז, כשהוא חתום על ידי ה

,  2001- תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א (14
 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד. מסמך י"ג בנוסח  

 העתק תעודת עוסק מורשה.   (15
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פלט עדכני נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספרי    –אם המציע הינו תאגיד   (16
הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע, וכן העתק תעודת ההתאגדות  

 . וחתימה במסגרת מסמך ג' כי ההצעה נחתמה בידי מורשי החתימה של המציע  של המציע 

כאלו, כשהם חתומים  עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה, ככל שאכן הוצאו   (17
 על ידי המציע. 

 כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע.  (18

  למכרז.   די"כמסמך  במכרז מפורטת גם ברשימת המסמכים המצורפת    הנדרשיםרשימת המסמכים  
 על המציע לסמן על גבי המסמכים שיוגשו את מספריהם ברשימת המסמכים.  

לעיל .ב המפורטים  האישורים  ו/או  המסמכים  צירוף  אי  כי  בסיס   עלול,  יובהר,  פסילת  ל  לשמש 
 ועדת המכרזים. ל ידיע  ההצעה

 

והאישורים  ה  בו   מקרה  בכל   כי,  במפורש  מובהר .ג   תוקף   בעלי  הינם  דלעיל  המפורטיםמסמכים 
  האחרון להגשת ההצעות למכרז.    מועדנכון ל  תקפים יהיו  אלו כי דרשנ,  מוגבל

יובהר, כי על הזוכה לדאוג לחידושם ו/או הארכתם של המסמכים והאישורים כאמור כך שיהיו  
 .  העניין לפי ,  ההארכה/הסכםה  תקופת כל משךל בתוקף

הזכות  מועצהל .ד הבלעדי,לפנות  שמורה  דעתה  שיקול  פי  על  מהמציע    ,  ולדרוש  פרטים  לחקור 
  , המקצועי  סיונוי ידרש להוכחת כשירותו, ני שמסמך  מידע ו/או  להציג כל  והבהרות בדבר הצעתו ו

הפיננסית  מומחיותו,  המכרז   איתנותו  נשוא  השירותים  לביצוע  )לרבות  וכיו  והתאמתו  "ב 
את מלוא המידע,    מועצההמציע יהיה חייב למסור ל.  , אף אם לא צורפו על ידו להצעההמלצות(

  , המציע יסרב למסור מסמך המסמכים, הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה. במקרה בו  
לפסול את  להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף    מועצהרשאית ה  ,הסבר או ניתוח כלשהו כאמור

   ההצעה.

אחר כל תנאי  ידי קבוצת מציעים )בין אם ימלאו יחדיו  -מובהר כי לא תתאפשר הגשת הצעות על .ה
 . הסף ובין אם לאו(

 אופן הגשת ההצעה והצהרות המציע .5

את ההצעה יחד עם מסמכי המכרז ועם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים יש להגיש   .א
, כשהיא חתומה, מלאה ושלמה, בשפה העברית בתוך מעטפה סגורה ללא סימני  בשני עותקים

מצוין   עליה  המציע  של  מס'  "זיהוי  פומבי  ידנית    ",01/21מכרז  במסירה  במסירה  ורק  אך 
,  2באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל  

למען בלבד.    12:00  עד השעה  09.05.2021"( לא יאוחר מיום  משרדי המועצהקדימה צורן )להלן: "
באמצ שלא  ו/או  מכן  לאחר  שתוגש  הצעה  תידון  לא  כי  יובהר  ספק,  ידנית  הסר  הפקדה  עות 

 . בתיבת המכרזים

אספקה, התקנה, הדרכה ותחזוקה שוטפת  על המציע לציין את התמורה המבוקשת על ידו בעבור   .ב
,  הצעת המחיר  -   מסמך ג'בכמפורט    LEDמסוג    השילוט האלקטרוני  ךמסלאחריות    מתןלרבות  

וכן,   מסמכי המכרזל  1נספח ג'כהמצורף  טכניבהתייחס לביצוע השירותים המפורטים במפרט ה
 . המבוקשת על ידו בעבור שירותי ניהול תוכןשנתית התמורה ה

ההתקשרות ונספחיו,   הסכםההצעה תוגש, באמצעות חתימה על מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות  .ג
של המציע   ידי מורשה החתימה של המציע, את הצעתו  על  וייחתמו  המהווים לאחר שימולאו 

 "(. ההצעה)לעיל ולהלן: "

ו  .ד המכרז  תנאי  הצעות,  להציע  הנלווים    הסכםההזמנה  הנספחים  כל  בצירוף  ההתקשרות, 
 "(, הינם הנוסח המחייב את המציע. מסמכי המכרזוההשלמות הנדרשות על פיהם )להלן, ביחד: "

בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך  על צרופותיו,    מכרזעל המציע לחתום על כל מסמכי ה .ה
המציע ולחייבו )דהיינו, מורשה החתימה מטעם המציע(. ככל שנדרשת חתימה של  לחתום בשם  

יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה  
 הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.
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מכרז ומסמכי  שור שכל פרטי היהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .ו
כל הנתונים,  בחן את  קיבל את מלוא המידע הנדרש,  המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע  

מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע   ,יםות שירמהות האת הפרטים והעובדות ובכלל זה 
 והסכים להם בהתאם להצעתו.   שירותיםה

אתכ .ז למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  והסגולות    מו  הכישורים  הידיעות,  כל 
ל הדרושים  והאחרות  השירות המקצועיות  המכרז,    יםמתן  התנאים  נשוא  בכל  עומד  הוא  כי 

  שירותים נשוא המכרז את ה  ספקוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להמקדמיים האמורים דלעיל,  
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -

  הסכם , לרבות  מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על   .ח
 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. ההתקשרות

ו/או למחוק  )למעט ככל שנדרש(    המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף יובהר כי   .ט
כים, בין בגוף המסמכים ובין  מהם ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמ

תוספת  ו/או  במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה  
 : ת המועצהשנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי  "("הסתייגויותבכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן:  

 לפסול את הצעת המציע;   (1

 נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא  (2

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; ל (3

ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את  (4 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, 
 המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.  

 

אחת  לנהוג לפי    מועצהחליט הת. אם  מועצההההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת  
  ת המועצה , רשאיה( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטת4) -(2האפשרויות המנויות בס"ק )

   לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.

תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל    הצעהה .י
  1ג'  מךסמ)  טכני (, מפרט המסמך ג' למכרז)  ההתקשרות, הצעת המחיר   הסכםולחתום על גבי  
וכן כל מקום נוסף בו הדבר נדרש,  למסמכי המכרז   סמן כן לו,  )מקור וצילום(   בשני העתקים(, 

רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה  יכל דף של מסמכי המכרז. הערה שת בראשי תיבות של חתימתו
 ההצעה.   פסילתלהביא ל

למשך   .יא וצרופותיה  נספחיה  מרכיביה,  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  שתוגש  הצעה  יום    90כל 
ההצעות  להגשת  הקבוע  האחרון  הלמכרז  מהמועד  או    מועצה.  מהבנק  לדרוש  רשאית  תהיה 

ינקטו הליכים  י יום נוספים ובמידה ש  90מהמציע לפי בחירתה, להאריך את תוקף הערבות למשך  
ימים   180יום או עד תום   30משפטיים בעניין המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

כי הארכת תוקף    , לפי המאוחר מביניהם. יובהר,למכרז  לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות 
הערבות,   תוקף  להארכת  שיסרב  מציע  המציע.  הצעת  תוקף  כהארכת  משמעה  המכרז  ערבות 

וה מהצעתו  בו  שחזר  כמציע  בהליך    מועצהייחשב  להמשיך  ערבותו,  את  לחלט  רשאית  תהיה 
המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות כאמור, וזאת  

 . תה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפהאף אם ההצעה שערבו

פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל  - המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על .יב
 פי דין לביצוע ההתקשרות. -הרישיונות הנדרשים על 

 וסיור מציעים שאלות הבהרה .6

ייערך   .א בית  נקודת המפגש תהיה ב.  צורן  בקדימה  10:00בשעה    20.04.2021ביום  סיור מציעים 
 . חובהאיננה  ההשתתפות בסיור . , קדימה צורן1המועצה ברח' הרצל 

למכרז וכן הודעה בדבר כל סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה בין  שאלות ובקשות להבהרות בקשר   .ב
גילה, ממשרד   עו"ד מוריה  פניה אחרת יש להעביר לידי  ו/או כל הסתייגות או  מסמכי המכרז 

 ,12:00עד השעה    25.04.2021מיום  היועצים המשפטיים החיצוניים של המועצה, עד לא יאוחר  
 . לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות.  moria@fsrlaw.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני  
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לאחר המועד    יובהר כי המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו
 . הנקוב הנ"ל

  הפניות .  מכרזה  ושם  מספר,  עמו  קשר  ליצירת  טלפון,  המלא  שמו  את  הפונה  יציין  בפנייתו .ג
 :להלן  כמפורט טבלה של  במבנה, בלבד Word קובץ של  ובפורמט  בכתב שלחנהית

 
 המכרזהסעיף הרלוונטי במסמכי  שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד

1.   ________________  ____ 

תהא סופית. כל פירושים, הבהרות או  נט של המועצה ו באתר האינטר  תפורסם  מועצה תשובת ה .ד
שהוסמך על ידה למתן  ו/או מי    ועצהי גורם אחר מלבד המל יד ו/או ע  ל פההסברים שניתנו בע

יחייבו את ה  תשובות ביחס למכרז, תשובת המועצה הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד    .מועצהלא 
החתימה   מורשה  ידי  על  חתומה  כשהיא  להצעתם,  המצעים  ידי  על  ותצורף  המכרז,  מתנאי 

 מטעמם.

התשובה   .ה בקבלת  המאיחור  מטעמ  ועצהמצד  מי  קבלתה  ה ו/או  אי  יזכו    ,או  המציע  לא  את 
בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה  

 .ועניין כדין כל הצעה אחרת לכל דבר

לעיל, שמורה ל .ו לפגוע באמור  ו/או    מועצהמבלי  מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז  ליתן  הזכות 
ההצעות ולמציעים לא תהא כל    לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לערוך בו שינויים, עד למועד הגשת

כאמור,   הבהרה  ו/או  שינוי  בדבר  בכתב  הודעה  כך.  בגין  של  טענה  האינטרנט  באתר  תפורסם 
 .  המועצה

כמו כן, למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים או לדחות בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח   .ז
ודרישות הכיסוי הביטוחי המפורטים   ב'נספח הביטוח  ב' וב   להסכם  בנספח  ,  להסכם  1נספח 

בנספח   לשינוי  שהבקשה  וככל  המועצה  של  הביטוח  יועץ  ידי  על  אלה  שינויים  לאישור  בכפוף 
ו/או שינויים מנספח הביטוח.   הביטוח תידחה, על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות 
לידיעת   הביטוח  בנספח  המפורטות  הביטוח  דרישות  את  העבירו  כי  מצהירים  המציעים 

ם להפקת פוליסות ביטוח ואישור קיום ביטוחים על פי דרישות  מבטחיהם, וקיבלו את אישור
הביטוח המפורטות בנספח זה. כמו כן מצהירים המציעים כי ידוע להם שאם לא עמד הזוכה  
בהתחייבותו זו, תהיה המועצה רשאית לראות את הזוכה כאילו נסוג מהצעתו, על כל המשתמע  

 ההתקשרות.    םהסכמכך על פי תנאי ההזמנה להציע הצעות ותנאי  

מסמכי  )להלן: "  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז .ח
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים,  .  "(הבהרות

יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר  
 האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר. 

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ט
, לא תתקבל לאחר  במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע    הסכםמפרטי המכרז ו/או ה

יניהם, ובעצם הגשת  ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם מב   הגשת הצעת המציע
וב במכרז  והאמור  התנאים  לכל  המציע  מסכים  נספחיו  ההתקשרות  הסכם הצעתו  על   ,

   .במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה מועצהולהתקשרותו עם ה

 התמורה .7

, יקבל הזוכה  הסכם, ובכפוף לביצוע כל התחייבויותיו מכוח המכרז וה ביצוע העבודותתמורת   .א
ידו בתמורה בהתאם להצעת המחיר   על  גמסגרת  שהוגשה  מחירים  , בהתאם ללמכרז'  מסמך 

ידו  ש על  ההוצעו  במפרט  לאמור  המכרזל  '1ג'נספח  כהמצורף  טכני  בכפוף  )להלן:    מסמכי 
 . "(התמורה"

במסמך ג' בהיקף מסוים  ביצוע העבודות  מהזוכה את  יובהר, כי המועצה איננה מתחייבת להזמין   .ב
מהזוכה שירותים מסוימים ו/או כמות מסוימת מהשירותים,  או בכלל, וההחלטה האם להזמין  

 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. 
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כי הגשת הצעה למכרז מהווה התחייבות של המציע לבצע את כל השירותים הכלולים    , יובהרעוד   .ג
  ( והזוכה מתחייב לבצעם באופן מלא, במחירי הצעתו למסמכי המכרז  1ג'נספח  )טכני  הבמפרט  

 .    השירותיםולא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט 

כי    מובהר .ד בגין    המהוו   התמורהבזאת,  וסופי  מלא  כל    תכוללו  שירותיםה  ביצועתשלום  את 
על פי תנאיו    הסכםבביצוע ההכרוכות    , מכל מין וסוג שהוא  , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי  הסכםבשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא ה
דין    ל פיעל אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עוכיו"ב.    , אישוריםרכב, ביטוחים

 . מועצהאשר ישולם על ידי ה

כוח המכרז בהיקפים משתנים ו/או  עבודות מרשאית להזמין את ה  מועצהבזאת, כי ה  מובהרכן   .ה
למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם    עבודותלהחליט על דחיית הבלבד ו/או    עבודותלהזמין חלק מה

ה רשאית  כן,  כמו  ולתקציבה.  לצרכיה  דעתה,  ה   מועצהלשיקול  את  חלקם    עבודותלבצע  או 
 ה בגין כך.אחרים, לפי ראות עיניה ולזוכה לא תהא כל טענ קבלניםבאמצעות עובדיה ו/או 

 מועצהה בדיקת ההצעות על ידי  .8

ה  .א בהצעות תהיה  הדיון  לבחירת המציע    מועצהבעת  שיקולים  של  רחבה  להפעיל קשת  רשאית 
הארגונית   יכולתו  המציע,  של  המקצועית  יכולתו  ניסיונו,  כושרו,  היתר,  בין  לרבות,  הזוכה 
והכלכלית, הציוד שברשותו וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא לנכון והיא אינה מתחייבת  

 . לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל    הלפנות לפי שיקול דעת  ה על זכות  תשומר  מועצה ה .ב
על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות   )כולם או חלקם(  המציעים 
שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות  

 שר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז. ו/או אישורים לרבות בק

 

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או   .ג
כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם    קבלןההצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות  

 להוראות דיני עבודה.  

לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז,    תרשאי  המועצה .ד
 מונעת הערכת ההצעה כראוי.  מועצה באופן שלדעת ה 

רשאיתכן   .ה המועצההא  לגבי    ת  שונים  ומגורמים  מיועצים  דעת  חוות  ולקבל  בדיקות  לערוך 
ונם ו/או ביחס  המציעים ו/או הצעותיהם, כולם או חלקם, לרבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסי

 זה במיומנות ובאיכות גבוהים.   הסכםליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז ו 

את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית    הלעצמ  תשומר  מועצהה .ו
על חוות    כתסומ  מועצה או לגוף אחר אשר ה  מועצהעל טיב עבודתו וטיב מתן השירותים על ידו, ל

אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית,  דעתו. במקרים  
 . מועצההבלעדי של ה הפוף לשיקול דעתוזאת בכ

את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו בפלילים בשבע    הלעצמ  תשומר  המועצה .ז
טחון המדינה ו/או  י( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד ב7)

, כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות  1977-תשל"זהעל פי חוק העונשין,  
לא   זה אשר  נשוא מכרז  שירותים מסוג השירותים  במתן  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הנוגעות 

את  ת לעצמה המועצה  התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר
הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביעות משפטיות ו/או הליכים  

 משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.  

 

בין היתר,   ועדת המכרזים,  החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
ל אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את  ליכים ע הבהתחשב בהשלכות של ההרשעות/ה 

 השירותים נשוא המכרז כנדרש. 
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 ואופן הניקוד ההצעותבחינת שלבים ב .9

 :  בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף - שלב א' .א

בשלב זה ייבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי  
      הסף. 

יובהר, כי אי צירוף המסמכים  כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה. 
לפסילת ההצעה יעברו .  כנדרש, עלול להביא  יעמדו בתנאי הסף כאמור,  ורק הצעות אשר  אך 

 הבא של בחינת ההצעות.  לשלב

  : מהניקוד הכולל 0%4 -בדיקת איכות ההצעה  -שלב ב'  .ב

 מובהר בזאת כי איכות ההצעה תיבדק רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף.

צוות  "(.  צוות הבדיקהההצעות ימונה על ידי ועדת המכרזים צוות )להלן: "איכות  לצורך ניקוד  
נקודות,    40יעניק לכל הצעה ניקוד, עד  יהיה רשאי להיעזר ביועץ מומחה מטעמו. הצוות  הבדיקה  

 : בהתאם למפורט להלן

- משקל אופן הניקוד אמת המידה  מס"ד
סך הכל  

 ק' נ 40

ניסיון המציע באספקה, התקנה   1
חיצוניים   מסכים  של  ותחזוקה 

להצגת   LEDקבועים בטכנולוגיית  
לפחות   של  בגודל  מלא    18וידאו 

ברחבי  מ"ר שונים  באתרים   ,
  .הארץ

 

 

ל   מעבר  מסך    שהוצגו   מסכיםה  6לכל 
הסףועומדים   יינתנו  1.א.3  בתנאי   ,2  

 נקודות. 10עד למקסימום של נקודות 
נוסף   מסך  ל  לכל  המסכים    6מעבר 

הסף   בתנאי  ועומדים  ,  1.א.3שהוצגו 
מקומית   ברשות  תאגיד  או  שהותקן 

העיריות   וכהגדרת   עירוני   בפקודת 

למקסימום  נקודות    2יינתנו     10עד 
  נקודות.

הטבלה   את  מסך  כל  עבור  למלא  יש 
 .  למסמכי המכרז במסמך ד'המפורטת 

20   
 נקודות 

שירותי  2 במתן  המציע  ניסיון 
מקומיות.  לרשויות  תוכן   ניהול 

 

  תאגיד עירוני בגין כל רשות מקומית או  
העיריות בפקודת  סיפק    , כהגדרתו  לה 

, בין  המציע שירותי ניהול ועריכת תוכן
נקודות עד   1, יינתנו  2018-2020השנים  

   .נקודות  6למקסימום של 

כל   עבור  למלא  או  יש  מקומית  רשות 
בפקודת    ו כהגדרתעירוני    תאגיד

המפורטת    העיריות, הטבלה  את 
 . 'במסמך ד

6 
 נקודות 

בשנים   3 מצטבר  הכנסות  היקף 
 כולל.  2019עד   2017

ב המצטברות  שהכנסותיו    3  - מציע 
התקנה    2017-2019השנים   בתחום 

מסכי   של  על    LEDותחזוקה  עלו   ,
כולל    3,000,000 לא   ₪ מע"מ,  מיליון 

של  ניקוד  כל  בעבור  נקודות    1  יקבל 
נוסף של    מיליון  למקסימום    6עד 

 נקודות.

6 
 נקודות 

סיפק  מלקוחות  המלצות 4 , להם 
מסכי המציע    ותחזקה  התקין

, LEDמסוג  שילוט אלקטרוניים  
 . 1.א.3העומדים בתנאי סף  

ל המציע  שאלוני  על    ממליצים צרף 
מסגרת ב  ,  1.א.3העומדים בתנאי הסף  

המלצה,  בעבור.  'המסמך   יינתן    כל 
של   מקסימאלי    8ועד    נקודות  2ניקוד 
, ובין  המלצות  4נקודות סך הכל בעבור  

הבאים:   הפרמטרים  ייבדקו  היתר 

8 

 נקודות 
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זמינות   מקצועיות,  ההתקנה,  איכות 
   מסמך בואיכות השירות, הכל כמפורט  

 למסמכי המכרז.   ה'

המציע   את  לדרג  יידרשו  הממליצים 
תנוקד  ה'  מסמך בכאמור   המלצה  כל   ,

נקודות, בהתאם לממוצע   2במקסימום  
כל   ידי  על  שיינתן  המשוקלל  הציונים 

 .מסמך ה'שבממליץ לפרמטרים 

 מהניקוד הכולל:  0%6 -בדיקת מחיר ההצעה  -שלב ג'  .ג

 ( בהצעתו  לנקוב  המציע  ידו    ג'מסמך  על  על  המוצע  במחיר  הדרכה  למכרז(  התקנה,  לאספקה, 
למסך      חודשים  24של    לרבות מתן אחריות ושירות,  LEDמסך שילוט אלקטרוני מסוג  ותחזוקה של  

למשך  מוכן,   תוכן  ניהול  שירותי  שילוטל  חודשים  12תן  הכל  מסך  המפרט  ,  להוראות  בהתאם 
 .  הסכםוהטכני וה

, נקודות(  06יקבל את הניקוד המלא בגין ציון המחיר )   בים אלו,לרכי  הנמוך ביותר המחיר  סך הכל  
 יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליו. 

 ניקוד מחיר ההצעה ייעשה בהתאם לנוסחה שלהלן: 

A/B*60+ C 

 :הסבר

A – עבודות כאמורביותר לביצוע ה המחיר הזול צעת ה ה . 

B –  עבודותלביצוע ה  נתהמחיר הנבחהצעת . 

C -  רכיב האיכותהציון המשוקלל בגין.   

 : קביעת הציון המשוקלל הסופי .ד

ניתן בגין  שציון ההצעה המשוקלל הסופי יהיה חיבור הציון שניתן בגין איכות ההצעה עם הציון  
 .   מחיר ההצעה

, על פי שיקול  מועצהתהיה רשאית ההצעות,  ל  יינתןבמקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי ש
הצבעה על ידי חברי וועדת  דעתה הבלעדי, לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך של  

ל  ,המכרזים יותר  מטעמים הקשורים    מתן השירותיםבהצעת המציע אשר לדעתם הינו מתאים 
צוע  בכושר ו/או ביכולת בי ו/או  באיתנות הפיננסית ו/או   באמינות ו/או  בתנאי הצעתו ו/או בניסיון

ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות הזהות, כאשר ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות  
    .העדפת עסק בשליטת אישה ,להלן 10וזאת בכפוף להוראות סעיף  ,תיבחר בהצבעה

 העדפת עסק בשליטת אישה  .10

מס'   )תיקון  )א(  המקומיות  המועצות  צו  של  הדרישות  על  העונה  מציע  התשע"ו2על    לן: )לה   2016-(, 
"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור  התיקון לצו המועצות המקומיות"

לסעיף   בהתאם  אישה  בשליטת  הוא  העסק  לפיו  התשנ"ב2ותצהיר  המכרזים,  חובת  לחוק  .  1992-ב 
לאחר  , במקרה בו  1950- תשי"אהצו המועצות המקומיות,  ל( לתוספת הרביעית  1)ה22בהתאם לסעיף  

שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של  
אישור   בעת הגשתה,  לה  שצורף  ובלבד  במכרז  כזוכה  תיבחר ההצעה האמורה  אישה,  בשליטת  עסק 

 . ותצהיר כאמור

 "כשיר שני"  .11

רוג לאחר ההצעה  בדי  ההבא  ההינתו  זים תהיה רשאית לבחור במציע אחד, שהצעועדת המכר .א
תהא רשאית לבחור    מועצה ה  ,רב הכשיר השני, לשמש ככשיר שנייהזוכה, כ"כשיר שני". ככל שס

 במציעים שהצעותיהם דורגו במקומות שלאחריהם וכך הלאה. 

לזוכה    תעמוד בתוקףשל הכשיר השני    והצעת .ב צו התחלת עבודה  עד תום חודשיים מיום מתן 
הצעות למכרז, לפי  ה ועד שנקבע כמועד האחרון להגשת  מ ההמקורי ולכל היותר עד שנה אחת מ
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הכשיר השני את תוקף    ךיארי  מועצה, תבקש על ידי היהמוקדם מביניהם. במידת הצורך, אם  
 לתקופה נוספת.   תוהצע

הזוכה המקורי   .ג בו  בכל מקרה  במכרז  כזוכה  על הכשיר השני  להכריז  ועדת המכרזים רשאית 
שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא,    הסכםאו שיבוטל ה  הסכםיחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו  

 זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 הודעה מתאימה על מציע ככשיר שני תישלח למציע שידורג בהתאם, ככל שידורגו כאלו.   .ד

אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו,    מועצהלכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי ה .ה
  בלבד והיא תהא   מועצה התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת ה ה לרבות הארכותיה.  

 המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף.  את  אלא לבטל השני, רשאית שלא לפנות לכשיר 

 הודעה על זכייה  .12

 המועצה תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.   .א

עייהזוכה   .ב לחתום  למכרז  ההתקשרות   הסכםל  דרש  לרבותהמצורף  נספחיו,    ,  ולהחזירו  על 
  לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  מועצהימים מתאריך הודעת ה  7דין, תוך ככשהוא חתום  מועצהל

, את המסמכים הבאים ויבצע את הפעולות  הסכםימציא למועצה עד למעמד חתימת ה   הזוכה .ג
ביצוע    חתומה  רבות בנקאיתע  הבאות: ה  התחייבויות הזוכהלהבטחת  וביצוע    הסכםבתקופת 

; הסכםל  כנספח א'ההתקשרות, בנוסח ערבות הביצוע המצורף    הסכםהשירותים נשוא המכרז ו 
התנאים  על פי    ההתקשרות,  הסכםעל עריכת הביטוחים כנדרש ב  תום מאת חברת ביטוחאישור ח

 ;  להסכם 1ח ב'ונספ הסכםל כנספח ב'בנספח הביטוח המצורף  המפורטים

ימים    7, ולא החזירו בצירוף המסמכים הנ"ל, בתוך  ההתקשרות  הסכםזוכה שנדרש לחתום על   .ד
לבטל זכייתו וזאת מבלי לפגוע  רשאית    , המועצה תהאמיום בו הודע לו על זכייתו כאמור לעיל

 .  בכל סעד אחר שיעמוד לזכות המועצה

עם מציע    הסכםרשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר ב  מועצה כמו כן, תהא ה .ה
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי    ,אחר

 עם מציע אחר במקומו.    מועצהעקב התקשרותה של ה

י עם מציע אחר    מועצההתקשרה ה הזוכה חייב לשלם  היה  בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה, 
ה  הכספי  את ההפרש  מועצהל ידי  על  כל לבין הצעתו הוא,    מועצהבין ההצעה שנבחרה  למשך 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו    .הסכםתקופת ההתקשרות המפורטת ב
כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו    מועצהלרשות ה

  למכרז.
 

רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית    יםשירות עבודות והבמכרז יידרש לספק את ה  הזוכה .ו
. הזוכה יידרש לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להנחיות  י המועצהל יד חתומה ומאושרת ע

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.    מועצה,ולשביעות רצון ה   המועצה ו/או מי מטעמה,

מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי  המועצה תודיע בכתב לכל   .ז
לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה. כמו כן, המועצה איננה מתחייבת למסור פרטים או  
נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה, אלא ככל שמחייבים  

 אותה דיני המכרזים. 

 נוספיםותנאים  עבודותהזמנת ה .13

, בצרכים המשתנים  מועצהבקיומו של תקציב מאושר על ידי ה  תההתקשרות עם הזוכה מותני .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת    מועצהשל ה

גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם. במקרה בו לא יהיה  
ו/או  תקציב מאו  מועצהל כל האישורים התקציביים  ו/או לא יתקבלו  לרכישת השירותים  שר 

הזוכה ו/או לא יינתנו חלקם של    ל ידי ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא יינתנו השירותים ע
השירותים אשר לא נתקבלה בגינם הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה  

 ו/או תביעה עקב כך.  
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להחליט    מועצהה .ב ו/או  לבטל את המכרז  או חלקםרשאית  בעצמה את השירותים  ו/או    לבצע 
ו/או    מועצהלהחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

  מועצה ו/או עקב שינויים רגולטוריים רלוונטיים. ה  מועצהבהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ה
חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל    שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים

 ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדין החל עליה.    

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,   .ג
גין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה ב

והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם  
ה של המכרז תשקול  מוחלט  ביטול  בנסיבות  הזוכה בהחזר    מועצהלו.  ו/או  לזכות את המציע 

 עבור רכישת מסמכי המכרז. מועצההמחיר ששולם על ידו ל

חלק    מועצה ה   החליטה .ד מ מלבצע  חלק  ביצוע  לדחות  ו/או  למועד  ההשירותים  חר,  אשירותים 
הצעת  הסכם ייחתם   בסיס  ההזוכה  על  העניין.  בנסיבות  בשינויים  זכותה    מועצה,  על  שומרת 

 בוטלה/נדחתה כמפורט לעיל. םים לחלק השירותים שהזמנת/ים ונוספ/ לפרסם מכרז/ים נפרד

הזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים  על זכותה ל   מועצהכמו כן, שומרת ה .ה
נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה    םאשר לא הוזמנו בתחילת ביצוע השירותים וביצוע

 . הסכםשירותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים ב םלבצע את אות

יועס .ו אשר  העובדים  פרטי  בדבר  אישור  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא  מתן  המועצה  לצורך  קו 
השירותים נשוא מכרז זה, וכן תהא המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המספק את  

 השירותים עבור המועצה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. 

 שונות .14

זוכה, לא   .א כי מציע, לרבות  בזה,  כל  מועצהבוא בתביעות, בטענות כלפי הרשאי למובהר  בגין   ,
קבועה, אשר    /, זמניתהשירותיםהפסקת  ו/או    שירותיםההזמנת  ו/או    הסכםבחתימה על  עיכוב  

 כלשהם.  ג' יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צד 

ו/או    הסכםהכל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת   .ב
 עקב כך. מועצהתביעה כלפי ה מנית או קבוע, והוא מוותר על כל טענה,ז השירותים,הפסקת 

)ט( לצו המועצות  22, ולתקנה  1993  -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בהתאם לתקנה   .ג
  כי   סבור  אשר   מציע.  הזוכה  בהצעה   לעיין  לבקש  רשאים  מציעים   , 1950  – המקומיות, תשי"א  

  למציעים   להתיר  מתנגד   והוא  מקצועי  סוד   או   מסחרי   סוד  מהווים  בהצעתו   מסוימים  סעיפים
  סוד : "להלן)   חסויים  לטענתו  אשר  הצעתו  חלקי  את  מראש  יציין,  בהם  לעיין  במכרז  זכו   שלא

  ". מסחרי  סוד "  להיחשב  יכול  אינו   ההצעה  מחיר  כי ,  יובהר.  למכרז  במסמך י" במסגרת    ,"(מסחרי
.  הצעתו  מסמכי כל לחשיפת  הסכמתו שנתן כמי יוחזק ,בהצעתו חסויים חלקים יציין שלא מציע

  ומידע   מסמך  כל ,  במכרז  זכו   שלא  מציעים  בפני  להציג  רשאית   המכרזים  ועדת,  לעיל  האמור   אף  על
  מסורה   בהם  העיון   בעניין  הסופית   ההחלטה.  מקצועי  או   מסחרי   סוד  מהווים   אינם   לשיטתה  אשר

 .בלבד  המכרזים ועדת  דעת לשיקול 

במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד  המציע ו/או בעל עניין   .ד
ולמועצה שמורה הזכות לפסול    מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו
. מבלי לגרוע מכלליות האמור  הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן

 לעיל, תיאום הצעות כולל:

למעט אדם או גוף שהינו    -או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו    הסכםה מפורשת של  כרית א. 
בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות,    -בעל עניין במציע  

 הכל בנוגע להצעה וכיו"ב. 

לאדם או לגוף  קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו   ב. 
כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד  

 של מציע אחר.

,  ההתקשרות  הסכםמציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי   .ה
ביצוע השירותי רשאי להעביר את  איננו  והוא  שלישי,  לצד  או חלקן,  או חלקם,  כולן  כולם  ם, 

ה הסכמת  קבלת  ללא  שלישי,  לצד  בעקיפין,  או  ובהתאם  מועצהבמישרין  ובכתב,  מראש   ,
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לפי  הסכםלהוראות ה המציע  של  לגרוע מהתחייבויותיו  כדי  בכך  אין  ניתנה הסכמה כאמור,   .
 תישאר של המציע בכל מקרה. הסכם, והאחריות לביצוע ההסכםהזמנה זו ולפי ה

וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת    מועצההינם רכושה של המסמכי המכרז   .ו
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק  מועצההצעות ל

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

דו    אי התאמה או   , יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה .ז
להוראות  משמ המכרז  תנאי  בין  הוראות  נספחיםה/ההתקשרות  הסכם עות  תכרענה    הסכם , 

 .   , ובהתאם לשיקול דעת המועצהם, לפי הענייןנספחיה/ההתקשרות 

 

________________________ 
   קרן גרין גב' 

 מועצה ראש ה
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 'גמסמך 

 המועצה המקומית קדימה צורן 
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורןLEDמסוג אלקטרוני  

 בקדימה צורן
 

 כתב התחייבות המציע והצעת המחיר
 לכבוד

 ועדת המכרזים 
 המועצה המקומית קדימה צורן 

_ מצהיר כי קראתי בעיון את  ______________ ____________ _____)שם מלא ות.ז.(,    אני הח"מ .1
הצעתי   בזאת  מגיש  והנני  המכרז  מסמכי  שילוט  כל  מסכי  של  שוטפת  ותחזוקה  התקנה  לאספקה, 

   "(.השירותים, הכל בהתאם למסמכי המכרז )להלן: "אלקטרוני עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 ההתקשרות אשר צורף למכרז.  הסכםועצה את השירותים בהתאם לתנאי הנני מעוניין לספק למ .2

  תונות, כל יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע  , הנני מצהיר .3
וכל הגורמים האחרים המשפיעים  שירותים המבוקשים  ה,  טכנימפרט  מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז,  

יודע את כל  הנני , ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. יםתהשירועל 
הנוגעים   ואני  הפרטים  השירותים  והתנאים  מציע  לאספקת  ההתחייבויות  כל  את  עצמי  על  לקבל 

בהתאם    הםמו/או כל חלק  ותים  הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השיר 
 בהצעתי.    שציינתי ההנחה בניכוי אחוז להצעתי, 

בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר   .4
הקשור לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותיי על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ביררתי  

דרוש לי בקשר לכך ווידאתי כי יהיה ביכולתי לקיים את כל התחייבויותיי על פי המכרז אם  כל פרט ה
 אזכה בו. 

 מתחייב בזאת כי: ומסכים  ,אני  מצהיר .5

הידע, .א בעל  ההיתרים  סיון,יהנ  הנני  הרישיונות,  הכשירות,  הציוד המומחיות,  האדם,  כח   ,  
גם מבחינה מקצועית,  ונשוא המכרז, גם מבחינת המימון    מתן השירותיםוהכישורים הדרושים ל

 . בהתאם לכל מסמכי המכרז

התנאים   .ב בכל  עומד  כמפורט במסמך  הנני  למכרז,  הגשת ההצעה  לצורך  המקדמיים הנדרשים 
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  3סעיף  ב(,  למכרז  מסמך ב'תנאי המכרז )

  עלולה   המכרזים  ועדת   , לעיל  המפורטים   מן   אישור   או/ו  מסמך   רףאצ  ולא   במידה  כי   לי   . ידוע4
 . הצעתי את לפסול 

  נוסף   מסמך/מידע  כל  להציג  ממני  ולדרוש  לחקור  הזכות   שמורה   המכרזים  לוועדת  כי  לי  ידוע  עוד .ג
פיננסית,  מומחיותי,  ניסיוני,  כשירותי  להוכחת  שיידרש   השירותים   לביצוע  התאמתי,  איתנות 

  המסמכים / המידע   מלוא  את   לוועדה   למסור   חייב  אהיה   ואני   ,המלצות  לרבות ,  המכרז  נשוא
  מועצה ה  רשאית ,  כאמור  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר,  מסמך  למסור  אסרב  אם.  דעתה  להנחת 
 . ההצעה את  לפסול ואף  עיניה ראות לפי מסקנות להסיק

שהיא .ד בחינה  מכל  מסוגל,  ה הנני  את  לספק  ו  עבודות,  המכרז  כל  נשוא  את  הדרישות  לבצע 
המכרז הוראות  פי  על  האמצעים    וההתחייבויות  וכל  המיומן  האדם  כוח  באמצעות  ומסמכיו, 

על מנת לספק את ה שייקבע    לרבות עמידה בלוח הזמנים  בצורה מקצועית,  עבודותהנדרשים 
  מועצה מי שימונה על ידי ה  הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות   , עבודותלביצוע ה

שיינתנו לי מעת לעת. ידוע לי כי תנאי זה הינו    ,"(המנהלכאחראי מטעמה למכרז זה )להלן: "
 תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.   

 דין. כ יותייהצעתי תוך קיום מלוא התחייבו  ש באפשרותי לעמוד במחירהנני מצהיר כי י .ה
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, אבצע את התחייבויותיי  הסכםתתקשר איתי ב  מועצההנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז וה .ו
ו/או חוזר ו/או  ועל פי כל דין ו/או תקן  ,  הסכם רז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז וה מכח המכ

ו/או הוראה   המנהל לשביעות רצונם המלאה    לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז  הנחייה 
 .   מועצהשל הו/או 

  מיידי  קשר על אשמור ,הסכםב עימי תתקשר מועצהוה במכרז ואזכה במידה כי מתחייב הנני כן .ז
 (. ב"וכיו   טלפון,  פלאפון)  קשר   באמצעי שימוש   תוך  ההתקשרות תקופת  במהלך  המנהל   עם ורצוף

, כולן או  הסכםולפי ה  מכרז זהי לפי  יאו התחייבויות   יילהמחות את זכויות   הנני מתחייב שלא .ח
ואיננ  שלישי,  לצד  או    יחלקן,  במישרין  חלקם,  או  כולם  השירותים,  ביצוע  את  להעביר  רשאי 

.  הסכם, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות המועצהבעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה
חריות  , והאהסכםולפי ה   מכרז זה לפי    יניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותי 

 בכל מקרה.   י תישאר של הסכםלביצוע ה

לעובד   .ט בעל קרבה  אינני  כי  על  החבר  ל או  ו/מועצה  ההנני מצהיר  חתמתי  לכך  וכראיה  מועצה 
 למכרז. ' טכמסמך  התצהיר המצורף

זה,    מסמךהמכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש ב   מסמכיהמופיעה ב  ידוע לי, כי כל התחייבות .י
   מחייבת אותי.

 
 ינו כמפורט בהצעתי שלהלן. ה  ,נשוא המכרזהעבודות  מתן המחיר המוצע על ידי עבור  .6

 
ה .7 כי  מצהיר,  המחיר,  מחיר הנני  בהצעת  הכלולים  מהווים  עבור  ים  זה,  מכרז  נשוא  השירותים  מתן 

ביצוע בגין  וסופי  מלא  ו  תשלום  וכוללים  העבודות  ההוצאותהשירותים  כל  ובין  את  מיוחדות  בין   ,
באספקת השירותים למועצה, ובין היתר הוצאות שכר עבודה,  הכרוכות    ,ין וסוג שהוא מכל מ   כלליות,

והיתרים,   רישוי  עבודה,  וכלי  אביזרים  סוציאליים,  תנאים  לצורך  ביטוחים,  ההתאמות המתחייבות 
מכח    ייבויותיהתחיוכל דבר אחר הדרוש לביצוע    ,וכיו"בשירותים  מבין ה  שירותים כלשהם  מתןהתחלת  
 המכרז.  
נשוא המכרז, על כל הכרוך    מתן השירותים כל תמורה נוספת בגין  לי  כי לא תשולם    ,בזאתלי  מובהר  

ידי כךב פ , למעט מע"מ, בשיעורו עכאמור  , מעבר למחירים המוצעים על  ידי  ל  על  י דין, אשר ישולם 
  . מועצהה

 
  השירותים   לצורך  יועסקו  אשר  העובדיםזהותם של    לאשר את  לדרוש  רשאית  תהא  מועצהה  כי  לי  ידוע .8

  דעתה   לשיקול  בהתאם,  אחר  בעובד  עובד   החלפת  לדרוש   רשאית   מועצה ה   תהא  וכן,  זה  מכרז  נשוא
 .  בלעדיה

את הפעולות המנויות  במועד  לא אבצע  אחזור בי מהצעתי ו/או אם  כי ידוע לי שאם    ,אני מצהיר בזאת .9
מקצתן,  לעיל או  הכלולה    , כולן  אחרת  כלשהי  התחייבות  כל  זכותי    מכרז,ה  במסמכיאו  את  אאבד 

עקב הפרת    הזכות או סעד שיעמדו לרשות  י כלל פ לפעול עתהא רשאית    מועצהוה  מועצהלהתקשר עם ה
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

עם מציע    מועצה וי עקב התקשרות ההנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצ .10
כן הנני מתחייב, כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי  אחר במקומי. 

 לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי. 

 כדלקמן: ידוע ומוסכם עלי  .11

על ידי    ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
ה המועצהגזברות  של  המשתנים  בצרכים  האישורים   מועצה,  כל  בקבלת  התקציביים    וכן 

וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון  
 ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו.   הסכםה

ו/או לא יתקבלו כל האישורים    לרכישת השירותים תקציב מאושר    מועצה לא יהיה לבו  במקרה   .ב
י הזוכה ו/או לא  ל ידלא יינתן השירות ע,  כמפורט לעיל  םו/או ההרשאות לרכישתהתקציביים  

 כל טענה ו/או תביעה .י לא תהיה ללא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית,   יינתן חלקו אשר

  והיא רשאית לבטל את  המכרז  ,מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקהה איננה מועצה .ג
בלבד,   מהשירותים  חלק  הזמנת  על  להחליט  דעתהו/או  לשיקול  ובהתאם    בהתאם  הבלעדי 

ים  /זכאית לפרסם מכרז/ים נפרד  מועצהלתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן ה
 ם לה.  ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשי
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בכל הנוגע ו/או בקשר  תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    יתהיה ל  הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא .12
, מכל  מועצהעם ביטול המכרז, דחיית ביצועו או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי ה

בגין  כל פיצוי לת סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקב 
ל  ייגרם לאם  אף  כך   כן, לא תהא  ביצוע    ינזק. כמו  בגין  מכוח המכרז בהיקף  השירותים  כל תביעה 

 מסוים. 

  
בהשלמת  , בגין כל עיכוב  מועצהוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי ההנני מצהיר בזאת, כי לא אב  .13

הפסקת  יםהשירות  קבוע, אשר  יםהשירות  או  או  זמנית  כתוצאה מהליכי משפט  ,  יגרמו,  אם  יגרמו, 
 שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.   .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי    90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .15
רשאית לדרוש מהבנק או ממני, על פי בחירתה, להאריך את    המועצה. ידוע לי כי  שהוגדר בתנאי המכרז

באם   וכי  תוקף ההצעה  תוקף הערבות, משמעה הארכת  וכי הארכת  במכרז,  כמפורט  תוקף הערבות 
את   לחלט  רשאית  תהיה  והרשות  מהצעתו  בו  שחזר  כמציע  איחשב  הערבות,  תוקף  להארכת  אסרב 

שיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה  ערבותי, לפסול את הצעתי ולהמ
הייתה הצעה   הוארכה כאמור,  לא  שערבותה  וזאת אף אם ההצעה  כאמור,  הערבות  תוקף  להארכת 

 . עדיפה

זו   .16 ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעתי  היא בלתי חוזרת 
 . אותי כאמור דלעיל

י המועצה איננה מתחייבת להזמין את השירותים הכלולים בכתב הכמויות ו/או במחירון,  ידוע לי כ .17
בהיקף מסוים או בכלל, וההחלטה האם להזמין שירותים מסוימים ו/או כמות מסוימת מהשירותים, 

 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. 

 
לי   .18 למכרז  ידוע  הצעה  הגשת  לבצלהלן  כי  התחייבות  במפרט  מהווה  הכלולים  השירותים  כל  את  ע 

היה  אולא    ימתחייב לבצעם באופן מלא, במחירי הצעת  והנני  למסמכי המכרז(   1נספח ג')השירותים  
 . זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט השירותים

 
 להלן הצעתי:  .19

 תאור 1
 מידת
 יח' 
 

 
 כמות 

 

מקסימאלי   מחיר 
כולל  בש"ח   )לא 

 מע"מ(

סה"כ  -הצעת המציע 
 מחיר בש"ח 

 )לא כולל מע"מ(

1.  

שירות   התקנה,  אספקה, 
ותחזוקה של מסך שילוט 

   LEDחיצוני בטכנולוגיית 
של   מ"מ   4ברזולוציה 

SMD    של מטר   3ובגודל 
מטר שיותקן במקום    2על  

המועצה   ע"י  שנבחר 
אספקה,   תכנון,  לרבות: 
לרבות   ושירות  התקנה 
לוח   קונסטרוקציה, 
התקנה,   הובלה,  חשמל, 
ואחריות   שירות  הפעלה, 

לכלל   24של   חודשים 
הכל   והמערכת,  המסך 

  הבשלמות ולשביעות רצונ
המ של  ,  ועצההמלא 

ובהתאם להוראות מסמכי  
 . המפרט הטכניהמכרז ו 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 מסך שילוט אחד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________ ש"ח  

למסך )לא כולל מע"מ( 
 שילוט אחד 

2.  

ניהול  שירותי  אספקת 
תוכן כולל הפקת סרטונים 
וחומר שיווקי של המועצה  

המס אל    ךושידורו 
המכרז   במסמכי  כמפורט 

הטכני למסך והמפרט   ,
 . שילוט אחד

 חודש

 
 
 

חודשים  12 
 

לשנה ₪  9,600  ₪ לשנה ________ 

 סך הכל מחיר ההצעה  
 ___________ ₪    )לא כולל מע"מ(

 סך הכל )לא כולל מע"מ(
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 על המציע לנקוב בהצעת המחיר בשקלים חדשים לכל אחד מהרכיבים הקבועים בטבלה לעיל.  
 

יובהר, כי לא ניתן לנקוב במחירים העולים על מחירי המקסימום הקבועים בטבלה לעיל, בהתייחס  
 לטבלה. מציע שינקוב במחירים החורגים ממחירי המקסימום, הצעתו תיפסל על הסף.  2לסעיף 

 
לתקופת   .20 מעבר  נוספים  תחזוקה  שירותי  הזוכה  מהקבלן  לרכוש  רשאית  תהא  המועצה  כי  לי,  ידוע 

על ידי הקבלן לסעיף  5%בתמורה שנתית של עד    האחריות, לעיל, או    ( בטבלה1)19  מהמחיר שהוצע 
 ₪ )לא כולל מע"מ( לשעת עבודה.   150בהתאם למחיר פר קריאת שירות בסך שלא יעלה על 

 
  3  עד  תהא רשאית להזמין  מסכי שילוט כאמור, אולם היא   2תזמין בשלב הראשון    ידוע לי כי המועצה  .21

נוספים במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לתמורה    שילוט  מסכי
 .  ( בטבלה לעיל2)19(והן בסעיף 1)19הן בסעיף  הנקובה על ידי לעיל

 
לי   .22 בגין    המהוו  התמורהכי  ידוע  וסופי  כל ההוצאות  תכוללו  שירותיםה  ביצועתשלום מלא  בין  את   ,

על פי תנאיו בשלמות ומהווים    הסכםבביצוע ה הכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא  מיוחדות ובין כלליות,
התחייבויות  לכל  מלא  היי  כיסוי  ביטוחיםהסכםנשוא  רכב,  כלי  ציוד,  אדם,  כוח  לרבות  אישורים ,   ,  

 מועצה. דין אשר ישולם על ידי ה ל פי לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו ע  על אף האמורוכיו"ב. 

 

 
 __ _________ _________ ___ :______.ת.ז./ח.פ    ________________ המציע:_____________ שם

 _______________ ____ _____ _______ )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:_____ המציע  תיאור
 _________________ ____________________________________________________  כתובת:

 ___________________________________________ __________________כתובת דוא"ל: ___
 __________ ______________: ________________________________________ פלאפון/טלפון

 מכים לחתום בשם המציע: שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוס
_________________________ __________________________________________________ 

 ______________________________ ___________________ חתימות:____________________
 ___________________. ___  תאריך:

 
 שותפות וכיוב'( אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, 

 ___, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י: _____________________אני הח"מ ______
 ________ _________ת.ז. _______________ה"ה _______

 _______ ______ ______ת.ז. ________________ה"ה ____
 ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.___ __ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______ 

 ______________    ________________ 
 חתימה      תאריך            
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 1'גסמך מ

    טכנימפרט 
 

 
 צהרה והתחייבות ה

"אנ )להלן:   ____________ מטעם  החתימה  מורשי  ה  "(המציעי/אנו  כי  ומתחייבים,    מסכיםמצהירים 

בקשר עם    בקשתנוידינו ב- , כי כל הפרטים שנמסרו עלזה  1מסמך ג'בכל האמור ב  יםידינו עומד -על  יםהמוצע

 הנם מלאים, שלמים ומדויקים וכי אנו מתחייבים לפעול בהתאם לאמור בנספח זה.  זההאמור בנספח 

 
 :ח.פ/ת.זמס'        : המציעשם 

 תאריך:                      כתובת:

 

 : חותמת וחתימה         : מורשה חתימה
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 כללי  .1

צורן בכוונת   .1.1 קדימה  מקומית  או  המועצה")להלן:    מועצה  )להלן  "המזמין" "  מציע  עם  להתקשר   )

"  "הקבלן" של  הספקאו  ותחזוקה  התקנה  אספקה,  לצורך  אלקטרוניים  מסכי  "(  )להלן: שילוט 

 . תוכן למסכיםניהול הפעלה ו תכולל תוכנ  LEDבטכנולוגיית   ."(המערכת "" או המסכים"

של  מ .1.2 והפעלה  להתקנה  הדרושות  והעבודות  הטכניות  הדרישות  כל  את  מתאר  זה  המסכים  פרט 

פירוט כל הדרישות, המפרטים הטכניים, ההנחיות לביצוע כמפורט    הנדרשים.לרבות כל הרכיבים  

 במפרט תחייב את הקבלן לצורך ביצוע העבודה.  

 מפורט תכנון עם זכייתו, לבצע באחריות הקבלן   המערכת. של מפורט תכנון זה במפרט לראות אין .1.3

 המערכת רכיבי כל של  כוללת  התקנה והפעלה  תכנון מלא,  עליו להבטיח   במסגרתה  ,המסכים של

 .זה כמוגדר במפרט תקינה לפעילות ושילובם

 מענה למפרט  .2

 . לא יתקבלו כל הסתייגויות.דרישות המפרט הטכניהקבלן נדרש לעמוד באופן מלא בכל  .2.1

על המציע לצרף דפי נתונים מלאים מקוריים של היצרן )בשפות העברית או האנגלית( בלבד של   .2.2

 LEDקבינט של מסכי ה  ,  בקר המערכת,     LED  -כולל: יצרן פנל המסך, רכיב ה  כל מרכיב במערכת

 מערכת ניהול תוכן.  בדגם המוצע, 

בכל מקרה של אי התאמה בין מענה הספק ובין האמור במפרט הטכני,  יגבר האמור במפרט הטכני   .2.3

 של היצרן.  

 תיאור העבודה .3

מסכי    5  לצורך אספקה והתקנה של     Turn Key Projectמבקשת להתקשר עם ספק בשיטת    המועצה .3.1

בטכנולוגיית   אלקטרוניים  ע"י    LEDשילוט  לכך  שנקבעו  במקומות  המועצה  ברחבי  שיותקנו 

עבור הצגת תוכן של המועצה, פרסום, תכני  . המסכים ישמשו  כפי שיפורט בהמשך המפרט  , המועצה

 וידאו שונים, הודעות, וכד' בהתאם לדרישות המועצה.   

ע ע"י המועצה. בשלב השני למועצה תהיה הזכות  מסכים במיקום שיקב   2בשלב הראשון יותקנו   .3.2

עד   התקנתם    3להזמין  לצורך  לעיל  המפורט  למפרט  ובהתאם  התנאים  באותם  נוספים  מסכים 

 במקומות נוספים ברחבי המועצה. 

מ' גובה   2מ' רוחב על  3בגודל של  LEDמסכי שילוט   2הקבלן יתכנן, יספק ויתקין בשלב הראשון  .3.3

מ' עם ביסוס לקרקע וקונסטרוקציה   2.5-3.5יותקנו על גבי רגל נושאת בגובהה של  כל אחד, אשר 

 מתאימה  בהתאם למפורט בהמשך.

 תוכן למסכים כולל מערכת גיבוי.  המתאימה לניהול הפעלה וניהול המסכים יסופקו עם מערכת   .3.4

, לוחות חשמל, תקשורת וכל אשר  החומרה והתוכנה ,המערכות ,המסכים יסופקו על כלל הציוד .3.5

 מלאה ותקינה. נדרש להתקנה והפעלה 

החשמל של המועצה. באחריות המועצה לספק הזנת חשמל בסמוך  המסכים יחוברו לתשתית רשת  .3.6

 לכל מסך. 

 המסכים יחוברו באמצעות תקשורת סלולרית לצורך קבלת מידע ושליטה מרחוק על המסכים. .3.7
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 תכולת העבודה .4

 העבודה תכלול, בין היתר, את הפעולות שלהלן:  ,במסמכי הבקשה מבלי לגרוע מהאמור 

של   .4.1 מפורט  תכנון  כולל:  הנדרשת  כל מרכיבי המערכת  של  מפורט  תכנון  לבצע  נדרש  פרט  הקבלן 

לקרקע ועיגונה  הנושאת  קונסטרוקטור    הקונסטרוקציה  לאישור באמצעות  והגשתה  מוסמך 

 . ועצההמ

 באמצעות מהנדס חשמל מוסמך שיותקן בסמוך למסך.הקבלן יבצע תכנון ארון חשמל  .4.2

כולל הכנת    המסכיםלהצבת  ים הנדרשים, במידה ואלו קיימים,  היתרכל ה הקבלן אחראי לקבלת   .4.3

 כל התוכניות והאישורים הנדרשים לצורך קבלת ההיתר. 

הכנת תכניות עבודה ולו"ז מפורט לביצוע כל העבודות בהתאם לנדרש במפרט זה ואישורה על ידי   .4.4

 . המועצה

, חיווט כל פרטי הציוד הנדרשים, הפעלה מלאה,  הםעל כל מרכיבי   המסכיםאספקה והתקנה של   .4.5

 תכנות, הדרכה, הכל על פי דרישות המפרט ובהתאם לתקנים הישימים.

  המסכים אספקה והתקנה של מערכת ניהול ותוכן כולל כל החומרה והתוכנה להפעלה מלאה של   .4.6

 . במועצה

ביצוע כל העבודות הדרושות לצורך פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת, בין היתר: קידוחים,   .4.7

וכל עבודה אחרת אשר תידרש לצורך הקמת המערכת,    , הובלה, הנפהחציבות, חפירות, ריתוכים

 החזרת המצב באתר לקדמותו. כולל 

 סימון ושילוט כל הכבילה והציוד המותקן.  .4.8

קבלת אישור קונסטרוקטור מוסמך על ביצוע עבודת ההתקנה לפי כל התקנים לרבות שרטוטים   .4.9

 והחישובים הנדרשים כשהם מאושרים וחתומים. 

 יימים. קבלת אישור של חשמלאי בודק שבדק ואישר את לוחות החשמל והחיבור שנעשה ללוחות ק  .4.10

 וביצוע בדיקות כולל הגשת דוח בדיקה כנדרש במפרט.   המסכיםהפעלת   .4.11

 . זה מפרטמסמכי המכרז וב כנדרש בביצוע הדרכה למפעילי המסכים כולל ליווי הפעלת המסך  .4.12

ויכלול: תכניות    עותק מודפסבהשלמת העבודה יגיש הקבלן תיק תיעוד אשר יוגש במדיה מגנטית וב  .4.13

כל מרכיבי המערכת תוואי התשתית, מיקום הציוד ותכולתו, נקודות    שרטוטי",  AS-MADEעדות "

 החיבור התשתית והחיווט, מפרטי מערכת, תיעוד הדרכה, הוראות תפעול ותחזוקה.  

 ביצוע העבודה  .5

מועצה ויהווה  שינהל את כל ההתקשרות עם ה למנות מנהל פרויקט  קבלן  לצורך ביצוע העבודה על ה .5.1

   איש הקשר בעבודה היומיומית לביצוע הפרויקט, החל משלב התכנון ועד מסירתו המלאה למועצה. 

מפורטות של מערכת המסכים לצורך הגשתן    SOWתכניות ביצוע    הספקלצורך ביצוע העבודה יגיש   .5.2

ניות  התוכ  .צו תחילת עבודהימים ממועד קבלת    20  -לקבלת הערות ואישור המועצה לא יאוחר מ

 יכללו את כל הדרישות כמפורט בהמשך. 

  ועצה לתוכניות הביצוע המפורטות. ללא קבלת אישור המ   ועצהביצוע העבודה מותנה באישור של המ .5.3

 לתוכניות הביצוע ולרשימות הציוד שבתוכן, הספק לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע העבודה. 

בו נדרשת סגירת כביש/מסלול בעת  באחריות הקבלן לתאם הסדרי תנועה מול המועצה בכל מקרה  .5.4

 ביצוע עבודה. 
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 אישור תכניות  .6

יהווה את הבסיס לתיק    ,לצורך אישור התוכניות .6.1 יגיש לאישור תיק תכניות לביצוע אשר  הקבלן 

 התיעוד כמפורט בפרק התיעוד בהמשך מפרט זה. תיק התוכניות לאישור יכיל : 

 תכניות מפורטות של כל מרכיבי המערכת.  .6.1.1

 ייצור סופית של המסכים.תכנית   .6.1.2

 תכנית קונסטרוקציה וחישובים סטטיים חתומים ע"י קונסטרוקטור מוסמך.  .6.1.3

 לוח חשמל חתומה ע"י מהנדס חשמל כולל תכנית חיבור המסך וחישובי הספק. תשתית  תכנית   .6.1.4

 אישורים נדרשים לביצוע העבודה.  .6.1.5

 רשימת כל פריטי הציוד והמפרטים הטכניים שלהם.  .6.1.6

 ר כל מרכיבי המערכת. תכנית קווית לחיבו .6.1.7

 .  ברחבי המועצהתכניות ביצוע כולל תכנון ההתקנה של המסכים  .6.1.8

 תכנית הפעלה ובדיקות.  .6.1.9

 גאנט לביצוע וכל מידע אחר שהקבלן יידרש לצורך אישור ביצוע העבודה.  .6.1.10

 .VISIOאו  CADכל התוכניות יבוצעו באמצעות תוכנת   .6.1.11

 ובמדיה מגנטית.    בעותק מודפסתיק התוכניות יוגש  .6.1.12

 דרישות חיווט והתקנה  .7

התקנים   .7.1 של  ההיענות  לדרישות  ובהתאם  הנדרש  פי  על  תקניים  כבלים  ויתקין  יספק  הספק 

 הרלוונטיים ולמרחקים בפועל ורק לאחר אישור המועצה. 

 עמידה בתקנים ואישורים .8

צי .8.1 בדיקה  במעבדות  ואושרו  שנבדקו  כאלה  ורק  אך  יהיו  שיותקנו  המערכת  מרכיבי  בוריות  כל 

מוסמכות ובהתאם לתקנים והדרישות המפורטים במפרט. בכלל זה בבדיקות מעבדות המאושרות  

 לבדיקת התקנים.  

ואלקטרומגנטית    שיותקנו  LED  -מסכי ה .8.2 בטיחות חשמלית  בתקני  לצרף    EMCיעמדו  על הספק 

 . ממעבדה מוסמכת המעיד על עמידה בתקנים LVDאו   CB אישור

המסמכים המחייבים בעבודה זו הינם כל רשימת המסמכים המפורטת להלן בתוקף במהדורתם   .8.3

האחרונה, כולל עדכונים באם היו או יהיו מיום כתיבת מפרט זה ובהתאם לדרישות המועצה אף  

 במהלך ביצוע העבודה על ידי הספק. 

 :       מסמכים ותקנים .8.4

8.4.1. ISO/IEC/11801   כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים ל(-RFP     זה במהדורה העדכנית

ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם, או תקנים קודמים של מכון תקינה  

 שעדיין תקפים/לא השתנו(. 

ק בחצרי  : "רשתות בז5חלק    1907כל התקנים של מכון התקינה הישראלי, לרבות תקן ישראלי   .8.4.2

מערכת כבילה")כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים לביצוע העבודה, במהדורה    –לקוח  

העדכנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם , או תקנים קודמים של  

 מכון תקינה שעדיין תקפים/לא השתנו(. 
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צוע העבודה במהדורה העדכנית  כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים לבי  -   IEEEתקני  .8.4.3

ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם , או תקנים קודמים של מכון תקינה  

 שעדיין תקפים/לא השתנו. 

הביטחון,   .8.4.4 דרישות  לכל  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל  כי  מתחייב  הספק  בטיחות:  תקני 

קה המקובלת בתחום העיסוק  הבטיחות, וכל הדרישות האחרות הנדרשות על פי דין והפרקטי

 )ובכלל זה הנחיות הבטיחות מטעם משרד העבודה, הנחיות המשרד לאיכות הסביבה וכיו"ב(. 

 כולל חקיקת משנה .  –  1954חוק החשמל התשי"ד   .8.4.5

 רשימה חלקית של תקנים רלוונטיים:  .8.4.6

 מערכות קשר פנים במבנים.  - 263משהת"ק/מפמ"ר  •

 הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים.  - 961ת"י   •

 תקעים ובתי תקע למכשירי טלפון.  -  1154ת"י  •

 כבלים למתקני תקשורת. -  1155ת"י  •

 מיון ציוד חשמלי בהתאם להגנה מפני הלם חשמלי.  - 734ת"י  •

 מסירת מערכת: .9

דו"ח    ועצה. הספק יעביר למזהמסכיםעם סיום ההתקנה,  יערוך הספק מבחן כולל להפעלה של   .9.1

ATR    .בו יפורטו כל הבדיקות שבוצעו על ידו במסגרת ההפעלה ותוצאותיהן 

רשימת   קבלןל  ועצהעביר המ תהתאמות, -אם במהלך מבחן הפעלה יתגלו ליקויים, תקלות או אי  .9.2

שתוקנו   לוודא  מנת  על  חוזרות  מסירה  בדיקות  יבצע  האפשרי,  בהקדם  יתקנן  והוא  ליקויים, 

על מוכנות לביצוע מבחן הפעלה חוזר. האמור לעיל יחול גם ביחס למבחן    ועצהכראוי, ויודיע למ 

של   המלא  רצונו  לשביעות  הפעלה  במבחן  המערכת  עמידת  עד  חלילה,  וחוזר  החוזר,  ההפעלה 

 למען הסר ספק, יובהר כי כל הבדיקות תעשנה ללא כל תוספת מחיר .   . ועצההמ
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 ושירות  אחריות .10

מתחייב   .10.1 לכל    לתתהקבלן  וכוללת  מלאה  מרכיביהם  ו  המערכותאחריות  כל  על  הציוד  פריטי 

ממועד    24  -משךל החל  השלמ   הוצאתחודשים  מסירהתעודת    יספק   זו  בתקופהלפרויקט.    ת 

אחריות  )להלן: "    . נוספת  תמורה   ללא  רכיביהן  כל  על  למערכות  ותיקונים  אחזקה   שירתי  הקבלן 

 "(.  ושירות

האחריות תחול על הציוד ועל כל חלקיו ואביזריו, ללא יוצא מן הכלל, והכל על מנת להבטיח   .10.2

  בגינו   שניתנת  ציוד  רכיב   כל את תקינותו ואת שמישותו של הציוד במהלך כל תקופת האחריות.  

  בהתאם   מועצהל  האחריות  מתן  את  להעביר  הקבלן  באחריות,  חודשים  24  -ל  מעבר  יצרן  אחריות

 . היצרן"י ע שנקבעו האחריות  לתנאי

לפחות   .10.3 של  בשיעור  זמין  מלאי  המועצה  אצל  להחזיק  הספק  למסכים    2%על  חילוף  חלקי 

 יחי' ספקי כוח  2מודולים,   4הכוללים לפחות: 

פעולת   .10.4 כל  לביצוע  בנוסף  גם  האחריות תכלול  היצרן,  הוראות  לפי  או תחזוקה  טיפול  תיקון, 

או שהתקלקל או שנשבר או שניזוק   רכיב, אביזר או חלק מקולקל  כל  תיקון או החלפה של 

הרגיל   השימוש  במהלך  שתתגלה  בעיה  כל  של  תיקון  בציוד,  והטבעי  הרגיל  השימוש  במהלך 

ריט ציוד בפריט חדש על  והטבעי בציוד וזאת בכל היקף שהוא לרבות אם יהיה צורך בהחלפת פ

 "(.  הליקויחשבון ספק הציוד ועל  אחריותו המלאה ועל חשבונו )להלן: "

האחריות של הקבלן חלה בין אם הליקוי היה קיים במועד ההספקה או ההתקנה ובין אם אירע   .10.5

מסיבה כלשהי לאחר מכן, אך היא תהיה מסויגת והיא לא תחול במקרה שבו הליקוי נובע, לפי  

של חילוקי    במקרה, משימוש בציוד שאינו שימוש רגיל וטבעי. מנהל מטעם המועצהה דעתו של 

   .תהיה סופית ומחייבת מנהל מטעם המועצה דעות לגבי הסיבה לליקוי, קביעת ה

למען הסר ספק, האחריות לתיקון הליקוי כוללת את עבודת אנשי המקצוע וכן כל עבודה או   .10.6

 הובלה, הרכבה, פירוק, התקנה וכיו"ב. פעולה נוספת שתידרש, לרבות 

תכלול בדיקות שוטפות, תיקון ליקויים והוצאת כל האישורים השוטפים הנדרשים    האחריות .10.7

, רישוי עסקים . האחריות   , כיבוי אש , משרד הבריאות  לרשויות השונות לרבות אך לא רק 

 תכלול את תיקון כל הליקויים שימצאו בבדיקה של הרשויות השונות .  

"כ .10.8 )להלן:  האחריות  מתן  במסגרת  שיוחלף  בשלמותו  רכיב  חלק,  מוחלףל  חדש  חלק  יהיה   )"

)שניים עשר( חודשים    12ותקין. בגין כל חלק מוחלף תינתן אחריות מלאה וכוללת לתקופה של  

 ממועד התקנתו או עד תום תקופת האחריות, לפי המאוחר מבין השניים.  

מתחייב   .10.9 הט  לתתהקבלן  בצורה  האחריות  טובים  את  מקצוע  בעלי  באמצעות  ביותר,  ובה 

מתן   לצורך  הנדרשים  והאישורים  הכלים  הרישיונות,  ההיתרים,  כל  בידם  אשר  ומקצועיים, 

לרבות אך לא רק: אישור עבודה בגובהה של העובדים, אישור    השירותים שנכללים באחריות

 חשמלאי מוסמך. 

רות טלפוני לצורך קבלת קריאות  במהלך כל תקופת האחריות, הקבלן מתחייב להפעיל מוקד שי .10.10

א' בימים  יאויש  אשר  לליקויים,  בנוגע  השעות  - שירות  בין  "שעות    17:00  -  8:00ה',  )להלן: 

 .וחגים  בשבתות לרבות  העבודה   לשעות מחוץתורן /מוקד  להחזיק  יתחייב  וכןהפעילות"(,  

ל .10.11 תועבר לספק קריאת שירות. הקבלן מתחייב לטפל בקריאה  ליקוי,  שביעות  בכל מקרה של 

 . ועצהמשל ה הרצונ
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תטופל על ידי הקבלן באופן שטכנאי מיומן מטעמו יגיע לאתר )לאחר תיאום    כל קריאת שירות .10.12

 : להלן למפורט  בהתאם( אנשי המועצהמראש עם 

רגילה  .10.12.1 המשביתה    -  תקלה  לתקלה  והתיקונים  האחזקה  שירותי  בודד  מתן  רכיב 

 במערכת ללא הפרעה לתפקוד מלא של המערכת.  

את המערכת  מתן שירותי האחזקה והתיקונים לתקלה המשביתה    -  קריטיתתקלה   .10.12.2

 שעות מרגע קריאת השרות.  4 עדתתבצע 

פעמים ויותר ברבעון, על הקבלן להחליף את החלק התקול בחדש.   3היה ותקלה חזרה על עצמה   .10.13

 אביזר.\בכל מקרה, לא יתאפשר תיקון רביעי ברצף לאותו מכלול

לבצע את כל הפעולות והעבודות הנדרשות לשם תיקון הליקוי, לשביעות רצונה  הקבלן יסיים   .10.14

ימי עבודה לכל היותר ממועד הדיווח על הליקוי.    3, בתוך ולא יאוחר מחלוף  ועצההמלא של המ 

לעניין זה, יראו את מועד קבלת אישור סגירת הקריאה, כהגדרתו להלן, כמועד שבו סיים הקבלן  

 עבודות הנדרשות לשם תיקון הליקוי. לבצע את כל הפעולות וה 

 יהיה הקבלן רשאי להאריך את רמת זמן התגובה במקרה מסוים.   ועצהבאישור מראש מאת המ .10.15

ידווח הקבלן   .10.16 שירות  קריאת  כל  בגין  השירותים  סיום מתן  התיקונים,    מועצה ללאחר  כל  על 

עביר לידיו  פעולות התחזוקה ו/או הפעולות האחרות שנדרשו בקשר עם קריאת השירות וכן י

.  ועצהמסמך המתעד את הפעולות שבוצעו והכולל את כל הפרטים הנוספים עליהם תורה המ

מנהל  הכי הליקוי תוקן בהתאם להוראות ולתנאי הסכם זה, ימסור    מטעם המועצה  מנהלהסבר  

"  מטעם המועצה   ולהלן:  )לעיל  נסגרה  כי קריאת השירות  אישור לנציג הקבלן אישור בכתב 

 "(.סגירת הקריאה 

מובהר ומודגש, כי בכל מקרה שבו יסבור הקבלן כי ליקוי נשוא קריאת שירות כלשהי הינו לקוי   .10.17

וטבעי   רגיל  כדי שימוש  עולה  בזדון שאינו  נזק שנגרם   )כך למשל,  החורג מתכולת האחריות 

,  המסךבציוד; להלן: "ליקוי חורג"( הרי שעל מנת שלא לפגוע בפעילות הסדירה והשוטפת של  

 יהא רשאי לעכב את ביצוע תיקון הליקוי החורג או לסרב לתקן את הליקוי החורג. הוא לא 

הפעולות   .10.18 ו/או  התחזוקה  פעולות  התיקונים,  כל  את  יבצע  הקבלן  לעיל,  כאמור  מקרה  בכל 

האחרות שידרשו בקשר עם קריאת השירות בהתאם לרמת זמן התגובה כמפורט לעיל. בכפוף  

ויפרוש בפניו את כל    מטעם המועצה  קבלן בכתב למנהללקבלת אישור סגירת הקריאה, יפנה ה

כי הליקוי החורג הוחרג מתכולת     ועצההמ   מטעםמנהל  הטענותיו בקשר עם הליקוי החורג. קבע  

פי תעריפים    ועצה האחריות, תשלם המ  לספק את העלות הכרוכה בתיקון הליקוי החורג, על 

ע  15%המשקפים   פי  הנחה מן התעריף הרשמי הנוהג אצל הקבלן  על  או  בור עבודות כאמור 

 התעריפים המנויים בהצעת הקבלן במסגרת ה בל"מ, לפי הנמוך מבין השניים.  

  הרכיב   החלפת  מחיר  בעלות  רק  תישא  ועצהביחס לכל ליקוי שהוחרג מתכולת האחריות, המ  .10.19

 .  בלבד הפגום

ועדו  והקבלן פרוטוקול, בו ית מנהל מטעם המועצה תום תקופת האחריות ייערך במעמד ה  טרם .10.20

ממועד   ימים 14ליקויים ו/או פגמים שהתגלו בציוד, והקבלן יתקן באחריותו ועל חשבונו בתוך 

 עריכת הפרוטוקול, כל ליקוי כאמור. 

 מפרט טכני   .11

   LEDמסכי  .11.1

 על הספק לעמוד באופן מלא בדרישות המפרט הטכני שלהלן. 



 

27 
 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 :פרמטרים מכניים .11.2

 גובהה עם שטח צפייה מקסימאלי.מ'  2מ' אורך על   3כל מסך יהיה בגודל של  .11.2.1

מטר   2.5-3.5המסכים יעוגנו באמצעות קונסטרוקציה מתאימה הכוללת רגל בגובהה של   .11.2.2

מהקרקע כולל ביסוס יסוד כלונסאות בקרקע. הביסוס יבוצע בהתאם לכל התקנים לרבות  

 אישור בדיקת הקרקע, חפירה, יציקה, אישור בדיקת בטון וכל אשר נדרש לביצוע היסוד.

 RALרט הקונסטרוקציה תהיה בנויה ממתכת מגולוונת, צבועה בתנור בשחור או בצבע  פ .11.2.3

לעגן את המסכים בהתאם   ועצה שיקבע המ  ויועץ בטיחות  ע"י קונסטרוקטור  ומאושרת 

 לתקנים ולהוראות הבטיחות.

בצורה מכנית כולל יכולת  ( המחוברים בניהם  CABINETמפנלים )  ויורכב  LED  -ה  מסכי .11.2.4

  בין הפנלים נראה  ללא כל מרווח  ורציף  יחדיו משטח מסך הקרנה אחיד    מנת ליצורכיוון על  

 . בשום נקודה לאורך כל החיבורים CABINETS -וה

כל הטיפול במסך יהיה טיפול קדמי ע"י פירוק של המודולים מקדימה ללא צורך בפירוק   .11.2.5

 . CABINETשל ה 

כולל טיפול  לא זוהר  ע שחור  צבוע בהתאם לתקן בצב  מאלומניום יהיה    CABINET  - הזיווד   .11.2.6

 לעמידה בפני קורזייה.  

 מאחור. IP-54 –מלפנים ו  IP-65המסכים יעמדו בתקן הגנה  .11.2.7

מובילי כבילה לחיבורי חשמל ותקשורת להזנת המסכים כולל עיגון    יכללו   CABINET  -ה .11.2.8

 הארקה לכל המשטחים כנדרש.

מסוג העונה על דרישות מסך  יהיו   CABINET - המותקנים ב LED -ה  המודולים של מסכי .11.2.9

 .IP-65חיצונית להתקנה 

הקבלן יתכן ויספק מעברי כבילה נסתרים או מדרכי כבילה להובלת הכבילה של חשמל  .11.2.10

 שורת למסכים באופן מאובטח. ותק

 פרמטרים חשמליים:  .11.3

 220V /+-  10% 50  HZ -מתח הפעלה   .11.3.1

"ר למ  וואט 300עד וואט למ"ר בהתנעה ו    500המקסימלי הנדרש יעמוד על  חשמלי הספק .11.3.2

 . ממוצעת בצריכה

 המסכים יכילו ספקי כוח איכותיים ללא מאווררים פנימיים.  .11.3.3

או גבוהה יותר )לא   IP-65בתקן   NEUTRIKאו  AMPHENOLמחברי המסכים יהיו מסוג   .11.3.4

 יותרו מחברי שוקו או אחרים(

 IP-65יהיו בתקן מוגן   RJ-45כל חיבורי התקשורת לסיבים ונחושת  .11.3.5

 RCD 30mAיתוכנן מאמת אחד נפרד  CABINETלכל  .11.3.6

לחשמל יהיו מוגנים ויותקנו בארון חשמל חיצוני  CABINET -לוחות חלוקה לחיבור ה .11.3.7

 אשר יותקן בסמוך למסך.  IP-65תקני  

והיו   UVכל כבלי החשמל והתקשורת יהיו כבלים המיועדים להתקנה חיצונית עם מעטה  .11.3.8

 מוגנים בתעלות מתאימות.  

  פרמטרים טכניים: .11.4

 LED :3 in 1 SMDקונפיגורציית י .  מ"מ פיז 4מסך צבע מלא ברזולוציית של  .11.4.1
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  CREE , NICHIA , MULTI COLOR  ,NATIONSTAR :האופציונאלים   LED -סוגי ה .11.4.2

 GOLD WIREמסוג 

 .  5124  דגם MBIמסוג  DRIVER ICמודול יותקן   בכל .11.4.3

 .  Nits 5,500:   נדרשתמימיאלית  עצמת הארה  .11.4.4

 . Bits per color 16 לפחות  -הגדרת צבע  .11.4.5

   4000:1ניגודיות  .11.4.6

  3,000Hz מינמאלי קצב ריענון .11.4.7

 20c - +65c -טמפ' הפעלה   .11.4.8

 .10%-90%עמידה בתנאי לחות  .11.4.9

 מעלות  140 מינימום  זווית צפייה אופקית .11.4.10

 מעלות.  60מינימום זווית צפייה אנכית   .11.4.11

 שעות.  LED MTBF 100,000 -פרמטר איכות ה   .11.4.12

 :ניטור ושליטה  .11.5

ובקרה    יכללו  כיםהמס .11.5.1 לניטור  ותוכנה    Nova Monitoring  System:    מערכת  חומרה 

 .  המאפשרת לבצע בקרה ושליטה מלאה של כל רכיבי המסך

למצב  .11.5.2 בהתאם  התאורה  עוצמת  לשינוי  אוטומאטי  תאורה  עוצמת  גלאי  יכלול  המסך 

 התאורה בחוץ.

 המסכים יכילו מחשב נגן אשר יאכסן את הקבצים המיועדים להצגה במסך.   .11.5.3

 .PIXEL BY PIXEL Fine Tuningהמסכים יופעלו כמסך אחד גדול לתצוגה  .11.5.4

המסך יכלול מנגנון אוטומטי לאתחול המסך בזמן הדלקה או נפילה לא צפויה של חשמל.  .11.5.5

מנגנון אתחול יבדוק תחילה את כל הפרמטרים של המסך ורק אז תבצע הפעלה הדרגתית  

   .שניות 25בפרק זמן שלא יעלה על  של הפנלים למצב הפעלה מלא

יהיה   .11.5.6 כיווןניתן  צבע  לבצע  כל  בהירות  ,של  של  גמא,   ,PIXEL/ /מודולCABINET    של

 המסכים. 

מערכת הניטור תאפשר להפיק דוחות על כל המידע הטכני של המסך והיסטוריית הפעילות   .11.5.7

 שלו בכל נקודת זמן. 

למען הסר ספק,  בדפי נתונים רשמיים.כל הנתונים לעיל ומאפיינים נוספים של המסך ייתמכו  .11.6

 באחריות הספק לוודא כי דפי הנתונים של היצרן מכילים מענה לכל הדרישות המופיעות להלן.
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 פרט עיגון המסכים .11.7

לתכנן    קבלן ה בהתאם  להתקנת    קונסטרוקציה נדרש  בטיחותי  באופן  לקרקע  ועיגונם  המסכים 

 לדרישות כמפורט להלן:  

ת .11.7.1 קונסטרוקטור  הקונסטרוקציה  מהנדס  ידי  על  לרבות תוכנן  חתימת   מוסמך 

 .  המועצההקונסטרוקטור על התוכניות ועל דוח האישור לביצוע והיא תוגש לאישור 

פרט    הקבלן .11.7.2 תכנון  את  לקרקעיגיש  עיגונה  ואופן  תוכניות    הקונסטרוקציה  גבי  על 

מד , פרטים  כולל מודל תלת מי  , מאושרים על ידי הקונסטרוקטורוושרטוטים מודפסים  

 )תכנית בית מלאכה( וחתכים.

רוח ורעידות אדמה כנדרש   בעומסיתוכנן בהתאם לתקנים רלוונטיים לעמידה  יפרט עיגון   .11.7.3

 . המועצהבתקנים הישראליים הרלוונטים וכפי שינחה מהנדס של  

  הקבלן המתכנן מטעם    כל דרישות הבטיחות על פי התקנים. לפי  תוכנן  הקונסטרוקציה ת .11.7.4

 .סטטיים לאישוריגיש חישובים 

מפלדה מגולוונת בחום בטבילה חמה באמבט לפי תקן ישראלי: ת"י    הקונסטרוציה תבוצע  .11.7.5

. ברגים יהיו  המועצה  שורי, צבועה באחת מהמערכות לעיל, עפ"י הנחיות המועצה וא918

316  (A4.בחוזק מתאים )    מערכת צביעה בצבע רטוב במפעל צביעה מאושר בעלISO 9001 

או טמבור  יורשו   )מערכת  לא   ( ברגים  באמצעות  יחוברו  הפלדה  חלקי  כל  מאושר(  ש"ע 

 עבודות ריתוך באתר(. 

בחלק האחורי של הקונסטרוציה יותקן חיפוי העשוי ממגשי מתכת מחוררת בתצורת רשת,  .11.7.6

, צבועה במערכת הצבע של טמבור או  918בטבילה באמבט לפי תקן ישראלי: ת"י  מגולוונת  

 מתאים.   RAL, בגוון ISO-9001ש"ע מאושר בעל  

 מיקרון.  100 –לפי אפוקסי בתנור על בסיס פוליאסטר בעובי שלא יפחת מ  הצביעה תהיה .11.7.7

עיגון  המ"מ בכל נקודות המפגש של פרט    1  -לוודא דיוק של +  הקונסטרוקציהן  רעל יצ .11.7.8

במידה ואינם    והמסכים, כמו כל על התכנון לכלול אפשרות של כיוון והתאמה של פרט עיגון

 ישרים לחלוטין. 

הובלה,    יישא  הקבלן .11.7.9 התכנון,  לרבות:  העלויות    כל  וכן,  קידוחיםריתוכים,  חפירה,  בכל 

 . לקרקעכנדרש  הקונסטרוקציה ועיגונה  להתקנתעבודה אחרת הנדרשת 

אחריות    הקבלן .11.7.10 והחרגות,  יעניק  סייגים  ללא  מבלי  לקונסטרוקציה  מלאה,  אך  לרבות, 

 .)גם לאחר תום תקופה ההסכם( שנים 5לתקופה של וכד',  כניקהלגרוע, צבע, קורוזיה, מ

 

 תשתית חשמל ולוחות חשמל .11.8

לצורך חיבור    IP-65חיצוניים העונים לתקן  חשמל    ותקבלן לתכנן ולספק לוח ה באחריות   .11.8.1

 של המועצה.   לרשת החשמל המסכים 

בהתאם    יתוכננוהחשמל    ותלוח כל   .11.8.2 מוסמך  חשמל  מהנדס  לצריכת באמצעות  בהתאם 

 המועצה. כל התכניות יועברו לעיון ואישור סופי של נציגי החשמל הנדרשת מהמסכים. 

 המועצה. ע"י  תבוצע ותללוח  ת החשמלספקת הזנא .11.8.3

הלוח יכלול מגיני מתח  לוחות חשמל בקרבה ובקשר עין עם המסכים.  יתקין אתהקבלן   .11.8.4

יתר, מגיני היפוך פאזה,טיימרים להתנעה בצורה מדורגת, מגיני חוסר פאזה לצורך הגנה  

 .על המסכים
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מסוג פוליאסטר המיועד לציוד הקצה וללוח החשמל    IP65חיצוני בתקן  החשמל הארון   .11.8.5

מפוחים  ,    IP54המשני הכולל התקן נעילה, סוקל ומסגרת קיבוע , מסנן יציאת אוויר בתקן  

 מעלות ומגע לאוורור, כולל ביטון לסוקל   10  - 80מ"ק , טרמוסטט  57עם פילטר 

 .RCD 30mAיתוכנן מאמת אחד נפרד  CABINETלכל  .11.8.6

בארון פוליאסר משוריין אורלייט    IP-65ה חיצונית  נלהתק  מיםמתאי  והחשמל יהי  ותלוח .11.8.7

. הארון  אישור מכון התקניםבמפעל לייצור לוחות חשמל בעל    1419או ש"ע וייצור לפי תקן  

, מפוחים עם    IP54התקן נעילה, סוקל ומסגרת קיבוע , מסנן יציאת אוויר בתקן    יכלול 

טרמוסטט    57פילטר    , לסוקל  10  -  80מ"ק  ביטון  כולל  לאוורור,  ומגע   . מעלות 

 בהתאם.  EATONאו  ABBיותקן בלוחות יהיה מתוצרת חברות שמיתוג הציוד 

באמצעות  ע"י הקבלן    תבוצע   LED  -מסכי הלוחות החשמל לבין  כל כבילת החשמל בין   .11.8.8

ו מוסמך  חשמל  חשמלאי  בכבלי  ובצנרת/תעלות  תבוצע  חיצונית  להתקנה  המיועדים 

   .מתאימות

 . תבוצע ע"י הקבלן ותללוחוהארקה   חיבור החשמל .11.8.9

 ם. כל הכניסות והיציאות ללוח חשמל יהיו עם אנטי גרונים ומחברים תקניי .11.8.10

 כל עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאים בלבד בעלי רישיון תואם על פי חוק.  .11.8.11

טרם  .11.8.12 למועצה  יוצג  והאישור  בודק  מהנדס  בדיקת  יעברו  למסכים  החשמל  לוחות  כל 

 הפעלתם הראשונה. 

 המסךבקר  .12

 . MCTRL 4K STAR NOVAהמסכים יכללו בקרים מסוג   .12.1

המסך בזמן הדלקה או נפילה לא צפויה של חשמל.  כיל מנגנון אוטומטי לאתחול  י  המסכים  בקר .12.2

מנגנון אתחול יבדוק תחילה את כל הפרמטרים של המסך ורק אז תבצע הפעלה הדרגתית של  

 הפנלים למצב הפעלה מלא. 

ידע לאזן בין עוצמת האור לבין הניגודיות במטרה להשיג קצב דעיכה מבוקר של    המסכיםבקר   .12.3

 עוצמת האור. 

 של צבע ובהירות של המסך באופן אוטומאטי או ידני. כיול  בקר המסך יאפשר .12.4

מערכת תאפשר להפיק דוחות על כל המידע הטכני של המסך והיסטוריית הפעילות שלו בכל  ה .12.5

 נקודת זמן. 

 ניהול תוכן מערכת  .13

יצירת תוכן  הכוללת חומרה ותוכנה המאפשרת  מקצועית  המסך יסופק עם מערכת ניהול תוכן   .13.1

.  עדכון תכנים מרחוק, עיצוב והתאמת כל סוג של תוכן קיים להצגתו במסךכולל יכולת  וניהולו  

 .BRIGHTSIGN , C-NARIOדוגמת: התוכנה תהיה כ

  .התוכן שיוצג במסכים  כל על אחד ממרכז שליטה לאפשר צריכה התוכן  ניהול מערכת .13.2

 יכולת לעדכון תכנים מרחוק כולל ביצוע דיאגנוסטיקה ובקרה על התוכן המוצג.   .13.3

 .במערכת המסכיםעיצוב והתאמת כל סוג של תוכן קיים להצגתו  תאפשר המערכת .13.4

  , תוכן שיווקי RSS: הודעות, המערכת תאפשר חיבור למקורות תוכן שונים על פי דרישת המזמין  .13.5

 . 'וכד'

 ידריך את נציגי המועצה להפעלת מערכת ניהול התוכן.   קבלןה .13.6
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 ניהול תוכן  שירותי  .14

הספק מתחייב לבצע תפעול שוטף וניהול מלא של התוכן במשך שנה ראשונה מיום אישור מסירת   .14.1

 המסך. במשך התקופה שירותי ניהול התוכן יכללו:

 הספק יבצע את כל התאמות התוכן הנדרשות להצגה במסך. .14.1.1

 פק יבצע עדכון ושינוי תכנים לפי דרישת המועצה.  במשך התקופה הס  .14.1.2

שניות כל   12  -, באורך של כבחודש  סרטונים ייעודיים  10הספק יפיק עבור המזמין עד   .14.1.3

 אחד, לצורך הצגתם על גבי המסכים,  הכל בהתאם להוראות והנחיות המזמין. 

נים את החומר הגולמי הנדרש ויפעל מולם לצורך הכנת הסרטו  יקבל מהמועצההספק   .14.1.4

 הנדרשים.  

-המידע המוצג יכול להיות סרטונים המופקים מראש או חומרים מאתרי אינטרנט וב  .14.1.5

real time     וידיאו חי למשל מערוץ בטלוויזיה ) או טקסט וגרפיקה המוזנים בreal time 

 . המועצהממערכת ניהול התוכן באתר 

החומר  .14.1.6 את  לשדר  הספק  באחריות  שיופק,  החומר  על  האישור  קבלת  למערכת   לאחר 

 ניהול התוכן של האצטדיון ולוודא את תקינותו והצגתו במסכים לפי הדרישה. 

 כבילה וציוד תקשורת  .15

של המסכים כמפורט    הפעלההתקנה וציוד התקשורת הנדרש להכבילה ואת כל    המסך יכלול .15.1

 להלן: 

, CAT7Aחיווט נחושת יעשה באמצעות כבלים תקניים: זוגות שזורים מסוככים מסוג   .15.1.1

 . NYYהמיועדים להתקנה חיצונית עם מעטה  (S/FTPבסיכוך כפול )

 CAT 6Aלפי תקן  אישורים ובדיקות על ידי מעבדות רשמיות    ציוד התקשורת יישא .15.1.2

connecting Hardwhere     הרלוונטיים המוסמך כן    ,לתחומים  הציוד  כמו  לעבור  על 

 . MHZ1200 בדיקות על ידי צב"ד מאושר עד לקצב של

וכולל מתג פנימי לצורך    4Gבכל מסך יותקן מודם סלולרי מוקשח תעשייתי התומך ב   .15.1.3

 . TELTONIKA RUT-950שליטה מרחוק ועדכון תכנים למסך  מדגם 

סלולרי מתאים של אחד מהמפעלים הנקלטים בסביבת    SIMבאחריות המועצה לספק  

 המסך.

אפשרות לאתחול של    הכולל:  NOVA-TB6מוקשח מסוג   דיגיטלי בכל מסך יותקן נגן   .15.1.4

 אוטומטיים של הנגן.    ללא מגע אדם. אפשרות לכיבוי/הדלקה הנגן דרך הרשת

 עם מנעול    IP-65ארון תקשורת ייעודי להתקנה חיצונית  .15.1.5

ותו .15.2 חומרה  ציוד  המוגדרות  כל  הדרישות  כל  של  מלאה  ותחזוקה  להפעלה  הנדרש  אחר  כנה 

 . זה במפרט

 התקנה. הלפני   ואת רשימת כל הציוד המותקן לצורך אישור  ועצה המהספק יגיש לאישור   .15.3

 הדרכה וליווי שוטף .16

לפחות   .16.1 ההפעלה  ותוכנת  המערכת  תפעול  על  מלאה  הדרכה  לבצע  מתחייב  הדרכה    2הספק  ימי 

 . ועצהמנהל המערכת ולרמת מפעיל מערכת עפ"י דרישת המשיינתנו לרמת 

  אמינות .17

 שנים 5ממרכיביה יהיה   אחד ולכל כמכלול המערכת של התקינה לפעולתה הנדרש החיים אורך .17.1

 הנדרשים.   המערכת סטייה ממפרטי ללא המערכת של רציפה  פעולה  תובטח זו בתקופה. לפחות 
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 תחזוקה מונעת  .18

לאורך כל תקופת האחריות  בהתאם להוראות היצרן  באחריות הספק לבצע תחזוקה מונעת שוטפת   .18.1

 המסך והמערכות השונות לאורך כל תקופת האחריות.  של רציפה פעולה על מנת להבטיח

 מיקום המסכים  .19

 
מסך בכניסה לקדימה ברחוב   .1

הרצל פינת השדות כשהוא 
פונה לכל הבאים מהכיכר 

 לכניסה ליישוב. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

פינת    –מסך בככר תיכון עודד   .2
רחוב הורדים ורח' הדקלים.  
המסך יותקן בתוך שטח בית  

 הספר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

מסך ברחוב הזית פינת כביש   .3
, יותקן על המדרכה, ליד  562

המחסום לכיוון היוצאים 
 מהיישוב. 
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כר הפסלים מכיוון  ימסך בכ  .4
 . הכניסה לצורן

 

 
ביציאה לרמות    –מסך עתידי  .5

 אמיר, רח' יצחק רבין צפון 
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 מסמך ד'

 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני

 בקדימה צורן
 

 תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף
 ולצורך ניקוד איכות ההצעה  בתנאי הסף   הלצורך הוכחת עמיד 

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  מס'    ת.ז.נושא  אני הח"מ, ______________,  

 דלקמן: כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כ

,  "(, ומוסמך להצהיר בשם המציעהמציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1
סיפקכי   )   ותחזק  התקין,  המציע  האחרונות  השנים  שלוש  לפחות  2018-2020במהלך  חוצות   6(    מסכי 

  כל אחד, באתרים שונים  ,מ"ר לפחות  18חיצוניים קבועים, לתצוגת וידאו בגודל של לפחות     LEDמסוג
ישראל  ברחבי   מתוכם  מדינת  חוצות    3,  מקומיות  מסכי  רשויות  עבור  עירוניים  או  ו/הותקנו  תאגידים 

 . כהגדרתם בפקודת העיריות

 : להלן פירוט ניסיון המציע

מס"
 ד

לו  לקוחהשם 
 ניתנו השירותים 

תאריך סיום 
התקנה  

 )חודש/ שנה( 
 

גודל מסך  
LED 

 
 

Pixel 

Pitch 

 יצרן שם 
 

איש הקשר  שם
בגוף לו  והתפקיד 

 ניתנו השירותים 

 טלפון איש קשר 
 

1 .  
 

      

2 .  
 

      

3 .        

4        

5        

6        

 להוכחת האמור. יש לצרף תמונה של כל מסך  •

 .אשר יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה   הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסףבטבלה לעיל   שורותה •
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  ת בבעלות רשות מקומית ת/יועירוני  ות/חברהלאו   יות/ת מקומיתת/יורשוהמציע סיפק שירותי ניהול תוכן ל .2

 .  2018-2020ים במהלך השנ

הרשות המקומית/  שם  מס"ד
ניתנו   ול  תאגיד עירוני

 שירותים 

תקופת מתן 
  השירותים
)חודש/  

 שנה( 

סוג 
  השירותים

   (V)יש לסמן 

בגוף לו איש הקשר פרטי 
ניתנו השירותים )תפקיד  

 וטלפון( 
 

1.  
 

שירותי  ___ 

 ניהול תוכן 

 

2.  
 

שירותי  ___ 

 ניהול תוכן 

 

שירותי  ___   .3

 ניהול תוכן 

 

 

 

 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   זוזה שמי,  .3

  ______________       _____________                           
 חתימת המצהיר                       תאריך                       

 אישור                   
 

מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  אני החתום מטה ___________ עורך דין,  
הינו ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  החתימה    ה /המוכר/ת  מורשה 

מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  
לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.         לעונשים הקבועים בחוק אם 

      
    ______________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                              
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 ה'מסמך 
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני

 בקדימה צורן
 

 ניקוד איכות ההצעה   לצורך  -שאלון לממליצים  
 

 
 תאריך:__________ 

 שם המציע עבורו ניתנת ההמלצה:__________________ 

 שם הגוף לו סופקו השירותים:______________ 

 :________________ שם הממליץ ותפקידו בגוף 

 טלפון הממליץ: _____________________ 

 : ________________ LEDתאריך סיום התקנת מסך שילוט מסוג 

 גודל מסך:_______ יצרן: _____________  מיקום התקנת המסך: __________

 תיאור השירותים שסופקו:________________________________________________________ 

 

 ציון  הפרמטר "דמס

   0- לא טוב   1 -סביר 1.5-טוב 2-טוב מאוד  איכות ההתקנה של המסך  1

   0- לא טוב   1 -סביר 1.5-טוב 2-טוב מאוד  מקצועיות  2

   0- לא טוב   1 -סביר 1.5-טוב 2-טוב מאוד  זמינות  3

   0- לא טוב   1 -סביר 1.5-טוב 2-טוב מאוד  איכות השירות  4

 

לא  פרמטר שלא ינוקד, ייחשב כפרמטר שנוקד בציון "  אחד מהפרמטרים בטבלה לעיל.יש לנקד ביחס לכל   *

 ".  טוב

" בלבד, על ידי סימון הציון בטבלה לעיל. הערות או ציונים בכתב  טוב מאוד" עד "לא טוב *יש לנקד בציון של " 

 לא יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההמלצה.  

 ע הציונים שניתן על ידי ממליץ לכל הפרמטרים לעיל.  נקודות בהתאם לממוצ 2* כל המלצה תנוקד בעד 

 

 _______________________ 

 הממליץ חתימת  
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 מסמך ו'
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני

 בקדימה צורן
 

 לכבוד 
 קדימה צורן מועצה מקומית 

 
 
 

  אני הח"מ, רואה חשבון/ יועץ מס ____________ מס' _____________, מאשר את הפרטים הבאים לגבי 

של   העסקית  ח.צ  הפעילות  ח.פ/  ת.ז/  המציע(,  )שם  )להלן:  ע.מ   /___________   ______________
לעמידת  המציע" בקשר  מס'  המציע  "(,  פומבי  מכרז  המקושל    01/2021בתנאי  צורן המועצה  קדימה  ,  מית 

 כדלקמן: 
 

 הינו כדלקמן:   ,    LEDשל מסכי ותחזוקה  תקנהה, אספקההיקף המחזור הכספי השנתי של המציע מ
 

 : ___________________ש"ח, לא כולל מע"מ  2017בשנת  .1
 ש"ח, לא כולל מע"מ.  __________: __________2018בשנת  .2
 כולל מע"מ. ש"ח, לא ___________: _________ 2019בשנת  .3

 

 
  שילוט אלקטרוני מסוג   של מסכיותחזוקה    התקנה  ,  המציע הוא בעל מחזור כספי בתחום אספקהכאמור,  

LED  2019,  2018, 2017לא כולל מע"מ, בשנים ₪,  __________בהיקף מצטבר של . 

 
 
 

 בכבוד רב 
, _________________ 

__________________  
 +חתימה וחותמת(   "ח/ יועץ מס)שם רו          
 
 

  _________________תאריך
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 ז'מסמך 
לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 

 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג אלקטרוני  
 בקדימה צורן

 

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר לפי 
 4.א.3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף 

 

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת      מס' זהות      אני הח"מ  

 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:  

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 י תושב ישראל כהגדרתו בחוק. הנני מצהיר כי אנ .2

ההרחבה   .3 צווי  העבודה,  דיני  לפי  עובדים  זכויות  על  שמירה  בעניין  חיוביי  את  קיימתי  כי  מצהיר  הנני 

 וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז. 

 נא למחוק את המיותר:   .4

הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי עבירות   4.1

עבירה   דהיינו  בחוק,  והבטחת תנאים  כהגדרתן  כדין  שלא  )איסור העסקה  זרים  עובדים  חוק  לפי 

 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי   1991-הוגנים( התשנ"א 

ו כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן  הנני מצהיר כי אני א   4.2

 בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

5. ( מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  כי  מצהיר  הנני  במשבצת    Xסמן  בנוסף, 

 (: המתאימה

   'א זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -   חלופה  "  1998-לחוק שוויון  חוק  )להלן: 

 "( לא חלות עלי.שוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 עובדים.   100- הנני מעסיק פחות מ – (1לופה )ח 

 ( 2חלופה) –   עובדים אור יותר. 100הנני מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –(  2)למצהיר שסימן את חלופה )

   המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 לשם  –הצורך ובמקרה   ,זכויות לחוק שוויון  9 סעיף לפי חובותיו  יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

   המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

ואם קיבל הנחיות  זכויות, הוא פנה כאמור   לחוק שוויון 9 סעיף  חובותיו לפי לשם בחינת יישום 

חובותיו   ליישומןליישום  עמו    פעל  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  התחייב  שהמצהיר  )במקרה 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 

סעיף   .6 לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  העבודה,    5המצהיר  משרד  של  הכללי  למנהל  לעיל 

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים    30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 . 1976-תשל"והציבוריים, 

   :במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד
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 תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחייב בשמו.   .1

 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.   .2

הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה   .3

 בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.   וההסכמים הקיבוציים החלים

 נא למחוק את המיותר:   .4

הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות     4.1

לפי   עבירה  דהיינו  בחוק,  תנאים  כהגדרתן  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק 

 . 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו עבירה לפי   1991-הוגנים( התשנ"א 

הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן   4.2

 בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

להגשת  .5 האחרון  במועד  כי  מצהיר  הנני  )  בנוסף,  מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  במשבצת    Xסמן  ההצעות 

 (: המתאימה

   'א זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -   חלופה  "  1998-לחוק שוויון  חוק  )להלן: 

 "( לא חלות על המציע. שוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –)למציע שסימן את חלופה ב'      

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –   עובדים אור יותר.   100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –(  2ה ))למצהיר שסימן את חלופ

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 לשם  –הצורך   ובמקרה  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי  חובותיו יישום בחינת  החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

   והשירותים החברתיים  המציע והרווחה  של משרד העבודה  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב 

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות   לחוק שוויון 9 סעיף  חובותיו לפי יישום  לשם בחינת

חובותיו   ליישומןליישום  עמו    פעל  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  התחייב  שהמציע  )במקרה 

 חייבות זו(. התקשרות שלגביה נתן הת

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה    5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף   .6

בתוך   החברתיים,  גופים    30והשירותים  עסקאות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  ההתקשרות,  ממועד  ימים 

 . 1976-תשל"והציבוריים, 

                                                                                                    

   _________________    _________________            

 חתימת המצהיר           תאריך        

            

 אישור

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  
לי   החתימה  המוכר/ת  מורשה  הינו/ה  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה 

מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

            
   _________________     _________________            

  חתימת עו"ד                                 חותמת עו"ד               
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 ח'מסמך 
לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 

 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג  אלקטרוני  
 בקדימה צורן

 

 נוסח ערבות המכרז
 
 

 _____ _____ תאריך: __ 

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ג.א.נ.,

 ________________                                         ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

____________ בקשת  פי  כלפיכם    ("המבקש"  :)להלן  ____________ע.מ  /ת.ז/ח.פ   על  בזה  ערבים  אנו 
סכום  "  : להלן)  שקלים חדשים  (ת אלפיםעשרובמילים:  ) ₪    10,000לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של  

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת    01/2021מס'   פומבי מכרז בקשר למכרז  מאת המבקש שתדרשו "(הערבות
  המועצה המקומית קדימה צורן.עבור  LEDמסוג   של מסכי שילוט אלקטרוני

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  סכום הערבות יהיה צמוד  

 . "(המדד"  :)להלן שיבוא במקומהמוסד רשמי אחר 
 

המדד החדש לעניין ערבות  במועד הגשת הצעות למכרז.  הידוע האחרון לעניין ערבות זו הינו המדד  סמדד הבסי
 זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

 
עם החזרת כתב  נשלם לכם  אנו   המועצהי ראש המועצה ו/או גזבר על ידחתומה  ,  בכתב  לפי דרישתכם הראשונה

הערבות,   לסכום  עד  סכום  כל  זה,  את  ערבות  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת 
 דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  

 
   .08.08.2021 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום

 

    ות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.ערב
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

 

 רב,  בכבוד 

 ע"מ __________ ב קבנ

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 מסמך ט'
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני

 בקדימה צורן

 תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה 
 

 ________ __תאריך:__ 
 לכבוד

 קדימה צורן מועצה מקומית 
 

 ג.א.נ.,
 

)להלן .1  __________________________ ידי  על  מוגשת  זו  הצעתי  "המציע"  :הצהרה  במסגרת  מכרז  ל( 

אלקטרונ  01/2021מס'    פומבי שילוט  מסכי  של  שוטפת  ותחזוקה  התקנה  מסוג  לאספקה,  עבור    LEDי 

 מכרז.ל ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  "(  המועצה)להלן: " המועצה המקומית קדימה צורן

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: המקומית קדימה צורן הנני מצהיר בזאת כי המועצה  .2

 הקובע כדלקמן:  ,"(צו המועצות המקומיות)להלן: "  1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל  103ס'  .2.1

בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי  חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין,     )א("
קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל  

מהשירותים שהמועצה   ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות 
 – מספקת לתושבים 

למועצה, בכתב או בעל פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין  יודיע על כך      ( 1)
 האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול; 

לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על      ( 2)
 כל שאלה בקשר להם; 

 .1963-עותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"גלענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמ    ( 3)

הוראות סעיף קטן )א( אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי     )ב(
הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש  -שיש לו חלק או טובת 

 אחוזים.  5בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על  מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או אם היה חלקו 

מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני    -העובר על הוראות סעיף קטן )א(, דינו      )ג(
 ". הענשים כאחד

 הקובע כדלקמן: צו המועצות המקומיות, לא)א(  103ס'  .2.2

לק העולה על עשרה אחוזים  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים ח
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה;  

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  - לענין זה, "קרוב" 

נבחרי הציבור ברשויות  )א( של  12  כלל .2.3 עניינים של  ניגוד  למניעת   ,המקומיותההודעה בדבר כללים 

 קובע כדלקמן:  ה

חבר    -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב"  

 ()ב((." 5)1-()ב( ו 1) 1בסעיף 
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 ר כי:  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהי .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף  (:  יש למחוק המיותר)  אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה   .3.1

 לא מי שאני לו סוכן או שותף.

על  יש למחוק המיותר )  אין/יש .3.2 ( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה 

אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או    עשרה

 עובד אחראי בו. 

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

רבה כאמור לעיל או אם  י לפסול את הצעתי אם יש לי ק תעצה תהיה רשאיידוע לי כי ועדת המכרזים של המו .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

סעיף  אין .6 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  המועצות  ל(  3א)ב()103  באמור  צו 

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי    2/3  , לפיהן מועצת המועצה ברוב שלתהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות  צו המועצות המקומיותל א)א(103סעיף 

 

  
 חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 מסמך י'
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג   אלקטרוני

 בקדימה צורן
 

 קודמותתצהיר בדבר העדר הרשעות 
                   לכבוד

  מועצה מקומית קדימה צורן 

 

צפוי   אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  בלבד,  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  הח"מ  אני 
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 שהנני מגיש.  להצעת המחירתצהירי זה ניתן במצורף  .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות    7בפלילים ב    תי הריני מצהיר כי לא הורשע .2
בעבירות  כנגד רכוש ו/או  , כנגד גופו של אדם ו/או  1977-תשל"זהנגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין,  

מתנהלים    כן כי לאאשר לא התיישנו, ו  ,וא מכרז זהנש  בביצוע עבודות מסוג העבודות  יהנוגעות לתחום עיסוק
 .הליכים בגין עבירה כאמור  ינגד

הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל   .3
 ו/או לכינוס נכסים. 

לעיל, על המציע לפרט את  3ו/או   2 לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף 

סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני עורך דין 
 ולצרפו להצעתו.

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________ )להלן: "המציע"(.  .1

 שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  ת המחיר רי זה ניתן במצורף להצעתצהי .2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת    7בפלילים ב    עו לא הורשהמציע או מי מבעליו,  הנני מצהיר כי   .3

ו/או רכוש  ל אדם  , כנגד גופו ש1977-תשל"זהההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין,  
ב עיסוקו של המציע  אשר לא   ,נשוא מכרז זהביצוע העבודות מסוג העבודות  ו/או בעבירות הנוגעות לתחום 

 . מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאהתיישנו, ו
משפטיות ו/או  הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות   .4

 הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. 

לעיל, על   4ו/או    3לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף  
בתצהיר להיום,  נכון  בגינם  ואת הסטטוס  הנ"ל  ו/או ההליכים  סוג ההרשעות  את  לפרט  ידי   המציע  על  חתום 

 מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע. 
  ______________       _____________    

  חתימת המצהיר                       תאריך 
 אישור                            

ביום   כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  ___________  אני  בפני  הופיע/ה   _________
מורשה החתימה מטעם    ה/המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו

המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

                ______________________ 
 עורך דין חתימת וחותמת           
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 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

 מסמך י"א               
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 אלקטרוני עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 בקדימה צורן

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 
        :________תאריך           לכבוד

  מועצה מקומית קדימה צורן 
 ג.א.נ.,

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  מס'    ת.ז.נושא  אני הח"מ, _______________,  
 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 ומנהליו.  ציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המהמציעמשמש כ____________ מטעם _______________ )" הנני .1

ספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי אל   01/2021מס'    מכרז פומביל  המציעבקשר עם הצעת    תצהירי זה ניתן .2

 ."( המכרז)להלן: "  המועצה המקומית קדימה צורןאצל  LEDמסוג  שילוט אלקטרוני

 למכרז.   מציעלהצעה המוגשת מטעם ה  מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .3

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  מציעלמכרז הוחלטו על ידי ה מציעהמופיעים בהצעת ההמחירים  .4
 פוטנציאלי אחר.  מציעאחר או עם  מציע

בהצעת   .5 את   המציעהמחירים  לו  יש  אשר  תאגיד  או  למכרז  הצעות  מציע  אשר  גורם  כל  בפני  הוצגו  לא  למכרז 
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 רב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. לא הייתי מעו .6

 למכרז.  מציעאחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ה מציעלא הייתי מעורב בנסיון לגרום ל .7

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

בעקבות הס  מציעהצעת ה .9 נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  או מתחרה למכרז  עם מתחרה  כלשהו  ודברים  דין  או  דר 
 פוטנציאלי אחר במכרז. 

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.   נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .10

 אם לא נכון, נא פרט:  

 _________________________________________________________________ 

______________ ___________________________________________________ 

על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי   .11 המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות 
 . )יש לסמן בעיגול את התשובה( נכון / לא נכון   –מכרזים 

 אם לא נכון, נא פרט: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .12

   _________________      _________________            

 חתימת המצהיר              תאריך       

 אישור
 

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת  
ואשר הינו  זהות מס' ____________  פי תעודת  על  ולאחר    ה/לי אישית/שזיהיתיו/ה  מורשה החתימה מטעם המציע 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
  יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

   _________________     _________________            

  חתימת עו"ד                    חותמת עו"ד                        
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 מסמך י"ב           
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג אלקטרוני  

 בקדימה צורן
 

 המכרזאישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי 
 ( ציע)נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המ

 
 

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל חלקיה 
 ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה:  

  לאישור הסכמה זו:  מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו .1
 

  מציע( ה__ )חתימת _ מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: ________

רוט ועל יסוד הטעמים  ימסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפ .2
  הבאים:  

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:     
 _________________________________________________________________________

_________________________________________ ________________________________
 _________________________________________________________________________

_____________________________________ ____________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   
 _________________________________________________________________________

_________________________________________ ________________________________
 ____________________________________________________________________ _____

 _________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:   
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

_________________________ ________________________________________________
 _________________________________________________________________________

 ___________________________________________ 

 
 לא תידון.  -לאי החשיפה יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע 

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 
 
 

__ ________________ 
  חותמת וחתימת המציע                         
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 מסמך י"ג

 תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין  

 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ג.א.נ., 

 
 
 
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת      ת.ז.     אני הח"מ 

  בזאת לאמור: ומתחייב בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

"( שהנני משמש בו כ____________ ומוסמך  המציעתצהירי זה ניתן מטעם המציע ___________________ )להלן: " .1

 להצהיר ולהתחייב בשמו.  

 על תקנותיו.   2001 –ם את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  לקיי .2

 בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(:  2בהתאם לסעיף 

מין  " )א(  בעבירת  שהורשע  בגיר  במוסד,  בעבודה  יעסיק  ולא  במוסד  לעבודה  יקבל  לא  מעסיק 

 שאותה ביצע בהיותו בגיר. 

 בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד. )ב(   

)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן )א( -הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג(  

שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית   20  –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר    20ועד  

 ." הסוהר בשל אותה עבירה

 . ידי -אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק מכל המועסקים על המועצהאציג לידי  לפיכך, ככל שאזכה במכרז זה, .3

 
 

 

 

 

 

 __________________  
 

 __________________ 

 המצהיר ת חתימ  תאריך

 אישור
 

 

 

 

 

 

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת לי 

אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה  

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/ת

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

            

   _________________     _________________            

  חתימת עו"ד                    חותמת עו"ד                        
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 מסמך י"ד
 

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט   01/2021 מס'פומבי מכרז 
 עבור מועצה מקומית קדימה צורן LEDמסוג אלקטרוני  

 בקדימה צורן
 רשימת המסמכים הנדרשים במכרז 

   
 

 

 ( -/+סימון ) הדרישה  'מס

  (.במעטפה נפרדתלמכרז ) כמסמך ג'הצעת המחיר, בנוסח המצורף  .1

  למכרז. כמסמך ד'תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף, בנוסח המצורף   .2

  למכרז.  כמסמך ה'בהתאם לנוסח המצורף  - שאלון לממליצים .3

  למכרז.  מסמך ו'יועץ מס בדבר מחזור הכנסות שנתי בהתאם לנוסח   /אישור רו"ח .4

5. 
כמסמך  , בנוסח המצורף  1976- התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  

 למכרז. ז'
 

  . העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ .6

  אישור מרו"ח מוסמך או מפקיד שומה על ניהול ספרים כחוק. העתק  .7

  למכרז.   'חכמסמך נוסח ערבות המכרז, בנוסח המצורף  .8

  קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. .9

10. 
בדבר   המועצהתצהיר  לחבר  ו/או  המועצה  לעובד  קירבה  המצורף  העדר  בנוסח   ,

 למכרז. כמסמך ט'
 

  למכרז.  כמסמך י'תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות, בנוסח המצורף   .11

  למכרז.  כמסמך י"אתצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף  .12

13. 
כמסמך  אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז, בנוסח המצורף  

 למכרז.  י"ב
 

14. 
 תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין  

 למסמכי המכרז.  כמסמך י"ג, בנוסח המצורף 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א 
 

15. 
פלט עדכני נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז    –אם המציע הינו תאגיד  

מספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע, וכן העתק תעודת  

 ההתאגדות של המציע. 

 

16. 
עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה, ככל שאכן הוצאו כאלו, כשהם  

 חתומים על ידי המציע. 
 

  המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע. כל מסמכי   .17

18. 

של   רשמי  נציג  הוא  כי המציע  באנגלית( המאשר  או  )בעברית  היצרן  אישור מאת 
בת של היצרן ו/או מפיץ מורשה מטעמו  -היצרן ו/או יבואן מורשה מטעמו ו/או חברת 

 עד למועד הגשת המכרז.   1.1.18פי העניין( החל מיום -)על
 

19 . 
המציע לצרף את כל המסמכים  על    –( חתום על ידי המציע  1מפרט טכני )מסמך ג' 

  למפרט. 2הדרושים לפי סעיף  

 –למסמך ב'(  4למסמך ב'( או רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'  3ככל שתימצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס'  – לתשומת ב המציעים

 .האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים לפנות למועצה במקרה של סתירה כאמור
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 הסכם

                 2021שנת  ________לחודש     ________ביום   קדימה צורןשנערך ונחתם ב

 
  המועצה המקומית קדימה צורן בין:          
   קדימה צורן, 1הרצל   רח'מ    
 "( מועצהה)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                       
 __________________________ ת.ז./ ח.פ. ____________________לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו ________________ ת.ז. _______________     
 ______________________ טל' __________ פקס' _________ מרח' _     

 "( קבלןה)להלן:  "                 
 מצד שני;                                                                                                             

 
לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת   01/2021מס'  פומבי  מכרז    מועצהפרסמה ה  __________וביום   הואיל:

 "(; המכרז)להלן: " המועצה המקומית קדימה צורןאצל  LEDמסוג של מסכי שילוט אלקטרוני  
 

למכרזקבלן  וה  והואיל: הצעתו  השירותים,  הגיש  את  לה  ולספק  המועצה  עם  להתקשר  הציע  במסגרתה   ,
 ;זה ונספחיו הסכםכהגדרתם להלן, בהתאם למכרז ועל פי תנאי  

 
 למכרז;  קבלן הוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת    והואיל:

 
עי  והואיל: ועדת המכרזים מישיבתה מס' ________ מיום __________ החליט ואחרי  ראש    הון בהמלצת 

 ;זה הסכם ב קבלן הביום __________ להתקשר עם   מועצהה
 

 בין הצדדים כדלקמן: והותנה אי לכך הוצהר, הוסכם 

 מבוא .1

זה נועדו    הסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו. כותרות הסעיפים ב  זה  הסכםהמבוא ל .א
זה מהווים חלק    הסכםזה. הנספחים המצורפים ל  הסכםלשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות  

 ולנספחיו. הסכם", הכוונה היא ל הסכםבלתי נפרד הימנו, ובכל מקום שנאמר "ה 

בכל   .ב לעיל,  האמור  אף  העל  הוראות  בין  סתירה  של  הוראות    הסכם מקרה  יגברו  נספחיו,  הוראות  לבין 
 .  הסכםה

 הגדרות .2

בצידן )אלא אם כוונה  שיהיו למונחים להלן, ההגדרות    הסכםזה ובכל המסמכים המהווים חלק מה  הסכםב
   אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 בעתיד. הסכםזה ונספחיו, לרבות כל מסמך שיצורף ל הסכם    -" הסכםה" .א

 . המועצה המקומית קדימה צורן     -" מועצהה" .ב

לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוני   01/2021מכרז פומבי מס'  - " המכרז" .ג
 , שפורסם על ידי המועצה. המועצה המקומית קדימה צורןעבור 

 . זה הסכם, אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך ו/או מי מטעמו   נציג המועצה   -" המנהל" .ד

 מסכי שילוט ו/או  " .ה

 ים המוגדרים ו/או המוזכרים במסמכי המכרז אשר יותקנו  ט כל השל –"  מסכי שילוט אלקטרוניים
 ריים בשטח השיפוט של המועצה.  ובשטחים הציב   

כל      -" קבלןה" .ו וכן  מורשיו,  שלוחיו,  עובדיו,  נציגיו,  לרבות  במכרז,  כזוכה  שהוכרז    קבלןהמציע 
 ., שאושר על ידי המועצהמשנה הפועל בשמו או מטעמו לצורך ביצוע השירותים 

   /""העבודות .ז

ו  הקמה,  אספקה,    -" השירותים שוטפת  התקנה  כהגדרתם תחזוקה  האלקטרוניים  השילוט  מסכי  של 
  מתן אחריות ושירותו הדרכה  לרבות  ז,למסמכי המכר  1ג'מסמך  כהמצורף  במפרט הטכני  



 

 

49 
 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

והכל בהתאם למפרט וליתר ההנחיות המפורטות במסגרת חודשים לכל מסך שילוט    24של  
 .המכרז

 וט אלקטרוני. הזמנת עבודה מאת המועצה לאספקה ולהתקנה של מסך שיל  -צו התחלת עבודה"" .ח

 התקשרות  מהות ה .3

לתפעל ולתחזק    להקים,  ת לקבלן והקבלן מתחייב לקבל על עצמו ולספק, להתקין,א המועצה מוסרת בז .א
אשר ישמשו בעיקרם להצגת תוכן של    בשטח השיפוט של המועצה,  LEDמסוג  מסכי שילוט אלקטרוניים  

והכל בכפוף  המועצה, פרסום, תכני וידאו שונים, הודעות וכדומה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  
 .  הסכםויתר מסמכי המכרז והלמסמכי המכרז   1המצ"ב כמסמך ג'להוראות המכרז, המפרט הטכני 

 :את העבודות הבאות , בין היתר,מובהר כי ההתקשרות תכלול .ב

ויותקנו   יסופקו  הראשון,  מסוג  (  2)  שניבשלב  אלקטרוניים  תורה    LEDמסכים  עליהם  במקומות 
הטכני  המועצה  במפרט  המסומנים  המקומות  מראש,,  מבין  המועצה  לאישור  מפורט  תכנון    לאחר 
ו. יובהר, כי על הקבלן  ילמסמכי המכרז, ההסכם ונספח  1שבמסמך ג'הוראות המפרט הטכני כאמור ב
בנוסף,לתחזק   הנ"ל.  המסכים  את  שוטף  לתת  באופן  הקבלן  המועצה  על  צרכי  לפי  להדרכה  צורך  . 

למסכים ואף לנהל  ניהול תוכן  לספק מערכת שירותי  קבלןהמסכים יידרש ה הפעלה תקינה ויעילה של
יובהר, כי המועצה    .חודשים ראשונים, הכל בהתאם להוראות המפרט הטכני  12שירותי תוכן למשך  

להאריך את שירותי ניהול התוכן אף מעבר לשנה הראשונה,  לפי שיקול דעתה הבלעדי  תהא רשאית  
 .  תום תקופת ההתקשרות, כמפורט להלןבתקופות נוספות של שנה כל אחת ו/או חלק ממנה, ועד 

,  LEDמסוג חודשים לכל מסך שילוט  24כמו כן, הקבלן יעניק אחריות ושירותים מלאים לתקופה של 
סופק והוא פועל כהלכה  כאשר תקופת האחריות תחל במועד קבלת אישור המועצה לכך שמסך השילוט  

" ו/או  העבודותאת המסך ורכיביו )להלן: "האחריות תהא מקיפה ותכלול  ולשביעות רצונה המועצה.  
מעבר  .  "(השירותים" נוספים  תחזוקה  שירותי  מהקבלן  לרכוש  רשאית  תהא  המועצה  כי  יובהר, 

 .  , בהתאם לקבוע בהצעת המחיר שהוצעה על ידי הקבלןלתקופת האחריות

ההתקשרות תקופת  מעוניינתבמסגרת  תהיה  שהמועצה  וככל  ויותקנו  בכך  ,  יסופקו  מסכים    3  עד, 
, בהתאם לתנאים הקבועים לעיל, במקומות עליהם תורה המועצה,  LEDאלקטרוניים נוספים מסוג  

בהתאם לתקציב המועצה ושיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת, יובהר כי אין באמור בכדי לחייב את  
המועצה והיא איננה מתחייבת לדרוש מהקבלן הזוכה לספק ולהתקין מסך/מסכי שילוט אלקטרוניים  

 תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגן כך.   ולקבלן הזוכה לא  LEDנוספים מסוג 

ויודגש, כי המועצה יכולה לדרוש מה .ג בכל מקום בתחומי המועצה, זאת  קבלן לבצע את העבודות  יובהר 
לא תהיינה כל    קבלןמראש, ול   קבלןללא כל תשלום נוסף מצידה והכל לפי צרכיה, ובלבד שעדכנה את ה

    טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל כך.

יובהר, כי כל התקנה של מסך שילוט חדש תתאפשר רק לאחר השלמת כל התחייבויות הקבלן וקבלת צו   .ד
וזאת בנוסף לכל היתר ו/או לכל אישור ככל שיידרש מטעם  תחילת עבודה וקבלת יתר האישורים הנדרשים  

סטטוטור  גורם  והתקנות    יכל  ההנחיות  על  שמירה  תוך  והכל  המקוממוסמך,  הרשויות   יותשבחוק 
    .1988- )סידורים לנכים(, תשמ"ח 

הקבלן יפעל להשגת כל האישורים הנדרשים על ידי המועצה וכל אישור אחר על פי דין, בטרם ביצוע כל   .ה
ביצע הקבלן עבודה כלשהי ללא קבלת אישורים מתאימים,   ייחשב הדבר  עבודה בשטחה של המועצה. 

 הפרה יסודית של ההסכם.  

תיעשה על ידי עובדים מקצועיים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו    מסכי השילוטאספקה והתקנת   .ו
של מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום מראש מול המנהל, אחרי קבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים  

לרבות אך לא רק בקשר עם עבודה    ההמועצ בשטחמסכי השילוט וביצוע כל התיאומים הנדרשים להצבת 
   בגובה.

יתקין הקבלן מסך שילוט אלקטרוני, יידרש לאשר את הדגם שהוא מבקש להתקין, בין היתר, מול  בטרם   .ז
המנהל ו/או מי מטעמו. לצורך קבלת אישור לדגם המבוקש יידרש הקבלן להמציא למועצה כל מסמך,  
  צילום ותיאור של הדגם הנבחר מטעמו, והמועצה תהיה רשאית לאשר או שלא לאשר את הדגם ו/או לדרוש 

 פרטים נוספים אודות הדגם טרם מתן אישורה, והכל בהתאם לשיקול דעתה.
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שחל ולהדגיש כי חל    נוי יחייב את הקבלן להבהיר למועצה מהו השימסכי השילוט,  כל שינוי שיחול במפרט   .ח
שינוי. למען הסר ספק, כל שינוי מחייב קבלת אישור בכתב ומראש של המועצה. ככל שהקבלן לא יפעל  

  הוא ייחשב כמי שמפר הפרה יסודית של הסכם זה.ולא יקבל את אישור המועצה, כאמור לעיל  

יהיו זהים ביחס לדגם, זהות, מפרט טכני, צבע, וכל  מסכי השילוט  עוד יובהר, כי הקבלן מתחייב כי כל   .ט
 שינוי בעניין זה מחייב את אישורה של המועצה מראש ובכתב. 

 הצהרות הקבלן   .4

את השירותים על ידו    ספקהוא כשיר על פי כל דין ל  מנהל פנקסים כדין, וכימצהיר כי הוא פועל ו   הקבלן  .א
ל למועצה בהתאם  שהוא  הסכם,  וסוג  מין  מכל  והרישיונות  ההיתרים  האישורים,  כל  בעל  זה  ובכלל   ,

שנדרש.   ככל  עסק,  רישיון  לרבות  דין,  כל  פי  על  השירותים  מתן  לצורך  שיבוטל  הדרושים  ככל 
לעדכן    קבלן ייערכו בו שינויים, מתחייב השמתן השירותים או  צורך  הדרוש ל  כלשהו   היתר/רישיון/אישור
 . באופן מיידי ה בדבר הביטול או השינוי מועצ את ה

ה  .ב מצהיר  כוח    קבלןעוד  הכישורים,  הידע,  המומחיות,  הניסיון,  לו  יש  כי  והציוד  הבזאת  היכולת  אדם, 
 גבוהה.הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית 

ה  .ג ומתחייב  אין  קבלן עוד מצהיר  ב  כי  בדין,  ה  הסכםהגבלה  של  הוא    קבלןאו במסמכי ההתאגדות  )אם 
 זה.  הסכםהשירותים בהתאם ל אספקתולזה  הסכםתאגיד(, להתקשרותו ב

שילוט  , יהיה קבלן האחראי הבלעדי לתקינותו ולבטיחותו של כל מסך  הסכםהחל ממועד חתימה על ה  .ד
 נשוא הסכם זה.  

. ידוע  והמוחלט , על פי שיקול דעתה הבלעדיעבודותשמורה הזכות לשנות או להקטין את היקף ה צהלמוע .ה
הקבלןל כי  ל מועצ,  לשלם  מתחייבת  בעד    וה  ע עבודות  התמורה  בפועל  יד שיינתנו  בהתאם  ול  להזמנה  , 

שלום,  זכאי לת  קבלןלא יהא ה   -יובהר במפורש, כי ללא קבלת הזמנה תקציבית    תקציבית ומאושרת כדין.
 .מועצה לרשות ה ו/או קבלני משנה  אף אם העמיד עובדים 

לא תהיה  כל    קבלןעל פי צרכיה ול  םולחדשביצוע העבודות    לעצור אתרשאית, בכל עת,    המועצהיובהר, כי   .ו
על פי צרכיה    בשהתקבלו עד לאותו של  עבודותשימוש בתוצרי הה תהא זכאית לעשות  מועצ טענה בגין כך. ה

 . קבלןהוללא צורך באישור 

לבצע את המועצה .ז זכותה  על  שומרת  או מקצתם,   הסכםמושא    עבודות ה  כולם  בעצמה, באמצעות    זה, 
ה,  מועצ, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקבלן עובדיה, מבלי להזדקק להזמנת השירותים מאת ה 

ה לפרסם מכרז  מועצבחר לעשות כן. כמו כן, רשאית ה יה ככל שת מועצלא תהיה כל טענה כנגד ה  קבלןול
אחר לצורך שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מן השירותים ללא מכרז, הכל בכפוף לדין החל על  

 ה.  מועצה

עם המ  מתחייב  קבלןה .ח ורצוף  לביצוע השירות  ועצהלשמור על קשר מיידי  זמין    ככל שיידרשים  ולהיות 
 .  מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו וללא כל תמורה נוספת במהלך תקופת ההתקשרות 

 , המפרט הטכני.  1במסמך ג' פעיל מוקד, בהתאם לאמור מתחייב לה  קבלןה .ט

השירותים  ה תהיה רשאית למסור את ביצוע  מועצ, הדלעיל  כאמור  שירותיםבביצוע ה  קבלןהאם לא יתחיל   .י
, לרבות  אחר  קבלןעל ידי   השירותיםבהוצאות ביצוע   קבלןבעצמה ולחייב את ה  םאחר או לבצע  קבלןלידי  

, וזאת מבלי לגרוע מיתר  קבלןבהצעת ה  השירותיםיעלו על מחיר    השירותיםגם אם מחירי    הוצאות נלוות,
 .זה ובהתאם לכל דין הסכםפי  ל ה ע מועצזכויותיה של ה

וכי הוא    זה  הסכםי  ל פשעליו לבצע עעבודות  ק את כל פרטי המצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בד  קבלןה .יא
הומתחייב  מסוגל   כל  את  גבוההשירותים  לבצע  מקצועית  רצון    ,ברמה  לשביעות  בשקדנות,  בנאמנות, 

 ובמחירי הצעתו.  זה  הסכםובהתאם להוראות המכרז ו  המועצה

על    פעלואשר יוו/או קבלני המשנה  העובדים  זהות  תהא רשאית לדרוש לאשר את    המועצהכי    קבלןידוע ל .יב
ו/או קבלן משנה    ה רשאית לדרוש להחליף עובדמועצ עבורה וכן תהא ה  יםמתן השירותלצורך    קבלןידי ה

 ה. מועצת הולפעול מיידית בהתאם להורא קבלןה, ועל המועצל יםשירות ההעוסק במתן  קבלן ה מטעם
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ה כי תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל  הקבלן מצהיר בז . יג
הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי  

 כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.  

ב .יד הותנה  אם  ה  הסכם פרט  ללא  במפורש  ישראל  ובמועדי  בשבת  עבודה  כל  תבוצע  לא  דבר  של  יפוכו 
האישורים הדרושים על פי דין, למעט במקרים חריגים בהם נדרש לטפל בתקלות ומפגעים בטיחותיים  

 באופן מיידי.  

- תשס"אהלמניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  הספק מתחייב לקיים את הוראות החוק   .טו
למוסד  2001 מטעמו  מי  ו/או  העובדים  של  כניסתם  טרם  למועצה,  להעביר  הספק  מתחייב  כך,  לצורך   .

לקטינים כאמור בחוק זה, רשימה שמית של העובדים ו/או מי מטעמו וייפוי כוח המתיר למועצה לקבל  
ו העובדים  כי  אישור  ישראל  מטעמו/ממשטרת  מי  קאו  המשנה,  במוסד    ,בלני  לעבוד  רשאים  כאמור 

לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק, יובהר כי רק לאחר קבלת האישור כאמור, יהא הספק רשאי לאפשר  
לעובדים ו/או לקבלני המשנה מטעמו להיכנס למוסד. ככל שלגבי מי מהעובדים ו/או מי מטעמו לא יתקבל  

 שלא לאפשר לאותו עובד ו/או למי מטעמו לבצע את השירותים במוסד.   אישור כאמור, מתחייב הספק

 סמכויות המנהל  .5

ואיכות    קבלןעל ידי ה עבודות  יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על אופן ביצוע ה  ו/או מי מטעמו  המנהל  .א
 .הסכםבהתאם ל ביצוע העבודות 

צה ומאחריותו לביצוע השירותים  והתחייבויותיו כלפי המועקבלן  אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את ה .ב
ה להוראות  ה  הסכם בהתאם  של  אחריותו  את  להקטין  כדי  המנהל  בביקורת  ואין  דין,  ביחס  קבלן  וכל 

 לביצוע השירותים ואיכותם.

. החליט המנהל  הסכםעומדים בתנאי ה   קבלןעל ידי העבודות שבוצעו  המנהל הינו בעל הסמכות לאשר כי ה .ג
בי חוסר  או  התאמה  אי  קיימת  לכי  העבודותחס  הביצוע  ועל  סופית  כאמור  החלטתו  תהא  יהא  קבלן  , 

 להשלים את ביצוע השירותים לשביעות רצון המנהל, ללא שיהא זכאי בגין כך לכל תשלום נוסף. 

 .  עבודותמתחייב למלא אחר כל הוראות המנהל בקשר לביצוע ה קבלןה .ד

 תחזוקת מסכי השילוט   .6

ויוודא כי לאורך כל תקופת ההתקשרות יהיו ראויים לשימוש לרבות  הקבלן יתחזק את מסכי השילוט   .א
סילוק וטיפול בכל מצב של דהוי/ חלודה, שברים, לכלוך, גרפיטי וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג  

כי מסכי השילוט יציבים וכל רכיביהם מחוברים והמסרים המשודרים אינם מרצדים ונראותם    קבלןה
   תקינה לדעת המנהל.

,  הקבלן ידאג לקיומו של אישור מאת קונסטרוקטור למסכי השילוט וכן אישור של חשמלאי בודק מוסמך .ב
 . הכל בהתאם לקבוע במפרט הטכני 

 יטפל הקבלן בתקלה בהתאם לקבוע במפרט הטכני.  בכל מקרה של תקלה במסכי השילוט,  .ג

באמצעות בעלי מקצוע מיומנים ויפעל על פי הוראות היצרן של המסכים    מסכי השילוטהקבלן יתחזק את   .ד
 ו/או הוראותיו של המנהל ו/או מי מטעמו. 

כל החומרים והציוד בהם ישתמש הקבלן יהיו על פי התקן הישראלי, ככל שקיים תקן כזה לגבי כל אחד   .ה
 למפרט של המסכים. מהחומרים והציוד. אחזקת מסכי השילוט לרבות תיקונם, תהיה בהתאם לדגם ו

 הקבלן יבצע את העבודות בתיאום עם המנהל ויהיה נוכח בזמן ביצוע כל עבודה המבוצעת מכוח היתר זמני  .ו

 אחריות ושירות  .7

של מסך  שילוט  לכל מסך .א ושירות  תעודת אחריות  הקבלן, תהיה  ידי  על  ויותקן  וזאת    השילוט  שיסופק 
מ תפחת  שלא  המסך  חודשים,  24-לתקופה  והותקן  הוצב  שבו  להוראות  האלקטרוני  מהיום  בהתאם   ,

. האחריות תינתן על ידי הקבלן ותכלול גם תיקון של כל בלאי ו/או  המפרט ואישור המנהל מטעם המועצה
 .  סך השילוטמוש סביר במשיר כתוצאה מצקול הנובע או אשר נופגם ו/או קל

  יובהר, כי המועצה תהא רשאית לרכוש מהקבלן הזוכה שירותי תחזוקה נוספים מעבר לתקופת האחריות .ב
מהמחיר שהוצע על ידי הקבלן    5%, בתמורה שנתית של עד  במהלך תקופת ההתקשרות על כלל הארכותיה
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₪ )לא כולל    150בהתאם למחיר פר קריאת שירות בסך שלא יעלה על  ( בהצעת המחיר, או  1)19לסעיף  
 ."(שירותי תחזוקה נוספים)להלן: " מע"מ( לשעת עבודה

 לוחות זמנים  .8

, באופן מלא ומדויק, על פי המועדים הקבועים במפרט  מסכי השילוטספק ולהתקין את  מתחייב לקבלן  ה .א
במפרט הטכני  ה כמוגדר  הזמנים הכל  לא  טכניובלוח  ל.  הזמנים    קבלןתינתן  בלוח  דחייה  או  כל ארכה 

 זה ו/או באישור המנהל בכתב.   הסכםהאמור, אלא על פי המצוין במפורש ב

,  קבלןנגרם עיכוב בביצוע השירותים על ידי כח עליון או על ידי תנאים שלדעת המנהל לא היו בשליטת ה .ב
העיכוב, רשאי הק לו אפשרות למנוע או להסיר את  בקש מהמועצה, מיד לאחר קרות  ל  בלןולא הייתה 

על העיכוב, לפי המוקדם, ארכה מתאימה בלוח הזמנים והמועצה תהא  קבלן  העיכוב או מועד ידיעת ה
 .  קבלןרשאית לאשר ארכה, לפי שיקול דעתה ובהתחשב בבקשת ה

ביצוע    קבלןהמועצה תהא רשאית לדרוש מה .ג זמנית, מכל סיבה    העבודותלהפסיק לאלתר את  לתקופה 
ובהתייעצות עם  שהיא.   לפי קביעת המנהל  לוח הזמנים,  יוארכו מועדי  אם הופסקו השירותים כאמור, 

 .  קבלןה

לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה בגין הפסקת השירותים כאמור, למעט ביחס להוצאות    קבלןה .ד
 , כפי שהוכח למנהל ואושר על ידו.  קבלןישירות בלבד שנגרמו ל 

נהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע השירותים, מפאת אי עמידה בלוח  אם יהיה צורך לדעת המ  .ה
ינקוט ללא דיחוי באמצעים הדרושים, לפי שיקול דעתו   קבלןבכתב וה קבלןהזמנים, יודיע על כך המנהל ל

 ובהתאם להנחיות המנהל, בכדי להבטיח את השלמת השירותים במועד.  

זה וכי אי עמידה    הסכםלוח הזמנים הינה תנאי עיקרי ויסודי במצהיר ומאשר כי ידוע לו שעמידה ב   קבלןה .ו
במקרה כזה תהיה בשיקול    הסכםלאלתר. ההחלטה על ביטול ה  הסכםבלוח הזמנים, הינה עילה לביטול ה

 דעתה הבלעדי של המועצה.  

למסמכי    1תחזוקה ותיקונים של  המערכות תתבצע בלוח הזמנים המפורט במפרט השירותים במסמך ג' .ז
 ז.  המכר

 הסכםתקופת ה .9

 ."(תקופת ההתקשרות)להלן: "על ההסכם ועד לתום  מועצה  תקופת ההתקשרות היא ממועד חתימת ה .א
המועצה בלבד תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של שנה כל אחת ו/או חלק  

 "(.  תקופת ההארכהשנים סך הכל )להלן: "  5- ממנה, ועד ל

יום לפני    30  בכתב  קבלן, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה להסכםה  את תקופתלהאריך    המועצההחליטה   .ב
 . הסכםתום תקופת ה

  על   חתימתו  במועד  למועצה  קבלןה  ימציא,  לעיל  כאמור  הסכםה   תקופת  את  להאריך  עצההמו  החליטה .ג
,  המועצה  תדרוש  אשר  אחר  מסמך  וכל,  בתוקף  בנקאית  וערבות  ביטוח  פוליסות  ההארכהלתקופת    הסכםה

 . הסכםה  תנאי פי  על הכל

ואספקתם טרם בוצעה לפני    הסכםיהיה לספק שירותים שהוזמנו טרם מועד סיום ה   קבלןיובהר, כי על ה .ד
 ימשיכו לעמוד עד לאספקת מלא השירותים שהוזמנו.  קבלןוכל התחייבויות ה הסכםמועד סיום ה 

  הבלעדי  השיקול דעת   יפל  כל עת עב  הסכםהאת  ה תהא רשאית לבטל  מועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .ה
בכתב  ה  ודעוזאת בה  מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול,,  והמוחלט

 כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הסכםבמקרה כזה יראו את ה . מראש ימים 30של 

  הסכם ב  ההתקשרות   כי  במפורש   בזאת  ומוסכם   מובהר,  המכרז  ומסמכי  הסכםה   הוראות   מיתר  לגרוע   מבלי .ו
  המוסמכים  הגורמים  יל יד ע  תקציבי  אישור  לקבלת  כפופים  הסכם ה  מכוח   התמורה  תשלום  וכן  ההיקפ,  זה

 .דין פיל ע  במועצה

ו/או תקופת    הסכםבמהלך תקופת התהא    קבלןזה על ידי ה  הסכםנשוא    יםהשירות  ביצועלמען הסר ספק,   .ז
אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מניעה   ,באופן שוטף ורציףההארכה, ככל שתהיה, 
 . מועצהאחרת החלה על עובדי 

 התמורה  .10

התחייבויותיו   .א כל  ביצוע  הקבלן  תמורת  והשל  המכרז  של   הסכםמכוח  והתקנה  שילוט    ךמס  לאספקה 
  בגין למכרז,    מסמך ג'תמורה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו במסגרת    קבלןה, יקבל  אלקטרוני
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, בהתאם  "(למסכי השילוט  התמורה)להלן: "  הסכםל  כנספח ג'המצורף  טכני  במפרט ה ביצוע העבודות  
 .להלן 11לאבני הדרך שבסעיף 

ישולם על ידי המועצה הסכום    ככל שיספק כזה,  נוסף שיסופק ויותקן לבקשת המועצה,  מסך שילוטבגין כל   .ב
 למסמכי המכרז.   מסמך ג'הקבוע במסגרת 

  24)  יובהר, כי המועצה תהא רשאית לרכוש מהקבלן שירותי תחזוקה נוספים מעבר לתקופת האחריות .ג
על כלל הארכותיה,  חודשים( עד    בתקופת ההתקשרות  ידי    5%בתמורה שנתית של  על  מהמחיר שהוצע 

, או בהתאם למחיר פר קריאת שירות בסך שלא יעלה על  במסמך ג'  ( בהצעת המחיר 1)19הקבלן לסעיף  
 ₪ )לא כולל מע"מ( לשעת עבודה.  150

בעבור שירותי ניהול תוכן תשלם המועצה את התמורה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידי הקבלן   .ד
 "(.תמורה לשירותי ניהול תוכן"הבמסגרת מסמך ג' למכרז )להלן: 

מתחייב לבצע את כל השירותים הכלולים במפרט השירותים באופן מלא, במחירי הצעתו וידוע לו   קבלן ה .ה
 כי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט השירותים. 

בגין    המהוו   התמורה .ו וסופי  כל ההוצאות   תכולל ו  שירותיםה  ביצועתשלום מלא  ובין  את  מיוחדות  בין   ,
על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל    הסכם בביצוע ה הכרוכות    ,כל מין וסוג שהואמ  כלליות,

על אף  וכיו"ב.    , אישורים, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחיםהסכםנשוא ה   קבלןההתחייבויות  
 .  מועצהדין אשר ישולם על ידי ה ל פי האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו ע 

להזמין חלק מהשירותים  השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתנים ו/או    רשאית להזמין את    מועצהה .ז
להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה  בלבד ו/או  

ה רשאית  כן,  כמו  ו/או    מועצהולתקציבה.  עובדיה  באמצעות  חלקם  או  השירותים  את    יםקבלנ לבצע 
 .לא תהא כל טענה בגין כך קבלןול לפי ראות עיניה  אחרים,

  ל פיע  יםכל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע השירות  .ח
כל סכום שעליה    קבלןתנכה מהסכומים המגיעים ל  המועצה וישולמו על ידו.    קבלןזה, יחולו על ה  הסכם

 . קבלןלנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום ל 

כל פיצוי מוסכם בהתאם לאמור   ,לאמור, בהתאם  קבלןתהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל   המועצה  .ט
וזאת  זה,   הסכם אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת    ניכויים ו זה    הסכםב

 כל דין.  יפל  וע הסכםה  יפ ל ע  למועצהמבלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה 

 .    ים אלהלשירות המועצהבפועל ובקבלת אישור  יםתשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירות  .י

והיקפה   .יא התמורה  תשלום  מותנה  הגזברות  עוד  מאת  תקציבי  ואישור  כדין  מאושרת  הזמנה  בקבלת 
ול  יאושרוללא הזמנת עבודה מאושרת כדין, לא    ו צעיתבש   שירותים לתשלומים אלו.   לא    קבלןלתשלום 

   תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.   

 אופן ביצוע התשלום .11

 התמורה תשולם בהתאם לאבדני הדרך שלהלן, ביחס לכל מסך שילוט:   .א

  ה והתקנ  ה, בתוספת מע"מ כדין, תשולם לקבלן לאחר אספקלכל מסך שילוט  מהתמורה 30% .1
 הקונסטרוקציה;  של

  ךמסתשולם עם אספקה והתקנה של  בתוספת מע"מ כדין,מהתמורה לכל מסך שילוט,    50% .2
   ;השילוט

שילוט,    20% .3 מסך  לכל  כדין,  מהתמורה  מע"מ  עם  בתוספת  השלמה תשולם  תעודת    קבלת 
 קבלן.  שיינתן על ידי ה

ו  שהוגש  חשבון  לאחר  רק  יהיה  המוצעה,  ידי  על  שיינתן  תשלום  לכך  כל  המנהל  אישור 
 העבודות בוצעו בהתאם לנדרש במפרט הטכני.  ש

 לעיל, יחול אף בהזמנת מסכי שילוט נוספים על ידי המועצה.   )א(11ף האמור בסעי .ב

ניהול תוכן  .ג , תשלם המועצה  ופת האחריותוכן בעבור תחזוקה שנתית מעבר לתק  בנוסף, בעבור שירותי 
 "(.  45)"שוטף + קבלןיום ממועד תום החודש במהלכו הונפק החשבון לתשלום על ידי ה 45וך לקבלן בת 

  במלואם,  מדוייקים  או/ו  מלאים  או/ו  נכונים  אינם  ן בחשבו  המופיעים  הפרטים   בו   במקרה   כי ,  בזאת  מובהר .ד
  ה דעת   שיקול  לפי  השלמות  או/ו  תיקונים  לבצע  קבלןל  ולהורות  לאשרם  שלא  ועצה המ  תרשאי,  בחלקם  או
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  ה מועצל  הומצא  לא  ןהחשבו  כאילו  זאת  ויראו  ןבחשבו  נמצאו  אשר  םיהליקוי  פירוט  תוך,  והמוחלט  הבלעדי
 ., בהתאם להוראות המועצה בעניין זהקבלןוהמועד לתשלום ימנה ממועד המצאת חשבון מתוקן על ידי ה

   זהירותבטיחות ו אמצעי .12

  הסכםהזהירות הדרושים לשם מתן השירותים נשוא ה הבטיחות ו מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי    קבלןה .א
 באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש.  

ככל שנדרשת הסמכה  .  2007תשס"ז  ,  חוק בטיחות בעבודה בגובההקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות   .ב
 הגורם המוסמך לכך.   כלשהי לביצוע עבודה מסוימת, תבוצע העבודה רק באמצעות

מסכי השילוט יוצבו באופן שלא יפריע למשתמשים בכביש, דרך, מדרכה, כל דרך ציבורית ו/או פרטית   .ג
 כלשהי.  

הצעת    , ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירספקלמען הסר   .ד
 בגין הוצאות אלו.  נוספתולא תינתן כל תמורה ,  קבלןה

 יבצע את העבודות והשירותים מבלי להפריע לזרימת התנועה ולבטיחות הולכי הרגל.   הקבלן .ה

את   .ו יתקן  עבודה  כל  של  בסיומה  עבודתו.  שבאזור  חפץ  בכל  ו/או  כביש  ו/או  במדרכה  יפגע  לא  הקבלן 
המדרכה וכל דבר אחר ככל שנדרש, לרבות ניקיון המקום וסילוק כל פסולת חומרי בניה ו/או כל פסולת  

 אחרת.  

הקבלן יבצע את כל התיקונים בגין כל נזק שנגרם במרחב הציבורי עקב עבודתו באופן מיידי וללא עיכובים.   .ז
הקבלן יעשה כל שביכולתו כדי להימנע מפגיעה בצמחייה ובמתקני ההשקיה הנמצאים בסמיכות לשטחי  

 העבודות. 

מועצה תהא רשאית לתקן  ככל שהקבלן לא יתקן את הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודתו באופן מיידי, ה .ח
כל נזק שייגרם כאמור, לרבות נזק הנגרם לצמחייה או למתקני ההשקיה, או למדרכה או לכביש או לדרך  

 כלשהי, וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים יוטלו על הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה בקשר לכך. 

חשבונו .ט על  לתקן  אחראי  יהיה  הקבלן  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  השילוט    מבלי  למסכי  שייגרם  נזק  כל 
 הסכם זה.מפרט הטכני ובהקשורים לעבודתו של הקבלן והכל בהתאם ללוחות הזמנים שב

כל פסולת שנוצרה עקב ביצוע עבודה כלשהי מתוקף הסכם זה, תסולק לאלתר ולא תהווה מטרד או הפרעה   .י
 לסביבה. 

ע תיקון אשר אינו מחייב כלי עבודה  לא תורשה כל עבודה בשעות הלילה, או בשבתות וחגים, למעט ביצו .יא
כבדים ו/או מרעישים ובתנאי שלא תהיה בעבודה משום הפרעה לדיירים המתגוררים בסמוך ו/או לתנועה,  

 והכל באישור המועצה מראש ובכתב. 

מי   .יב ו/או  של המנהל  רצונו  לשביעות  חוץ  גורמי  עם  והתיאומים  כל הסידורים  לבצע את  הקבלן מתחייב 
יבצ גידור  מטעמו, בטרם  ע כל עבודה המצריכה תיאומים כאמור, לרבות התקנת מחסומים ותמרורים, 

שטח עבודה, הערמת חומרים, מכווני תנועה וכן אישורים מגופים מוסמכים כגון חברת חשמל, משטרה,  
 בזק וכיו"ב.  

שלא   . יג ו/או  נאותים  לא  בטיחותיים  בתנאים  העבודות  את  ביצע  הקבלן  כי  מטעמו  מי  ו/או  המנהל  מצא 
ימים    3זה, יפנה המנהל לקבלן וידרוש ממנו לתקן את הטעון תיקון וזאת בתוך    הסכםבהתאם להוראות  

ממועד פניית המנהל לקבלן. ככל שהקבלן לא יתקן את הטעון תיקון המועצה תהיה רשאית לתקן בעצמה  
 ולהשית את הוצאות התיקון על הקבלן מבלי שתהיה לו כל זכות לערער על הסכום.  

בלן כל תקלה שהיא, ידווח על כך למנהל ו/או מי מטעמו באמצעות הדוא"ל לרבות מצב התקלה.  תיקן הק .יד
יובהר, כי ככל שלא התקבל ההודעה מטעם הקבלן אצל המנהל לאחר לוח הזמנים שהוקצב לתיקון כאמור  
לעיל, ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והמועצה תהא רשאית לבצע בעצמה את התיקון ולחייב את הקבלן  

 וצאות אלה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה של המועצה.  בה

מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם זה, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם   .טו
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדים וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות  

ארגון    קחו)להלן: "  1954  -ודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"'דחוקי הבטיחות בעב
"( והתקנות על  פקודת הבטיחות)להלן: "  1970  -"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל הפיקוח

פיהם, בהתאם להנחיות המפקח הראשי במשרד העבודה ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות  
 כפי שניתנו, בטרם יתחיל הקבלן בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ומעת לעת.   בעבודה

 כל ההוצאות על פי סעיף זה יחולו על הקבלן בלבד.   .טז
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 משנה  קבלני .13

זה או כל חלק ממנו, וכן אינו רשאי להעביר או למסור לאחר כל    הסכםאינו רשאי להסב לאחר    קבלן ה .א
זה, וכן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, אלא בהסכמה    הסכםזכות לפי  

 מראש ובכתב של המועצה.

ה .ב לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ידו    קבלןמבלי  על  המועסקים  עובדים  באמצעות  השירותים  את  לבצע  רשאי 
הסכם התקשרות קיים עימם במועד    קבלןבמסגרת יחסי עובד מעביד ו/או באמצעות קבלני משנה אשר ל

 ביצוע השירותים. 

  קבלןבאמצעות קבלני משנה כאמור לעיל, אין בכך כדי לגרוע מאחריותו של ה  עבודותאת ה   קבלןביצע ה .ג
ה  והדותעבולביצוע  קבלני    קבלן,  או  השירותים  מבצעי  של  מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  יישא 

 המשנה מטעמם או באי כוחם או עובדיהם או מי מטעמם.

ה  קבלן ה .ד דרישה מצד  כל  של קבלני משנה.  בגין הפעלתם  כלשהי בתמורה  לתוספת  זכאי  יהא    קבלןלא 
 תתקבל. לקבלת תוספת לתמורה בגין הפעלת קבלני משנה כאמור לא 

 אין בהפעלת קבלני משנה כדי ליצור יחסים חוזיים או אחרים בין המועצה לבין קבלני המשנה.  .ה

, לרבות הוראות  קבלןזה, אשר חלות על ה  הסכםנשוא    עבודותזה וכל דין ביחס לביצוע ה  הסכםכל הוראות   .ו
ונים, כוח אדם, בדבר החזקת רישיונות והיתרים, שמירה על כללי בטיחות, שיתוף פעולה עם גורמים ש

וה המחויבים,  בשינויים  המשנה,  קבלני  על  גם  יחולו  השירותים,  ביצוע  ואופן  לכך    קבלן ביטוח  אחראי 
שקבלני המשנה יקיימו הוראות אלה. הפרת הוראה כאמור על ידי קבלני המשנה כמוה כהפרת ההוראה  

 עצמו, על כל המשתמע מכך.   קבלןעל ידי ה

אינו מבצע את    המשנה אשר לדעת  קבלן   עבודתו ופעילותו של כל   לדרוש הפסקת   תרשאי המועצה תהא   .ז
  קבלן , וה זה ולנספחיו  הסכם עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק את השירותים בהתאם ל

 .  יהא חייב להעמיד קבלן משנה אחר במקומו לצורך ביצוע השירותים, הכל בהתאם להנחיית המועצה

    הסכםערבות לביצוע ה .14

ה  מועצל   קבלןה  ימסור, כולן או מקצתן,  הסכםבתקופת ה   הסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ה .א
בנוסח המצורף    ₪(,  אלףעשרים  ₪ )ובמילים:  1  20,000  , ערבות בנקאית בסכום שלהסכםחתימת הטרם  ב

)להלן:   הסכם ימים מיום סיום תקופת ה  90ובתוספת  הסכם , שתוקפה למשך תקופת ההסכםל  כנספח א'
   ."(ערבות הביצוע"

ל  ע  המועצהממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי    קבלןמובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את ה .ב
ה, לא  מועצזה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי ה  הסכםפי  

  הסכם פי  ל  וכן כל סעדים נוספים ואחרים ע  ,וספיםכל נזקים והפסדים נ  קבלןדה לתבוע מה ייהוו מניעה מצ
 דין.   כל פיל  זה ו/או ע

ה תהא רשאית לחלט את  מועצישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש וה  המועצהסכום הערבות שנגבה על ידי   .ג
ינה הגמור והמוחלט  י לקנהערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך  

בטענות ומענות כלשהן  ו/או מי מטעמה  ה  מועצזכות כלשהי לבוא כלפי ה  קבלןמבלי שתהא לה  מועצשל ה
של ה מזכויותיה  יגרע  זה  ומבלי שדבר  לכך,  פי המועצ בקשר  על  בגין הפרת    הסכםה  דין  כל  פי  על  ו/או 

 . הסכםה

ה .ד ידי  על  תחולט  והערבות  והמועצ היה  ה  הסכםה  ימציא  יבוטל,  ז  קבלןלא  בתנאים  חדשה  הים  ערבות 
     לערבות שחולטה תוך שלושה ימי עבודה.

  הסכם מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ה  קבלן, ידאג ההסכםה להאריך את תקופת המועצ החליטה ה .ה
  ימים מיום סיום התקופה המוארכת   90ובתוספת    להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת

לחלופין   אוטונומיתפקיד  להאו  בנקאית  זההבס  חדשה   ערבות  התקופה    כום  לתום  עד  תוקפה  אשר 
, מאת  הסכםל  'אכנספח    צורף , בנוסח המימים מיום סיום התקופה המוארכת  90ובתוספת    המוארכת

 ה אישרה מראש לעניין זה.   מועצמוסד בנקאי שה

ותקופת    הסכם מתחייב לדאוג ולוודא, כי בכל עת במהלך תקופת ה  קבלןמובהר בזאת, כי הספק  למען הסר   .ו
 . הסכםל ' אכנספח המצורף בנוסח  ,ה ערבות תקפהמועצתהיה בידי ה ,ההארכה )ככל שתהיה(

 ן. יהוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה, בשינויים המחוייבים לפי העני .ז

 
 .מסכים ₪5 מקסימום, בעבור  50,000-₪ , ועד ל 10,000-יובהר, כי עבור כל מסך נוסף שיותקן, תעודכן ערבות הביצוע ב 1
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 נזיקין  אחריות ב .15

יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את המועצה על כל תשלום, נזק, הפסד, אובדן, ישיר או   קבלןה .א
,  קבלןעקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למועצה, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל של ה

ריות כלשהי בגין  פוטר את המועצה מאח  קבלןמי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו או כל מי מטעמו. ה
 כל תשלום, הפסד או אובדן כאמור לעיל.  

  קבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר לעובדי ה .ב
והמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם,    קבלןו/או לקבלני המשנה מטעם ה

כל תשלום, הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על  ישפה את המועצה בגין    קבלןוה
ה מעובדי  מי  ה  קבלןידי  מטעם  המשנה  קבלני  ו/או  קבלןו/או  השירותים  בביצוע  קשורה  שעילתה   ,
 זה.  הסכםההתקשרות נשוא  

ילה  על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל ע   המועצה מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את    קבלןה .ג
שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין כל תאונה,  

  שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד.לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות    שיגרםחבלה או נזק  
שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל,  ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק,    המועצהאם תתבע  
ו/או רשות    לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט  קבלן יהא על ה

אחרת כאמור  מוסמכת  ושכ"ט  משפטיות  הוצאות  לעיל    .לרבות  כאמור  שיגיע  סכום  מאת    למועצהכל 
 עד תאריך התשלום בפועל.   קבלןה מהמועצה   ל ידייישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע  קבלןה

  קבלן הלה עקב שגיאה מקצועית של    מונזק שיגרפגיעה או  בגין כל    המועצה יהיה אחראי וישפה את    קבלןה .ד
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. 

ו  ו/או מי מטעמו  קבלןהחריותו של  א .ה רשלנות כאמור לעיל אשר  או  /תחול גם לגבי מקרים של שגיאות 
יבצע    קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה  . ו/או תקופת ההארכה  הסכםלאחר תום תקופת ה יתגלו  

את השירותים פעם נוספת במידה וניתנו שלא כיאות ו/או במידה ונוצר ליקוי כלשהו שנתגלה לאחר מתן  
אין    השירותים וכתוצאה מקבלתם, בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.

 לבצע את השירותים פעם נוספת.  קבלןבאמור בכדי לחייב את המועצה לאשר ל

כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם הפועל    קבלןאחריותו של ה  ספק,למען הסר   .ו
 משנה וכיו"ב.   קבלניזה, לרבות עובדים,  הסכםבויותיו מכח  יבשמו ו/או מטעמו בביצוע התחי

בגין    קבלןהבגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד    קבלןית לעכב תשלומים לתהא רשא  המועצה  .ז
 . המועצהנזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  

  ועצה המו/או שעל    למועצה מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו   .ח
ו/או קבלני    ו/או מועסקיו  קבלןי צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הל ידתבע עייהיה לשאת בהם מחמת שת 

רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה    המועצה, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה  המשנה מטעמו
   .קבלןל

 , כמפורט במסמכי המכרז. יםהנובעת ממהות השירות קבלןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה .ט

  ביטוח .16

דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על    כל  זה ו/או על פי  הסכםעל פי    קבלןה  מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות
,  להסכם 1נספח ב'וכ  הסכםל   ב'כנספח    פים הביטוח המצור ינספח בהתאם להוראות  לכל הפחות  הצדדים הינן 

 . חלק בלתי נפרד הימנו יםמהווה

 סודיות .17

, במהלך  מועצהמתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע שיגיע אליו בעניינה של ה  קבלןה .א
 ההתקשרות ובמהלך מתן השירותים. 

         כוח אדם .18

משנה    קבלןה .א קבלני  ו/או  עובדים  חשבונו,  על  השירותים,  מתן  לצורך  להפעיל  ו/או  להעסיק  מתחייב 
 מיומנים, בעלי ניסיון וידע במתן השירותים.  

במסגרת מתן השירותים    קבלןו/או קבלני המשנה שיופעלו על ידי ה  קבלןכל העובדים שיועסקו על ידי ה .ב
ובעלי כל האישורים/ההיתרים/הרישיונות    עבוד בישראלזה יהיו עובדים הרשאים על פי דין ל  הסכםנשוא  

   הנדרשים לצורך ביצוע השירותים על פי כל דין.
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וליושרם האישי  ו/או קבלני המשנה מטעמו  בלבד יהא אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו    קבלןה .ג
ו/או חבלה ו/או   יגרם להם כתוצאה מגניבהיבגין כל נזק ש יםו/או את מקבלי השירות המועצהויפצה את  

 . קבלןה ו/או קבלן משנה מטעם י עובד ל ידהפרת אמון ו/או נזק אחר שנגרם בדרך כלשהי ע

  קבלן המ  קבלןה  ו/או קבלן משנה מטעם  עובדכל  החלפת    , בכל עת,קבלןתהא רשאית לדרוש מה  המועצה .ד
אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות  אחר,  ו/או קבלן משנה  בעובד    המועצהאת השירותים עבור  

זה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות המועצה ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן    הסכם
מי  או  /המועצה ויודגש, כי  .  מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי  קבלן, וה הסכםהשירותים נשוא ה

לראיון, לבחון כשירותם, ניסיונם ולאשרם  קבלני המשנה  ו/או  רשאית לזמן את העובדים  מטעמה תהא  
 בטרם ביצוע השירותים. 

מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על כל המשתמע מכך, ולמלא אחר הוראות כל    קבלןה .ה
חוקי העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וכל דין ביחס לשמירה על זכויותיהם, על  

(, חוק הגנת השכר  1987- תשמ"זהחוק שכר מינימום )בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות  בטיחותם,  
 . 1968-תשכ"חהחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(,  ו(, 1958- )התשי"ח

   אי קיום יחסי עובד מעביד .19

זה וכל יתר הפעילויות של    הסכםמוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפי   .א
,  קבלןלבין ה   המועצהמעביד בין  -חשב כיוצרת יחסי עובדי זה אינה יוצרת ולא ת  הסכםכמתחייב ב  קבלןה

כי    הסכםמשנה כאמור בה  קבלניעובדיו או מי מטעמו, לרבות   ומוסכם בזאת מפורשות,  היחס בין  זה, 
 עצמאי.  קבלןזה הינו  הסכםהצדדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל צד ל

  הסכם מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין,    קבלןה .ב
אישי או קיבוצי, וצווים החלים עליו ועל עובדיו, ובכלל זאת לשאת בשכרם ובכל התנאים הסוציאליים  

, לרבות ימי חופשה, דמי הבראה, תשלום לקופות גמל, קרנות  הסכםהם הם זכאים על פי דין או על פי  ל
,  הסכםפנסיה וכיו"ב, וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על פי דין או על פי  

 מל וכיו"ב. לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומי, לשלטונות המס, לקופות פיצויים, פנסיה, ג 

מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות, כי אין לו ולא יהיו לו או למי   קבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .ג
, לרבות פיצויי פיטורים, דמי  המועצהמטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם  

ת או לקרנות וכדומה, וכי חתימתו  חופשה, הודעה מוקדמת, זכויות ותנאים סוציאליים, הפרשות לקופו
 זה מהווה, לכל דבר ועניין, כתב סילוק וויתור מלא. הסכםעל 

חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, בין של    המועצה בכל מקרה בו ייקבע, בפסק דין, כי על   .ד
וישפה ה יפצה  ישיב,  נלוות,  ובין של  בין של תנאים סוציאליים  בגיהמועצהאת    קבלןשכר,  כל עלות,  ,  ן 

  המועצהימים מקבלת דרישת    7לשלמם בגין פסק הדין, וזאת בתוך    המועצה הוצאה או פיצויי שיהא על  
לקזז מהתמורה    תהא רשאית  המועצההראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. מוסכם בזאת, כי  

 . כל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעיל קבלןהמגיעה ל

 פיצויים מוסכמים .20

המופיעה   .א בטבלה  למפורט  ה  להלן,בהתאם  מראש  למועצה  קבלןישלם  וקבועים  מוסכמים    פיצויים 
)בתוספת מע"מ כדין(, בקרות אחד או יותר מהליקויים המפורטים בטבלה. המועצה תהיה רשאית להפחית  

לא ביצע את    קבלןפיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו ה   בלןקו/או לגבות מה  קבלןמהתמורה לה זכאי ה
  קבלן ו/או בכל מקרה בו ה  הסכםו/או בהתאם ללוחות הזמנים נשוא ה  הסכםהשירותים כמתחייב על פי ה 

 לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלן:  

 סכום הפיצוי המוסכם נושא/ליקוי  מס"ד

תקלה  1 לתיקון  הקבועים  הזמנים  בלוחות  עמידה  אי 
   קריטית המשביתה את פעולת המסך

  -ל  מעלשעה  בעבור כל איחור של  
 ₪   1000  –שעות  4

 ₪   500בעבור כל יום  אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים לתיקון תקלה רגילה  2

הינם נזק    הסכםר הוראות ההצדדים מצהירים, כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה ובית .ב
ואולם אין בכך כדי למצות  ,  הסכםשהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על ה

  שהמועצהאת אחת מהתחייבויותיו, ובלבד    קבלןלפיצויים בגין הפרה מסוימת מצד ה  המועצהאת זכות  
 א'. ס"ק טבלה שבכאמור בתוכיח שנזקיה בפועל עלו על הסכום הנקוב 

, בכל זמן שהוא וכן  קבלןל  תמורה המגיעהמכל    המוסכמים  רשאית לנכות את סכום הפיצויים  המועצה  .ג
לרבות חילוט הערבות שבידה לשם גביית הפיצויים    בכל דרך אחרת  קבלןלגבותו מה  המועצהתהא רשאית  
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גובה הסכום    למועצהלהמציא    קבלןהמוסכמים, ובמקרה כזה, יידרש ה הקבוע  ערבות חדשה על מלוא 
 .  זה, לפי העניין הסכםבסעיף לערבות ב 

לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לה    המועצהאין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות   .ד
או ביטולו או כדי לפגוע בכל זכות    הסכםבפועל או עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של ה

   .זה ועל פי כל דין הסכםעל פי  למועצהאחרת המוקנית 

 

 הסכםההפרת  .21

 לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:   המועצה ו/או המנהל   תרשאי  ,זה הסכםהוראה מהוראות  קבלןההפר  

ולמילוי התחייבויות  יכב  למועצה לממש את הערבות שניתנה   .א בגין  זה    הסכם  י פל  ע   קבלן הטחון לביצוע 
   .ו/או תקופת ההארכה הסכםתקופת ה 

שימוש ללא    תוך   ,זה  הסכם  יפ ל  ע  ם חייב בביצוע  קבלן שה  יםשירות ים את ה/אחרים  /קבלן באמצעות    לבצע .ב
כל  ב  קבלןהולחייב את    מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת,  ,קבלןהי  ל יד שנעשו ע  הגבלה בפעולות ושירותים

 הוצאות הכרוכות בכך.             ה

חוק החוזים    כל דין ובכלל זה  ל פיזה ו/או ע   הסכם  ל פיתרופה עאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או   .ג
לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם    המועצה ובכלל זה זכות    , 1970–תשל"אה  ,(חוזה)תרופות בשל הפרת  

 גרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.  ילה ו/או י 

  המתייחסות   ספציפיותה  הוראותה  ובפרט,  הסכםה  הוראות  משאר  לגרוע  כדי  סעיפיו  תתי  על  זה  בסעיף  אין .ד
  לאדם   ביצוען  למסור  או/ו  בעצמה  חלקם  או/ושירותים  האת    לבצע,  עיניה  ראות  לפי,  המועצה  לאפשרות

 .קבלןה  חשבון  על, אחר

 הסכםסיום ה .22

 הסכםהפרת ה בגין סיום שלא 

שהיא,   .א סיבה  ומכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  בלבד  ה המועצה  את  ו/או    הסכםלבטל 
או במהלך תקופת    הסכם , כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההסכםלהפסיק את ההתקשרות לפי ה

 "(. הסכםהודעת סיום הימים )להלן: "  30או במהלך תקופת ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של    הסכםה

ההתקשרות ו/או הפסקת תקופת  ו/או הפסקת    הסכםמצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי ביטול ה   קבלןה .ב
וכי    הסכם ו/או אי הארכת תקופת ה  הסכםה לתקופות הארכה נוספות, הינן זכויות המוקנות למועצה, 

בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל  
ו/או הסתמכותו    הסכםכל תקופת ה  טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך

ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע   )כולן או חלקן(  למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה 
 בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. קבלןה

ה  .ג ביטול  זכאי    קבלן, יהיה הקבלן, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של ההסכםדרשה המועצה את 
צה אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותם ביצע בפועל, עד לאותו מועד, וזאת  לקבל מהמוע

בכדי להטיל על המועצה    הסכם. מובהר, כי לא יהיה בביטול ההסכםכסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול ה 
  קבלןזה, וה  הסכםלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי    קבלןכל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות ה

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי  
 לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.  

 הסכם הפרת ה  בגיןסיום 

  זה   הסכםבלבד תהא רשאית להביא    המועצהלעיל,    .ג.22  -.א  22בסעיפים  האמור  מבלי לפגוע מכלליות   .ד
ה הפר  בו  מקרה  בכל  ה  קבלןלסיומו  שנתהסכםאת  ובלבד  יסודית,  שאיננה  הפרה  הודעה    קבלןל  נה, 

 , תוך התקופה כאמור. לא תיקן את ההפרה  קבלן יום וה 14מוקדמת של  

או יותר מן  זה, בקרות אחד    הסכםמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה על פי הוראות כל דין או   .ה
 זה: הסכםהמקרים הבאים, תהא המועצה רשאית לבטל, לאלתר, 

זמני או    קבלן הוגשה כנגד ה .1 בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים 
קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה  

 יום ממועד הגשתה.   30בתוך 

שנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל או  פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או    קבלןה .2
שניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו  
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החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע  
ארכה או פשרה    תנושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל  לפשרה או סידור עם 

 . 1983–תשמ"גה , תם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש(ילמען הסדר א

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור,  קבלן הוטל עיקול על רכוש ה .3
או חלקם(, והעיקולים כאמור  באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים )כולם  

 ימים ממועד נקיטתם.    30לא בוטלו בתוך 

 כולו או מקצתו לאחר.   הסכםאת ה הסב  קבלןה .4

 . ה של המועצה, להנחת דעתהסכםמסתלק מביצוע ה קבלןה .5

אספקתם או  או מפסיק את מהלך    מספק את השירותים המבוקשים או חלקם   אינו  קבלןה .6
ואינו מציית להוראה    ועצההמ  ל ידיע   וואושר  ושנקבע   מניםזה  ותחלפי לו   ספקםאינו משהוא  

מהמ  להמשיך    ועצה בכתב  או  השירותים  להתחיל  לוחבאספקת  לפי  ו/או  הדרוש    ות בקצב 
 הסכםו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות ב  קבלןהאו כאשר    הזמנים

תוך הזמן שננקב בהתראה    ועצהולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המ
או    םעל ידו, כול  יםהמבוצע  יםו/או מי מטעמו כי השירות  קבלןה ב תהתר  ועצהאו כאשר המ

והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור    הלשביעות רצונ   ם, אינםמקצת
 ים.השירות 

 . השירותיםמתרשל בזדון בביצוע   קבלןשה ההוכחות להנחת דעת מועצההכשיש בידי   .7

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם   קבלןשההוכחות להנחת דעתה,    המועצהכשיש בידי   .8
או כל דבר הכרוך בביצוע    הסכםכלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה ל

 .  הסכםה

תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן    הלא נענה לדרישותיו  המועצהאינו ממלא את הוראות    קבלןה .9
 נותן ההוראה.    ל ידישנקבע לכך ע

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או    קבלןהנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד   .10
 מנהליו.  

של   .11 כלשהי  הצהרה  כי  חתימת  ישנ   קבלןההתברר  עם  בקשר  או    הסכםתנה  נכונה  אינה  זה 
עם  התקשרות  ה היה בה כדי להשפיע על    המועצהלא גילה עובדה מהותית אשר לדעת    קבלן שה

 .  קבלןה

 מדויקים במסגרת תפקידו. הצהרה ו/או נתונים שאינם  למועצהמסר   קבלןההתברר כי   .12

ביצוע    קבלןה .13 לשם  דין  כל  פי  על  הנדרשים  באישורים/היתרים/רישיונות  מלהחזיק  חדל 
 השירותים.

 . 18-20,  12-16,  3-10  כהוראות יסודיות:הנחשבים    ,הבאים  הסכםהפר סעיף מסעיפי ה קבלןה .14

סעיף זה, רשאית    בהתאם להוראות  הסכםאת ה  המועצהזה, ביטלה    הסכםמבלי לגרוע משאר הוראות   .ו
גרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף  המועצה, מבלי ל

 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

זה    הסכםלא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למועצה בהתאם להוראות    הסכםמובהר בזאת, כי ביטול ה .ז
 ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

ב  המועצההשתמשה   .ח לה  שהוקנו  מהזכויות  כלשהי  בזכות  או  מהסמכויות  כלשהי  זה    הסכםבסמכות 
כל טענות    קבלן ללא יהיו  ,  , כולו או מקצתו או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתוהסכםוביטלה את ה

 ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.      

 שונות .23

  והוא לא   הסכםהתחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ה  קבלןכל פעולה שה .א
במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו    תהאחר תחתיו ולעשו  קבלן לשים    המועצה רשאית    -מילאה  

, הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה.  המועצהלפני כן הודעה בכתב על ידי  
 זה ובהתאם לכל דין.  הסכםבהתאם ל  המועצה מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של 

זה, כולן    הסכםאינו רשאי להסב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי    קבלןה .ב
   שור המועצה, מראש ובכתב. או חלקן, אלא באי



 

 

60 
 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

, כולו או מקצתו או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא קבלת  הסכםהעביר את ה   קבלן, כי הלמועצההתברר   .ג
לא תהא כל טענה ו/או    קבלן ול  הסכםרשאית לבטל את ה  המועצה תהא    -בכתב ומראש    המועצה הסכמת  

 בשל כך.  המועצהתביעה מכל סוג שהוא נגד  

  ,ומעלה ממניותיו ו/או מזכויותיו )בין בבת אחת ובין בחלקים( 25%כי לא יעביר   לן קב בכלל זה מתחייב ה .ד
 ה. מועצאלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של ה

על    למועצה בכתב  להודיע  קבלן הינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, על ה  קבלן במקרה בו ה  .ה
וכן שוב,    ,ודע על כוונה לעשות כןו העברת מניות ו/או זכויות וכן על כוונה להעברה כאמור, זאת מיד כשיי

 ה תעמוד הזכות לבטל את ההתקשרות.  מועצעברה ול המיד בעת ביצוע ה

 זה.   הסכםמוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור ל קבלןה .ו

או מאת  / וה  מועצ, מאת הקבלןמהכספים המגיעים או שיגיעו לאו לקזז  /ותהא רשאית לנכות    המועצה  .ז
ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או  גופים אחרים  

ה כלשהו מסעיפי  סעיף  ל  הסכםהפרת  יגיעו  שיפוי אשר  ו/או  פיצוי  ו/או  כל סכום    קבלן ה מהמועצו/או 
צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי    ל ידי ה לשאת בהם מחמת שתתבע עמועצה ו/או שעל הז   הסכםבהתאם ל

ו/או כל העשוי להגיע  מי מטעמו  קבלני המשנה מטעמו ו/או כל  ו/או  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    קבלןה
גורע מזכויותיה של ה  הסכםמכח    קבלןה מאת המועצל ה  מועצאו מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו 

 .  בידה  קבלןהלרבות חילוט הערבות שהפקיד    לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת

זה    הסכםעל פי    מועצהשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית ל .ח
בדרך אחרת  מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או    כיוצר כנגד המועצהחשב  ייו/או על פי כל דין, לא  

 ה על זכותה בכתב ובמפורש.  מועצ, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הקבלןביחסיה עם ה

כל דין במקרה של   י פ ל אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע .ט
  הסכםבקשר ל   קבלןה   על אף האמור, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד.  הסכםהפרת ה

 זה, בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים. 

  הסכםזה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד ל  הסכםמוסכם בזה, כי הוראות   .י
 .זה הסכםלא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת 

זה. כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו לפי    הסכםפורט במבוא לכתובות הצדדים הינן כמ .יא
 שעות מיום משלוחה כדבר דואר רשום.   72כתובתו כאמור, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען 

 

 ו על החתום:נולראיה בא
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 נספח א'

 נוסח ערבות הביצוע 
 תאריך ___/__/__                                                                    

 לכבוד  
  מועצה מקומית קדימה צורן 

 
 

 נ.,ג.א.
 ______________ ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל   ("המבקש"  :על פי בקשת ____________ )להלן

מילוי התחייבויות  להבטחת  שתדרשו    "(סכום הערבות"  :להלן )  שקלים חדשים(אלף    עשריםבמילים:  )₪    0,0002של  
 אלקטרונילאספקה, התקנה ותחזוקה של מסכי שילוט  01/2021מס'  פומבי מכרזמכוח  הסכםעם בקשר המבקש 

 "(.  המכרז)להלן: "עבור המועצה המקומית קדימה צורן 
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  סכום הערבות יהיה צמוד  

   ."(המדד" :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  הידוע האחרון לעניין ערבות זו הינו המדד    סמדד הבסי

 
 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

 
י  בתוספת הפרש אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות,  ,  לפי דרישתכם הראשונה

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 
 המבקש. 

 
 __________   שנתל________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  
 

 שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה 

 

 בכבוד רב, 

 ע"מ __________ ב ק בנ                        

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 'בנספח 

 נספח הביטוח 
   תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן

 

ו/או     המועצה  לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בנספח זה משמעותו :  המועצה המקומית קדימה צורן
 תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 

במשך כל התקופה    על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, .1
הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף כל    א בה יה

 עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו. 

  קבלן כלפי המועצה יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה  זהביטוחי הקבלן המפורטים בנספח   .2
ו/או הפועל מטעמו, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים    כל אדם אחר הבא בשמו של המועצה  

 בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

קבלניות   .3 עבודות  בביטוח  ב'  כלפי    -פרק  אחריות  לביטוח  תורחב  הקבלן  ידי  על  הנערכת  שלישי  את    כלולצד 
על פיו יראו את    ,ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת"כמבוטחים נוספים    "(  יחידי המבוטח)להלן: "  המועצה  

 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

חריות מקצועית תכלול בין היתר תקופת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח א  .4
לאחר תום תקופת   ) שנים עשר ( חודשים 12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של  ( חודשים  ששה) 6גילוי של 
 הביטוח  

את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,   .5
. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה  ההתיישנות על פי דיןכל עוד לא תמה תקופת  

  של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור המועצה 
 להלן(. 21בסעיף כאמור לנהוג  ים )אך לא חייב םיהיה רשאי

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן   .6
משלים כאמור ייכלל  לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או  

ויתור כאמור לא יחול לטובת  ו סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה וכל הבאים מטעמם, אולם ה
 לנזק בזדון.   אדם שגרם 

קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה ומבטחי  ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם   .7
ה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה , לרבות כל טענה ו/או זכות,  הקבלן מוותרים על כל טענ 

וכלפי  1981  - התשמ"א    , לחוק חוזה הביטוח  59כאמור בסעיף   כפל" כלפי המועצה  כל טענת "ביטוח  , לרבות 
 מבטחיהם. 

אי לבטלם ו/או לצמצם  ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רש .8
באמצעות דואר  , הודעה בכתב,  למועצהאת היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח  

( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה   ששים)  60  רשום,
 ( הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.ששים)  60בטרם חלוף  שכאלו לגבי המועצה אם לא נשלחה הודעה כאמור ו

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או חלק   .9
בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות  גם  ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי  

 פורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלןביטוח בהתאם למ 
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בגין מעשה ו/או  ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המועצה ו/או עובדיהם   
והוא יהיה אחראי לשפות  מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה  

ו/או לפצות את המועצה ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם למי מהם, במישרין  
ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות  

 דלעיל ובין אם לאו. 

ר בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות על פי  מבלי לגרוע מהאמו .10
ולדאוג כי נציג חברת    ,טוח ולהודיע לה על קרות האירועיהסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הב 

נציג חברת הביטוח    הוראותבהתאם להביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול  
 מידע שידרוש. הכל  את ו  ידיולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר   .11
קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו  

למען הסר ספק מובהר,    .בלבדהמועצה יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה  
חוב  תוכי המועצה לא    ,טוחייועבר על ידי חברת הב ר  ש א  כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,  

 כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה לביטוח העבודות   .12
ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה  ת, אלא אם המועצה הור   למועצהלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות  הקב

לפי הסכם הביטוח  ת  כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה.   יקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה 
, או  נהל פרויקט באתר(  ) ככל שישנו ממנהל הפרויקט מטעם המועצה    נו שלכאמור, בשלמותו, לשביעות רצו

המועצה להורות למבטח על תשלום תגמולי    תשטרם קיבל מאת המועצה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב
אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו    הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק

 .  בפועל ע"י מבטחי הקבלן

הסכם זה, על  בהתאם לזה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם   .13
הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או המועצה ו/או  

 ) ככל שקיים מנהל פרויקט באתר(מנהל הפרויקט מטעם המועצה 

הנ"ל  הביטוחים  בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  כלשהי    בהקשר  בצורה  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המועצה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או   .14
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור    8מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף  

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. 

ארבעה  )  14בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המועצה מתחייב הקבלן להמציא המועצה בתוך   .15
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או  עשר

אשר אינם נכללים במסגרת  החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ו
כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המועצה , כדי  נספח "אישור ביטוחי הקבלן",  
 להתאימן להוראות הסכם זה.

הסכם זה ובאישור  בלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור   .16
ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים    הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן,לן,  עריכת ביטוחי הקב

מנוע   יהיה  הוא  כי  ומאשר,  מצהיר  הקבלן  בהתאם.  הביטוח  ותנאי  האחריות  גבולות  את  ולקבוע  ולחבויות 
האחר לגבולות  הקשור  בכל  מטעמם  מי  ו/או  המועצה  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  יות  מלהעלות 

 המינימאליים כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו   .17
 מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות המועצה , על פי ביטוחים אלו. 

 



 

 

64 
 _________ __ ______  :חתימת המציע

 

בגין כל נזק,    ,באופן מלא  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המועצה   .18
אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות  

 ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על  

המועצה רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור   .19
  אין באמור לעיל כדי להטיל לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישורי הביטוח,  

מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם,    על המועצה ו/או על כל מי 
היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל  

 פי הוראות כל דין. 

הקבלן, וכל תשלום אחר    הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי .20
שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע  
בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח  

 בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה 

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה המועצה   .21
כולם או חלקם   דין, לערוך את הביטוחים  פי  על  זה או  לפי הסכם  בזכויותיו  לפגוע  ומבלי  רשאי אך לא חייב 

את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום המועצה שילם או    )בהתאם להחלטת המועצה ( תחתיו ולשלם
.  20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של    התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד המועצה על פי דרישתו הראשונה 

לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המועצה על פי הוראות סעיף זה, המועצה יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל  
 ע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה המועצה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. סכום שיגי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא אחר   .22
ה, שהותקנו  כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומ

לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע  
פי   הזכויות שעל  זכאים לכל  ביצוע העבודות  ובמשך כל תקופת  עת  יהיו בכל  זמני,  העבודות, באופן מקרי או 

 החוקים הנ"ל. 

זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם   .23
בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים  

 אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות. 

על העבודות בשלבי    הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המועצה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה .24
 ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 

 הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות. הרכוש,  הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על  .25

בכל שלבי .26 כי  לעיל, מתחייב הקבלן  ומבלי לגרוע מהאמור  ו/או לאחר מסירתן, לקיים    בנוסף  ביצוע עבודותיו 
במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה  

מתחייב  ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המועצה . המועצה  
 ייבות כנ"ל. להעביר אל הקבלן כל מסמך התח

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של   .27
 הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

זה,   .28 פרויקט  עבור  ידו  על  שתופקנה  הביטוח  פוליסות  כי  בזאת  מצהיר  זה  הקבלן  את    בלבד,ופרויקט  יכללו 
ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכן הפוליסות לביטוח אחריות  

 מקצועית וחבות מוצרים.

הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן    ,כמפורט ברישא למסמך זההמועצה  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
 מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.  בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם,
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  LEDלאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוני מסוג הגדרת העבודות : 
 לרבות תכנון וביצוע הבסיסים היצוקים עבור המתקנים   אצל המועצה המקומית קדימה

 כדלקמן:ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח 
 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אשר   
 . עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלן תבוצענה על ידי  

 
 ע"פ ערך הפרויקט.  שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות :  

 
      מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.   10%אות פינוי הריסות עד לסך של  יכלל כיסוי להוצ .1.1

 . (  3.6.1)הרחב 

 
)הרחב    מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של   .1.2

3.2  ) . 

29.  

מסכום    10%בסך של  או המועצה  יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח   .1.3
 . (  3.3) הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.הבטוח

 
, לרבות  יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים .1.4

, לכל  מסכום הביטוח  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של    מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,
 . (  3.6.2) הרחב   אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 

או    munich Re END  115 )  .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים  יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5
    משווי הפרויקט ( 20%( ) נזק ישיר בשיעור של    DE   3נוסח לוידס  

 

 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע  .1.6

 

כיסוי   .1.7 של  יכלל  לתקופה  אלקטרומכניות  למערכות  הרצה  וקילקולים    60לתקופת  מכני  שבר  בגין  יום 
 . בפוליסה ( 1.4.1.3) סעיף   .חשמליים

 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.  .1.8

 

 . ( 9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף חודש   24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9

 
ולמעט כלפי מי שגרם לנזק    המועצההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   

 בזדון. 

 

 .  MR- 116יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח  הכיסוימו"מ בזאת כי 
 

 
  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2
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ש"ח לאירוע     4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  
 ₪  לתקופת הביטוח    4,000,0000.-ולא פחות מסכום של   

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
פוליס  .2.1 ייחשב כצד שלישי לצורך  נכלל ברשימות השכר של המבוטח  , שאינו  זו, בתנאי שאינו  כל אדם  ה 

 מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח. 
 

 ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.המועצה  יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2
 

 . תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
 

  1,000,000הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של   .2.4
)   חש"  ₪1,000,000 למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך  

Endorsement 102  7.2( ) הרחבה ) . 

 
יגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה  הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים ש .2.5

 (   Endorsement 119) ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1וסייג 

 

. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו לתקופת  6.3סייג   .2.6
 העבודה בלבד. 

 
המועצה ו ו/או תאגידים עירוניים ו/או כנגד    הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7

 בתנאי ביט (  1) הרחבה  חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  

 

לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של   .2.4 ש"ח    500,000. -תמך בגבול אחריות של  הפוליסה כוללת כיסוי 
 . ( 7.3( ) הרחבה    Endorsement 120לתנאי ביט ( )  2לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  

 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות   .2.5
התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק  כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת  

לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה   על    1976הפיצויים  יעלה  זו לא  בגין הרחבה  גבול האחריות  תיקוניו,  כל  - על 
. טח ₪ לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבו 4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל   2,000,000.

 (    7.5. ו 7.4) הרחבות 

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  המועצה  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .2.6
 בכוונת זדון. 

 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 
העבודות, בגבולות אחריות  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע  

 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .   20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .3.1
 

משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן  הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן   .3.2
 ובין אם לאו. 

 
 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3
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ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. )  המועצה  ויתור על זכות השיבוב כנגד  שיפוי וכן  הפוליסה תכלול סעיף  
 . ( 11.9הרחב 

 
 
    מקצועיתביטוח אחריות  .4

 
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח  

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה   1,000,000. -שלא יפחת מסך  

 וטח.  או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המב 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה   .4.1

ביטוח.  מקרה  בעקבות  עיכוב  או  שימוש  אבדן  המבוטח,  של  עובד  ידי   על 

בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את   .4.2

של   מטעמו.  המועצה  אחריותה  והבאים  הקבלן  של  מחדל  או  ממעשה  בזכוית  הנובעת  לפגוע  כדי  באמור  אין 

הקבלן של  משנה  קבלני  כנגד   המבטח 

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. לעניין  המועצה  הביטוח מורחב לכסות את   .4.3

את   לכלול  המבוטח  שם  מורחב  צולבת".בכפוהמועצה  זה  "אחריות  לסעיף   ף 

השירותים.   .4.4 מתן  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  הביטוח  פי  על  הרטרואקטיבי   התאריך 

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או   .4.5

חודשים נוספים מהמועד בו פג   6ך נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למש

תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה  

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה  במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח,  

 אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 

  . ביטוח  חבות המוצר .3

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב  

 .  ש"ח 1,000,000בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך  מוצרי הקבלן,

בביטוח   .5.1 הרטרואקטיבי  מהתאריך  ת אינו  ממועד  תחילת  אוחר  למועד  זיקה  ללא  העבודה,  ביצוע  חילת 
 הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

וכל הקשור בתוצרי העבודה של  המועצה   .5.2 עקב מוצרי הקבלן  נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה 
 הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות  לפוליסה נוספה הסיפא :    3.18בסייג   .5.3

 ".  רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

בגין נזק המכוסה    ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהמועצה  הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי   .5.4
 בביטוח זה. 

והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או    ביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל,במקרה שה .5.5
חודשים נוספים מהמועד בו    12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך    נסיון הונאה של המבוטח,

ליו תימסר הודעה  פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית ע
ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה  ,  במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח

 . אחרת המבטחת את אותה האחריות
 

ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף יהיה סכום   •

 מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל  גבולות האחריות בכ"א
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 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.  .6.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך   .6.2

גופי סמך  שהוא כולל כמבוטחים נוספים גם את   ו/או  ו/או חברות עירוניות  ו/או תאגידים עירוניים  המועצה 
קצועית (, קבלנים וקבלני  המפקח ) למעט אחריתו המ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם   

 משנה של הקבלן. 
עבודות  המועצה   .6.3 א' לפוליסה לביטוח  לגבי פרק  ב' לחוק חוזה הביטוח  חוזר ע"פ סימן  נקבעה כמוטב בלתי 

   18( או סעיף     2016בתנאים הכלליים של הפוליסה ) תנאי ביט    15.10. (  וכן לצורך סעיף  4.10קבלניות ) סעיף  
 (.  2013הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט בתנאים 

 
  ובאופן אוטומטי,  במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם .6.4

שלא לחדש את הביטוחים במכתב    נו על כוונת   למועצה  נודיעאלא אם כן  המועצה  ע"פ הודעת המבוטח וגם או  
 . י כניסת הביטול או אי החידוש לתוקףיום לפנ)שישים(  60רשום, לפחות 

ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא   .6.5 הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם 
)שישים(    60הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות    למועצהלחדשם, אלא אם כן שלח המבטח  

 יום מראש. 

למעט תביעות    – הקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  בכל הביטוחים שערך הקבלן ב .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים,    –  המוגשות נגד הקבלן לבדו

התפוצצות,  דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש,  
אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך  

.  14.7. כ"כ לסייג  המועצה  מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של  
מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי  על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או    - תתווסף הסיפא  

 . לקרות מקרה הבטוח

ויתור של המבטח על זכותו   .6.7 כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר 
המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או  נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף    (SUBROGATIONלתחלוף )
המועצה  זיקה אליו או שירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  חברות ע

ו/או   מנהליהם  ו/או  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או 
ולמעט כלפי מי שגרם עצה  המו התחייבו לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של  עובדיהם  

 לנזק בזדון. 

זכויות   .6.8 ייפגעו  לא  לפיה  הוראה  כוללים  החוזה  להוראות  בהקשר  הקבלן  שערך  הביטוחים  ו/או  כל  המועצה 
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

שלעניין  ו  אלא אם המקרה היה ידוע למועצה  בהגשת תביעה, וכיוצ"ב,    מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור
 מנכ"ל המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או הממונה על הביטוח אצל המועצה  זה מוגדר 

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי   .6.9
המועצה ו/או תאגידים עירוניים  את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי  

ו/א מנהליהם  ו/או  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  עובדיהם  ו/או  הביטוחים  ו  כל   .
ביחס   הביטוח  לפיה  הוראה  כוללים  הינ   למועצההאמורים  את    והם  המזכה  ראשוני",  ו/או  "ביטוח  המועצה 

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,  
המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות  , מבלי שמבטחי  במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו

יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק  עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,  
 או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. 

 בתות. לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או הש  .6.10

פרמיות    .6.11 לתשלומי  החובה  לרבות  בלבד  הקבלן  על  תחולנה  הפוליסה  והתניות  תנאי  ע"פ  "המבוטח"  חובות 
 והשתתפויות עצמיות.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר   .6.12
 .רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח "
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הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור  
 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 
 
 

 
 

חתימת + חותמת    שם הקבלן   תאריך 
 הקבלן 
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 1ב'נספח 
 
 

הרשות  לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בנספח זה משמעותו : מ.מ. קדימה צורן ו/או תאגידים עירוניים 
 ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

במשך כל התקופה בה    להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה,  קבלן על ה .1
להחזיק בתוקף כל עוד לא    קבלןהסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על ה  איה

 על נספחיו. תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה 

כל אדם   כלפי הרשות    קבלןיכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה  זההמפורטים בנספח    קבלןביטוחי ה .2
הרשות   של  בשמו  הבא  בביצוע    אחר  הקשורים  והיועצים  המתכננים,  הקבלנים,  כל  כלפי  וכן  מטעמו,  הפועל  ו/או 

 וף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחל

הב .3 ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ל  קבלןביטוח  הרשות    כלולתורחב  "  את  המבוטח)להלן:    "( יחידי 
על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל   ,ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת"כמבוטחים נוספים  

 אחד מיחידי המבוטח. 

כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין היתר תקופת גילוי    קבלןלגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב ה  מבלי .4
 לאחר תום תקופת הביטוח  ) שנים עשר ( חודשים 12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של  ( חודשים ששה) 6של 

להחזיק בתוקף כל עוד   קבלןוחבות המוצר, על ה  את ביטוחי אחריות מקצועיתבנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,   .5
כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות    קבלן. מוסכם בזה על ה לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

)אך   םיהיה רשאי  )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור הרשות    קבלןהסכם זה על ידי ה
 להלן(. 21בסעיף כאמור לנהוג  יםלא חייב

לערוך    קבלן, מתחייב הקבלןיש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי ה  קבלןהיה ולדעת ה .6
ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר 

לנזק    א יחול לטובת אדם שגרם  ויתור כאמור לווכל הבאים מטעמם, אולם ה   ויתור על זכות התחלוף כלפי הרשות  
 בזדון. 

ומבטחי    קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי הרשות  ראשוניים ויכללו תנאי מפורש על פיו הינם    קבלןביטוחי ה .7
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשות , לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור    קבלןה

 וכלפי מבטחיהם.  , לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי הרשות 1981 -התשמ"א   ,ה הביטוחלחוק חוז 59בסעיף 

הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם   קבלןביטוחי ה .8
באמצעות דואר , הודעה בכתב,  להרשותאת היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח  

( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו  ששים)  60  רשום,
 ( הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל. ששים) 60אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף   לגבי הרשות 

ה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או חלק ממנו  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם ז .9
ידי   כי    קבלן, מתחייב הקבלןמשנה מטעם ה  קבלןיבוצעו על  המשנה תהיינה פוליסות ביטוח    קבלןבידי  גם  לדאוג 

 קבלן בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי ה 

בגין מעשה ו/או מחדל ו/או  ו/או עובדיהם    הוא הנושא באחריות כלפי הרשות    קבלןספק מובהר בזאת, כי ה  למען הסר 
בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות 

, אשר ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק  את הרשות  
המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם   קבלןעקב העבודות שבוצעו על ידי  

 לאו. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות על פי הסכם  .10
ולדאוג כי נציג חברת הביטוח    ,טוח ולהודיע לה על קרות האירוע ילפנות באופן מידי לחברת הב   קבלןיב הזה, מתחי

הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל בהתאם ל לפעול    קבלןיגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על ה
 מידע שידרוש. הכל את ו ידי הנדרש, לרבות להעביר ל
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מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות    קבלן יל, ה בנוסף לאמור לע  .11
יעביר    יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו הרשות    קבלןהאירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. ה

יישא   קבלן . למען הסר ספק מובהר, כי הבלבדאת הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה    קבלן אל ה
בכל תשלום   קבלןחוב כלפי ה תלא    וכי הרשות    ,טוחייועבר על ידי חברת הבר  שא  בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,  

 לכיסוי ההוצאות כאמור. 

הביטוח   .12 תגמולי  כי  בזה  מוסכם  לעיל,  לאמור  העבודות  בנוסף  לביטוח  בפוליסה  העבודות"  "ביטוח  א'  פרק  לפי 
ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי  ת, אלא אם הרשות הורלרשות  הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות  

בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור,   קבלן יקן ה ת  פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה.  
, או שטרם קיבל מאת ) ככל שישנו מנהל פרויקט באתר(  מנהל הפרויקט מטעם הרשות    נו שלעות רצו בשלמותו, לשבי 

עד    קבלן הרשות להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי ה  תהרשות תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב
 . קבלןבפועל ע"י מבטחי האך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו  לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק

  קבלןהסכם זה, על הבהתאם ל מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות   .13
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או הרשות ו/או מנהל הפרויקט 

 תר( ) ככל שקיים מנהל פרויקט באמטעם הרשות 

ה ידי  על  הנ"ל  הביטוחים  בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  כלשהי   קבלןבהקשר  בצורה  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי 
 .מהתחייבויותיו על פי הסכם זה

עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל    קבלןיודיע הרשות כי מי מביטוחי ה  קבלןבכל פעם שמבטחו של ה .14
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח    קבלןלעיל, מתחייב ה  8בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף  

 לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.  חדש,

( ימים  ארבעה עשר)  14להמציא הרשות בתוך   קבלןבנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב הרשות מתחייב ה .15
ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי  
הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי  

לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות הרשות , כדי להתאימן להוראות הסכם   קבלןכמו כן מתחייב ה",  קבלןה
 זה.

הסכם זה ובאישור ביטוח המתחייבים מן האמור  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הב .16
לבחון את חשיפתו לנזקים   קבלןועל ה  ,קבלןהינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על ה,  קבלןעריכת ביטוחי ה

מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות    קבלןולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. ה
 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

בכללי  .17 לפגוע  ומבלי  לעיל  לאמור  איזו  בנוסף  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  קיום  אי  ו/או  הפרה  כי  נקבע  האמור,  ות 
 ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות הרשות , על פי ביטוחים אלו.  קבלןמפוליסות הביטוח על ידי ה 

יגרם בגין כל נזק, אשר י  , באופן מלא  יהיה אחראי לשפות את הרשות    קבלן כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה .18
  קבלן להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי ה

 ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. 

כאמור לעיל.   קבלןביטוח שיומצאו על ידי ההרשות רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות ה .19
על הרשות   אין באמור לעיל כדי להטילמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הרשות ביחס לאישורי הביטוח,    קבלן ה

ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או  
 על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.  קבלן בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על ה לגבי היעדרם, ואין 

ה  קבלןה .20 ביטוחי  באישור  המפורטות  הפוליסות  בגין  הביטוח  פרמיות  את  לשלם  אחר קבלןמתחייב  תשלום  וכל   ,
ומבלי לפגוע בכלליות  שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן  

במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  על  לשמור  האמור, 
 ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
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או מי מהם, יהיה הרשות רשאי אך את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה  קבלןלא ביצע ו/או לא קיים ה .21
לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת 

. כל סכום הרשות שילם או התחייב בתשלומו כאמור  קבלןהרשות ( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של ה
. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות  20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של  הראשונה יוחזר מיד הרשות על פי דרישתו

בכל זמן שהוא,   קבלןהרשות על פי הוראות סעיף זה, הרשות יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה ל
 בכל דרך אחרת. קבלן וכן יהיה הרשות רשאי לגבותם מה

למלא אחר כל   קבלןסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב .22
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי  

ודות, החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העב 
 באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר   קבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב ה  .23
רת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אח

 לקיים באתר ביצוע העבודות.

מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות הרשות ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען    קבלן ה .24
 ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 

 הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות. הרכוש,  מתחייב לקיים שמירה נאותה על  קבלןה .25

כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן    קבלן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה  .26
העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות  

  קבלן להעביר אל המתחייב  אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין הרשות . הרשות  
 כל מסמך התחייבות כנ"ל. 

  קבלןכל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של ה .27
 ים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.לנזק

יכללו את ההרחבות   בלבד,ופרויקט זה  מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,    קבלן ה .28
 המצ"ב, המתייחסות לכ"א מהפוליסות, וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים.

 
 

בכל   קבלן, קבלני המשנה של הקבלןה  ,כמפורט ברישא למסמך זההרשות  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
 דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. 

 
 של הרשות   וניתחזוקה של מתקני פרסום, שילוט והכוונה בשטח השיפוט העירהגדרת העבודות : 

 הינם כדלקמן :  קבלןהביטוחים הנדרשים מה
 
 שווי הנכסים המבוטחים ____________________ ש"ח  .ביטוח הרכוש .1

 הפוליסה כוללת את ההרחבות הבאות : 

 בפרויקט זה.   קבלןמוסכם בזאת כי סכום הביטוח מייצג את ערך הכינון של כל הנכסים המשמשים את ה  1.1

 וחומרים השייכים ל"רשות". כיסוי לציוד  1.2

 כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע. 1.3

 סעיף שיעבוד לטובת הרשות . 1.4

 סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של ה"רשות "  1.5

 סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה"רשות " ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  1.6
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 ביטול הפוליסה. יום בגין שינוי לרעה בתנאי הביטוח או   60סעיף הודעה מוקדמת   1.7

 
 .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

של   מסך  יפחת  שלא  סכום  על  תעמוד  שלישי  צד  כלפי  אחריות  בביטוח  האחריות  לאירוע     4,000,000.-גבול   ₪

 ולתקופת הביטוח

   קבלןהביטוח מורחב במפורש לכלול את הרשות  כמבוטחים נוספים , בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או למחדלי ה

קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיו ו/או הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות אחריותם השילוחית( ו/או  

 נשוא ההסכם.    קבלןכלפי צד שלישי הנובעת מההסכם ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של ה

עובדיה ו/או  מי המבוטחים  כל  כנגד  פלילי  בהליך  הגנה  הוצאות  לכסות  מורחב  של הביטוח  בסך  בגבול אחריות  ם 
 ₪ לתקופת הביטוח.  400,000 –ש"ח למקרה ו   200,000

 מוסכם במפורש כי הכיסוי כולל נזק גרור.

 הביטוח לא כולל כל חריג המתייחס ל: 

 נזק הנובע או הנגרם על ידי מנופים, מעליות, מכשירי הרמה וכל ציוד אחר לרבות במפורש צ.מ.ה. המשמש בעבודות. 2.1

 פריקה או טעינה. נזק עקב  2.2

חבות בגין נזק הנובע משימוש בכלי רכב מנועי )למעט חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי ולמעט חבות   2.3
 בגין נזק לרכוש צד ג' בגבולות סכומי הביטוח הנהוגים בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום קרות מקרה הביטוח(.

 וא למעט זיהום שאינו תאונתי. נזק שנגרם על ידי זיהום מכל סוג שה  2.4

רכוש הרשות  ייחשב כרכוש צד שלישי לכל עניין ודבר, ולא ייחשב כרכוש עליו עובדים, למעט הפריט הקטן ביותר  2.5
 הניתן להגדרה הנדסית.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף   2.6
 ".  רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח רשלנות

 תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות .  2.7

 כנגד הרשות , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב  2.8

 
  ביטוח חבות מעבידים.  .3

 קרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.ש"ח למ 20,000,000בגבול אחריות בסך של 

מי   כלפי  מעביד  בחובות  נושא  מהם  מי  יימצא  אם  הפרויקט,  מנהל  ו/או  הרשות   את  לכסות  מורחב  הביטוח 
 מהמבוטחים ו/או המועסקים על ידם. 

הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות בסך של 
 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.  200,000

 הביטוח לא כולל כל חריג המתייחס ל: 

 אחריות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם בכל דרגה שהיא.  3.1

 עבודות בגובה או בעומק.  3.2

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : "  3.11בסעיף    .3.3
 ".  רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 אחריות הנובעת מהעסקת נוער כחוק.  .3.4

 עובדי שטחים, עובדים זרים, עובדים המועסקים על ידי חברות כוח אדם.  .3.5
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חב .4 המוצר ביטוח   ות 

בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי או עקב    קבלןהביטוח מכסה אחריותו של ה

 .  ש"ח 1,000,000בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך  , קבלןמוצרי ה

תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח  אוחר ממועד  אינו מ התאריך הרטרואקטיבי בביטוח   .4.1
 או מועד חתימת ההסכם.

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  קבלןהרשות  נכללה בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי ה .5.2
 

  על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנותלפוליסה נוספה הסיפא :    3.18בסייג   .4.3
 ".  רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

בגין נזק המכוסה    ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהרשותהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי   .4.4
 בביטוח זה. 

והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או    במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל,  .4.5
חודשים נוספים מהמועד בו פג   12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך    ה של המבוטח,נסיון הונא 

תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 
ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח זו,  גילוי  אי כי לא נרכשה פוליסה אחרת ובתנ ,  תקופת 

 .המבטחת את אותה האחריות
 

  . ביטוח אחריות מקצועית .5

 
ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא    קבלןביטוח אחריות מקצועית ל

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל   1,000,000.-יפחת מסך  

 רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

ר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדב .5.1
של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח וכן עבירות על חוק זכויות יוצרים, הוצאת דיבה ולשון  

 הרע. 

 למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו.   קבלןהביטוח מכסה אחריות ה .5.2

ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב   קבלןהביטוח מורחב לשפות את הרשות  בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי ה .5.3
 שם המבוטח לכלול את הרשות  בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". 

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   .5.4

הונאה  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או ניסיון    .5.5
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או    6של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  

זו,  גילוי  עליו תימסר הודעה במשך תקופת  בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית 
בתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה וייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 האחריות.

 

ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף יהיה   •

 סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 אצל מבטח אחד בלבד.  קבלןהכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הכל  .6.1
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בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא   קבלן המבוטח בכל הביטוחים שערך ה .6.2
את   גם  ו/או כולל  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או  הרשות 

 . קבלןהמפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הנהליהם ו/או עובדיהם מ
 ביטוחי הרכוש  – 1נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי סעיף הרשות  .6.3

 
ע"פ    ובאופן אוטומטי,  בהתאםבמקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים   .6.4

שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות    נועל כוונת להרשות    נודיעאלא אם כן  הרשות  הודעת המבוטח וגם או  
 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(   60

כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם,   קבלןהביטוחים שערך ה .6.5
 )שישים( יום מראש. 60הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות להרשות אלא אם כן שלח המבטח 

למעט תביעות   –  בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  קבלןבכל הביטוחים שערך ה .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים,   –   לבדו  קבלןהמוגשות נגד ה

דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, 
קים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזי

נוער כחוק, או רכוש של   . תתווסף 14.7. כ"כ לסייג  הרשות  סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות   -הסיפא  
 .הבטוחמקרה 

בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף   קבלן כל הביטוחים שערך ה  .6.7
(SUBROGATION )    הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף

הרשות ו/או תאגידים עירוניים זיקה אליו או ש ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  
עובדיהם   ו/או  ו/או מנהליהם  נבחריהם  ו/או  רשותיים  גופי סמך  ו/או  עירוניות  או  ו/או חברות  לשפותו,  התחייבו 

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. הרשות  לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של  הקשור

הרשות ו/או תאגידים בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות    קבלןכל הביטוחים שערך ה  .6.8
מחמת אי מסירת דיהם  עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עוב

מנכ"ל הרשות שלעניין זה מוגדר  ו אלא אם המקרה היה ידוע לרשות  הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, 
 ו/או גזבר הרשות ו/או הממונה על הביטוח אצל הרשות  

בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את   קבלן כל הוראה בביטוחים שערך ה   .6.9
הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי  

עובדיהם   ו/או  ו/או מנהליהם  נבחריהם  ו/או  גופי סמך רשותיים  ו/או  כל הביטוחים האמור עירוניות  כוללים .  ים 
ביחס   לפיה הביטוח  הינ להרשות  הוראה  ראשוני", המזכה את    והם  ו/או "ביטוח  עירוניים  ו/או תאגידים  הרשות 

במלוא הפיצוי ו/או השיפוי  חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,  
ים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים הרשות ו/או תאגידהמגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  

יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,  
 לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.   .6.10

תנאי    .6.11 ע"פ  "המבוטח"  החובות  על  תחולנה  הפוליסה  פרמיות   קבלןוהתניות  לתשלומי  החובה  לרבות  בלבד 
 והשתתפויות עצמיות.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות   .6.12
 רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ". 

 
 

מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור הנני מצהיר כי יידעתי את  
 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
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