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  תנאי המכרז

 

קמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול, תזמו� ומכירת התכנו�, אחוזות החו� בע"מ מזמינה בזאת הצעות ל

  והכל כמפורט במסמכי המכרז (כהגדרת מונח זה להל�)., שרונההביקור במתח� המוזיאוני� ואתרי כרטיסי� עבור 

, במסמכי המכרז ולהקי� את המערכת הנדרשת י�שוהדר רכיבי�את הו/או לפתח רכוש תכנ�, למציע יידרש לה

ע� התקשרות בחוזה שירות ותחזוקה במסגרת  לספק שירות ותחזוקה למערכתהעניק תקופת בדק למערכת, ול

  הכל בהתא� להוראות מסמכי המכרז. החברה,

  הגדרות; פרשנות .  1

בתנאי המכרז ובטופס ההצעה למכרז (כהגדרת מונחי� אלה להל�) יהיה פירוש� של המונחי�  .1.1

  הבאי� כפי הרשו� לציד�, אלא א� כ� מתחייב אחרת מהקשר הדברי� ומהדבק�:

 החברה"/ "/המזמי&"
  "אחוזות החו"" 

  אחוזות החו� בע"מ.

  שהצעתו זכתה במכרז. מי   ""הזוכה

האחרו& להגשת  "המועד
  הצעות" 

לתנאי המכרז, המהווה את המועד האחרו� שבו נית�   10.1 המועד הנקוב בסעי� 
אחר שיקבע על ידי אחוזות החו� בהתא� נדחה להגיש הצעות למכרז, או כל מועד 

  לתנאי המכרז.

על לא יאוחר ממנו שר אמסר לזוכה, יבע אחוזות החו� ושהודעה לגביו תהמועד שתק   "המועד הקובע" 
ולקבל את מסירת המערכת הפועלת לאחוזות החו�, ההליכי� להזוכה להשלי� את 
   .להשלמת המסירהאישור אחוזות החו� 

  .03/13מכרז זה, מספר   "המכרז" 

  יפו. –ית תל אביב יעיר  "העיריה" 

  בהתא� לאמור במסמכי המכרז.הצעה המוגשת למכרז   "הצעה" 

  ועדת המכרזי� של אחוזות החו�.   "ועדת המכרזי�" 

  למכרז. "וכנספח "המצור� אשר ייחת� ע� הזוכה, בנוסח חוזה על נספחיו,   " ההתקשרות "חוזה

  ימי� שבה� הבנקי� בישראל פתוחי� למסחר.  "ימי עסקי�" 

המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר ידי הלשכה - מדד המחירי� לצרכ� המתפרס� על  "מדד" 
  פרסו� כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו.

הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תזמו� ורכישת כרטיסי� תכנו�,   "הפרויקט"
חומרה, תוכנה וכל המרכיבי� הנדרשי�, , הכולל שרונהמוזיאוני� ואתרי הביקור בל
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  .כפי שמתוארי� במסמכי מכרז זה

לה� נדרשת מערכת הכרטוס: מרכז  שרונה מוזיאוני� ואתרי ביקור במתח�  "י�"האתר " /רונהש"
  .וסיורי� בתשלו�, פעילויות מבקרי�,  המנהרה

  מי שהגיש הצעתו למכרז.  "מציע" 

לרבות כל המסמכי� שנמסרו לרוכשי חוברת נכללי� בחוברת המכרז, המסמכי� ה  "מסמכי המכרז" 
כל תוספת ו/או תיקו� בכתב למסמכי המכרז  המכרז בקשר ע� המכרז, ולרבות

  שתמסור אחוזות החו� לרוכשי חוברת המכרז, א� א� לא צורפו לחוברת המכרז.

ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד (כהגדרת מונח זה לעיל), בלתי מותנית,   "ערבות המכרז" 
, ידיו לתנאי המכרז, להבטחת קיו� הצעת המציע על "הכנספח "ובנוסח המצור� 

  . להל� 14ובהתא� לתנאי� המפורטי� בסעי� 

  מסמ. זה.  "תנאי המכרז" 

, תו. תזמו� שעות ביקור ועומס שרונה� במערכת לניהול ומכירת כרטיסי� לאתרי  "המערכת"

   .לו II, ובפרט בנספח א'הטכניות המפורטות במכרז זהמבקרי�, בהתא� לדרישות 

, על , במהלכה מתחייב הזוכה לתק�מהמועד הקובעחות לפחודשי�  24תקופה בת   "בדקהתקופת "
  בכל עת. נהבמערכת, ולהבטיח את פעילותה התקיכל תקלה  חשבונו,

כל השירותי� שהמציע שיזכה במכרז מתחייב לספק לחברה בהתא� לכל הוראות  "שירות ותחזוקה"
ר וכ� בהתא� לכל ית, לחוזה ההתקשרות 3חוזה השירות והתחזוקה המצ"ב כנספח ו

 הוראות מסמכי המכרז.

"תקופת ההתקשרות 
בחוזה השירות 

 ותחזוקה" 

שירות  בחוזהתקופה אשר תחל בתו� תקופת הבדק, ביחס אליה יתקשר הזוכה 
 ותחזוקה למערכת. 

 

במסמכי המכרז יפורשו כמת� רשות לאחוזות החו� לפעול על  "אחוזות החו" תהא רשאית"המילי�  .1.2

  פי שיקול דעתה הבלעדי.  

רות הסעיפי� אינ� מהוות חלק מתנאי המכרז, ואי� להזדקק לה� בפירוש הוראותיו. כל האמור כות .1.3

בתנאי המכרז בלשו� יחיד, א� ברבי� במשמע וכ� להיפ., וכל האמור בו במי� זכר, א� במי� נקבה 

  במשמע וכ� להיפ..

  ועיו& בה רכישת חוברת המכרז .  2

, תל אביב, החל מיו� 6, ברחוב גרשו� ש"/ חו�עותק ממסמכי המכרז נית� לרכוש במשרדי אחוזות ה .2.1

"דמי רכישת חוברת  � להל& מע"מ כדי� ( כוללש"ח,  1,500תמורת ס. של  ,15.04.2013-, השני

   ).המכרז"
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, למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי אחוזות החו� דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו .2.2

 תנאי המכרז להל�.בבנסיבות המפורטות 

צעה על ידי רוכש חוברת המכרז מכל סיבה שהיא או אי זכיית מציע במכרז לא יזכו את אי הגשת ה .2.3

  רוכש חוברת המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז.

מובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של אחוזות החו�, היא נמסרת לרוכשי� אותה   .2.4

רוכשי� אותה לא יהיו רשאי� לעשות לצור. הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וה

  בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

בד בבד ע� רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז לאחוזות החו� מע� למסירת הודעות  .2.5

  עבורו, וכ� יאשר לאחוזות החו� בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז.

ללא תשלו�, באתר האינטרנט של אחוזות החו� נית� לעיי� במסמכי המכרז קוד� לרכישת�,  .2.6

 .www.ahuzot.co.ilבכתובת 

  תיקוני� ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרזשינויי� ו/או  .  3

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכ� ו/או לסייג כל מסמ. ותנאי מתנאי המכרז, עד  .3.1

 למועד האחרו� להגשת הצעות.

, באמצעות פקס: שרונהיש להפנות למירב שאול, סגנית ראש מנהלת  שאלות הבהרה לגבי המכרז .3.2

מסרנה לאחוזות החו� עד יובלבד שה� ת .meirav@ahuzot.co.ilאו בדואר אלקטרוני:  6099055-03

ות החו� לאחר מסרנה לאחוזישאלות הבהרה שת .12:00שעה  24.04.2013 רביעייו� מולא יאוחר 

  מועד זה לא תענינה.

אחוזות החו� תהא רשאית לית� תשובות לשאלות ההבהרה ו/או לתק� את מסמכי המכרז ו/או  .3.3

  להוסי� לה� ו/או לעדכנ� עד ולא יאוחר מיו� עסקי� אחד לפני המועד האחרו� להגשת הצעות.

על ידי אחוזות החו� יהוו כל הבהרה ו/או תיקו� ו/או תוספת ו/או עדכו� שיעשו כאמור, א� יעשו,  .3.4

רוכשי חוברת מגיש שאלות ההבהרה ושל חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויובאו לידיעת� של 

  .המכרז

 שיטת המכרז .  4

המכרז הוא מכרז דו שלבי כאשר בשלב הראשו� תבדק עמידת ההצעות בתנאי הס� של המכרז. רק  .4.1

 הצעות העומדות בתנאי הס� יעברו לשלב הבדיקה הבא.

מהציו� הסופי  30%ההצעות תבוצע על בסיס שקלול של רכיב איכותי, אשר משקלו יהווה  הערכת .4.2

 מהציו� הסופי שיוענק להצעה. 70% הרכיב כספי, אשר משקלו יהוושיוענק להצעה, ו
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  :על פי השלבי� הבאי�יתבצע תהלי. בדיקת ההצעות  .4.3

מידת� בדרישות תנאי ס�: בשלב ראשו� תיבדקנה כל ההצעות על עעמידת ההצעה בבדיקת  .4.3.1

תנאי הס� ושלמות המסמכי� הנדרשי�. הצעות שאינ� עונות על תנאי הס� לא תעבורנה 

 לשלב הבא.

בהתא� לפרמטרי�  ות שעמדו בתנאי הס�,ההצע נהבדיקת איכות: בשלב זה תבדק .4.3.2

 אופ� בו מחושב הציו� לרכיב האיכותי בהצעה מצור�הסבר ודוגמא לולמשקל� היחסי. 

 ת. החברה שומר)100מתו. ( 70ה לעמוד בציו� איכות מינימאלי של על ההצע .'דבנספח 

 את הזכות לשנות את הציו� המינימאלי על פי שיקול דעתה. הלעצמ

ההצעות  .שקיבלו את הציו� האיכותי המינימאלי: בשלב זה יפתחו ההצעות כספית בדיקה .4.3.3

. ביותר בה צוי� המחיר הנמוההצעה הצעה הכספית, כאשר תדורגנה בהתא� לגובה ה

 � ושאר ההצעות תקבלנה ציו� באופ� יחסי להצעה הזולה. 100תקבל ציו

  , הגבוהה מההצעה הזולה, תקבל את הציו�:X הצעה :לדוגמא

  . YY, כלומר YY.0/הצעה זולה =  Xהצעה 

הציו� האיכותי והציו� הכלכלי לכל הצעה והענקת ציו� סופי לכל הצעה. לציו� הכספי שקלול  .4.3.4

 מהציו� הסופי. 30%שקל של מ ינת� ימהציו� הסופי, ולציו� האיכות 70%ינת� משקל של 

 תנאי הס" למכרז .  5

כדי שהצעתו תבח� התנאי� המפורטי� בסעי� זה, במצטבר, הינ� תנאי הס� בה� על המציע לעמוד,  .5.1

 מכרז:במסגרת ב

המציע ביצע לפחות שני פרוייקטי� להפעלת מערכת הזמנת כרטיסי� ובקרת כניסה, אשר  .5.1.1

ת התנאי� המפורטי� להל�, במצטבר, ביחס לכל אחד מהפרויקטי�, ה� ביחס כללו א

 למערכת הזמנת הכרטיסי� וה� ביחס למערכת בקרת הכניסה:

 תכנו� מפורט.  )א(

 ואיל.. 2009הקמה שהסתיימה בשנת   )ב(

 (שישה) חודשי� לפחות. 6שירות ותחזוקה שניתנו לכל אחת מהמערכות למש.   )ג(

 מכירת כרטיסי� במגוו� אמצעי תשלו�. המערכות סיפקו פיתרו� מלא לנושא  )ד(

המערכות ניפקו כרטיסי� ו/או אמצעי כניסה אחר וכללו בקרת כניסה אינטגרלית   )ה(
 למערכת הכרטוס.

מ� הפרוייקטי� האמורי�, היתה בהיק�  עלות התכנו� וההקמה של פרוייקט אחד (לפחות) .5.1.2

 בתוספת מע"מ.2  350,000-של לא פחות מ
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 PA-DSS Payment Application Data Security Standardחה המציע בעל הסמכה לתק� אבט .5.1.3

 .Council  PCI Security Standardמטע� 

על המציע להיות הבעלי� הבלעדי במלוא הזכויות במערכת המפורטת בהצעתו, ואי� כל  .5.1.4

 �מניעה ו/או הגבלה להגשת הצעתו במסגרת המכרז. ככל שהזכויות במערכת ו/או חלק

ל המציע לציי� זאת במסגרת הצעתו, ולצר� את אישור בעל הזכויות שייכות לצד שלישי, ע

 להגשת ההצעה מטע� המציע.

המציע המציא את מלוא האישורי� והמסמכי� הנדרשי� על פי חוק עסקאות גופי�  .5.1.5

 .1976-ציבוריי�, התשל"ו

את מלוא המסמכי� והנספחי� הנדרשי� במסגרת תנאי המכרז, חתומי� המציע הגיש  .5.1.6

 י�.ומאושרי� כד

 המציע רכש את חוברת המכרז ושיל� את דמי רכישת חוברת המכרז. .5.1.7

 .המציע השתת� בסיור המציעי� .5.1.8

 סיור מציעי� .  6

או בכל מועד נדחה אחר עליו , 10:00בשעה , 17.04.2013 רביעיסיור מציעי� באתר יתקיי� ביו�  .6.1

 , תל אביב.14מנדלר אלברט תודיע החברה מראש. מקו� המפגש יהיה ברחוב 

 ות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי ס� להגשת הצעה למכרז. ההשתתפ .6.2

  הגשת הצעה למכרז  .  7

הגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר ועני� הסכמה מצידו של המציע לכל ההוראות,  .7.1

  התנאי� והתניות המופיעי� במסמכי המכרז. 

 להצעהלצר�  על המציע להגיש הצעה הכוללת את מסמכי המכרז ואת כל יתר המסמכי� שיש .7.2

 לתנאי המכרז להל�.  8בהתא� לאמור בסעי� 

בלבד.  03/2013מעטפה סגורה, ללא זיהוי חיצוני, עליה יופיעו המילי� "מכרז מספר ההצעה תוגש ב .7.3

, עליה המכרז אחת ובה ההצעה הכספית של המציע וכתב ערבותמעטפה  ות:מעטפ 2 מעטפה זו תכיל

מעטפה נוספת ובה מסמכי המציע ויתר ו".  הצעה כספית - 03/2013יופיעו המילי�: "מכרז מספר 

 ".הצעה מקצועית - 03/2013הדרוש על פי תנאי המכרז, עליה יופיעו המילי�: "מכרז מספר 
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, ורק לאחר שייקבע הצעה המקצועיתבמסגרת בחינת ההצעות, ראשית תפתח המעטפה ובה ה .7.4

�האיכותי להצעה, תפתח המעטפה  שההצעה שבמעטפה זו עומדת בתנאי הס� למכרז ויוענק הציו

 יוענק הציו� הכספי.והשנייה 

 1.1על המציע החובה לערו. את הצעתו במבנה זהה למבנה מפרט המכרז (לדוגמה: התשובה לסעי�  .7.5

). מבנה ההצעה יהיה זהה לספרור הפרקי� והסעיפי� שבמפרט, ובהתא� לסיווג כל 1.1-תמוספר ב

 אחד מהרכיבי�.

ל מסמכי המכרז, כל האישורי� והטפסי� שיש לצר� להצעה ותכלול את ההצעה שתוגש תכיל את כ .7.6

כל תיקו� ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או כל הפרטי� הנדרשי� וכל החתימות הנדרשות. אי� לערו. כל 

 חוזה השירותוסחי� המודפסי� של חוזה ההתקשרות ו/או בנ הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת

  ו/או שאר מסמכי המכרז., � לה�והתחזוקה ו/או איזה מהנספחי

ההצעה המקצועית תפורט . )III(חלק א'  זהה למבנה נספח העלותתוגש במבנה  ההצעה הכספית .7.7

הנספחי� המצורפי� כל , ובנוס� יצורפו אליו )II(חלק א'  לסעיפי המפרט הטכני �בהרחבה, בהתא

  לחלק זה, ממולאי� כנדרש.

, עותק אחד יסומ� ע"י המציע כל אחת י�עותקי שנבהכספית וההצעה המקצועית יוגשו צעה הה .7.8

ההצעה המקצועית תוגש, בנוס� לעותקי�  .כעותק מקור, ועותק שני יסומ� כעותק שאינו מקור

 .בלבד WORDאו  PDFובו קבצי   CDהמודפסי�, ג� על גבי 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.9

ושעל שמו הוצאה הקבלה המאשרת את על ידי מי שרכש את חוברת המכרז  הצעה תוגש, א. ורק .7.10

, הקבלה ולא על ידי כל גור� אחר מטעמו ו/או הקשור אליו תשלומ� של דמי רכישת חוברת המכרז

  .להצעהתצור� כנספח 

  על המציע למלא את הצעתו בכתב יד ברור או בהדפסה.  .7.11

מכרז לתנאי ה 8מסמכי המכרז, וכ� כל יתר המסמכי� שיש לצר� להצעה בהתא� לאמור בסעי�  .7.12

 ,�להל�, חייבי� להיות חתומי� על ידי המציע (ו/או על ידי אחר מטעמו, כגו� עור. די� או רואה חשבו

הכל כנדרש על פי תנאי המכרז). דפי� בה� יועד מקו� לחתימה ייחתמו בש� מלא ובהתא� לנוהלי 

 החתימה של המציע. דפי� בה� לא יועד מקו� לחתימה ייחתמו בראשי תיבות בלבד.

רת הצעתו, על המציע לקחת בחשבו� את כלל העלויות הכרוכות בתכנו�, אישור וביצוע במסג .7.13

המערכת, לרבות עלויות כוח אד�, יועצי�, תוכניתני�, מתכנני�, בי� שהתכנו� מבוצע על ידי המציע 

ובי� על ידי אחרי�; את עלויות פיתוח, הקמה, ביצוע ובדיקת המערכת עצמה (כולל חומרה ותוכנה); 

הדרכה, תמיכה, הטמעה, אחריות, עדכו� רכיבי�, התקנה ופריסת תשתית, עלויות הכרוכות באת ה

 וקיו� מלוא התחייבויות המציע בהתא� לכל התנאי�, ההוראות ודרישות מסמכי המכרז.
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אחוזות החו� תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתא� לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  .7.14

וי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי הכוללת תיקו� ו/או שינ

המכרז, או לחלופי� להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקו� ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או 

 ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורי�, תו. פרק זמ� שיקבע לכ. על ידי אחוזות החו�.

בדיקות הדרושות לו לצור. הכנת הצעתו והגשתה, בעצמו על מגיש ההצעה לבצע את כלל ה .7.15

ובאחריותו, לרבות בדיקת הפרוייקט ו/או שרונה. למשתת� במכרז לא תהיה כל טענה ו/או תביעה 

באשר למכרז ו/או תנאיו והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות 

הו. מובהר כי נתוני� המוצגי� במסגרת המכרז מחמת טעות, הטעייה, כפייה, מו� או פג� כלש

 והליכיו, מובאי� רק לנוחות המשתתפי� בו, ואי� אחוזות החו� אחראית לדיוק� ו/או שלמות�.

הגיש בהתא� להצעת המחיר שמי שהצעתו זכתה במכרז, תהיה התמורה לה יהא זכאי מובהר כי,  .7.16

פת ו/או שינוי ו/או התאמה של ככל שלאחר הזכייה במכרז, תדרש הוסבמסגרת הצעתו במכרז. 

רכיבי� במערכת, פעולות אלה יתבצעו על ידי הזוכה בלבד, ועל חשבונו, למעט א� תשלו� התוספת 

  אושר על ידי החברה מראש ובכתב, על פי פניית הזוכה אליה.

כדי לקבל פרטי�  , כול� או חלק�,לזמ� אליה מציעי� אחוזות החו�בכל מועד שהוא תהא רשאית  .7.17

או לבצע הלי. הבהרות ו/או בירור פרטי� ו/או השלמת מסמכי�  � ו/או הבהרות על הצעת�נוספי

 .בכל דר. אחרת שתמצא לנכו�, על מנת לבחו� את המציעי� ואת הצעותיה�

  מסמכי� שיש לצר" להצעה  .  8

, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכי� בנוס" למסמכי המכרזעל כל מציע לצר� ולהגיש יחד ע� הצעתו, 

  מפורטי� להל�:ה

אישור מפקיד מורשה, מרואה חשבו� או מיוע/ מס, או העתק נאמ� למקור של אישור כנ"ל, המעיד  .8.1

שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל� על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק 

השומה על  , או שהוא פטור מלנהל�, וכ� כי הוא נוהג לדווח לפקיד1975 -מס ער. מוס�, תשל"ו 

  . 1975 -הכנסותיו, ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליה� מס לפי חוק מס ער. מוס�, תשל"ו 

  .כנספח זהצהרה על המעמד המשפטי של המציע, בנוסח המצור�  .8.2

 .חכנספח ה, בנוסח המצור� עתצהיר העדר הרש .8.3

ש וחתו� על ידי , ממולא במלואו כנדרטבנספח תצהיר מציע בדבר נסיונו, על פי הנוסח המצור�  .8.4

 מוסמ. מטע� המציע.

העתקי� נאמני� למקור, מאושרי� על ידי עור. די� או רואה חשבו�, של תעודת ההאגד של התאגיד  .8.5

 ושל מסמכי ההתאגדות שלו.
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 .יכנספח התחייבות המציע לקיו� חקיקה בתחו� העסקת עובדי�, בנוסח המצור�  .8.6

  .איכנספח מצור� הצהרת המציע על שימוש בתוכנות מקוריות, בנוסח ה .8.7

 PA-DSSאישור על הסמכת המציע בתק�  :עמידת המציע בתנאי הס� למכרזמסמכי� המעידי� על  .8.8

Payment Application Data Security Standard. 

 על ידי המציע.בראשי תיבות , חתו� על נספחיו(נספח ו)  עותק מחוזה ההתקשרות .8.9

 קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז. .8.10

 .  12 כמפורט בסעי�  המכרזערבות  .8.11

סופי, ציו� ההקביעת ולצר� להצעתו את כל המסמכי� הרלוונטיי� לצור. בחינת הצעתו על המציע  .8.12
 בכלל זה:ו
  

 –לעיל  5.1.1 ניסיו� בפרוייקט שיוצג במסגרת תנאי הס� כאמור בסעי�   - 1פרמטר  .8.12.1
הצהרת מנכ"ל החברה, מאושרת ע"י עו"ד, הכוללת דוגמאות וממליצי�,  יש לצר�

 המוכיחה את עמידת הספק בתנאי זה 

 

יש לצר� הצהרת מנכ"ל החברה,  – דומותניסיו& קוד� בביצוע מערכות  - 2פרמטר  .8.12.2
וממליצי� המוכיחה את עמידת הספק בתנאי  מאושרת ע"י עו"ד הכוללת דוגמאות

  זה.
  

  המע& להגשת הצעות .  9

, במסירה אישית, לא יאוחר מהמועד האחרו� להגשת הצעות, הצעת� במלואהל המציעי� להגיש את ע

ה' -בימי� א' ,תל אביב 6ברח' גרשו� ש/  משרדי אחוזות החו�הגשה לתיבת המכרזי� שבקומה רביעית בב

  בלבד.  16:00 - 8:00בי� השעות 

  המעטפה תוש� א. ורק בתיבת המכרזי� המתייחסת למכרז זה.

  מועד האחרו& להגשת הצעותה .  10

  . 12:00שעה: העד , 08.05.2013 �ה רביעי המועד האחרו& להגשת הצעות למכרז הינו יו� .10.1

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזי� עד לתארי. ולשעה הנקובי� לעיל, לא  .10.2

  תישקלנה. 

את המועד האחרו�  בכל עת, עד למועד האחרו� להגשת הצעות, אחוזות החו� תהא רשאית לדחות .10.3

להגשת הצעות, וזאת ללא צור. בהודעה מוקדמת על כ. לרוכשי חוברת המכרז. דחתה אחוזות 

החו� כאמור את המועד האחרו� להגשת הצעות, תודיע על כ. לכל רוכשי חוברת המכרז, והמועד 

 החדש ייחשב לכל דבר ועניי� כמועד האחרו� להגשת הצעות. 



     

11 
  

ו� להגשת הצעות, תהיה החברה רשאית להורות למציעי� להארי. במקרה של דחיית המועד האחר .10.4

את תוק� הערבות הבנקאית, ככל שהוגשה עד לאותו המועד. אי הארכת תוק� הערבות כנדרש, 

 כמוה כאי הגשת ערבות בנקאית כלל.

לאחוזות החו� לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרו� להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה  .10.5

  מכל סיבה שהיא.או אחר, 

 תוק" ההצעה .  11

עד כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה,  .11.1

 .הקובע מהמועדקלאנדרי� חודשי�  18לתו� 

החברה תהיה רשאית לבקש מהמציעי� או מחלק�, להארי. את תוק� הצעת� לתקופה נוספת אחת  .11.2

של החברה. במקרה של הארכת הצעה כאמור, תואר. ג� תוקפה  או יותר, בהתא� לשיקול דעתה

 של ערבות המכרז בהתא�. 

  ערבות המכרז .  12

ובלתי מקורית אוטונומית  בנקאיתכתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצר� להצעתו ערבות  .12.1

 .'השבנספח בנוסח זהה לנוסח לטובת אחוזות החו�, מותנית מבנק בישראל, 

  2. 25,000ערבות תהיה על ס. ה .12.2

  ש� המבקש בכתב ערבות המכרז יהא זהה לש� המציע.  .12.3

חודשי� מהמועד  3לתו� ערבות המכרז תעמוד בתוק� החל  מיו� הגשת ההצעה על ידי המציע ועד  .12.4

החברה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוק� הערבות, על פי שיקול  .האחרו& להגשת הצעות

הוצאה דרישה כאמור, יואר. תוק� הערבות  דעתה, וזאת באמצעות הוצאת דרישה מתאימה למציע.

 בהתא�. 

משתת� שלא ייצר� להצעתו ערבות כמפורט לעיל ו/או לא יארי. את ערבותו על פי דרישת החברה,  .12.5

  כלל.בה דו� להצעתו מהשתתפות במכרז ולא תהיה החברה רשאית לפסול את 

  החזרת ערבות המכרז .  13

(שבעה) ימי� מ� המועד  7בתו.   ,ו לא זכתהאחוזות החו� תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעת .13.1

  . במכרז בו הוכרז על הזוכה
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ממועד קבלת (ארבעה עשר) ימי�  14בתו. ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי אחוזות החו�  .13.2

.  17 , ובהתא� לאמור בסעי� חוזה ההתקשרות, חתו� על נספחיו, לרבות הערבויות הקבועות בו

�  .להל

  ילוט ערבות המכרזח .  14

מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די�, אחוזות החו� תהא רשאית לחלט את ערבות  .14.1

המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלו� על פי ו/או מכח ערבות המכרז, בכל מקרה בו 

יותיו, כול� או חלק�, על פי חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או לא מילא את התחייבו

א� לא קיי� במלוא� ובמועד� את כל התחייבויותיו,  –מסמכי המכרז, ו/או במידה והוכרז כזוכה 

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על  .כול� או חלק�, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה

וזות החו�, ומבלי שאחוזות הוציא את ערבות המכרז מאת אחר שא למוסדפי דרישה בכתב שתמסר 

החו� תצטר. להציג כל מסמ. ו/או ראיה כלשה� נוספי� על דרישת החילוט ו/או לנמק את 

  דרישתה.

  שיקולי� לבחירת ההצעה הזוכה .  15

אחוזות החו� תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח  .15.1

  לעצמה את מירב היתרונות.

  ביותר או כל הצעה שהיא. זולההשלא לקבל את ההצעה  אחוזות החו� תהא רשאית .15.2

15.3.  �לש� הערכת ההצעות, תהיה רשאית החברה לפנות ממי מלקוחות ו/או ספקי המציע, כפי שציי

 במסגרת אימות הנתוני�, בכדי לקבל את חוות דעת� על המציע.

יקולי� בבחינת ההצעות, אחוזות החו� תהא רשאית, א. לא חייבת, לשקול, בי� היתר, את הש .15.4

  המפורטי� להל�, כול� או חלק�:

  .ניסיונו של המציע .15.4.1

ניסיו� העבר של אחוזות החו� ו/או העיריה ו/או כל חברה עירונית שהיא  .15.4.2

בהתקשרות ע� המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, ג� ע� מי מבעלי המניות בו, 

וק מנהליו, חברות בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו (כהגדרת מונחי� אלה בח

), לרבות מי מהפועלי� דר. כלל מטעמו, וכל האמור ג� 1968 –ניירות ער., תשכ"ח 

  בהתייחס לכל אחד מיחידיו.

  ההתקשרות. סבירות הצעתו של המציע ויכולתו לעמוד בה במהל. כל תקופת    .15.4.3
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מידע מ� המרש� הפלילי לגבי המציע (וא� היה תאגיד, ג� מידע הנוגע למנהליו    .15.4.4

"העדר ), וכ� מידע המובא לידיעתה של אחוזות החו� בתצהיר ו/או לבעלי מניותיו

  . הרשעה" מטע� המציע

  העובדה שההצעה לוקה בשגיאות.   .15.4.5

  התרשמות כי ההצעה מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות.   .15.4.6

קיומ� של תיקו� ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת    .15.4.7

  בנוסח מסמכי המכרז.

  של המציע למלא אחר תנאי המכרז. יכולתו   .15.4.8

הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולי� אפשריי� בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה  .15.5

כלל. אי� באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולי� אחרי� ו/או נוספי� שאחוזות החו� תהא רשאית 

  להתחשב בה�.

  בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .  16

של  תעשה על ידי ועדת המכרזי� , מבי� ההצעות שהוגשו,הצעה הזוכה במכרזההחלטה בדבר ה .16.1

  . ועדת המכרזי� תהיה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעי�. החברה

על  מגישי ההצעות(שבעה) ימי� ממועד ההחלטה על הזוכה, תודיע אחוזות החו� לכלל  7תו.  .16.2

  .ות המכרז")"ההודעה על תוצא �(להל& ההחלטה האמורה 

  ; התחייבויות הזוכה הזכייהתוצאות  .  17

), יווצרו החל ממועד מת� "הזכייה"הודעת  �להל& הודיעה אחוזות החו� לזוכה על זכייתו במכרז ( 17.1

יחסי� חוזיי� בי� אחוזות החו� לבי� הזוכה, שעיקריה� כלולי� במסמכי המכרז  הזכייההודעת 

החו� לבטל את הלי. המכרז או את זכיית הזוכה,  ובהצעת הזוכה, והכל בכפו� לזכותה של אחוזות

  כאמור במסמכי המכרז. 

(לרבות נספחיו), וכ� שני  ההתקשרות תצר� אחוזות החו� עותק המקורי של חוזה הזכייהלהודעת  17.2

 .חוזה  (לרבות נספחיו)העותקי� מצולמי� של 

תקשרות המצויי� ימי� מקבלת הודעת הזכייה, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת הה 14בתו.  17.3

  ישלי� הזוכה את ביצוע� במלוא� של כל הפעולות הבאות:בחוזה ההתקשרות, 

, שנמסרו לו וחוזה, על נספחיהימציא לחברה את העותק המקורי ואת שני העותקי� של  17.3.1

   .כדי� , כשה� חתומי� ומאושרי� על ידובמצור� להודעת הזכיה
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 .לחוזה 2ו-ו 1ו י�, נספח)ובדק (ביצוע לחוזה תות הבנקאייויפקיד בידי החברה את הערבו 17.3.2

  . לחוזה 9ו'אישור על קיו� ביטוחי�, נספח  ימציא לחברה 17.3.3

תחתו� החברה לעיל,  17.3  פעולות הזוכה המפורטות בסעי�בכפו� לביצוע�, במלוא� ובמועד�, של  17.4

  ספחיו. חוזה, על נהחוזה ותמציא לזוכה עותק חתו� על ידה של העל 

יהווה הפרה יסודית של הזוכה את פעולות הזוכה הנ"ל, אי ביצוע�, במלוא� ובמועד�, של  17.5

קנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתו של ויהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, 

,� הזוכה. בנוס�, תהא החברה זכאית במקרה זה, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די

 לחלט את ערבות המכרז של הזוכה, כולה או חלקה.

, תחילת ההתקשרות על פי חוזה ההתקשרותנוצר צור. להארי. את תוק� ערבות המכרז עד למועד  17.6

מתחייב הזוכה להארי. את תוק� ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שידרש, וזאת עד לא יאוחר 

מכרז. הזוכה ישא בכל ההוצאות הכרוכות (חמישה) ימי� לפני פקיעת תוקפה של ערבות ה 5 -מ

  בהארכת תוקפה של ערבות המכרז. 

לא הארי. הזוכה את ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא אחוזות החו� רשאית, מטע� זה בלבד, לבטל 

ואת זכייתו של הזוכה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די�,  הזכייהאת הודעת 

  ל הזוכה, כולה או חלקה. לחלט את ערבות המכרז ש

אחוזות החו� תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז בא� קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה  17.7

  מצוי בידיה קוד� לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית הזוכה. 

שהו, לרבות לא בדר. בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלו� כל 17.8

  של פיצוי ו/או דמי נזק, בגי� ביטול זה, ולא תחול על אחוזות החו� כל חובה לתשלו� כאמור.  

  ביטול המכרז  .  18

בנוס� לכל מקרה אחר בו רשאית אחוזות החו� לבטל את המכרז על פי כל די�, אחוזות החו� תהא רשאית 

  לבטל את המכרז, ג� בכל אחד מהמקרי� הבאי�:

בסעי� זה, משמעה,   - "הצעה אחת"ה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד. לא הוגש 18.1

הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, או שנותרה הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות 

   . שהוגשו למכרז נפסלו

  אחוזות החו� מצאה שהתקיי� פג� בהלי. המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. 18.2

י נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי אחוזות החו� באופ� מהותי המצדיק, לדעת אחוזות החו�, חל שינו 18.3

  את ביטול הלי. המכרז.
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יש בסיס סביר להניח שהמציעי�, או חלק�, תיאמו הצעות ו/או מחירי� ו/או פעלו באופ� המהווה  18.4

  הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

�, לא יהא מי מ� המציעי� זכאי לתשלו� כלשהו, לרבות לא בוטל המכרז כאמור על ידי אחוזות החו 18.5

בדר. של פיצוי ו/או דמי נזק, בגי� ביטול זה, ולא תחול על אחוזות החו� כל חובה לתשלו� כאמור, 

לעיל, תשיב  18.1-18.4למעט זאת שבמקרה של ביטול המכרז על ידי אחוזות החו� כאמור בסעיפי� 

 את דמי רכישת חוברת המכרז.   לא נפסלה �צעתשהאו מציעי� אחוזות החו� למציע 

מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או את ההתקשרות ע�  18.6

המציע על פיו, בכל שלב עד לתחילת ביצוע העבודות נשוא ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, וללא 

ה ו/או למציע לא תהא כל טענה, שתהיה על החברה החובה לנמק ביטול כאמור. במקרה כזה, לזוכ

דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגי� ביטול כאמור, והוא לא יהא זכאי בשל כ. 

 ו/או השבה. לתשלו� כלשהו, לרבות לא בדר. של פיצוי ו/או דמי נזק

  עיו& במסמכי� .  19

כרז זה משו� סוד אחוזות החו� מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מ .19.1

מסחרי או סוד מקצועי של המציעי� במכרז, ולפיכ. תעמיד לעיו� המשתתפי� במכרז, א� תידרש 

(שלושי�)  30וזאת במהל. תקופה שלא תעלה על לכ., על ידי המציעי� שהצעת� לא זכתה במכרז, 

חליטו , את החלטת המוסדות המוסמכי� באחוזות החו� שהיו� ממועד ההודעה על תוצאות המכרז

  במכרז במלואה. שזכהעל בחירת הזוכה וכ� את הצעת המציע 

אות� מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאי� שיש בה� סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציי� את  .19.2

. אחוזות החו� תשקול את עמדתו א� וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאי� במפורש

  . יתעורר הצור. בכ.

  תורה אחוזות החו�. עליה� , יתבצע במקו� ובמועדי� זהר בסעי� העיו� במסמכי� כאמו .19.3

  

  כללי .  20

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעי� בלבד.  .20.1

  המציעי� לא יהיו זכאי� לכל השבה ו/או פיצוי בגי� הוצאותיה� כאמור.

� הצדדי� לגבי כל הנושאי� נשוא המכרז.הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכ� בי .20.2  

הודעות שתידרש אחוזות החו� לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעי� על פי תנאי המכרז,  .20.3

תשלחנה לכתובות שנמסרו לאחוזות החו� על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעי�, וזאת 

ול דעתה הבלעדי של אחוזות , לפי שיקאו בדוא"ל בפקסימיליה או בדואר רשו� ע� אישור מסירה

  החו�.  
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כל הודעה שתשלח כאמור על ידי אחוזות החו� כאמור לעיל, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה א�  .20.4

(שבעי� ושתיי�) שעות מעת מסירתה במשרד  72כעבור  –נשלחה בדואר רשו� ע� אישור מסירה 

, בדוא"ל ע� קבלת הביו� העסקי� שלאחר יו� משלוח –דואר בישראל; א� נשלחה בפקסימיליה 

  . אישור קבלה

  
  
  
  , מנכ"לכריוני אר

  אחוזות החו" בע"מ
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  03/2013מכרז 

  
להקמת מערכת ניהול, 

תיזמו� ומכירת כרטיסי� 
  במתח� שרונה

  

  – IIחלק א'
  
 מקצועיתה מפרט טכני והצע
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  03/2013מכרז 

  
להקמת מערכת ניהול, 
י� תיזמו� ומכירת כרטיס

  במתח� שרונה
  

  – IIIחלק א'
  

 נספח העלות –הצעה כספית 
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  

  נספח א' 
  

מפת שרונה ע� סימו� אתרי 
  הביקור
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  03/2013מכרז 

  
להקמת מערכת ניהול, 

תיזמו� ומכירת כרטיסי� 
  במתח� שרונה

  
  ' בנספח 
  

  נית תשתיות תקשורתתכ
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  

  ' גנספח 
  

תוכניות אדריכליות של 
  המתחמי� הרלבנטי�
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  
   ד' נספח
  

 �דוגמא לאופ� חישוב הציו
  האיכותי
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  נספח ד' – 03/2013מכרז 
  
  

  דוגמא לאופ& חישוב הציו& האיכותי
 הציון של כל פרמטר נקבע לפי הפירוט הבא:  .ד 2משקלו  1ופרמטר  3מתוכם משקלם  2פרמטרים,  3:  2בפרק   .ג (אותה מידת חשיבות) 3פרמטרים שמשקל כל פרמטר  4:  1בפרק   .ב ציון האיכות). - 100%(סה"כ  55%משקלו היחסי  2ופרק  45%משקלו היחסי  1תת נושאים בלבד, פרק  2נושא האיכות מורכב ממספר תת נושאים (פרקים) שלכל אחד מהם משקל יחסי מתוך סך ציון האיכות, בדוגמא שלהלן   .א  הסבר כללי:
 קיים מלא ועובד בפועל -  5 •
 קיים חלקית ויושלם בלו"ז -  3 •
 לא קיים ויושלם בלו"ז -  1 •
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  
   ה' נספח
  

  נוסח ערבות המכרז
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  נספח ה' – 03/2013מכרז 

  
  

 נוסח ערבות בנקאית למכרז

  
  

  לכבוד
  אחוזות החו"  בע"מ

  6רח' גרשו& 
  תל אביב

  
  הנדו&: ערבות מס' __________

  
  

1. " :�") אנו ערבי� כלפיכ� לסילוק כל סכו� עד לס. של המבקשלבקשת ______________________ (להל
תדרשו מאת המבקש בקשר "),  שסכו� הערבותאל� ש"ח) (להל�: " וחמישה(במילי�: עשרי�  ש"ח 25,000

  03/2013ע� מכרז מס' 
  

ימי� מיו� קבלת  7אנו מתחייבי� בזאת, באופ� מוחלט ובלתי חוזר, לשל� את סכו� הערבות הנ"ל תו.  .2
דרישתכ� הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכ� לנמק דרישתכ� זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו� 

  הערבות האמור מאת המבקש.
  

בערבות זו, אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסימיליה, טלקס או מברק  דרישה בכתב כאמור .3
  ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא� לערבות זו.

  

  ועד בכלל. 8.8.2013ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו�  .4
 

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .5
  
  
  

  חתימה_____________________    תארי._________________________
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  
   ו' נספח
  

  חוזה ההתקשרות 
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  03/2013חוזה מס' 
  

  
  קמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת התכנו&, ל

  רונהלניהול, תזמו& ומכירת כרטיסי� עבור המוזיאוני� ואתרי הביקור במתח� ש

  
  _______בשנת   ______חודש ל_____שנער1 ונחת� ביו� 

  
�  בי

  חברת אחוזות החו� בע"מ  
          �  , תל אביב 6מרח' גרשו
          �  מצד אחד              )החברה"" -(להל

 �      לבי

  _____________________ ח.פ. ________          
  מ _________________________         
           �  מצד שני                          ")הספק" -(להל

  
    

יפו, פרויקט של תכנו�, הקמה ושיפו/ של -והחברה מנהלת בעבור עיריית תל אביב  הואיל:
 �מתח� בי� הרחובות: דר. מנח� בגי�, רחוב החשמונאי�, רחוב הארבעה, רחוב קפל

  );"שרונה" –להל& יפו (-ורחוב לאונרדו דה וינצ'י בעיר תל אביב

  במסגרת הפרויקט מקימה החברה  מרכז מבקרי� ואתרי ביקור בשרונה;ו  והואיל:
קמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול, התכנו�, הנו בעל ידע ויכולת לצור.  הספקו  והואיל:

  ;תזמו� ומכירת כרטיסי� עבור האתרי� בשרונה
 הספקו ) אותו פרסמה החברה"המכרז"(להל�:  03/2013במכרז והצעת הספק זכתה   והואיל:

מעוניי� להתקשר ע� החברה לביצוע העבודות האמורות בחוזה זה, הכל בתנאי� 
  ובמועדי� המפורטי� בחוזה זה; 

והכל בהתא� לתנאי� ולמועדי� המפורטי�  הספקוהחברה מוכנה להתקשר ע�   והואיל:
 .�  בחוזה זה להל

 

 :�  לפיכ. הוצהר, הותנה והוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ
  

  הגדרותמבוא, נספחי� ו

  נספחי�ו מבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

למכרז) מהווי� חלק בלתי  2סעי� י� לחוזה זה, כמפורט להל�, וכ� כל יתר מסמכי המכרז (כהגדרת מונח זה בנספחה

 י� לחוזה זה הינ�: נספחנפרד מחוזה זה. ה

  . נוסח ערבות החוזה (ביצוע)  � 1נספח 

  .)בדקערבות השירות והתחזוקה (נוסח   � 2נספח 

  .נוסח חוזה השירות והתחזוקה  � 3נספח 

 מפת שרונה ע� סימו� אתרי הביקור בה� תופעל המערכת.    � 4נספח 

  תכנית תשתיות תקשורת בשרונה עבור המערכת.  � 5נספח 
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  תכניות אדריכליות של המתחמי� הרלבנטי� בשרונה.   � 6נספח 

  מפרט טכני.    � 7נספח 

  נוסח צו התחלת עבודה. – 8פח נס

  הספק.אישור ביטוחי  � 9נספח 

  ההצעה הכספית של הספק במכרז – 10נספח 

 כותרות הסעיפי� בחוזה זה אינ� מהוות חלק מ� החוזה, ואי� להיזקק לה� בפירוש הוראותיו. 

א� במי� נקבה במשמע, וכ� כל האמור בחוזה זה בלשו� יחיד, א� ברבי� במשמע, וכ� להיפ., וכל האמור בו במי� זכר, 

 להיפ.. 

על פי כל די� ולא לגרוע מה�, ושו�  הספקלהסיר ספק, כל האמור בחוזה זה, בא א. ורק להוסי� על התחייבויותיו של 

 על פי הוראות כל די�.  הספקדבר האמור בחוזה זה לא יתפרש בשו� מקרה כגורע מהתחייבויותיו של 

   הגדרות .2

 ז ולא הוגדר בחוזה זה, המשמעות שניתנה לו במסמכי המכרז תחול לגביו ג� בחוזה זה. מונח שהוגדר במסמכי המכר

 בחוזה זה יהיה פירוש� של המונחי� הבאי�, כפי הרשו� לציד�, אלא א� מתחייב אחרת מהקשר הדברי�: 

 המקו� בו מבוצע הפרויקט וסביבתו;  � "אתר הפרויקט" 2.1.1

 ה.י מטעממ לרבותאחוזות החו� בע"מ, חב'    � "החברה"  2.1.2

ואתרי ביקור  מרכז מבקרי�, מבנה מודיעי� וקופות   -  "האתרי�/""שרונה" 2.1.3
פעילויות וסיורי� בתשלו� לה� נדרשת , במתח� שרונה
 ; מערכת הכרטוס

יו, לרבות מסמכי� נספחעל  03/2013מכרז מספר   � "המכרז"  2.1.4
 י� שיצורפו בעתיד, ככל שיצורפו;נספחו

 , או מי מטעמו;מנכ"ל אחוזות החו� בע"מ  �"המנהל"  2.1.5

 ; �������������� , ח.פ. �����������������   � / הזוכה במכרז "הספק" 2.1.6

תכנו�, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול,   �"הפרויקט"  2.1.7
ואתרי  מרכז המבקרי�תזמו� ומכירת כרטיסי� עבור 

 מסמכי המכרז והדי�;לבכפו� , שרונהב הביקור

יסי� לאתרי� בשרונה, תו. מערכת לניהול ומכירת כרט   -" המערכת" 2.1.8
תזמו� שעות ביקור ועומס מבקרי�, שמבוססת על 
התוכנה המורשית של הספק (מוצר מד�, אשר זכויות 
היוצרי� שלה שייכת לספק) ומותאמת או תעבור תהלי. 
התאמה מלא לפי דרישות החברה, על פי מסמכי המפרט 

  ;הטכני

הספק (למע� הסר מערכת ניהול ומכירת כרטיסי� של   "תוכנה מורשית" 2.1.9
ספק רישיו� שימוש בלבד ולא תוכנת המקור), לרבות כל 
שינוי, כל תיקו� באגי� (שגיאות תכנות), כל שיפור, כל 
עדכו�, כל שדרוג או כל שינוי אחר, לרבות שינויי 
התאמות. כול�, לש� שימוש בתוכנה ע"י המזמי� או 

 השירות והתחזוקה;בהתאמה להסכ� 
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מסמ. זה, על כל נספחיו, לרבות ולמע� /שרותההקחוזה   - "חוזה זה" 2.1.10
 הסר ספק בלבד, כל יתר מסמכי המכרז; 

בחוזה  5כמפורט בסעי� לוח זמני� לביצוע הפרויקט,   � ""לוח הזמני� 2.1.11
, ו/או מי החברה, לרבות כל תיקו� בו, שיעשה על ידי זה

 מטעמה, בהתא� להוראות חוזה זה; 

ידי הלשכה המתפרס� על  המחירי� לצרכ�מדד   � "מדד" 2.1.12
המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר פרסו� כאמור, כל 

 מדד רשמי אחר שיבוא במקומו; 

לחודש  15פורס� ביו�  אשר 2013שנת  מר/חודש  מדד  � "מדד הבסיס" 2.1.13
 .2013שנת  אפריל

המדד אשר פורס� לאחרונה לפני ביצועו של תשלו�   � "מדד חדש" 2.1.14
 כלשהו על פי חוזה זה;

ואשר ישמש  הספקתאגיד) שיתמנה על ידי  אד� (ולא  � "הספק"נציג  2.1.15
לכל דבר ועניי�  הספקכוחו וכנציגו המוסמ. של -כבא

בסעי� בקשר ע� הפרויקט וע� חוזה זה, והכל כאמור 
11.4 �  ;להל

לחוזה זה,  "8כנספח "הוראה בכתב, בנוסח המצור�   � "צו התחלת עבודה" 2.1.16
ו/או למי מטעמו, על ידי המנהל,  לספקאשר תימסר 

מועד התחלת העבודה והמועד  ה יקבע, בי� היתר,אשר ב
 ;הקובע

 הספקאשר על , שיפורט בצו התחלת העבודההמועד    �"המועד הקובע"  2.1.17
, לא יאוחר לחברהלהשלי� את מסירת המערכת הפועלת 

את תעודת ההשלמה, בכפו�  מהחברהממנו, ולקבל 
לזכותה הבלעדית של החברה להארי. את המועד הקובע 

   .מעת לעת

חודשי� לפחות מהמועד הקובע, במהלכה  24תקופה בת    �קופת הבדק" "ת 2.1.18
לתק�, על חשבונו, כל תקלה במערכת,  הספקמתחייב 

  ולהבטיח את פעילותה התקינה בכל עת.

כל השירותי� שהמציע שיזכה במכרז מתחייב לספק   � "שירות ותחזוקה"  2.1.19
לחברה בהתא� לכל הוראות חוזה השירות והתחזוקה 

וכ� בהתא� לכל יתר הוראות  "3"כנספח המצ"ב 
 .החוזה

  

  הספקהצהרות  .3

   מצהיר בזה כי: הספק

, הסכי� לבצעה ובאפשרותו ותנאיה החוזה, הבי� את מהות העבודההמכרז וקרא את כל מסמכי  3.1
 לקיי� את כל התנאי� המפורטי� בחוזה זה. 

 הספקמדוייקי�. כל הפרטי� ו/או המסמכי� אשר צורפו לחוזה זה, על נספחיה�, הינ� נכוני� ו 3.2
מתחייב להודיע מיידית למנהל על כל שינוי שיחול בפרטי� האמורי� ולהמציא למנהל העתקי� 
ממסמכי התקשרות מהותיי� לביצוע החוזה אשר ייחתמו על ידו בעתיד, א� ייחתמו, וזאת מיד ע� 

 חתימת�.

כנוניי�, הביצועיי� כי בח� ובדק היטב את כל היבטי הפרויקט, לרבות כל ההיבטי� המקצועיי�, הת 3.3
והמשפטיי�, הכרוכי� בביצוע הפרויקט בהתא� לתנאי המכרז והחוזה, לרבות כל הדרישות 
הנדרשות על פי כל די� ו/או על ידי הרשויות המוסמכות, ה� לעניי� האישורי�, הרשיונות, ההיתרי� 

י�, ההוצאות והתקני� הדרושי� לצור. ביצוע הפרויקט בהתא� לתנאי החוזה וה� לעניי� התשלומ
 והמיסי�, מכל מי� וסוג, החלי� על ביצוע הפרויקט בהתא� לתנאי החוזה. 
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כי הוא מחזיק בבעלותו את כל הזכויות, כמו ג� את כל הבעלות והחלקי� בתוכנה ספציפית לניהול  3.4
ומכירת כרטיסי� לאתרי� בשרונה ותזמו� שעות ביקור ועומס מבקרי�  והתיעוד הקשור בה והספק 

הוא מעוניי� להתיר את השימוש בה לאחוזות החו� וכי הוא יערו. התאמות לתוכנה  מצהיר כי
 .בהתא� לנדרש במסמכי המכרז

הוא בעל ידע, מומחיות, וכישורי� לבצע העבודות על פי חוזה זה, ברשותו האמצעי�, המשאבי� וכוח  3.5
ייקנות, באמינות אד� מקצועי ומיומ� להקמה, הפעלה ואחזקה של המערכת והוא יבצע את החוזה בד

י� תו. הישמעות לכל הוראות המנהל, וכי הצעתו למכרז כוללת את כל הדרוש ובמיומנות מירבי
 להפעלת המערכת באופ� תקי� ומושל�, לרבות בהיבט החומרה והתוכנה ו/או שילוב בינה�.

מדת בהתא� להוראות חוזה זה, לרבות רכישת הציוד, הע הספקכל העבודות והפעולות המוטלות על  3.6
המשרדי�, הפעלת כוח האד�, אספקה, הובלה, תחזוקה וכל פעולה אחרת מכל סוג ומ� שהוא 

 ועל חשבונו.  הספקהנדרשי� לביצוע החוזה, יבוצעו על ידי 

בדר. כלשהי זכות קניי� רוחני של צד שלישי כלשהו, ולא יפרו המערכת ו/או השימוש בה אינ� מפרי�  3.7
הספק מחזיק במלוא , פטנט, זכות יוצרי� סימ� מסחר ומדג�. לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור

הזכויות במערכת, על כלל רכיביה, בי� בעצמו ובי� באמצעות קבלת רישיונות מבעלי זכויות אחרי�, 
 הדרושות לצור. הקמת המערכת ותפעולה.

- בוצע עלפי חוזה זה, כי הקמת הפרויקט ת-כי הוא מצהיר ומתחייב בזאת, בנוס� ליתר הצהרותיו על 3.8
ידי מי מטעמו באופ� מקצועי ונאות, בהתא� לכל הדרישות הקבועות בחוזה זה ובנספחיו -ידו ו/או על

פי התקני� המקובלי� תו. שימוש בציוד ובחומרי� באיכות - ובהיעדר דרישות והוראות כאמור, על
   טובה וראויה המתאימה לדרישות הקבועות בחוזה זה ולמטרות ולשימושי� שלשמ� נועדו.

כי אי� שו� מניעה או הגבלה, בי� על פי הסכ� ובי� על פי כל די�, להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע כל  3.9
 התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. 

   החברהת יוהתחייבוהצהרות ו .4

  החברה מצהירה בזאת כי בחנה את הצעת הספק ומצא אותה מתאימה לצרכיו. 4.1

  ת הספק:החברה מתחייבת, בכפו� במילוי כל התחייבויו 4.2

  והשירותי� הדרושי� לביצוע התחייבויות הספק באתר המזמי�.  הציודלאפשר העמדת  4.2.1

לאפשר לספק גישה מלאה, חופשית ובטוחה לאתרי העבודה וכ� להכי� את האתר כיאות  4.2.2

 . החברהלצור. מילוי התחייבויותיו בשעות הפעילות המקובלות של 

 ת.לשלב קבלתה הסופיעד למערכת, לבצע מבחני קבלה  4.2.3

לקבלת הדרכה בנוגע לשימוש במערכת, במקומות  הלהעמיד את כוח האד� מטעמ 4.2.4

  ובמועדי� שיתואמו ע� הספק.

עשה שימוש בתוכנה המורשית א. ורק באמצעות ציוד מורשה הממוק� בשטח העבודה ת החברה 4.3
  . המוגדר לעיל

   הקמת המערכת .5

פורטו במסמכי המכרז בהתא� לדרישות שמתחייב להקי� את המערכת על כל חלקיה,  הספק 5.1
 בחוזה זה והכל לשביעות רצונו המלאה של המנהל. קבועי� בתנאי� ובמועדי� הולמפרט הטכני, 
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במסגרת זו, יבצע הספק את התכנו�, הקמה וההטמעה של המערכת, בהתא� למפרט הטכני, יבצע את 
�התשתיות  ההתאמות הנדרשות של המערכת והציוד, הממשקי�, ההדרכות, עבודות התאו�, תכנו

והציוד, תאומי� ע� ספקי�, תיעוד ומפרטי� טכניי�, והכל כולל אחריות כמפורט בהסכ� השרות 
לספק ידוע כי במקו� המיועד להתקנת המערכת מתבצעות  והתחזוקה על כל פריטי הציוד וההתקנה.

על  עבודות קבלניות ואחרות העשויות להקשות על התקנת המערכת ו/או לעכבה, והוא מוותר בזאת
  כל טענה ו/או דרישה בעניי� זה.

לא תהא כל  לספקהמנהל יקבע, לפי שיקול דעתו הבלבדי, הא� הקמת המערכת הושלמה כנדרש ו 5.2
  טענה בקשר לקביעת המנהל כאמור.

כדי לוודא  הספקפה וכ� לבקר במשרדי -מידע בכתב ו/או בעל הספקהמנהל יהיה זכאי לדרוש מ 5.3
 הנ"ל.בתנאי� ובמועדי�  הספקעמידתו של 

 יסייע בידי המנהל ויספק לו כל מידע שיידרש על ידו באופ� מיידי.   הספק 5.4

באמצעות אנשי מקצוע מיומני�, ובמידת הצור. בעלי  הספקבוצע, על ידי תהקמתה של המערכת  5.5
הסיווג המתאי� לביצוע העבודות על פי הדי� והכל תו. נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות 

  שלו� הציבור, בטחונו ומניעת כל מטרד ו/או מפגע. הדרושי� לש� שמירה על

יפעל לקבלת כל הרשיונות ו/או ההיתרי� הדרושי� על פי החוק לש� הקמת המערכת  הספק 5.6
 והפעלתה.

בלבד תחול האחריות להשיג את האישורי�, הרשיונות וההיתרי� האמורי� מכל הרשויות  הספקעל  5.7
 כ.. המוסמכות ולבצע את כל התיאומי� הנדרשי� לש�

הציוד שיותקנו באתרי הפרוייקט, בי� א� לרכיבי  הדרושות ההגנות כל יבצע על חשבונו אתספק ה 5.8
י�, ובי� לאחריה�. ע� השלמת ההתקנה וכתנאי לקבלת תעודה לפני סיו� כלל העבודות באתריותקנו 

.� ההשלמה מהחברה, יסיר הספק את כל ההגנות שהתקי

 ותקינות איכות שלמות על שמירה תו., ציודי� השוני�עבודות התקנת ה את לבצע מתחייב הספק 5.9
 על התיקו� יבוצע, במבני� לעבודות או/ו הפיתוח לעבודות לנזק יגרו� והספק היה. במבני� התשתיות

 חוזה פי על החברה זכאית לו סעד בכל לפגוע או לגרוע מבלי, וזאת הספק של חשבונו עלהחברה,  ידי

   .הדי� פי על או/ו זה

שיפו/ וה הפיתוח עבודות במסגרת המבוצעות התשתית למערכות י�במבנ מרכיבי ציוד של חיבור כל 5.10

 . נציג המנהל באתר הפרוייקט הנחיות פי עלשל המבני� יהיו 

; 1977-בהתא� להוראות כל די�, לרבות הוראות חוק העונשי�, התשל"ז הספקבביצוע החוזה, יפעל  5.11
; 2007-התשס"חות יוצרי�; חוק זכויות יוצרי� ; פקודת זכוי1981- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

נשוא  הספקוכל חוק אחר שיש להוראותיו נגיעה לביצוע התחייבויות  1967 -חוק הפטנטי�, התשכ"ז 
 החוזה.

התקבלה הוראת די� ו/או החלטה שיש בה לשלול חוקיות השימוש במערכת בכלל ו/או באופ� המפורט  5.12
וזה, בכל שלב, בלא שתחול עליה חובה לפצות ו/או בחוזה בפרט, תהא החברה רשאית לבטל הח

  בשל ההוצאות שנגרמו לו בקשר ע� התקשרותו בחוזה.  הספקלשפות 

הספק יבצע, בעצמו ועל אחריותו, את התיאומי� הנדרשי� ע� כל הגורמי� הרלבנטי� המעורבי�  5.13
ות הקבלה, בפרויקט, לרבות מפעילי האתרי� בשרונה, לצור. ביצוע ההתאמות, ההתקנות, בדיק

 תיקוני� והדרכות.

, על חשבונו, את נציגי החברה, בכל הקשור הספקטר� הפעלתה של המערכת וזמ� סביר מראש, ידרי.  5.14
פיקוח יעיל הפעלת המערכת וכל מידע שיהיה דרוש לחברה לש� לרבות  לדרכי פעילותה של המערכת
 על ביצוע הוראות הסכ� זה. 

המערכת, בתהלי. אוטומטי,  תהפעל� לפחות, החל ממועד שני 10במש.  כל נתוני המערכת ישמרו 5.15
כאשר אחסו� הנתוני� יתאפשר ה� במסגרת המערכת וה� במסגרת העברת קבצי� לאחסו� בכל 

 מערכת אחרת עליה יורה המנהל.

  כל הוראות חוזה זה, על נספחיו, יחולו על כל חלקי המערכת. 5.16
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בד בבד ע� הודעתו, , בכתב, למנהל. הספק , יודיע על כ.ומסירתה לחברה הפרויקטמה הקמת הושל 5.17
 יעביר הספק למנהל את ספר המערכת, הכולל תיעוד המערכת כאמור במפרט הטכני.

כאמור לעיל, יערו. המנהל, ו/או מי מטעמו,  ספק) יו� ממועד קבלת הודעת ה14תו. ארבעה עשר ( 5.18
 מהמתאי מערכתה. מצא המנהל ו/או מי מטעמו את מערכת, בדיקה של ההספקבנוכחות נציג 

תעודת (לעיל ולהל�: " לדרישות החוזה, יית� המנהל למקי� תעודת השלמה ע� תו� הבדיקה
מערכת ייחשב כמועד הקובע ה"), אשר המועד המצויי� בה כמועד מסירתה התקינה של השלמה

 מהמתאי האינ האו חלק ממנ מערכת. במידה והמנהל ו/או מי מטעמו יקבע כי הלצרכי חוזה זה
 רשימת תיקוני� ו/או עבודות ההשלמה לביצוע (להל� : לספקות החוזה, ימסור המנהל לדריש

יהיה חייב לבצע את התיקוני� בהתא� לפרוטוקול התיקוני� תו.  ספק"), והפרוטוקול התיקוני�"
 תקופה סבירה שתיקבע לכ. על ידי המנהל. 

. התקופה שנקבעה על ידי את התיקוני� בהתא� לאמור בפרוטוקול התיקוני�, תו הספקלא ביצע  5.19
המנהל, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקוני� ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דר. אחרת 

�  . , על חשבו� הספקשימצא לנכו

 לוחות הזמני� להקמת המערכת .6

על פי הנחיית החברה בצו התחלת העבודה שימסר לו, בנוסח המצור� יתחיל בביצוע הפרויקט  הספק 6.1
, בכפו� לאמור בלוחות עד למועד הקובע ימשי. בביצועו בקצב הדרוש לש� השלמתוו ,"8"כנספח 

 הזמני� ובכפו� לכל ארכה שנקבעה (א� נקבעה) על פי הוראות חוזה זה. 

ימי� ממועד חתימת חוזה זה, לוח  14בהתא� להנחיות החברה, יעביר הספק לאישור המנהל, בתו.  6.2
לדרוש מהספק לשנות ו/או להתאי� את לוח הזמני�  זמני� מפורט מטעמו. המנהל יהיה רשאי

 המפורט כ. שיעמוד בדרישות החברה.

שהפרויקט יבוצע ברציפות ובקצב הדרוש  ל האמצעי� הדרושי� על מנת להבטיחינקוט את כ הספק 6.3
בהתא� ללוחות הזמני� ובתקופה הקבועה להשלמתו בהתא� לא יאוחר מהמועד הקובע, להשלמתו 

 ללוחות הזמני�. 

בר המנהל כי קצב ביצוע הפרויקט, כולו או חלקו, איטי מכדי להבטיח את השלמתו, או כל חלק ס 6.4
ינקוט ללא דיחוי את כל האמצעי� הדרושי� על מנת לספק, וזה ממנו, כאמור לעיל, הוא יודיע על כ. 

 . היה המנהל בדעה, כי האמצעי�שנקבעולהחיש את קצב ביצוע העבודות ולגרו� להשלמתו במועדי� 
אינ� מספקי�, יהא רשאי להורות לו על האמצעי� בה� עליו לנקוט,  הספקשננקטו כאמור על ידי 
ללא דיחוי בכל האמצעי� עליה� הורה המנהל. מובהר בזאת, כי כל  הספקובמקרה כאמור ינקוט 

ובי� א�  הספקמכוח האמור בסעי� זה לעיל, בי� א� ננקטו ביוזמת  הספקהאמצעי� שינקטו על ידי 
 . הספקטו על פי הוראת המנהל, לא יהוו עילה לדרישת תשלו� נוס� כלשהו מצידו של ננק

רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות  החברהלעיל, תהא  6.4 את התחייבותו כאמור בסעי� הספקלא מילא  6.5
ו/או סעד אחרי� הנתוני� לה על פי מסמכי החוזה ו/או על פי כל די�, לבצע את הפרויקט, כולו או 

צמה ו/או באמצעות כל גור� אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולהשתמש לצור. כ. בכל חלקו, בע
 � .הספקהציוד, המתקני� והחומרי�, והכל על חשבו

הספק יקי� את המערכת בהתא� לאבני הדר. המפורטות להל�, ובתו. לוח הזמני� המפורט בסעי�  6.6
 ביחס לכל אחת מאבני הדר..

  

  
  
  

לו"ז בשבועות   פעילות

תימת מיו� ח

  החוזה

  הערות

  - PDRתכנו� ראשוני: סקר תיכו� ראשוני (
Preliminary Design Review. (–  הדגמת

  המערכת.

אישור  דורש  שבועות 2+ 
לפני מעבר  המנהל

  לאב� דר. הבאה
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לו"ז בשבועות   פעילות

תימת מיו� ח

  החוזה

  הערות

  תכנו� מפורט: 

בחינת פערי�, הכנת תכנית עבודה מפורטת  .1
  לפיתוח וקסטומיזציה, לרבות ממשקי�.

ת תשתיות המערכת תאו� התכנו� להתאמ .2
והמתקני� לתשתיות המבני� ע� 

 קבלני�/יזמי�.
3.  .�  הגשת תכנית רכש מפורטת לאישור המזמי

 CDR – Critical Designהצגת התכנו� המפורט: 
Review 

נדרש אישור   שבועות 6+ 
לתכנו�  המנהל

המפורט ולתכנית 
הרכש לפני מעבר 

   אב� הדר. הבאהל

  ביצוע תוכנה:  

ת של המערכת לאפיו� המפורט ביצוע התאמוגמר  .1
 והתקנה לבדיקות קבלה תוכנה.

אצל המזמי� (בתיאו� ע� התקנת המערכת   .2
.(� המזמי

הגשת תכנית הדרכה ותכנית בדיקות   .1
  .�  לאישור המזמי

    שבועות 9+ 

  ביצוע חומרה :

  ).המנהלהזמנת רכש ציוד (מאושרת ע"י  .1

קבלת הציוד והצגת תעודת משלוח לאישור  .2
.� המזמי

  נת הציוד.התק .3
   

    שבועות 10+ 

הדרכת משתמשי� ובדיקות קבלה תוכנה + סבב של 
  תיקוני� ובדיקות חוזרות.

הערה: ג� א� עדיי� לא יהיה ציוד מותק� (כולו או 
חלקו), נת� לבצע בדיקות למכירה דר. האתר, מכירה 

  דר. קופות, ועוד

    שבועות 10+ 

קרת בדיקות קבלה על הציוד הסופי כולל כל אמצעי ב
  הכניסה+ סבב של תיקוני� ובדיקות חוזרות

    שבועות 11+ 

   שבועות 14+   סיו� הדרכת ותרגול משתמשי�
   –מערכת מוכנה לעבודה 

  ספר מערכתמסירת 
   שבועות  14+ 

 

דה שבוצעה לאישור המנהל, וימשי. לאב� וב, יציג הספק את העבתו� ביצוע כל אחת מאבני הדר. 6.7
 הל אישר את תקינות הביצוע עד לאותו השלב.הדר. הבאה רק לאחר שהמנ

 הנה תנאי יסודי בחוזה זה.שיקבעו על ידי המנהל כי עמידה קפדנית במועדי�  לספקידוע  6.8

בשל לביצוע העבודה כפי שנקבעו, במועדי�  הספקמבלי לגרוע מהאמור, מוסכ� כי היה ולא יעמוד  6.9
מאתיי� $ ( 250 -קלי� השווה ללחברה, ס. בש הספקסיבה שאיננה נובעת מכוח עליו�, ישל� 

דולר ארה"ב) בגי� כל יו� איחור בהקמת המערכת וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת וחמישי� 
 .�ימי� (במצטבר) בביצוע איזה מ�  30מובהר כי איחור של עד העומדת לחברה על פי החוזה ו/או הדי

 ואיל.. 31-החל מהיו� ההשלבי� הנ"ל, לא יביא לתשלו� הסכו� האמור, כ. שהתשלו� יחול 

יו�, או בתדירות אחרת  14נציג הספק יקיי� פגישות תכופות ע� המנהל ו/או מי מטעמו, לפחות מדי  6.10
 שתקבע על ידי המנהל, בה� ידווח הספק על התקדמות הקמת המערכת וביצוע הפרויקט.
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כל המשמעויות ואת  ,המפורט בסעי� זההספק מצהיר ומאשר בזאת, כי בח� בקפידה את לוח הזמני�  6.11
 הנובעות ממנו לגבי ביצוע הפרויקט, וכי הוא מתחייב לעמוד בו, במלואו, ובכל חלק ממנו. 

ו/או מי מטעמה, בגי� התארכות מש. ביצוע  החברהלא יהא רשאי לבסס כל תביעה כנגד  הספק 6.12
ו עיכוב . איחור ו/אבספקהפרויקט, או כל חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות שאינ� תלויות 

 הספקכלשהו בתכנו� ובביצוע הפרויקט, או כל חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא יזכו, כשלעצמ�, את 
בתמורה ו/או בתשלו� ו/או בפיצוי ו/או בהחזר הוצאות ו/או בהפסד רווח ו/או בדמי נזק אחרי� 

 כלשה�. 

 התמורה ותשלומה .7

בסכו� בה נקב זכאי לתמורה  הספקיהיה על פי חוזה זה,  הספקבתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של  7.1
לחוזה זה, ובהתא� להודעת החברה על בחירתה באתרי�  "10"בנספח כמפורט בהצעתו למכרז, 

 בתוספת מע"מ בשיעורו כדי�. וברכיבי המערכת שיותקנו, 

 התמורה לספק תשול� לשיעורי� ועל פי התקדמות ביצוע העבודה, על פי השלבי� הבאי�: 7.2

מסכו�  אחוז שלב

 התמורה

 5% מקדמה

 5% אישור התכנו� הראשוני 

 5% אישור התכנו� המפורט

 20% אישור הזמנת רכש ציוד  

 30% התקנת  המערכת והציוד באתרי המזמי� כולל תשתיות נדרשות

 25% אישור המערכת לכשירות תפעולית 

 10% מסירת תיק פרויקט וקבלת תעודת השלמה

 

וע כל אחת מאבני הדר. הנ"ל, יעביר הספק לחברה חשבונית מס כדי� לאחר קבלת אישור המנהל לביצ 7.3
לתשלו� סכו� התמורה המגיע לו בהתא� לשלב הפרויקט כאמור. החשבונית תבדק על ידי החברה 

 ימי� ממועד אישורה על ידי החברה. 60ותשול� בתנאי שוט� + 

לעיל, תשול�  5.2בסעי� הודיעה החברה על רצונה בהתקנת המערכת ג� באתרי� נוספי�, כאמור  7.4
 לעיל. 7.2התמורה בגי� האתרי� הנוספי�, או איזה מה�, בהתא� לתנאי התשלו� המפורטי� בסעי� 

 תחולת החוזה .8

חוזה זה הינו החל ממועד חתימתו ועד לתו� תקופת השירות והאחזקה כפי שתקבע בחוזה  תוקפו של 8.1
 ").תקופת החוזה(להל�: � בכתב בו יתקשרו הצדדי�, הניתנת להארכה מעת לעת בהסכמת הצדדי

זכאי לפיצוי ו/או שיפוי,  הספקלא יהיה  במועד כלשהו טר� תו� תקופת החוזה,הובא החוזה לסיו�  8.2
מכל מי� וסוג, מ� החברה ו/או מ� העירייה, בגי� כל נזק ו/או הפסד שנגרמו לו בגי� החוזה ו/או 

 הפסקתו. 

  בדק ואחזקה .9

המערכת, על חשבונו, את יחזיק  הספקלעיל,  2.1.18 י� כהגדרתה בסעבמהל. כל תקופת הבדק,  9.1
במצב תקי� ושמיש, תו. מניעת תקלות ושמירה על אמינות גבוהה ומת� שירות ללקוח ברמה הגבוהה 
ביותר האפשרית, אשר לא תפחת מ� האמור בהוראות חוזה זה ובדרישות המפרט הטכני. תנאי זה 

 יסודי בחוזה זה.הינו תנאי 

הספקת כוח אד�, אמצעי� טכניי�, רכבי�, חלקי חילו� זמיני� וכד', לש� ביצוע האחזקה השוטפת  9.2
והוא מתחייב לספק� באופ� שיאפשר  הספקוהתקינה של המערכת הינ� באחריותו הבלעדית של 

 ביצוע מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, על חשבונו.
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, שהוחלפו בעקבות תקלה, נזק ו/או גניבה, יחשבו כחליפיה� של וחלק ממנו/או כל   /ציודהמערכת 9.3
 החלקי� שנגנבו/התקלקלו ויחולו עליה� כל הוראות חוזה זה.

ימלא, במלואה ובמועדה, כל הוראה שתינת� לו על ידי המנהל בכל הקשור להפעלת המערכת  הספק 9.4
 .(בכפו� לתנאי הסכ� זה על נספחיו) ואחזקתה

גלו בפרויקט, כולו או חלקו, תו. תקופת הבדק, מגרעות ו/או קלקולי� ו/או ליקויי� נתהוו ו/או נת 9.5
ו/או נזקי� ו/או אי התאמות ו/או כל פג� אחר, מכל מי� וסוג, הנובעי� מעבודה לקויה ו/או בלתי 
מדויקת ו/או בלתי מיומנת ו/או שלא בהתא� להוראות מסמכי החוזה ו/או שלא בהתא� להוראות 

משימוש בחומרי� פגומי� ו/או לקויי� ו/או בלתי מתאימי�, ו/או מכל סיבה אחרת  המנהל ו/או
בהתא� להוראות חייב לתקנ�, על חשבונו,  הספק), יהא "הליקויי�" –להל& ( בחברהשאינה תלויה 
 ל פי שיקול דעתו הבלעדי. 24המנהל, עהסבירות של 

של המנהל, אי�  הבלעדיפי שיקול דעתו את תיקו� הליקויי� כאמור לעיל, ו/או שעל  הספקלא ביצע  9.6
רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או  החברהלבצע� במלוא� ו/או במועד�, תהיה  הספקביכולתו של 

זכות אחרי� הנתוני� לה על פי מסמכי החוזה ו/או על פי כל די�, לבצע את תיקו� הליקויי�, כול� או 
ישא בכל  הספק, באופ� שהספקחשבו�  חלק�, בי� בעצמה ובי� באמצעות מי מטעמה, והכל על

 �(שבעה עשר אחוז) לכיסוי  17%בגי� תיקו� הליקויי� כאמור, בתוספת  החברהההוצאות שנשאה בה
בכל דר. שתמצא  הספקתהא רשאית לגבות את הסכומי� האמורי� מ�  החברההוצאותיה הכלליות. 

 לנכו�, לרבות מימוש ערבויות. 

תעודת ההשלמה, ימשי. הספק לתת שירותי� למערכת, בהתא�  ע� סיו� התקנת המערכת, ומסירת 9.7
 להוראות חוזה השירות והתחזוקה.

 חברה �יחסי קבל&  .10

ועובדיו יישמעו ויצייתו לכל הוראות המנהל בכל הקשור לביצוע  הספקלמע� הסר ספק, מובהר כי  10.1
 תפקידיה� על פי חוזה זה. 

תיו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות חוזה ולפקח על שירו לספקאי� לראות בזכות החברה להורות  10.2
ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למורשיו כל זכויות של עובד החברה  לספקזה במלוא� ולא יהיו 

מעביד כתוצאה -יפעל על פי חוזה זה כקבל� עצמאי לכל דבר ועניי�, מבלי שיתקיימו יחסי עובד הספקו
 מחוזה זה. 

 הספקעובדי  .11

 מקצועי ומיומ� לקיו� כל הוראות חוזה זה.  יעסיק כוח אד� הספק 11.1

בלבד ישא בתשלומי� המגיעי� לעובדיו ו/או בקשר אליה�, על פי כל די�, לרבות שכר, מס  הספק 11.2
הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס אחר ו/או היטל ו/או מלווה וכל תשלו� סוציאלי אחר. א� תידרש 

לשל� כל סכו� כזה, מיד  הספקמתחייב  כמעביד, הספקהחברה לשל� איזה מ� תשלומי� החלי� על 
 ,ע� דרישת החברה ו/או לשפותה בגי� תשלומי� אלו ככל שבוצעו על ידה. מבלי לגרוע מ� האמור

 כאמור בחוזה זה.  לספקלחברה תהא הזכות לקזז כל סכו� שכזה מתו. התקבולי� המגיעי� 

המנהל, דרישת המנהל אינה יחלי� כל עובד הנמצא בשרותו בעובד אחר א� יידרש לכ. ע"י  הספק 11.3
 חייבת להיות מנומקת.

מטעמו מנהל פרוייקט בכיר ומנוסה, בעל ניסיו� ישיר ומוכח בביצוע עבודות מסוג נציג הספק ימנה כ 11.4
ודוגמת העבודות נשוא חוזה זה, אשר ינהל את הפרויקט מטע� הספק ויתא� את העבודות מול 

ותו בלעדית בפני החברה. כל ההודעות שימסרו ייצג א הספק"). נציג הספקנציג (להל�: " החברה
 . הספקוכל הסיכומי� שיושגו איתו, יחייבו את  הספקלנציג 

, אלא א� קיבל לכ. את אישור המנהל, מראש ובכתב. המנהל לא הספקלא יחלי� את נציג  הספק 11.5
י, רשא ה, אלא מטעמי� סבירי�. המנהל יהיהספקלהחלי� כאמור את נציג  הספקיסרב לבקשתו של 
  מתחייב לעשות כ�, ללא דיחוי.  הספק, והספקלהחלי� את נציג  לספקבכל עת, להורות 

על  הספקכדי לגרוע באופ� כלשהו מהתחייבויותיו של  הספקלהסיר ספק, אי�, ולא יהא, במינוי נציג  11.6
  פי מסמכי החוזה. 

, אשר הספקציג מוותר בזאת על כל טענה בדבר חריגה מסמכות, רשלנות, מעשה או מחדל של נ הספק 11.7
  ו/או המנהל.  החברהכלפי  הספקיש בה� כדי לגרוע מאחריותו של 
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 איסור קבלת טובות הנאה .12

ו/או עובדיו לא יהיו רשאי� לדרוש ו/או לקבל כל תשלו� ו/או טובת הנאה אחרת מלקוח ו/או  הספק 12.1
 השירותי� הניתני� ללקוח על פי חוזה זה. בקשר ע�מכל גור� אחר, 

) לצור. 1977 -לחוק העונשי�, תשל"ז 290שבו "עובדי ציבור" (כהגדרת� בסעי� ועובדיו יח הספק 12.2
 -עבירת השוחד, ויחול עליה� מכלול האיסורי� הקבועי� בפרק ט', סימ� ה' לחוק העונשי�, תשל"ז

 , בהקשר של קבלת טובת הנאה כלשהי מלקוחות בקשר לביצוע חוזה זה. 1977

או עובדיו תיחשב הפרה יסודית של  הספקוהפרתה על ידי הוראה זו הינה הוראה יסודית בחוזה,  12.3
 החוזה. 

לחברה  הספקו/או מי מעובדיו תשלו� ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, יודיע על כ.  הספקקיבל  12.4
לאלתר, ויחזיר מיד לנות� התשלו� ו/או טובת ההנאה או למי שהחברה תורה לו, את התשלו� ו/או 

 יה של טובת ההנאה, הכל כפי שתורה החברה. את טובת ההנאה, או את שוו

ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלו� ו/או טובת הנאה ולא פעלו בהתא� לקבוע  הספקנודע לחברה כי  12.5
לעיל, לא יהיה בהשבת התשלו� ו/או טובת ההנאה כדי לגרוע מזכות לחברה לנקוט בכל צעד משפטי 

 בגי� הפרת חיובו כאמור לעיל.  הספקנגד 

ייב לעג� הוראה זו בחוזה ההעסקה שבינו לבי� עובדיו ו/או בחוזי� בינו לבי� קבלני מתח הספק 12.6
 .ו/או נותני השירותי� לו הקשורי� לפרוייקט המשנה שלו

  איסור ניגוד ענייני� .13

  החברה.  ימתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד ענייני� בי� עניינו הוא לבי� עניינ הספק 13.1

מתחייב כי בכל עת, לא יכה� בהנהלתו ולא יהיה בי� בעליו, ו/או  הספקמבלי לגרוע מ� האמור לעיל,  13.2
 בי� עובדיו, בשכר או שלא בשכר, נושא משרה בחברה או אד� המכה� בתפקיד בעיריה.

כנות� השירותי� לפי חוזה זה לבי� עיסוקי�  הספקיימנע מכל ניגוד עניני� אפשרי בי� פעילות  הספק 13.3
 .הספקאחרי� של 

ו/או זה על סעיפי המשנה שלו בחוזה ההעסקה שבינו לבי& עובדיו  13ת סעי" יעג& את הוראו הספק 13.4
 . ו/או נותני השירותי� לו הקשורי� לפרוייקט בחוזי� בינו לבי� קבלני המשנה שלו

   במערכתבעלות שימוש במסמכי� וה .14

 וכל, המפרטי�, התסריטי�, התרשימי�, התוכניות ),תיעוד המערכת(למעט  מסמכי� כל על הבעלות 14.1
 הדעת שיקול לפי שימוש בה� לעשות תרשאיהחברה, אשר תהיה  של הנה, לעבודות בנוגע המסמכי�

 לתמורה מעבר נוס� תשלו� כל או פיצוי זאת עבור יקבל שבספק ומבלי כלשה� הגבלות וללא הבלעדי

  .זה חוזה להוראות בהתא� הקבועה

 ובי� כספיות לתביעות בי�, חברהה של זו הזכות בגי� ותביעה טענה כל על מראש בזאת מוותר הספק 14.2

  .שהוא סוג מכל לתביעות ובי� יוצרי� זכות של לתביעות

 מדג� או/ו המסחריי� הסודות או/ו היוצרי� זכויות בכל הבעלות לרבות – משמע זה בסעי� בעלות

  .האמורי� למסמכי� המתייחסי�, לאו או רשומי�, מוניטי� או/ו

 על הפרתו בגי� א� א�, שהיא סיבה מכל, ביטולו או החוזה קתהפס ע� או/ו העבודות ביצוע סיו� ע� 14.3
 מבלי וזאת געי� לביצוע הפרויקט אצל הספקכל המסמכי� הנ את לחברה הספק יחזיר, החברה ידי

 במסמכי� לעשות תזכאי האת החברה. מעבר למוסכ� בחוזה זה כלשהו פיצוי עבור� יקבל שהספק
 בה� שימוש לצור. אחר לגור� מסירת� לרבות, הבלעדי הדעת לשיקול בהתא� שימוש השוני�

  .החברה של אלה זכויות בגי� תביעה או טענה כל על מראש מוותר והספק

 ולא בעבודות הקשורי� אחרי� ומסמכי� תסריטי�, תרשימי�, מפות, תוכניות יעתיק לא הספק 14.4

  .ומראש בכתב החברה אישור ללא כלשהו לגור� יעביר�

של  "תוכנות מורשות"או בשמו במסגרת הסכ� זה, תיחשבנה  הספקי כל התוכנות שתסופקנה על יד 14.5
 החברהשל  הה� תורשינה לשימושבנוגע להקמת המערכת ו, כפי שה� מוגדרי� בהסכ� הספק

   בנוגע להקמת המערכת.במסגרת מת� רישיו�, ותהיינה כפופות לתנאי� המופיעי� בהסכ� 



     

37 
  

בבעלותו את כל הזכויות הקנייניות, לרבות  נותני� בזאת את הסכמת� שהספק יחזיק והחברההספק  14.6
זכויות פטנט, זכויות יוצרי�, סודות מסחריי�, סימני� מסחריי� ושאר זכויות קנייניות הנוגעות 
לתוכנה המורשית ולתיעוד הנדו�, כמו ג� לכל תיקו�, לכל תיקו� באגי� [שגיאות תכנות], לכל שיפור, 

ת שגרתיות ביחס לתוכנה המורשית או לתיעוד הנדו�, לכל עדכו� ולכל התאמה אחרת, לרבות התאמו
 בי� א� נערכו על ידי הספק ובי� א� נערכו על ידי צד שלישי. 

עביר לצד שלישי בא� תפי/ ולא תחשו�, לא תפרס�, לא תתיר ברישיו�, לא תמכור, לא תלא  החברה 14.7
ה�, בי� א� בחלק� דר. ואמצעי אחרי� את התוכנה המורשית או את התיעוד הנדו� או כל העתק של

בי� א� במלוא�, ללא הסכמתו המפורשת והכתובה מראש של הספק. למע� הסר ספק, אי� באמור 
שירותי� טכניי� ביחס לתוכנה, את  הלית� לצד שלישי המבצע עבור מהחברהבסעי� זה כדי למנוע 

צע פעולות לב החברההמידע הנדרש לש� ביצוע פעולות אלה. וזאת א. ורק באות� המקרי� ב� זכאי 
 .אלה על פי הסכ� זה

כל צד ישמור על סודיות מוחלטת, ויחשו� ויעשה שימוש א. ורק כפי שיורשה לעשות על ידי הצד  14.8
 הנחש� בכל הנוגע למידע רגיש מבחינה תחרותית או למידע בעל אופי קנייני שהצד שאינו נחש� 

יצועו של חוזה זה, וכ� מתחייב הספק מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע שהגיע לידיעתו אגב ב 14.9
  להחתי� את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור. 

  הצהרת הסודיות החתומה תהווה נספח לחוזה ההעסקה שבי� הספק לבי� עובדיו.  14.10

, בכל 1981 - לעניי� הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א הספקכמו כ� מופנת תשומת ליבו של  14.11
מתחייב לפעול כאמור בהוראות החוק בעניי� "מאגר  הספק"מאגר מידע" כהגדרתו בחוק והקשור ל

 מידע" ככל שחלות עליו.

בכ. שהתוכנה והתיעוד המורשי� כוללי� מידע קנייני לרבות סודות מסחריי�, ידע  המכיר החברה 14.12
  ל הספק.מקצועי ומידע מקצועי בעלי ער. רב השייכי� לספק וכי ה� רכושו הבלעדי והבלבדי ש

 תביעות .15

יהא אחראי בלעדי לכל נזק, מכל מי� וסוג, שייגר� לו ו/או למי מעובדיו ו/או לחברה ו/או  הספק 15.1
 ללקוחות ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהקמתה ו/או הפעלתה של המערכת. 

יפו -את החברה ו/או את עיריית תל אביב הספקמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יפצה ו/או ישפה  15.2
בגי� כל תביעה ו/או עתירה שתוגש כנגד�, הנובעת ו/או הקשורה להקמת המערכת על ידו ו/או 
להפעלתה לרבות תביעה מלקוחות ולרבות תביעה שענינה הפרת פטנט או הפרת זכות קני� רוחני 

 אחרת כלשהי. 

תוגש כנגד החברה ו/או העירייה תביעה ו/או עתירה,  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו 15.3
יהיו החברה ו/או העירייה רשאיות לעשות שימוש בחוזה זה, על כל המצור� אליו, לצור. הדיפת 

 לא תהא כל טענה ו/או התנגדות לשימוש האמור.   לספקהתביעה ו/או העתירה ו

לפי  הספקגי� נזקי� שבאחריות א� תקבל החברה תביעה או דרישה לפיצוי או לתשלו� דמי נזק ב 15.4
ותאפשר לו להתגונ� כנגד אותה תביעה  לספקחוזה זה, לרבות תובענה ייצוגית, תודיע החברה על כ. 

או דרישה. כל הסכמה מפורשת או משתמעת ע� בעל התביעה שיש בה משו� הודאה מפורשת או 
ת או אחרת, תחייב משתמעת של החברה ו/או העירייה בחבות כלשהי, בי� א� כספית, הצהרתי

 הסכמת החברה מראש ובכתב וזאת מבלי לגרוע מחובת השיפוי ו/או הפיצוי האמורה לעיל. 

לסילוק התביעה או הדרישה, תהא החברה רשאית לבוא לידי הסכ� ע� בעל  הספקא� לא יפעל  15.5
יחזיר לה את כל הסכומי� שתשל� בגי� הסכ�  הספקהתביעה או הדרישה, בתנאי� שייראו לה, ו

 ימי� ממועד קבלת דרישת תשלו� ממנה.  7אמור לעיל, תו. כ

להל� על התביעה או הדרישה, תהא  16מלהודיע לחברת הביטוח האמורה בסעי�  הספקא� ימנע  15.6
 החברה רשאית להודיע לה על כ. בעצמה. 

 ביטוחי� .16

לפני  ספקה זה ו/או על פי כל די�, מתחייב  חוזהעל פי  ספקשל הוהתחייבותו מבלי לגרוע מאחריותו  .16.1
זה על ידו ו/או מטעמו  חוזההשירותי� נשוא  ביצועתחילת זה ו/או לפני מועד  חוזההחתימה על מועד 

השירותי� נשוא  ביצועבמש. כל תקופת על חשבונו , לערו. ולקיי� )מביניה�(המוקד�  ו/או עבורו
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 בישראלול לפעמורשית כדי� הזה את הביטוחי� המפורטי� להל�, באמצעות חברת ביטוח  חוזה
" :� : ")ספקביטוחי ה(להל

   ;אחריות כלפי צד שלישי 16.1.1

   חבות מעבידי�; 16.1.2

 אחריות מקצועית. 16.1.3

זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא אישור  חוזההשירותי� נשוא  ביצועמתחייב, לפני מועד תחילת  ספקה .16.2
אישור ביטוחי (להל�: " 9 נספחכזה  חוזהבדבר עריכת הביטוחי� כנ"ל בהתא� לנוסח המצור� ל

 (בנוסחו המקורי).  כשהוא חתו� כדי� על ידי המבטח ,ממנו"), המהווה חלק בלתי נפרד ספקה

ו/או לא תגרע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכ� בזה כי  .16.2.1
 ., על נספחיועל פי חוזה זה הספקהתחייבויות מ

 הינה תנאי יסודי בחוזה זה) 9(נספח  הספקטוחי כי המצאת אישורי בי הספקמוסכ� בזה על  .16.2.2
להתחיל בביצוע העבודות ו/או הספק לא יוכל ) 9(נספח  הספקביטוחי  המצאת אישור וללא
 .השירותי� ביצוע

של הספק (היה משנה  קבלני� וקבלניאת חבות הספק כלפי בי� היתר ג�  יורחבו לכסות ספקי הטוחיב .16.3
עיריית תל  בלי לגרוע מהאמור, יורחבו הביטוחי� לשפות אתוהספק ייחשב למעביד�), ובנוס� ומ

�ו/או מנהליה �, עובדיההחברה"), העירייהיפו (להל�: "-אביב " :�") בגי� כל מעשה יחידי המבוטח(להל
 ו/או מחדל רשלני של הספק.

במש. כל  זה,  חוזה נשואהנדרשי� בקשר ע� השירותי� חזיק בתוק� את כל הביטוחי� לה ספקהעל  .16.4
אחריות מקצועית, ביטוח  את בנוס� לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,. זה בתוק� חוזהקופה בה יהיה הת

לכל פעילות אשר נעשתה על ידו  תמה תקופת ההתיישנות על פי די�בתוק� כל עוד לא להחזיק  ספקעל ה
 בקשר ע� חוזה זה על נספחיו.

מטעמו ו/או עבורו בקשר לביצוע  מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מיהספק  .16.5
. הספק ביצוע השירותי�החומרי� וכל דבר אחר שהובא ויובא לצור.  השירותי� לרבות את הציוד,

יכללו ויתור על כל זכות תחלו� (שיבוב) של (במידה וייערכו)  ספקביטוחי הרכוש של המתחייב כי כל 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  �בדיהועו �ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או כלפי  ספקמבטחי ה

 .זדו�בזכות התחלו� לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק 

לנספח אישור ביטוחי  1סעי" על פי  ספקאחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הביטוח פוליסת  .16.6
�ועובדיה �ו/או מנהליה ו/או החברההעירייה תורחב לשפות את  )9נספח ( ספקה " :�יחידי (להל

ו/או מנהליו ו/או  ספקאחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של ה על מי מה�היה ותוטל ") חהמבוט
לסעי� "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד  בכפו�עובדיו 

 .מיחידי המבוטח

 )9נספח ( הספקלנספח אישור ביטוחי  2סעי" על פי  ספקפוליסת חבות מעבידי� הנערכת על ידי ה .16.7
לעניי� קרות תאונת עבודה  ונקבעהיה  �ועובדיה �ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או תורחב לשפות את 

עובדי� מי מהל, )"מקרה ביטוח"(להל�:  תו. כדי ו/או עקב עבודת� ו/או מחלה מקצועית כלשהי
נושא בחובות  מי מה�כי  ,תו. כדי ו/או עקב עבודת�בקשר ע� חוזה זה,  הספקהמועסקי� על ידי 

 ספק.ה מהעובדי� המועסקי� על ידימעביד כלשה� כלפי מי 

 ספקלנספח אישור ביטוחי ה 3סעי" על פי  ספקאחריות מקצועית הנערכת על ידי הביטוח פוליסת  .16.8
 היה ותוטל על מי מה� �ועובדיה �ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או תורחב לשפות את  )9נספח (

במעשה ו/או מחדל רשלני של  �חובה מקצועית שמקור הפרתבשל ועית ו/או אחריות בגי� רשלנות מקצ
�עובדיה/או ו �ו/או מנהליהו/או העירייה החברה כלפי  הספקחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ הספק . 

חודשי� (ששה)  6בנוס� לאמור לעיל מוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בי� היתר, תקופת גילוי של 
 .פת הביטוחלאחר תו� תקו
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הספק  רשאיהיה ולדעת הספק יש צור. בעריכת ביטוחי� נוספי� ו/או משלימי� לביטוחי� הנ"ל,  .16.9
 כי : לערו. ולקיי� את הביטוחי� הנוספי� ו/או המשלימי� ולגרו� לכ.

מעבר למצוי� לעיל ייכלל סעי� בדבר הספק בכל ביטוח רכוש נוס� או משלי� אשר יערו.  16.9.1
�עובדיה/או ו �ו/או מנהליהו/או העירייה החברה כלפי שיבוב) (ויתור על זכות התחלו�  

לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק (שיבוב) ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� 
 . זדו�ב

בביטוחי אחריות נוספי� או משלימי� שיערו. הספק, לגרו� לכ., כי הביטוח יורחב לשפות  16.9.2
למעשי ו/או מחדלי  �בגי� אחריות �עובדיה/או ו �ו/או מנהליהו/או העירייה החברה את 

על פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו בנפרד עבור כל הספק בכפו� לסעי� אחריות צולבת 
 .אחד מיחידי המבוטח

זה  חוזהגבולות האחריות המתחייבי� מ� האמור בתנאי הביטוח ו/או למע� הסר ספק מובהר בזאת כי  .16.10
לבחו�  ספק, ועל הספקהמוטלת על ה מינימאלית, הינ� דרישה )9נספח ( ספקובאישור עריכת ביטוחי ה

מצהיר ומאשר כי  ספקגבולות האחריות בהתא�. התנאי הביטוח ואת חשיפתו לחבויות ולקבוע את 
�ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או כלפי ו/או תביעה הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה  

 .כאמור המינימאליי�גבולות האחריות אי הביטוח ו/או לתנבכל הקשור ל �ועובדיה

לשנות� לרעה בתקופת יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל� ו/או  ספקביטוחי ה .16.11
יו� מראש על כוונתו (שלושי�)  30הודעה בכתב בדואר רשו�  חברהלספק ול שלחאלא א� הביטוח, 

העירייה שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה תוק� לביטול   לא יהיהיתחייבו כי  ספקמבטחי ה לעשות זאת.
ממועד הימי� (שלושי�)  30ובטר� חלו�  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהא� לא  ו/או החברה

 .ההודעה משלוח

על פי הביטוחי� שנערכו  ספקכי מי מביטוחי ה ספק ו/או לחברהיודיע ל ספקבכל פע� שמבטחו של ה .16.12
לעיל,  16.11או משונה לרעה, כאמור בסעי�  מבוטלעומד להיות  ספקלפי נספח אישורי ביטוח ה

אישור עריכת ביטוח חדש לפני מועד  חברהלערו. את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל ספקמתחייב ה
 לעיל. או השינוי לרעה או של הביטוח הקוד�, כאמור הביטול

בו השירותי� נשוא הסכ�  מכל הוראה מהוראות הסכ� זה לעניי� הסבת ההסכ�, ובמקרה גרועל מבלי .16.13
 אשרלדאוג כי קבלני המשנה  הספק, מתחייב הספקמשנה מטע�  ספקזה או חלק מה� יבוצעו על ידי 

 הנדרשי�א� ה� את כל הביטוחי�  ויקיימו יערכו, �השירותי� או בקשר עמ במת�יועסקו על ידו 
יכללו  אלות�, וכי ביטוחי� לעיל ולהל� לרכוש� ולאחריו כמפורט )16סעי" ( זהלהסכ�  הביטוחבסעי� 

, כמפורט לעיל הספקעל זכויות התחלו� הנדרשי� בביטוחי  והויתורי� את כל התנאי�, ההרחבות
�אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה  הספק. )9נספח , לרבות בנספח אישור ביטוחי הספק (ולהל

לתנאי�  ה, לרבות בהתא�למפורט בהסכ� ז בהתא�המועסקי� על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות 
 .(אישור ביטוחי הספק) 9נספח  ולסכומי� הנדרשי� ב

בקשר  מזמי�שירותי� הניתני� למזמי� בגי� היישא באחריותו על פי די� כלפי ה הספקמובהר בזאת, כי  .16.14
הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או  הספקמשנה, ו הספקעל ידי  יינתנושירותי� אשר ע� חוזה זה, לרבות 

, למי מה�בגי� כל אובד� ו/או נזק שייגר�  �ועובדיה �ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או לפצות את 
במישרי� ו/או בעקיפי�, עקב השירותי� שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בי� א� אובד� ו/או נזק 

זה (ביטוח) ו/או בנספח אישור ביטוחי הספק  16המפורטות בסעי� כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות 
 .ובי� א� לאו ) 9נספח (

העירייה  ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינ� קודמי� לכל ביטוח הנער. על ידי  ספקביטוחי ה .16.15
בדבר שיתו� ביטוחי ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  י�מוותר ספקה יוכי מבטח החברהו/או 

 1981 –ביטוח התשמ"א ה חוזהחוק ל 59בסעי�   כאמורלרבות כל טענה או זכות  .החברההעירייה ו/או 
�.יהוכלפי מבטח החברההעירייה  ו/או כלפי  "ביטוח כפל" תטענלרבות כל ו 

16.16.  ,�מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ספקהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל
שהוא זכאי לרבות רכוש  לרכוש בבעלות הספקבגי� נזק  �ועובדיה �ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או 
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מכל  �ועובדיה �ו/או מנהליה החברההעירייה  ו/או , והוא פוטר בזאת את מחברת הביטוח י עבורופולש
אול� הפטור כאמור לא . (לרבות בגי� ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק) אחריות לנזק כאמור

� .יחול לטובת אד� שגר� למקרה הביטוח בזדו

לרבות  "ביטוחזה " 16בסעי" רמיות הביטוח בגי� הפוליסות המפורטות לשל� את פמתחייב  הספק .16.17
, וכל תשלו� אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במועד )9נספח הספק (אישור ביטוחי ב
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות , �כלשונ ותפוליסוראות הה ולקיי� את כל למלאו

ה ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסבפוליסות הביטוח, ככל שקיימות  תהבטיחות והזהירות הנכללו
 בנוס� לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, .זה חוזההשירותי� בקשר ע�  ביצועבתוק� במש. כל תקופת 

מתקיימת אחריותו על פי די� לכל בתוק� כל עוד חזיק אחריות מקצועית יביטוח  אתמתחייב הספק כי 
 על נספחיו. זה חוזהבקשר ע� ל ידו ענעשתה  אשר פעילות

16.18.  ,�ו/או  העירייה  ו/או החברהיהיה אחראי לשפות את  הספקכמו כ� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל
באופ� מלא בגי� כל נזק אשר ייגר� למי מה� עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע  �ו/או עובדיה �מנהליה
מנהליו ו/או מי ו/או  הספקעל ידי  וחהביט פוליסותמ איזותנאי מתנאי  ה ו/או אי קיו�מהפר

 .מהעובדי� המועסקי� על ידו

של בתו� לב ו/או אי קיו� ה הפריקבע בפוליסות כי  בנוס� לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .16.19
ו/או  החברההעירייה  ו/או בזכויות  יפגעולא , ספקהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מתנאי 

 .פי ביטוחי� אלו על �ועובדיה �מנהליה

לחזור ולהפקיד את  ספקה, מתחייב ספקביטוחי התקופת ימי� ממועד תו� (שבעה)  7 -לא יאוחר מ  .16.20
 ספקבגי� הארכת תוקפ� לתקופה נוספת, ה, לעיל 16.2כאמור בסעי�  )9נספח (אישור עריכת הביטוח 

וכל , מדי תקופת ביטוח במועדי� הנקובי�, )9נספח (ספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה
 על נספחיו.זה  חוזהלהינו מחויב בעריכת הביטוחי� בהתא� עוד 

 י�ומקד תנאי מתלה והינ ," כאמור)9נספח (ספק י המצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח ספקה .16.21
תחילת  ספקהלמנוע מ�  תוזכאי הנתהי ו/או החברהוהעירייה  השירותי� ו/או המש. ביצועלתחילת 

 כנדרש. המוסכ�מועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישור השירותי� המש. ביצועו/או 

ו/או אי בבדיקת� אי המצאת� , המצאת� ו/או ספקמוסכ� בזה במפורש כי אי� בעריכת ביטוחי ה .16.22
העירייה  ו/או בשינויי�, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או  החברההעירייה  ו/או על ידי בדיקת� 
ו/או לגרוע ו/או להוות אישור בדבר התאמת� למוסכ� ו/או כדי לצמצ�  �על מי מטעמ או החברה

או כדי , או על פי כל די�ו/זה  חוזהעל פי  ספקה שלו/או מהתחייבויותיו אחריותו בצורה כלשהי מ
�החברה ו/או על מי מהבאי� מטעמהעירייה ו/או להטיל אחריות כלשהי על . 

 ספקלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הא. לא חייבי�) ( �רשאיהעירייה  ו/או החברה  .16.23
על פי מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ� להתחייבויותיו  ספקכאמור לעיל וה

 זה (ביטוח). 16סעי� 

�ביחס לאישורי הביטוח וזכות החברה ו/או העירייה מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  ספקה .16.24 
�מי מטעמ עליה� ו/או על כמפורט לעיל, אינה מטילה  נ�ולהורות על תיקו אשורי הביטוחאת  לבדוק 

אמור, טיב�, היקפ�, ותוקפ�, או לגבי היעדר�, ככל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח 
 ו/או על פי כל די�. זה חוזהעל פי  ספקהואי� בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

לו היא זכאית כל סכו�  לעכב תרשאי היהת החברהומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכ� בזה כי בנוס�  .16.25
בקשר ע� ההתקשרות נשוא חוזה זה  ספקהדת לזכות מוהעביטוח) מהתמורה זה ( 16על פי תנאי סעי� 

 ) ימי� מראש. שבעה( 7ובתנאי שהודיעה על כ. לספק, בכתב, 

לי הביטוח במלוא� ויישוב התביעה בהתא� למוסכ� על ידי מוסכ� בזה על החברה כי ע� תשלו� תגמו .16.26
לעיל) בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ו/או  16.25החברה, יושב לספק הסכו� המעוכב (כאמור בס"ק 

 לעירייה (בא� נגרמו) בקשר ע� התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.
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בדבר  חוזהכוח� של הוראות הע מואינה באה לגר ר בזאת, כי כל הוראה בסעי� זה בקשר לביטוחמובה .16.27
 .זה ו/או על פי הדי� חוזהלנזקי� בא� יגרמו כאמור בסעיפי� אחרי� ב ספקאחריותו הבלעדית של ה

 ., והפרת� מהווה הפרה יסודית של החוזההחוזהזה (ביטוח) הנ� מעיקרי  16ובהר, כי הוראות סעי� מ .16.28

  

 ערבות ביצוע וערבות בדק .17

בד בבד ע� המצאת חוזה זה חתו� לחברה,  הספקחוזה זה ימציא על פי  הספקלהבטחת קיו� חיובי  17.1
, צמודה למדד, , לפירעו� על פי דרישת החברהבלתי מותניתאוטונומית, ערבות בנקאית על ידי הספק, 

מהצעת הספק במכרז להקמת המערכת במלואה (להל�:  10%-על סכו� בשקלי� חדשי� השווה ל
 "). ערבות הביצוע"

 לחוזה זה. " 1"כנספח בישראל ובנוסח המופיע הערבות תהיה מבנק  17.2

החברה תהא רשאית לדרוש להארי. את תוק� הערבות ו/או לחלט את הערבות, כולה או חלקה,  17.3
לכיסוי כל הוצאה ו/או נזק ו/או פיצוי הנובעי� מהפרת חוזה זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

כל ההוצאות  שה� כנגד החברה בשל כ..תהיינה טענות, מענות ו/או תביעות כל לספקומבלי ש
הקשורות במת� ערבות הביצוע, בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה לפי העניי�, יחולו 

  וישולמו על ידו.  הספקעל 

על פי  הספקכל תשלו� ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לה מ הספקתהא זכאית לגבות מהחברה  17.4
,�כדי למנוע מהחברה מימוש הערבות לא יהיה בעל ידי מימוש ערבות הביצוע.  החוזה ו/או על פי כל די

  .בגי� מלוא נזקיה במידה שאלה עולי� על הסכו� שחולט הספקלתבוע את 

 מקיו� מלוא התחייבותיו על פי החוזה.  הספקלמע� הסר ספק, אי� בחילוט הערבות כדי לשחרר את  17.5

ישלי� את סכו� הערבות לסכו� המקורי  הספקברה וכל סכו� שיחולט ייהפ. לקניינה הגמור של הח 17.6
 להבטחת המש. עבודתו לפי החוזה ומבלי שיהא בכ. כדי לחייב את החברה להמשי. ולהתקשר עמו. 

המועד הקובע, ובכפו� למסירת תעודת השלמה לספק, ולכ. שנחת� חוזה השירות יו� לאחר  90 17.7
,� תשיב החברה את ערבות הביצוע לספק. והתחזוקה, ונמסרה לחברה ערבות הבדק, כהגדרתה להל

, במלוא� ובמועד�, השירות והתחזוקהעל פי הוראות חוזה  הספקלהבטחת מילוי כל התחייבויות  17.8
בלתי אוטונומית, ערבות בנקאית לחברה, לא יאוחר מהמועד הקובע,  הספקבתקופת הבדק, ימציא 

מהצעת הספק במכרז  5%-וה לבסכו� השו, צמודה למדד, , לפירעו� על פי דרישת החברהמותנית
" :� "). הבדקערבות להקמת המערכת במלואה (להל

לחוזה  7לחוזה זה, ובסכו� המצוי� בסעי� " 2"כנספח בנוסח המופיע , הערבות תהיה מבנק בישראל 17.9
 )3השירות והתחזוקה (נספח ו'

יצרני רכיבי תקופת האחריות הארוכה ביותר המוענקת על ידי מי עד לתו�  ערבות הבדק תהיה בתוק� 17.10
 הקובע.מועד המ) חודשי� 36החומרה במערכת, ולכל הפחות עד לתו� שלושי� וששה (

לעיל, בשינויי�  17.1-17.6 על ערבות הבדק יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיפי� בכפו� לאמור, 17.11
 המחויבי�. 

 הפרת חוזה .18

לקיצו, בהודעה בכתב אחד או יותר מסעיפי� אלה, תהיה החברה רשאית להביא חוזה זה  הספקהפר  18.1
להפסיק הפעלתה של  הספקימי� מראש, ובתו� התקופה תהיה החברה רשאית לדרוש מ 7של 

 המערכת . 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד לו זכאית החברה על פי חוזה זה או על פי כל די�, תהא  18.2
$ לכל יו�  250 -השווה לס. בשקלי�  -החברה זכאית לפיצוי מוסכ� בגי� אי הקמת המערכת במועד 

  איחור.

מוצהר כי סכו� הפיצוי המוסכ� משק� פיצוי נאות, כפי שמוער. ע"י הצדדי�, על הנזקי� הצפויי�  18.3
  לחברה בגי� הפרת הסכ� זה וכי המפעיל יהא מנוע מלטעו� בכל הלי. להפחתתו. 
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ל, תהיה החברה מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לחברה, במקרה של הפרה יסודית כאמור לעי 18.4
בכל שלב ו/או מצב בו היא נמצאת,  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתפוס את המערכת

 , בי� בעצמה ובי� באמצעות אחרי�. הספקתחת  ולהקימה

סמו. לאחר תפיסת המערכת וסילוק יד הספק מהחוזה, יקבע המנהל את הסכומי� אשר מגיעי�  18.5
חוזה זה ובהתא� לדו"חות שימציא לו הספק. לא הומצאו לספק, עד למועד האמור, על פי הוראות 

הדו"חות כנדרש, יקבע המנהל את הסכומי� המגיעי� לספק על פי שיקול דעתו. סכומי� אלו, ניתני� 
 לקיזוז כנגד דמי הנזק, הוצאות ופיצויי� שנגרמו לחברה בשל ההפרה. 

רה תו. פרק זמ� סביר שנקבע ע"י תנאי מתנאי החוזה, שאינו תנאי מהותי, ולא תיק� ההפ הספקהפר  18.6
 החברה, בהודעה בכתב, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה ויחולו ההוראות האמורות לעיל. 

הוראה מהוראות חוזה זה, תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת לפי  הספקלא קיי�  18.7
שיקול דעתה הבלעדי, מבלי הדי� או לפי חוזה זה, לחלט את סכו� הערבות, כולו או חלקו, לפי 

יוכל להתנגד לכ. ומבלי שתהיה לו זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשה� בקשר  הספקש
 לכ.. 

צווי מניעה, צווי עשה וצווי ביניי�,  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה זכאית לקבל נגד  18.8
 במעמד צד אחד בלבד ומבלי להפקיד ערבות כלשהי. 

על פי הדי�,  יפו-לעיריית תל אביבלעיל כדי לגרוע מכל תרופה אחרת, העומדת לחברה ו/או  אי� באמור 18.9
 . הספקבכל מקרה של הפרה מצד 

כאילו הפר את החוזה הפרה יסודית ויחול  הספקבקרות אחד או יותר מהמקרי� הבאי�, ייחשב  18.10
 האמור לעיל: 

18.10.1  � ימי� ממועד הטלתו; 15. והעיקול לא הוסר בתו הבנק של הספקהוטל עיקול על חשבו

יו� או כשמונה לו מפרק ו/או כונס  30בקשה לפרוק אשר לא בוטלה תו.  הספקהוגשה נגד  18.10.2
  נכסי� על נכסיו;

 הספקהסתלק מביצוע החוזה או נראה לחברה, בהתא� לשיקול דעתה, כי בכוונת  הספק 18.10.3
 להסתלק מביצוע החוזה;

או ניסה לעשות פעולה שיש בה  עשה הספקכשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, ש 18.10.4
הונאה של החברה, או שהציע ו/או קיבל מגור� כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה 

 כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרו. בביצועו. 

מ� הזמ� בו היא  5% -כאשר קיימות תקלות המשביתות, באופ� קבוע, את המערכת  בכ 18.10.5
 ות אליה. מ� הפניות הנעש 5% - אמורה לפעול או ב

ושול� ע"י החברה, יוחזר לחברה מאת  הספקכל סכו�, שחובת תשלומו על פי חוזה זה חלה על  18.11
, כשהוא צמוד למדד, ממועד תשלומו ע"י החברה ועד למועד ההחזר, בתוספת ריבית שנתית הספק

 כמקובל בבנק הפועלי� לגבי משיכות חריגות מחשבונות חח"ד.

לקזז סכו� זה מכל סכו� שהעירייה  יפו- עיריית תל אביבברה ו/או אי� באמור לעיל לגרוע מזכות הח 18.12
ו/או לנכות סכו� זה מתו. הערבות לביצוע, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה  לספקחייבת 

  ו/או העירייה. 

 המחאת זכויות .19

אסור לו להמחות את זכויותיו על פי חוזה זה לאחר, בי� באופ� זמני ובי� באופ� קבוע וכ�  לספקאסור  19.1
להסב את החוזה ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה לאחר, אלא א� קיבל את הסכמת החברה, 

  מראש ובכתב, ובהתא� לתנאי� שתקבע החברה. 

אלא בכפו�  הספקאסורה כל העברת מניות ו/או הקצאת מניות ו/או שינוי בזכויות המניות אצל  19.2
. שיקול דעתה של החברה יהיה בלעדי ומוחלט לקבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב

 ולא תהיה עליה חובה לנמק החלטתה. 

החברה רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה, על פי חוזה זה, בשלמות ו/או חלקית, לרבות זכויות  19.3
נילוות, לצד שלישי כלשהו, על פי בחירתה, ובלבד שבמקרה של הסבת חובות קיבל עליו הנמחה את 

 מסכי� להסבת זכויות ו/או חבויות כאמור.  הספקהחברה.  כל התחייבויות
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 שינוי, ארכה, ויתור .20

 שו� ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בחוזה זה לא יהיו בני תוק�, אלא א� יעשו בכתב.  20.1

שו� איחור בשימוש בזכויותיה של החברה לא ייחשב כויתור והיא תהיה רשאית להשתמש  20.2
 ל אחת מה� לחוד, ה� לפי חוזה זה וה� לפי הדי�, בכל עת שתמצא לנכו�. בזכויותיה, כול� או בכ

 הוצאות .21

ישא בכל הוצאות הכרוכות בביצוע החוזה ו/או הנובעות ממנו, לרבות  הספקלמע� הסר ספק מובהר בזאת כי 
 הוצאות משרדיות, תפעוליות ואחרות והכל על חשבונו בלבד. 

  שיפוי .22

עיריית תל ו/או  החברהבאופ� מלא ומיד ע� קבלת דרישה בכתב, את מתחייב לשפות ו/או לפצות,  הספק
, בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, א� �ו/או שלוחיה �את עובדיהיפו ו/או -אביב

�ו/או שלוחיה �ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אד�, בלי יוצא מ� הכלל, נגדה ו/או נגד כל מי מעובדיה �כל , בגי
הדי�, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות    על פי חוזה זה ו/או על פי הספקמעשה ו/או מחדל לו אחראי 

, במלוא� ו/או בכל סכו� אשר ייפסק �ו/או שלוחיה �עובדיה יפו ו/או-עיריית תל אביבו/או  חברהשייגרמו ל
 הספקבקשר לנזקי�, אשר  �שלוחיה ו/או �עובדיה יפו ו/או-עיריית תל אביבו/או  החברהבפסק די� לחובת 

, על המקרי� שהספק יקבל הודעה, בהקד� האפשריאחראי לה� על פי חוזה זה ו/או על פי הדי� ובתנאי, 
  הזדמנות להתגונ� כנגד תביעה כאמור.ותנת� לו המנויי� מעלה, 

 קיזוז ועכבו& .23

לרבות הפרשי הצמדה  תהא זכאית לקזז ו/או לעכב ו/או לגבות כל סכו�, החברהמוסכ� בזאת, כי  23.1
, בי� על פי מסמכי החוזה, בי� על פי כל חוזה אחר הספקוריבית על הסכו� האמור, המגיע לה מאת 

 �חוזה , בי� על פי חברהמאת ה לספקובי� על פי כל די�, וזאת מכל סכו� שיגיע  הספקשנער. בינה לבי
 �  . הספקלבי�  בי� החברהעל פי כל חוזה אחר שנער. זה ובי

, לא יהיו רשאי� לקזז ו/או  , ו/או מי מטעמוהספקוסכ� בזאת, כי על א� האמור בכל די�, עוד מ 23.2
, בי� על פי מסמכי החוזה, בי� על פי כל לחברהלנכות ו/או לעכב סכומי� כלשה� אשר יגיעו ממי מה� 

 �י, ובי� על פי כל די�, ולא תהא למי מה� זכות עכבו� כלשה הספקלבי�  החברהחוזה אחר שנער. בי
 ו/או מי מטעמה.  החברהומכל סיבה שהיא, כלפי 

 סמכות שיפוט והדי& החל .24

מוסכ� בזאת, כי הסמכות הבלעדית לדו� בכל סכסו. ו/או חילוקי דעות בקשר ע� חוזה זה, לרבות  24.1
יפו בלבד, לפי סמכות� -בקשר ע� תוקפו, פרשנותו, ביצועו והפרתו, תהא לבתי המשפט בתל אביב

 העניינית. 

  על חוזה זה ביצועו ופרשנותו הוא הדי� בישראל, ללא כללי ברירת הדי� שלו.  הדי� החל 24.2

  
  
  
  
  
 

 הודעות .25

25.1  :� כתובות הצדדי� לעניי� מת� הודעות הינ�, כדלקמ

  יפו-, תל אביב6אחוזות החו� בע"מ, גרשו� ש"/   - החברה 25.1.1

  ;03-7610333מס' פקסימיליה: 

    ________________________________________    - הספק 25.1.2

  מס' פקסימיליה: ____________;

הודעות על פי חוזה זה תימסרנה ביד, או תשלחנה בדואר רשו� ע� אישור מסירה, או תשוגרנה  25.2
 בפקסימיליה. 
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בעת מסירתה; א�  –כל הודעה שתשלח מצד למשנהו, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: א� נמסרה ביד  25.3
בעי� ושתיי�) שעות מעת מסירתה במשרד (ש 72כעבור  –נשלחה בדואר רשו� ע� אישור מסירה 
 ביו� העבודה שלאחר יו� משלוחה.  –דואר בישראל; א� נשלחה בפקסימיליה 

  
  

  ולראיה באו הצדדי� על החתו�:
  
  

  
                            
  הספק                 החברה      

  
  
  

  אישור
  

על ידי ה"ה  אני הח"מ, _______ עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביו� _______, נחת� החוזה דלעיל בפני
________________ (נושא/ת ת. ז. מס'  -______________ (נושא/ת ת. ז. מס' _____________) ו

, וכי הספק______________), אשר הינ� מורשי החתימה והמוסמכי� כדי� לחתו� על החוזה דלעיל בש� 
קיבל את כל ההחלטות  הספקר, כי לכל דבר ועניי� בקשר ע� החוזה דלעיל. כ� הנני לאש הספקחתימת� מחייבת את 

הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל די�, על מנת להסמיכו להתקשר בחוזה דלעיל ולבצעו בהתא� 
  להוראותיו. 

  
                  _____________________  
  , עו"ד                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1נספח ו' – 03/2013חוזה 
  

 ____תארי1                   לכבוד
  ת החו" בע"מאחוזו

  6גרשו& ש2 
  תל אביב
  ג. א. נ. ,

  
  הנדו&: כתב ערבות מס' ____________
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2 הננו ערבי� בזאת כלפיכ� באופ� בלתי חוזר, לסילוק כל סכו� עד לס. של ________  .1
(______________) כולל מע"מ (להל�: "סכו� הערבות"), המגיע או עשוי להגיע לכ� מאת 

בי� הנערב לבי� אחוזות החו�  03/2013�: "הנערב") בקשר ע� חוזה מספר __________________ (להל
  בע"מ. 

) ימי עסקי� ממועד קבלת דרישתכ�, את סכו� הערבות בצירו� הפרשי 3אנו נשל� לכ�, תו. שלושה ( .2
להל� וזאת, מבלי שיהיה עליכ� לבסס את דרישתכ� או לדרוש תחילה את  3הצמדה למדד כמפורט בסעי� 

� האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכו� הכולל שנשל� על פי ערבות זו, לא יעלה על סכו� סילוק הסכו
  להל�.  3הערבות בצירו� הפרשי ההצמדה למדד הנקובי� בסעי� 

  בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירי� לצרכ�, המתפרס� בכל חודש, על ידי הלשכה   - "מדד המחירי� לצרכ&"
יבוא במקומה, או כל מדד אחר המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גו� אחר ש

  שיתפרס� במקומו. 
בגי�  2013שנת  אפריללחודש  15מדד המחירי� לצרכ� אשר פורס� ביו�   - "מדד הבסיס"

  . 2013שנת  מר/חודש 
מדד המחירי� לצרכ� אשר יתפרס� לאחרונה לפני מועד תשלו� סכו�   - "המדד החדש"

  הערבות. 

מועד תשלו� סכו� הערבות, כי המדד החדש שונה ממדד  א� יתברר, לפני  - "הפרשי הצמדה למדד"
הבסיס, ישול� סכו� הערבות כשהוא מוגדל או מוקט� בהתא� לעליית או 

  ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

  ערבות זו תישאר בתוקפה מתארי. כתב ערבות זה עד לתארי. _________ ועד בכלל.  .4

ו מתחייבי� לפעול על פיה ולא נהיה זכאי� לבטלה בדר. כל ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנ .5
 שהיא. 

כל דרישה לתשלו� מכוח ערבות זו, צריכה להישלח בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .6
 ._______________________________________  

  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .7

  
  בכבוד רב,
                          

        בנק: 
  

____________סני":
  
  
  
  
  
  
  
  

  2נספח ו' – 03/2013חוזה 
  
  

 _________תארי1                   לכבוד
  אחוזות החו" בע"מ

  6גרשו& ש2 
  תל אביב
  ג. א. נ. ,

  
  הנדו&: כתב ערבות מס' ____________
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2 הננו ערבי� בזאת כלפיכ� באופ� בלתי חוזר, לסילוק כל סכו� עד לס. של ________  .1
___________) כולל מע"מ (להל�: "סכו� הערבות"), המגיע או עשוי להגיע לכ� מאת (___

בי� הנערב לבי� אחוזות החו�  03/2013__________________ (להל�: "הנערב") בקשר ע� חוזה מספר 
  בע"מ. 

) ימי עסקי� ממועד קבלת דרישתכ�, את סכו� הערבות בצירו� הפרשי 3אנו נשל� לכ�, תו. שלושה ( .2
להל� וזאת, מבלי שיהיה עליכ� לבסס את דרישתכ� או לדרוש תחילה את  3צמדה למדד כמפורט בסעי� ה

סילוק הסכו� האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכו� הכולל שנשל� על פי ערבות זו, לא יעלה על סכו� 
  להל�.  3הערבות בצירו� הפרשי ההצמדה למדד הנקובי� בסעי� 

  בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירי� לצרכ�, המתפרס� בכל חודש, על ידי הלשכה   - &""מדד המחירי� לצרכ
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גו� אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 

  שיתפרס� במקומו. 
בגי�  2013שנת  אפריללחודש  15מדד המחירי� לצרכ� אשר פורס� ביו�   - "מדד הבסיס"

  . 2013שנת  מר/חודש 
מחירי� לצרכ� אשר יתפרס� לאחרונה לפני מועד תשלו� סכו� מדד ה  - "המדד החדש"

  הערבות. 

א� יתברר, לפני מועד תשלו� סכו� הערבות, כי המדד החדש שונה ממדד   - "הפרשי הצמדה למדד"
הבסיס, ישול� סכו� הערבות כשהוא מוגדל או מוקט� בהתא� לעליית או 

  ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

  בתוקפה מתארי. כתב ערבות זה עד לתארי. _________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר  .4

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבי� לפעול על פיה ולא נהיה זכאי� לבטלה בדר. כל  .5
 שהיא. 

כל דרישה לתשלו� מכוח ערבות זו, צריכה להישלח בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .6
______________________ ._________________  

  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .7

  
  

  בכבוד רב,
  
        נק: ב
  

  ______________סני":
  
  

  
  
  

  3נספח ו' – 03/2013חוזה 
  

   חוזה שירות ותחזוקה
  

  _____ בשנת   ______חודש ל_____שנער1 ונחת� ביו� 
  

  

  אחוזות החו� בע"מ  בי�                               חברת

       �  , תל אביב 6מרח' גרשו
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       �  מצד אחד          )החברה"" –(להל
  

 �      לבי

  _____________________ ח.פ. ________      
  מ _________________________      
       �  מצד שני          "הספק") –(להל

      

  
קמה, הטמעה ותחזוקה של ה�, תכנול) "המכרז"(להל�:  03/ 2013והצעת הספק זכתה במכרז   והואיל:

והכל  ואתרי הביקור במתח� שרונה מרכז המבקרי�מערכת לניהול, תזמו� ומכירת כרטיסי� עבור 

 03/2013מס' חוזה כמפורט במסמכי המכרז אותו פרסמה החברה ולאחריה נחת� בי� הצדדי� 

 :�   );"החוזה"(להל

שירות, תמיכה, אחזקה ותיקוני�, במש. מת� ספק כלפי החברה להובמסגרת החוזה התחייב   : והואיל

 :�  ;כמו ג� לאחר תקופת הבדק ,)בהתאמה "תקופת הבדק"-ו"השירות" תקופת הבדק (להל

, לרבות הידע למערכת המפורטת בחוזהספק מצהיר כי בידיו האמצעי� הדרושי� למת� שירות הו  :  והואיל

  וכוח האד� המקצועי;

ת בהתא� להוראות ואת תנאי האחריות, ותנאי השרות למערכ וברצו� הצדדי� להסדיר ולפרט  :  והואיל

  הסכ� זה;

 :�  לפיכ. הוצהר, הותנה והוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ

 מבוא פרשנות והגדרות .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1.1

  פרשנות מונחי� בהסכ� זה תהיה כאמור בסכ� אלא א� יאמר אחרת.  .1.2

  תהא המשמעות שיוחסה לה� בחוזה, ובנוס�:למונחי� המופיעי� בהסכ� זה  .1.3
באופ� קולקטיבי, תוכנה ותיעוד מורשי� כהגדרת� בחוזה, לרבות כל שיפור ו/או התאמה  �"תוכנה"

  ו/או שינוי ו/או עדכו� שיבוצעו על ידי הספק ו/או בשמו, וכ� גל גרסה נוספת ו/או מעודכנת לתוכנה.
המערכת, לרבות א. מבלי למעט: סבסבות,  המוצרי� שהספק מתקי� לצור. הפעלת �"חומרה"
  קוד, אינטרקו�, מצלמות, שרת וכו'.-קוראי בר
מהדורה מעודכנת של התוכנה שתצויי� על ידי הספרות בצדה השמאלי של הנקודה  �"גרסה"

  העשרונית במספר המזהה של התוכנה.
וג שהוא. עדכו� הוצאת גרסה חדשה לתוכנה הכוללת תיקוני טעות או התאמות מכל ס  �"עדכו&" 

  יצויי� באמצעות ספרות המופיעות בצדה הימני של הנקודה העשרונית במספר הגרסה של התוכנה.

 תקופת ההסכ� .2

, ויישאר בתוקפו קבלת תעודת ההשלמה למערכתהסכ� זה יכנס לתוק� החל מיו�  .2.1
 ").תקופת הבדקחודשי� (להל�: " 24למש. לפחות 



     

48 
  

חודשי� כל  12ות נוספות רצופות, בנות פיואר. הסכ� זה לתקו תקופת הבדקבסיו�  .2.2
יו� לפני תו� התקופה  30לספק, בכתב, לפחות חברה ה הלמעט א� הודיעאחת, וזאת 

או כל תקופה מוארכת של ההסכ� לפי העניי�, על רצונו לסיי� את ההסכ�. במהל. 
יחולו כל הוראות ההסכ�, אלא א� יוסכ� אחרת  , או כל אחת מה�,תוהנוספ ותהתקופ

  ב בי� הצדדי�.בכת

מבלי לגרוע מהאמור, הסכ� זה יגיע לכדי סיו� באופ� מיידי, במועד סיומו של החוזה,  .2.3
מכל סיבה שהיא, או בעקבות הפרה יסודית של מי מהצדדי� את הוראות הסכ� זה, 

 ימי� מהמועד בו הועברה לצד המפר הודעה על ההפרה. 30אשר לא תוקנה בתו. 

 מטרת ההסכ� .3

ומתחייב לבצע את עבודות השירות  ומקבל על עצמהספק וספק ל בזאת תמוסר החברה .3.1
והכל על מנת שהמערכת תעבוד ללא , להל� 4כת, כהגדרת� בסעי� והתחזוקה למער

 .הפסקה ועל הצד הטוב ביותר

 ווהתחייבויותיהספק הצהרות  .4

והיכולת למת� השרות למערכת  ,ספק מצהיר בזאת כי יש לו את הידע, המומחיותה .4.1
יצרני רכיבי המערכת, וידאג כי ימשי. להיות בעל כישורי� אלה אות בהתא� להור

  במש. כל תקופת ההתקשרות.

), למת� תמיכה טלפונית ושירותי Help Desk( שירות מוקד מפעיל הוא כי מצהיר הספק .4.2
 תמיכה מרחוק במשתמשי המערכת. 

 (ישירות או באמצעות קבל� משנה), הציודספק השרות מצהיר בזאת כי ברשותו  .4.3
יצרני הרכיבי� לפי דרישות  רכיבי הפרויקט (חומרה),לאחזקת והמכשירי� המתאימי� 

 .הכלולי� בפרויקט

  ההסכ�, יפעל הספק ויעניק את שירותי התמיכה והתחזוקה הבאי�:במהל. 

 כנדרש על פי החוזה על נספחיו. תפעל  שזויקונ� של פגמי� יסודיי� בתוכנה באופ� ת .4.4
מרה וביצוע אחזקה מונעת למוצרי� השוני� כנדרש על פי תיקוני� בתקלות במוצרי החו .4.5

 הוראות היצרני�.
 בתוכנה או מתקלות במוצרי החומרה. בעיות הנובעות מ"באגי�" �פתרו .4.6
אספקת  כל החלקי� והחומרי� הדרושי� לביצוע העבודות לרבות שדרוג המערכת ככל  .4.7

 שיידרש על מנת לעמוד בהתחייבות הספק כמפורט בחוזה.
אי לדאוג לתפקודה המלא והתקי� של המערכת על מרכיביה השוני� כפי הספק אחר .4.8

   שהתקבלה ביו� המסירה ואושרה ע"י החברה.
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  זמני� ובמועדי� המפורטי� להל�:ב ),help desk( יספק תמיכה טכנית טלפונית הספק .4.9

; לגבי מכירת כרטיסי� 21:00 -  08:00בי� השעות  'ה- 'מי� אלגבי המערכת: י

  (למעט יו� הכיפורי�);  24*7ט או עמדות מכירה: באמצעות אינטרנ
שעות  4תו. יטפל בקריאה בהספק  ,במקרה של תקלה המשביתה את כלל המערכת

"ל) מקבלת הנשעות (בימי העבודה  24פתרו� זמני או קבוע תו. יעניק מקבלתה, ו
  הקריאה.

 48תו. יתק� הספק את התקלה בבמקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל המערכת, 
תו. שבוע יתק� אותה באופ� קבוע ב"ל) והנשעות מקבלת הקריאה (בימי העבודה 

 מקבלת הקריאה.
 ע� סיו� הטיפול בתקלה הספק ידווח למזמי� על מהות התקלה ואופ� הטיפול בה.

בכל  המזמי�ינקוט בכל מאמ/ להיענות בהקד� האפשרי והראוי לבקשותיו של  הספק .4.10
 . המזמי�עבודתו של הנוגע לשירותי� הניתני� בשטחי 

, ככל שיהיו, ללא תשלו� תמורה נוספת יספק עדכוני� חדשי� לתוכנה המורשית הספק .4.11
 בגינ�.

ו/או טיפול ביצוע עדכו� גרסה הספק מתחייב לעדכו� גרסה ראשית לפחות פע� בשנה.  .4.12
 20:00ויבוצע לאחר השעה  לא יפגע בתפעול השוט� של המערכתבאחד המרכיבי�, 

  � החברה.בערב ובתיאו� ע

  , או כל התקנה חדשה של ציוד.  הספק יספק תיעוד מעודכ� עבור כל גרסה

במידה ועדכו� גרסת תוכנה תחייב הסבת נתוני� או כל הסבה אחרת, לא תיגבה תמורה  .4.13
 נוספת בגי� ההסבה.

מודגש כי הספק יהיה חייב במסגרת עבודתו ועל חשבונו לספק את כל הציוד, החלקי�  .4.14
  לביצוע העבודות הנ"ל.  והחומרי� הנדרשי�

כל הציוד, החלקי� והחומרי� יהיו מקוריי� של היצר� ממנו נרכש המוצר, ושירותי 
.� הספק בקשר למוצר יבוצעו על פי הוראות היצר

  תקופת הבדק .5

, על חשבונו, 4במהל. תקופת הבדק, יעניק הספק את השירותי� המפורטי� בסעי�  .5.1
גינ�. מובהר כי השירותי� בתקופת הבדק ומבלי שיהיה זכאי לקבלת תמורה נוספת ב

 ובתקופות ההסכ� שלאחריה, יהיו זהי� ובאותה רמת איכות, ויכללו בי� היתר:
שירות תמיכה ואחזקה שיכלולו תיקו� תקלות וביצוע עבודות אחזקה מונעת  .5.1.1

פני שאר משימות - למרכיבי החומרה. עבודות תיקו� תקלות תהיה בעדיפות על
 הספק.

 ירות זהה לנורמת השירות הרגילה אצל הספק.עמידה בנורמת ש .5.1.2
5.1.3. .� אחזקה מונעת לציוד במידה ונדרש על פי הוראות יצר
5.1.4.  ,�בכל מקרה של החלפת חלק או תיקו� במערכת המצרי. את עדכו� תיק המתק

הספק יעשה זאת ויעביר תיק מתק� מעודכ� לחברה, בדר. שתקבע על ידי 
 המנהל.
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חודש, מש.  24- פת אחריות גבוהה יותר מרכיבי מערכת שהיצר� נות� עליה� תקו .5.1.5
תקופת הבדק של הספק יהיה זהה למש. תקופת האחריות של היצר�. למשל: 

 תקופת האחריות על שרת, במידה ויותק�, היא שלוש שני�.
 התמורה ותשלומה .6

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק כמפורט בחוזה זה, במלוא� ובמועד�, יהא זכאי הספק  .6.1
 –להל& ורט להל�, אשר ישול� לו בהתא� ובכפיפות לתנאי� ולהוראות המפורטי� להל� (לשכר המפ

). חישוב שכר החוזה ייעשה כאחוז מהצעת הספק בגי� כל רכיב במערכת, כמפורט "שכר החוזה"
:� להל

 
 תשלו� חודשי  תקופת בדק/אחריות מוצר

מערכת 
 כרטוס

חודש 24 תמורה בגי� ממחיר ה 7 
תרישיונוה % 

 שרת
 

חודש 36 המוצר   מתמורת 1  % 

 סבסבות
 

חודש 24 המוצר מתמורת 1   % 

 שער נכי�
 

חודש 24 המוצר מתמורת 1   % 

קוראי 
 ברקוד

 

חודש 24 המוצר מתמורת 1   % 

 אינטרקו�
 

חודש 24 המוצר מתמורת 1   % 

שוט� + בתנאי שול� בראשית שנת השירות הראשונה ובראשית כל שנת שירות נוספת, שכר החוזה י .6.2
 , כנגד חשבונית מס כדי�. לסכומי שכר החוזה יתווס� מס ער. מוס� בשיעורו כדי�.יו� 60

שכר החוזה, הינו קבוע וסופי, הוא מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל  .6.3
, למע� א כוללווההתחייבויות הספק על פי הסכ� זה, במלוא� ובמועד� (לרבות בגי� עבודה וחומרי�, 

, מכל (לרבות מסי�, אגרות ו/או היטלי�) ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרותאהסר ספק, 
הספק ובביצוע יתר התחייבויות ביצוע העבודות הכרוכות בבי� קיימות ובי� עתידיות, מי� וסוג שה�, 

הסכ� זה), ולא יתווספו לו תוספות ו/או הפרשי� כלשה� מכל סוג ומי� שהוא, בהתא� להוראות 
 אמר מפורשות אחרת בחוזה זה.אלא א� נ

 ערבות .7

בד בבד ע� המצאת חוזה זה חתו� לחברה,  הספקעל פי חוזה זה ימציא  הספקלהבטחת קיו� חיובי  .7.1
, צמודה , לפירעו� על פי דרישת החברהבלתי מותניתאוטונומית, ערבות בנקאית על ידי הספק, 

הקמת המערכת במלואה מהצעת הספק במכרז ל 5%-על סכו� בשקלי� חדשי� השווה ללמדד, 
" :� "). ערבות הבדק(להל

 . ההתקשרותלחוזה  2כנספח הערבות תהיה מבנק בישראל ובנוסח המופיע  .7.2

החברה תהא רשאית לדרוש להארי. את תוק� הערבות ו/או לחלט את הערבות, כולה או חלקה,  .7.3
ה הבלעדי והמוחלט לכיסוי כל הוצאה ו/או נזק ו/או פיצוי הנובעי� מהפרת חוזה זה, לפי שיקול דעת

כל ההוצאות  תהיינה טענות, מענות ו/או תביעות כלשה� כנגד החברה בשל כ.. לספקומבלי ש
 ,�הקשורות במת� ערבות הביצוע, בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה לפי העניי

  יחולו על הספק וישולמו על ידו. 

וי ו/או כל שיפוי שיגיעו לה מהספק על פי תהא זכאית לגבות מהספק כל תשלו� ו/או פיצהחברה  .7.4
כדי למנוע מימוש הערבות לא יהיה בהחוזה ו/או על פי כל די�, על ידי מימוש ערבות הביצוע. 

  .בגי� מלוא נזקיה במידה שאלה עולי� על הסכו� שחולט הספקמהחברה לתבוע את 
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 חייבותיו על פי החוזה. מקיו� מלוא הת הספקלמע� הסר ספק, אי� בחילוט הערבות כדי לשחרר את  .7.5

ישלי� את סכו� הערבות לסכו� המקורי  הספקכל סכו� שיחולט ייהפ. לקניינה הגמור של החברה ו .7.6
 להבטחת המש. עבודתו לפי החוזה ומבלי שיהא בכ. כדי לחייב את החברה להמשי. ולהתקשר עמו. 

על ידי מי יצרני תקופת האחריות הארוכה ביותר המוענקת ערבות הבדק תהיה בתוק� עד לתו�  .7.7
 הקובע.מועד המ) חודשי� 36רכיבי החומרה במערכת, ולכל הפחות עד לתו� שלושי� וששה (

 עובדי הספק .8

 הספק יעסיק כוח אד� מקצועי ומיומ� לקיו� כל הוראות חוזה זה.  .8.1

הספק בלבד ישא בתשלומי� המגיעי� לעובדיו ו/או בקשר אליה�, על פי כל די�, לרבות שכר, מס  .8.2
יטוח לאומי וכל מס אחר ו/או היטל ו/או מלווה וכל תשלו� סוציאלי אחר. א� תידרש הכנסה, ב

החברה לשל� איזה מ� תשלומי� החלי� על הספק כמעביד, מתחייב הספק לשל� כל סכו� כזה, 
מיד ע� דרישת החברה ו/או לשפותה בגי� תשלומי� אלו ככל שבוצעו על ידה. מבלי לגרוע מ� האמור 

 לקזז כל סכו� שכזה מתו. התקבולי� המגיעי� לספק כאמור בחוזה זה.  לחברה תהא הזכות

הספק יחלי� כל עובד הנמצא בשרותו בעובד אחר א� יידרש לכ. ע"י המנהל, דרישת המנהל אינה  .8.3
 חייבת להיות מנומקת.

 איסור קבלת טובות הנאה .9

אה אחרת מלקוח ו/או הספק ו/או עובדיו לא יהיו רשאי� לדרוש ו/או לקבל כל תשלו� ו/או טובת הנ .9.1
 מכל גור� אחר, עבור השירותי� הניתני� ללקוח על פי חוזה זה.

) לצור. 1977 -לחוק העונשי�, תשל"ז 290הספק ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" (כהגדרת� בסעי�   .9.2
 -עבירת השוחד, ויחול עליה� מכלול האיסורי� הקבועי� בפרק ט', סימ� ה' לחוק העונשי�, תשל"ז

 קשר של קבלת טובת הנאה כלשהי מלקוחות בקשר לביצוע חוזה זה. , בה1977

הוראה זו הינה הוראה יסודית בחוזה, והפרתה על ידי הספק או עובדיו תיחשב הפרה יסודית של  .9.3
 החוזה. 

קיבל הספק ו/או מי מעובדיו תשלו� ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, יודיע על כ. הספק  .9.4
לנות� התשלו� ו/או טובת ההנאה או למי שהחברה תורה לו, את  לחברה לאלתר, ויחזיר מיד

 התשלו� ו/או את טובת ההנאה, או את שוויה של טובת ההנאה, הכל כפי שתורה החברה. 

נודע לחברה כי הספק ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלו� ו/או טובת הנאה ולא פעלו בהתא� לקבוע  .9.5
נאה כדי לגרוע מזכות לחברה לנקוט בכל צעד משפטי לעיל, לא יהיה בהשבת התשלו� ו/או טובת הה

 נגד הספק בגי� הפרת חיובו כאמור לעיל. 

 הספק מתחייב לעג� הוראה זו בחוזה ההעסקה שבינו לבי� עובדיו. .9.6

  איסור ניגוד ענייני� .10

  הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד ענייני� בי� עניינו הוא לבי� ענייניה של החברה.  .10.1

10.2. �האמור לעיל, הספק מתחייב כי בכל עת, לא יכה� בהנהלתו ולא יהיה בי� בעליו, ו/או  מבלי לגרוע מ
-בי� עובדיו, בשכר או שלא בשכר, נושא משרה בחברה או אד� המכה� בתפקיד בעיריית תל אביב

 יפו.
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 הפרת חוזה .11

הפר הספק אחד או יותר מסעיפי� אלה, תהיה החברה רשאית להביא חוזה זה לקיצו, בהודעה  .11.1
ימי� מראש, ובתו� התקופה תהיה החברה רשאית לדרוש מהספק להפסיק הפעלתה של  7כתב של ב

 המערכת . 

לא קיי� הספק הוראה מהוראות חוזה זה, תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת  .11.2
לפי הדי� או לפי חוזה זה, לחלט את ערבות הבדק, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי 
שהספק יוכל להתנגד לכ. ומבלי שתהיה לו זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשה� בקשר 

 לכ.. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה זכאית לקבל נגד הספק צווי מניעה, צווי עשה וצווי ביניי�,  .11.3
 במעמד צד אחד בלבד ומבלי להפקיד ערבות כלשהי. 

יפו על פי - ה אחרת, העומדת לחברה ו/או לעיריית תל אביבאי� באמור לעיל כדי לגרוע מכל תרופ .11.4
 הדי�, בכל מקרה של הפרה מצד הספק. 

בקרות אחד או יותר מהמקרי� הבאי�, ייחשב הספק כאילו הפר את החוזה הפרה יסודית ויחול  .11.5
 האמור לעיל: 

 ימי� ממועד הטלתו; 30הוטל עיקול על חשבו� התמורה לספק והעיקול לא הוסר בתו.  .11.5.1

יו� או כשמונה לו מפרק ו/או כונס  30גשה נגד הספק בקשה לפרוק אשר לא בוטלה תו. הו .11.5.2
  נכסי� על נכסיו;

הספק הסתלק מביצוע החוזה או נראה לחברה, בהתא� לשיקול דעתה, כי בכוונת הספק  .11.5.3
 להסתלק מביצוע החוזה;

בה כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק עשה או ניסה לעשות פעולה שיש  .11.5.4
הונאה של החברה, או שהציע לאד� כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי 

 בקשר לחוזה או כל דבר הכרו. בביצועו. 

כל סכו�, שחובת תשלומו על פי חוזה זה חלה על הספק ושול� ע"י החברה, יוחזר לחברה מאת  .11.6
בתוספת ריבית שנתית הספק, כשהוא צמוד למדד, ממועד תשלומו ע"י החברה ועד למועד ההחזר, 

 כמקובל בבנק הפועלי� לגבי משיכות חריגות מחשבונות חח"ד.

אי� באמור לעיל לגרוע מזכות החברה ו/או העירייה לקזז סכו� זה מכל סכו� שהחברה חייבת  .11.7
 לספק ו/או לנכות סכו� זה מתו. ערבות הבדק, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה. 

 המחאת זכויות .12

המחות את זכויותיו על פי חוזה זה לאחר, בי� באופ� זמני ובי� באופ� קבוע וכ� אסור אסור לספק ל .12.1
לו להסב את החוזה ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה לאחר, אלא א� קיבל את הסכמת 

  החברה, מראש ובכתב, ובהתא� לתנאי� שתקבע החברה. 

מהשירותי� לה� הוא מחוייב לפי  הספק לא יהיה רשאי להעביר לקבלני משנה מטעמו, כל חלק .12.2
הסכ� זה, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. אישרה החברה שימוש בקבלני משנה, יפעלו אלה על 
פי התחייבויות הספק בהסכ�, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק כלפי החברה. הספק יפצה וישפה 

שה ו/או מחדל של מי את החברה בגי� כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק שייגר� לה כתוצאה ממע
 מקבלני המשנה, לרבות כאלה שייגרמו לה בגי� טענות של קבלני המשנה כלפי הספק.

החברה רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה, על פי חוזה זה, בשלמות ו/או חלקית, לרבות זכויות  .12.3
חה את נילוות, לצד שלישי כלשהו, על פי בחירתה, ובלבד שבמקרה של הסבת חובות קיבל עליו הנמ

 כל התחייבויות החברה. הספק מסכי� להסבת זכויות ו/או חבויות כאמור. 
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 שינוי, ארכה, ויתור .13

 שו� ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בחוזה זה לא יהיו בני תוק�, אלא א� יעשו בכתב.  .13.1

שו� איחור בשימוש בזכויותיה של החברה לא ייחשב כויתור והיא תהיה רשאית להשתמש  .13.2
 כויותיה, כול� או בכל אחת מה� לחוד, ה� לפי חוזה זה וה� לפי הדי�, בכל עת שתמצא לנכו�. בז

  קיזוז ועכבו& .14

מוסכ� בזאת, כי החברה תהא זכאית לקזז ו/או לעכב ו/או לגבות כל סכו�, לרבות הפרשי הצמדה  .14.1
כל חוזה אחר  וריבית על הסכו� האמור, המגיע לה מאת הספק, בי� על פי מסמכי החוזה, בי� על פי

שנער. בינה לבי� הספק ובי� על פי כל די�, וזאת מכל סכו� שיגיע לספק מאת החברה, בי� על פי 
  חוזה זה ובי� על פי כל חוזה אחר שנער. בי� החברה לבי� הספק. 

עוד מוסכ� בזאת, כי על א� האמור בכל די�, הספק, ו/או מי מטעמו, לא יהיו רשאי� לקזז ו/או  .14.2
כב סכומי� כלשה� אשר יגיעו ממי מה� לחברה, בי� על פי מסמכי החוזה, בי� על פי לנכות ו/או לע

 �כל חוזה אחר שנער. בי� החברה לבי� הספק ובי� על פי כל די�, ולא תהא למי מה� זכות עכבו
  כלשהי, ומכל סיבה שהיא, כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 

 הוצאות .15

וצאות הכרוכות בביצוע החוזה ו/או הנובעות למע� הסר ספק מובהר בזאת כי הספק ישא בכל ה .15.1
  ממנו, לרבות הוצאות משרדיות, תפעוליות ואחרות והכל על חשבונו בלבד. 

 סמכות שיפוט .16

הסמכות הבלעדית לדו� בכל סכסו. ו/או חילוקי דעות בקשר ע� חוזה זה, לרבות בקשר ע� תוקפו,  .16.1
 לבד, לפי סמכות� העניינית. יפו ב-פרשנותו, ביצועו והפרתו, תהא לבתי המשפט בתל אביב

 כתובות .17
 :�  כתובות הצדדי� לצרכי חוזה ה

  03-7610333; מס' פקסימיליה 03-7610300אביב; מס' טלפו� -תל 6רח' גרשו�  -החברה 
  ________________;מס' טלפו�___________; מס' פקסימיליה ___________-הספק

אר רשו� ע"י צד אחד למשנהו לפי הכתובות כל הודעה או דרישה או חשבו� או תשלו� שנשלחו בדו .17.1
  שעות ממועד משלוח� כאמור.  48 –שלעיל, ייראו כאילו הגיעו לתעודתכ� כעבור 

כל הודעה שתשלח באמצעות הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לייעודה במועד הרשו� על גבי אישור  .17.2
 העברת הפקסימיליה, בכפו� לאישור טלפוני של מקבל ההודעה. 

  
  באו הצדדי� על החתו�:ולראיה 

  
  

_______________ _______________ 
 החברה הספק

  אישור
אני הח"מ, _____________ עו"ד (מ.ר. ______), מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביו� 

גברת על ידי מר/"התאגיד")  �(להל& בש� __________ חוזה זה נחת� בפני  __________ בחודש _______ שנת 
___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ______________, 

.�  המוסמכי� על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימת� את התאגיד לכל דבר ועניי

_______________  
   עו"ד                    
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  4נספח ו' – 03/2013חוזה 

  
מו& אתרי מפת שרונה ע� סי
  הביקור
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  5נספח ו' – 03/2013חוזה 

  
  תכניות תשתית תקשורת

  
  
  
  
  
  

  
  6נספח ו' – 03/2013חוזה 
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מרכז המבקרי�, תכניות 
מבנה המודיעי& והקופות, 

  המנהרה בשרונה.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  7נספח ו' – 03/2013חוזה 
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  מפרט טכני למערכת

  
  
  
  
  
  

  8נספח ו' – 03/2013חוזה 
  

 נוסח צו התחלת עבודה
  

  לכבוד

______  

______  

  צו התחלת עבודה

  

יו וצרופותיו ובביצוע יתר נספחהנכ� מתבקשי� להתחיל בביצוע הפרויקט כהגדרתו בחוזה ההתקשרות על  .1
  התחייבויותיכ� על פיו. 

 יה ביו� ________, וביצוע העבודות יסתיי� לא יאוחר מיו� __________. מועד התחלת ביצוע העבודות יה .2

ההוראה דלעיל, להתחיל בביצוע הפרויקט וביתר התחייבויותיכ� על פי חוזה ההתקשרות תהווה לכל דבר  .3
 ועניי� הקשור בחוזה ההתקשרות, "צו התחלת עבודות" כהגדרתו בחוזה ההתקשרות. 

יו וצרופותיו, לתנאי כל די� נספחה כפו� לכל תנאי החוזה, על כל מסמכיו, ביצוע הפרויקט לפי צו זה יהי .4
 ולהוראות של כל רשות מוסמכת. 

  
  
  

  בכבוד רב,                      
  

                          
                __________________  

  אחוזות החו" בע"מ
  הנני מאשר קבלת מסמ1 זה : 

  
  

  ____________________          ש� הספק:
  
  

  ____________________      ת של הספק:חתימה וחותמ
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  ____________________      ש�/שמות החות�/החותמי�:
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  9נספח ו' – 03/2013חוזה 
  אישור ביטוחי הספק

  __________תארי. :                   

  לכבוד

  (להל�: "החברה") בע"מ אחוזות החו"

  6גרשו�  רחוב

 תל אביב

  לכבוד

�: "העירייה")(להל עיריית תל אביב יפו  

  בע"מ אחוזות החו�באמצעות 

  תל אביב 

  א.ג.נ.,

  י�ביטוחעריכת הנדו&: אישור 

  ")ספקהלהל� : "( _________________________________________  : ש� המבוטח

    03/2013  מס' : \מכר

להל�: (   תאור העבודות : להקמת מערכת ניהול, תיזמו� ומכירת כרטיסי� במתח� שרונה

  .")ותי�" ו/או "החוזה""השיר

הביטוחי� את  ספקהערכנו עבור מאשרי� כי אנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומי� מטה 
�(שני התאריכי� נכללי�  __________ועד יו�  __________מיו� שלמש. התקופה  ,המפורטי� להל

" :�  .")תקופת הביטוחולהל

  ____פוליסה מס': __________________  צד שלישי   .1

פי די� בשל - על הספקהמבטח את אחריותו של  ,כלפי צד שלישי ביטוח אחריות  הכיסוי הביטוחי :  
פגיעה לאובד� כל מעשה או מחדל רשלני בקשר ע� ביצוע השירותי� אשר גרמו 

 לרבות ,בקשר ע� החוזה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אד� ו/או גו� שהוא
  ה�.לעובדי/או ו ה�למנהלילחברה ו/או לעירייה ו/או  נזק או פגיעה

ש"ח (שני מיליו� ש"ח) לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח  2,000,000  גבול האחריות :  
  שנתית.

זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  ביטוח  ביטול הגבלות :  
 �עובדיה�, מתקני� סניטאריי� קבלני� ו/או קבלני משנה ווכלפי חבות הספק בגי

שביתה והשבתה, הרעלה כל זיהו� תאונתי מקרי ובלתי צפוי, וחשמליי� פגומי�, 
וכ� תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי  דבר מזיק במאכל או משקה

  .(למעט לגבי עובדי� שהספק חייב לשל� בגינ� דמי ביטוח לאומי)

ו/או  העירייה ו/או החברהרחבה לשפות את פוליסת הביטוח הו  .1.1  תנאי� מיוחדי� :  
" :� אחריות בגי�"), יחידי המבוטחמנהליה� ו/או עובדיה� (להל
 וזאת הספקמחדלי  למעשי ו/או שעלולה להיות מוטלת על מי מה�

אחד  צולבת לפיו נער. הביטוח בנפרד עבור כל אחריות לסעי� בכפו�
  .המבוטח מיחידי

 החברה/או העירייה ומפורש כי רכוש בפוליסת הביטוח מצוי� ב  .1.2    
, ייחשב לצור. ביטוח זה כרכוש צד ספקשאינו רכוש בבעלותו, של ה

  (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות). שלישי

  פוליסה מס': ______________________  חבות מעבידי�   .2

 הנזיקי� פקודתהספק על פי  מעבידי� המבטח את אחריותו שלחבות ביטוח   הכיסוי הביטוחי :  
כלפי כל  1980 פגומי�, התש"� (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרי�

תאונת בגי�  בקשר ע� החוזהבביצוע השירותי� העובדי� המועסקי� על ידו 
תו. כדי ו/או עקב למי מה� או מחלה מקצועית (להל�: "מקרה ביטוח")  עבודה

  .הקשור בביצוע השירותי� בקשר ע� החוזהבכל במש. תקופת הביטוח  עבודת�

  $ לתובע. 1,500,000  גבול האחריות :  

  $ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 5,000,000    

כלפי  הספקומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל  ביטול הגבלות :  
, פיתיונות ב כמעביד�)(היה והספק ייחש עובדיה�/או קבלני� ו/או קבלני משנה ו

  .ורעלי� וה� בדבר העסקת נוער המועסקי� על פי החוק
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/או החברה ו/או מנהליה& ו/או העירייה ולשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  תנאי� מיוחדי� :  
נושא בחובות מעביד מי מה� כי  מקרה ביטוח, קרות לעניי�ונקבע היה  ,עובדיה&
 �לעניי� חבות הספק כלפי מי מהמועסקי� על  מי מעובדי הספק ו/אוכלפי  כלשה

  .ידו

  פוליסה מס': ______________________  אחריות מקצועית   .3

הספק על פי די� של בשל  המבטח את אחריותו שלביטוח אחריות מקצועית   הכיסוי הביטוחי :  
�חובה מקצועית  הפרת תביעה ו/או דרישה בגי� רשלנות מקצועית ו/או בגי

ביצוע  במסגרתשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו במע �שמקור
  .נשוא החוזה השירותי�

ש"ח (שני מיליו� ש"ח) לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  2,000,000  גבול האחריות :  
  .שנתית

אובד� שימוש, איחור, מביטוח זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת   ביטול הגבלות :  
הרחבות  כוללת, כמו כ� הפוליסה מכוסה יכוב בעקבות מקרה ביטוחהשהייה או ע

 �חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר ו אובד� מסמכי�חבות הספק עקב בגי
  .הספק עובדימי משל 

ו/או  החברהו/או  העירייה לשפות את הורחבה פוליסת הביטוח  .3.1  תנאי� מיוחדי� :  
 �אשר עלולה להיות מוטלת על מי  בגי� אחריותמנהליה� ו/או עובדיה

מעשה או מחדל רשלני מצד הספק וזאת מבלי לגרוע מה� עקב 
  .העירייה ו/או החברהחבות הספק כלפי ביטוח מ

מיו� פוליסת הביטוח כוללת בי� היתר מועד תחולה רטרואקטיבי   .3.2    
__________.  

לאחר  חודשי� 6כמו כ� מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של   .3.3    
בתנאי כי לא נער. ע"י הספק ביטוח חלופי  תו� תקופת הביטוח

ביטוח  �המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניי
מוסכ� בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו . אחריות מקצועית

יחול א. ורק על אירועי� שעילת� לפני תו� תקופת הביטוח ואשר 
  .גילוינתגלו לראשונה בתקופת ה

הננו מאשרי� בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו   .4.1  : כללי  .4
וכי אנו  החברהי העירייה ו/או ביטוח הנער. על יד הנ� קודמות לכל

 בדבר שיתו� ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/מוותרי� על כל דרישה 
 59 לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעי� .העירייה ו/או החברה

 "ביטוח כפל" תטענלרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 
  .יה�וכלפי מבטח העירייה, החברהכלפי 

הננו מאשרי� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח   .4.2    
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

  ו/או מנהליה� ו/או עובדיה�. העירייה ו/או החברה

איזו תנאי מ ה ו/או אי קיו� בתו� לב של תנאי הפרהננו מאשרי� כי   .4.3    
העירייה בזכויות  יפגעולא הספק, ת הביטוח על ידי ופוליסמ

  .על פי ביטוחי� אלו ו/או מנהליה� ו/או עובדיה� והחברה

    4.4.   �וג� לא ישונו לרעה הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ"ל , כמו כ
ספק, ל תישלחבמש. תקופת הביטוח, אלא א�  או לא יבוטלו,

יו�  (שלושי�) 30הודעה כתובה בדואר רשו�  לעירייה ולחברה
העירייה שכאלו לגבי לשינוי ו/או ביטול וכי לא יהיה תוק�  מראש

הודעה  החברהלידי הספק, העירייה ו נשלחהא� לא  ו/או החברה
 ד משלוחממועהימי�  (שלושי�) 30ובטר� חלו� לעיל כאמור בכתב 

  .ההודעה

הביטוחי� המפורטי� באישור זה הינ� בכפו" לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאי& בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

  

  בכבוד רב,
  
 

  

 (תפקיד החות�)  (ש� החות�)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח) 

  



     

62 
  

  
  
  

  10נספח ו' – 03/2013חוזה 
  

  הצעת הספק במכרז
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  
   ז' נספח
  

הצהרת המציע על מעמדו 
  המשפטי
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 תארי�תארי�תארי�תארי�     ה חשבו�/ עור� די�ה חשבו�/ עור� די�ה חשבו�/ עור� די�ה חשבו�/ עור� די�רוארוארוארוא        

  נספח ז' – 03/2013מכרז 
  

  בטבלאות שלהל�:ולמלא את הפרטי�  דו המשפטיעל המשתת� במכרז לציי� במדויק את מעמ    

 מעמד משפטימעמד משפטימעמד משפטימעמד משפטיא. א. א. א. 

 אגודה  אגודה  אגודה  אגודה ����     עמותה עמותה עמותה עמותה����     חברה בע חברה בע חברה בע חברה בע""""ממממ����
    שיתופיתשיתופיתשיתופיתשיתופית

 שותפות  שותפות  שותפות  שותפות ����
    רשומהרשומהרשומהרשומה

 שותפות  שותפות  שותפות  שותפות ����
 לא רשומהלא רשומהלא רשומהלא רשומה

 משתת�  משתת�  משתת�  משתת� ����
    במכרז במכרז במכרז במכרז ((((פרטיפרטיפרטיפרטי))))

((((יש למלא יש למלא יש למלא יש למלא 
    טבלאות בטבלאות בטבלאות בטבלאות ב' ' ' ' גגגג''''))))

ולצר� דו"ח מעודכ� 
 מרש� החברות

((((יש למלא יש למלא יש למלא יש למלא 
    טבלאות בטבלאות בטבלאות בטבלאות ב' ' ' ' גגגג''''))))

ולצר� דו"ח מעודכ� 
 מרש� העמותות

((((יש למלא טבלאות ביש למלא טבלאות ביש למלא טבלאות ביש למלא טבלאות ב' ' ' ' 
    גגגג''''))))

ולצר� דו"ח מעודכ� 
 מרש� האגודות 

((((יש למלא טבלאות יש למלא טבלאות יש למלא טבלאות יש למלא טבלאות 
    בבבב' ' ' ' גגגג' ' ' ' דדדד''''))))

ולצר� דו"ח מעודכ� 
 מרש� השותפויות

((((יש למלא יש למלא יש למלא יש למלא 
    טבלאות בטבלאות בטבלאות בטבלאות ב' ' ' ' דדדד''''))))

((((יש למלא יש למלא יש למלא יש למלא 
    טבלאות בטבלאות בטבלאות בטבלאות ב' ' ' ' דדדד''''))))

   
        פרטי� כלליי�פרטי� כלליי�פרטי� כלליי�פרטי� כלליי�  ....בבבב

  ש� המשתת� במכרז

  (יש לצר� תדפיס מרש� החברות / עמותות לש� המשתת� במכרז) 

  

                                      כתובת

  טלפו�

  טל' נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

  פר התאגידמס

  (חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופית/ שותפות רשומה)ג. שמות בעלי זכות החתימה ג. שמות בעלי זכות החתימה ג. שמות בעלי זכות החתימה ג. שמות בעלי זכות החתימה             
        

  
  

        רשומה או משתת� במכרז (פרטי)לא שותפות רשומה או (שותפות שמות השותפי� שמות השותפי� שמות השותפי� שמות השותפי�   ....דדדד

        

        

        

        

        
  דוגמת חותמתדוגמת חותמתדוגמת חותמתדוגמת חותמת                                                אנו, החתומי� מטה, מאשרי� בזאת, כי הפרטי� שמסרנו  
  ....י בטופס זה מדויקי� ועדכניי�על מעמדנו המשפט  

  
    __________________                     _______________  

    ש� משפחה                                    � פרטיש          
    __________________                       ______________  

  חתימה                                           ארי�ת           

        

ומאשר/ת כי חברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות הנ"ל ההחתימה של אני מאמת/ת את חתימות מורשי  ����
 חברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות) לכל דבר ועניי�.ה__________________ ( מת� מחייבת אתיחת

        

        

    דוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימה    ש� פרטיש� פרטיש� פרטיש� פרטי    ש� משפחהש� משפחהש� משפחהש� משפחה    מספר זהותמספר זהותמספר זהותמספר זהות 

    דוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימה    ש� פרטיש� פרטיש� פרטיש� פרטי    ש� משפחהש� משפחהש� משפחהש� משפחה    מספר זהותמספר זהותמספר זהותמספר זהות 
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
�ומכירת כרטיסי�  תיזמו

  במתח� שרונה
  
   ח' נספח
  

  תצהיר העדר הרשעה
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  'חנספח  – 03/2013מכרז 

 תצהיר העדר הרשעה
  

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל 

  כדלקמ�:העונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�, מצהיר בזאת, בכתב, 

הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת__________ בע"מ, שהינה  .1
בעלת מניות/מנהל במציע/שות� במציע

*
 03/2013ועור. תצהירי זה כחלק מהצעה להשתת� במכרז מס'  

יאוני� ואתרי לתכנו�, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול, תזמו� ומכירת כרטיסי� עבור המוז
  ."המכרז") �"אחוזות החו"" ו �(להל&, בהתאמה שפרסמה אחוזות החו� בע"מ  הביקור במתח� שרונה

(עשר) השני� שקדמו לתצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע / (או  10 -הנני מאשר, כי ב .2
לחלופי�) הורשעתי בעבירה מסוג פשע

*
 :�  , הכל כמפורט להל

______________.______________________________________________  

(עשר) השני� שקדמו לתצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוו� / (או  10 -הנני מאשר, כי ב .3
�לחלופי�) הורשעתי בעבירה מסוג עוו

*
 :�  , הכל כמפורט להל

.____________________________________________________________  

נני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישו� ו/או לחלופי� כי לא מתנהלת נגדי חקירת משטרה בגי� עבירה ה .4
 �מסוג פשע ו/או עוו� / (או לחלופי�) תלוי ועומד נגדי כתב אישו� ו/או מתנהלת נגדי חקירת משטרה בגי

�עבירה מסוג פשע ו/או עוו
*

:�  , הכל כמפורט להל

______________________.______________________________________  

הנני מאשר, כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחו� המדינה ו/או בעבירות שיש עימ� קלו�, ו/או בעבירות רכוש  .5
ו/או בעבירות מוסר, או א� הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�, 

רשעתי בעבירות נגד בטחו� המדינה ו/או בעבירות שיש עימ� קלו�, ו/או / (או לחלופי�) הו 1981 –התשמ"א 
בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, וטר� חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת 

1981 –השבי�, התשמ"א 
*

:�  , הכל כמפורט להל

.____________________________________________________________  

ו/או על תקנות  1970-מאשר, כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"להנני  .6
ו/או על צוי� שניתנו על פיה, או א� הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש� הפלילי ותקנת 

וסח חדש], / (או לחלופי�) הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [נ 1981 –השבי�, התשמ"א 
ו/או על תקנות ו/או על צוי� שניתנו על פיו, וטר� חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרש�  1970-תש"ל

1981 –הפלילי ותקנת השבי�, התשמ"א 
*

:� , הכל כמפורט להל

.____________________________________________________________  
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לתצהירי זה  6 - ו 5תב אישו� על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפי� הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי כ .7
לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בענייני� אלו, / (או לחלופי�) תלוי ועומד נגדי כתב 

לתצהירי זה לעיל, ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת  6 -ו 5אישו� על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפי� 
ראל בענייני� אלויש

*
:�  , הכל כמפורט להל

._________________________________________________________  

  

  

  

 חתימה  תארי.

  

  אישור
  
  

אני הח"מ, _____________ עו"ד (מ.ר. _______) מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביו� ____ 

/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר

  וחת�/ה בפני על יפוי כח והרשאה אלו.

  ________________,עו"ד                
  
  
  

  מחק את המיותר -* 
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  03/2013מכרז 

  
להקמת מערכת ניהול, 

תיזמו� ומכירת כרטיסי� 
  במתח� שרונה

  
   ט' נספח
  

  תצהיר על ניסיו� המציע
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  'טנספח  – 03/2013מכרז 
  

  המציע סיו& יננוסח תצהיר 
  

לאחר שהוזהרתי, כי  , _____________________________ מס' זיהוי ____________אני הח"מ, ________
 :�  עלי לומר את האמת וכי א� לא אעשה כ�, אהיה צפוי/ה לעונשי� הקבועי� בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמ

כמבצע של לפחות שני פרוייקטי� להפעלת מערכת הזמנת ניסיו� מוכח  � המציע][שיש ל_______________ 

כרטיסי� ובקרת כניסה, אשר כללו את התנאי� המפורטי� להל�, במצטבר, ביחס לכל אחד מה�, ה� ביחס למערכת 

  הזמנת הכרטיסי� וה� ביחס למערכת בקרת הכניסה:

 תכנו� מפורט. .1

 ואיל.. 2009הקמה שהסתיימה בשנת  .2

(שישה) חודשי�  6ות ותחזוקה שניתנו לכל אחת מהמערכות למש. שיר .3
 לפחות.

המערכות סיפקו פיתרו� מלא לנושא מכירת כרטיסי� במגוו� אמצעי  .4
 תשלו�.

המערכות ניפקו כרטיסי� ו/או אמצעי כניסה אחר וכללו בקרת כניסה  .5
 אינטגרלית למערכת הכרטוס.

� הפרוייקטי� האמורי�, היתה בהיק� של לא פחות מעלות התכנו� וההקמה של פרוייקט אחד (לפחות) מ .6 -
 בתוספת מע"מ.2  350,000

  
  :1פרוייקט מס' 

  מיקו� העבודה:
  :סיו� הקמת המערכתמועד 

  :תכולת העבודה  
  
  
  

    ש�  כתובת  טלפו& ופקס  הערות
  המזמי&/לקוח        

  מנהל הפרוייקט        

  קבלני משנה בביצוע הפרוייקט:
  תחו�  ש�  תובתכ  טלפו& ופקס  הערות

          

          

  ממליצי� :

  תחו�  +תפקיד  ש�  כתובת  טלפו& ופקס  הערות
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  הערות:
  
  
  

  :(ללא מע"מ) עלות כוללת של הפרוייקט
  זמ& שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט:  מש1 ביצוע הפרוייקט בפועל:

  

  קט: ___________________________הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאי� מיוחדי� של הפרויי

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

  .פרטי העבודה יש לצר" אישורי� מתאימי�, המלצות בכתב ואישור המזמי&/הלקוח על הערה:
  

  :2פרוייקט מס' 
  מיקו� העבודה:

  :סיו� הקמת המערכתמועד 
  :תכולת העבודה  

  
  
  

    ש�  כתובת  טלפו& ופקס  הערות
  המזמי&/לקוח        

  מנהל הפרוייקט        

  קבלני משנה בביצוע הפרוייקט:
  תחו�  ש�  כתובת  טלפו& ופקס  הערות

          

          

  ממליצי� :

  תחו�  +תפקיד  ש�  תובתכ  טלפו& ופקס  הערות

          

          

  הערות:
  
  
  

  :(ללא מע"מ) עלות כוללת של הפרוייקט
  זמ& שהוקצב בחוזה לביצוע הפרוייקט:  מש1 ביצוע הפרוייקט בפועל:

  

  הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאי� מיוחדי� של הפרוייקט: ___________________________
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__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

  
  
  

  .יש לצר" אישורי� מתאימי�, המלצות בכתב ואישור המזמי&/הלקוח על פרטי העבודה הערה:
  
  
  

ו/או מי  שאחוזות החו�וכ� מסכי� המפורטי� בנספח זה גבי הפרויקטי� הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתוני� ל
    .וכ� תערו. בירור ביחס לכל פרויקט המפורט בנספח זה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"למטעמה 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכ� תצהירי לעיל, אמת.

  

                        
  ___________________ 

  חתימת המצהיר
  
  

  שיו& עריכת די& בישראל:יל ראישור עו"ד  בע
  

בפני  /ההופיע ____________כי ביו�  , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח
מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה  ___________________

לעונשי� הקבועי�  /ההיה צפוי/תיהיהלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 
  עליה בפני.  �/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כ�, אישריעשה/תבחוק א� לא 

  
  
  
  

________________________  
  חתימת וחותמת עו"ד
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  
   'י נספח
  

לעמידה בחקיקה  התחייבות
  בתחו� העסקת עובדי�
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  'ינספח  – 03/2013מכרז 

  
  

 התחייבות המציע לקיו� החקיקה בתחו� העסקת עובדי�
הנני מתחייב בכתב לקיי� בכל תקופת החוזה שייחת� בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדי� שיועסקו על ידי את 

  � שנקבעו מכוח�), המפורטי� להל�:האמור בחוקי העבודה (לרבות התקנות, ההוראות והצווי

  

 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1950

 חוק עבודת נשי� תשי"ד 1954

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953

 יכות תשי"גחוק החנ 1953

  חוק חיילי� משוחררי� (החזרה לעבודה) תשי"א  1951

  חוק הגנת השכר תשי"ח  1958

  חוק פיצויי פיטורי� תשכ"ג  1963

  חוק שכר מינימו� תשמ"ז  1987

  חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות תשנ"ח  1998

  חוק שיוויו� הזדמנויות בעבודה תשמ"ח  1988

  (נוסח משולב) תשנ"ה (כולל חוק בריאות ממלכתי)חוק הביטוח הלאומי   1995

2001  

1998  

2011  

  חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות תשס"א

  חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

  חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב

  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב  2002

  

  

  

  

  

  

  

  אישור רו"ח/ עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקי� הנ"ל.

  

   
 תארי. ש� מלא של רו"ח/ עו"ד חתימה וחותמת

 

   
 תארי. ות� בש� המציעש� מלא של הח חתימה וחותמת המציע
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  03/2013מכרז 
  

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמו� ומכירת כרטיסי� 

  במתח� שרונה
  
   'אי" נספח
  

שימוש בתוכנות ל התחייבות
  מקוריות
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  'אי"נספח  – 03/2013מכרז 

  
  

  שימוש בתוכנות מקוריותהתחייבות ל
  
  

, והחוזה על פיו, א. ורק בתוכנות מקוריות בעלות 03/2013אני החתו� מטה מתחייב לעשות שימוש לצור. מכרז 

  רשיו� שימוש.

  

  

  

  

  

  

  המאשר את הצהרת המציע בקשר לנ"ל.אישור רו"ח / עו"ד 

  

  

    
 

 תארי. ש� מלא רו"ח/ עו"ד חתימה וחותמת
  

 
  

  

    
 

 תארי. ש� מלא של החות� בש� המציע חתימה וחותמת המציע


