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 נאי המכרזת
 כללי .1

התקשרות בחוזה מסגרת הצעות ללהציע מזמינה בזאת ( "החברה")להלן: אחוזות החוף בע"מ  1.1

"(, אשר  תכלולנה, בין היתר, העבודותלביצוע עבודות ייצור, הספקה והתקנה של שילוט )להלן: "

ב, "תאורה, תאורה לשלטים, תמרורים, וכיו שלטי פח מגולוון, שלטי אלומיניום, שלטי ברזנט, ארגזי

 הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. 

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת, ואין בהוראות החוזה או מכרז  1.2

העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות  זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע

כלשהו. מובהר כי, אין בהתקשרות החברה עם הזוכה במכרז זה, כדי להעניק לו נוספות בהיקף 

בלעדיות בביצוע העבודות, וכי החברה לא תהיה מנועה מלהתקשר עם ספק אחר ו/או נוסף, לשם 

 ביצוע העבודות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת.

ברירה לחברה בלבד, על פי , עם זכות ( חודשיםשלושים ושישה) 36 -תקופת ההתקשרות הנה ל 1.3

מפעם לפעם בתקופות נוספות,  להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת לעילשיקול דעתה הבלעדי, 

 .חודשים נוספים במצטבר 24עד למשך תקופה של 

ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  1.1

 ., על נספחיו(חוזה"ה"

רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו. במקרה זה החברה  1.1

רשאית החברה לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל 

 טענה או תביעה בקשר לכך.

 מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. 1.1

ההיקף הכספי של עבודות  2011-2019השנים ת שיתוף במידע, החברה מודיעה בזאת כי במהלך מבחינ 1.1

בהיות לשנה, בתוספת מע"מ. ₪  118,000-השילוט אותם הזמינה החברה, עמד בממוצע על כ

ההתקשרות נשוא המכרז מטלות שיוצאו לזוכה במכרז, מעת ולעת ועל פי צרכי החברה, ההיקף 

 השירותיםרך ידיעה בלבד, ואינו מהווה הערכה או אומדן כלשהו ביחס להיקף הכספי הנ"ל מובא לצו

שיוזמנו מהזוכה במכרז. החברה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה במכרז עבודות ושירותים בהיקף 

כספי כלשהו, ולא תשמע כל טענה ממשתתף במכרז אשר במסגרת הצעתו התבסס על ההיקף הכספי 

 הנ"ל.

 רכישת חוברת המכרז .2

 בתוספת מע"מ (שקלים חדשיםחמש מאות ) ₪ 500של סך  מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורתת א 2.1

המחאה שזמן פירעונה יום  במזומן או באמצעותשישולמו , ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן )

דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט בנסיבות  רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה.

 .מכרז זהבתנאי המפורטות 

 ,המכרז י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.2

המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת  ירוכש לא יזכו את ,או אי זכיית מציע במכרזו/ מכל סיבה שהיא

 המכרז.



- 1 – 
 

 

לצורך  המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהמובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  2.3

לא יהיו רשאים לעשות בה שימוש המכרז  הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

 המכרז עיון במסמכי .3

כמו כן, ניתן  בתיאום מראש. ,החברהמסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, אולם הנוסח המחייב www.ahuzot.co.ilלעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: 

 שנרכשו מאת החברה בלבד.הוא זה המופיע במסמכי המכרז 

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות  .1

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל  1.1

את הצעתו גיש להבמכרז מתבקש המשתתף ורכש את מסמכי המכרז, מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי המוסמכים כדין מטעם מיחתו ם, כשהלהלן 8.5 ףבסעישתכלול את כל המסמכים המפורטים 

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודבמכרז, המשתתף 

 כלשהולרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,  1.2

, תוך בלבד תתקבלנה בכתב בן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,בקשר למו

את השאלות  .16:00בשעה  9.2.2020-ה 'איום לעד  וזאת ,7/2019 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר ציון 

פקסימיליה או באמצעות  michrazim@ahuzot.co.ilדואר אלקטרוני שכתובתו באמצעות  יש להפנות

 .03-1110333 מס'

למען בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  תשובות תינתנה 1.3

, ואשר יפורטו במסגרת תשובות החברה מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  הסר ספק

בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם הסתמך ף לא יהיה רשאי לטעון כי . משתתחברהיחייבו את ה

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה אינה אחראית למידע ו/או פירושים ו/או  התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

שלא במסגרת המתוארת לעיל של  (הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי אחוזות החוף

 מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

רשאית, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  החברה 1.1

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז הבהרהביוזמתה או בתשובה לשאלות 

מסרו יש הפרטיםלפי  או בדואר אלקטרוני רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ויובאו בכתב לידיעתם של 

 . לחברה על ידם

 מפגש מציעים חובה .1

משרדי אחוזות החוף, רחוב גרשון  מקום המפגש: 11:00בשעה  21.1.2020-ה ,'אמפגש מציעים, ייערך ביום 

  יפו, בקומה הרביעית.-, תל אביב1ש"ץ 

  ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. חובהההשתתפות במפגש המציעים הינה 

 

 

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

, ביצע המציע בעצמו עבודות שילוט שונות, בהיקף כספי שנתי ממוצע העולה 2011-2019במהלך השנים   1.1

 בתוספת מע"מ.₪,  300,000על 

הוראות תנאי על פי )ארבעים אלף שקלים חדשים( ₪  10,000 לשסך בהמציע המציא ערבות המכרז    1.2

 המכרז.

 .1911 -התשל"ו   ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע 1.3

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין. 1.1

 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור 1.1

 המציע רכש את חוברת המכרז. 1.1

 המציע השתתף במפגש המציעים. 1.1

 , ובכלל זה:רך הוכחת עמידתו בתנאי הסףהמציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצו על

 מצורף כנספח ב' תצהיר מלא וחתום על ידי המציע, בנוסח ה – לעיל 11. להוכחת העמידה בתנאי סעיף

 .למסמכי המכרז

 מחירי ההצעה  .1

למסמכי  כנספח ו'במסגרת מכרז זה נערך מחירון המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומסומן  1.1

 "(.המחירוןהמכרז )להלן: "

התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס מחירי  1.2

היחידות הנקובים בסעיפי המחירון, בהתחשב בהפחתה או בתוספת הכללית שתוצע לגביהם )אם תוצע( 

 על ידי הזוכה. 

 כוללים מס ערך מוסף.  אינםים במחירון מחיריודגש, כי ה

אחוזים( וכי וחמישה )עשרים  25%כי שיעור אחוז ההנחה המירבי לא יעלה על מודגש ומובהר בזאת,  1.3

או תוספת העולה על הנחה ניתנה . אחוזים( עשרה) 10%שיעור אחוז התוספת המירבי לא יעלה על 

  שיעור ההנחה המירבי או על שיעור התוספת המירבי, לפי העניין, ההצעה תיפסל.

האפשרויות שלוש מבין  אחת )נספח א' למסמכי המכרז( הכלליעל המציע לבחור בגיליון הסיכום  1.1

 המפורטות להלן, ולאשר בחתימתו לצידה את הסכמתו לגביה:

 או; הנחה/תוספת( 0%) למחירים הנקובים במחירון הסכמה  

  ביחס למחירים הנקובים במחירון, כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור הנחה אחד  הנחהמתן

בכפוף לאמור לעיל בדבר שיעור ההנחה המירבי  דות הכלולות במחירוןהיחילכל בלבד, המתייחס 

 או; (21%)
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  תוספתכשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור ביחס למחירים הנקובים במחירון,  תוספתדרישת 

בכפוף לאמור לעיל בדבר שיעור התוספת  היחידות הכלולות במחירוןלכל אחד בלבד, המתייחס 

 (.10%המירבי )

מחירי היחידות הנקובים )נספח א' לתנאי המכרז(.  שנדרש בגיליון הסיכום הכלליל כפי ווהכ

לגביהם כמפורט בגיליון הסיכום הכללי,  תוצעשאו בתוספת מחירון, בהתחשב בהנחה הבסעיפי 

 ."המחירים המוצעים" -, יקראו להלן תוצעאם 

כמי  ת המשתתףאיראו לא ניתנה הנחה או תוספת ביחס למחירי המחירון כמפורט לעיל, 

  שמסכים למחירים הנקובים במחירון. 

 

או חלקן, והיקף העבודות יכול האמורות במחירון להזמין את כל הכמויות  תמתחייב החברה אינה 1.1

 .חלק מוגדר מן העבודותוצרכי כל  הצרכיו חברהלהשתנות בהתאם לתקציב ה

תוגשנה על גבי המחירון, אלא על גבי גיליון הסיכום הכללי בלבד.  הצעות המחיר למכרז של המציעים, לא 1.1

 לכל ת, המתייחסאו בתוספת בשיעור אחיד, לפי הענין מדובר בהנחה בשיעור אחידמובהר, כי 

ביחס למחירי יחידות בודדות או  תוספת , וכי אין ליתן הנחה היחידות והסעיפים הכלולים במחירון

עוד מובהר בזאת, כי כל . ציע הנחה על חלק מהסעיפים ותוספת על אחריםוכמו כן, לא ניתן לה במחירון

 צורה אחרת של מתן הנחה או תוספת, לרבות הנחה או תוספת מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה.

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי 

פיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו התממשות של איזו מצי

 .ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז

ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון הסיכום מחירימובהר, כי ה 1.1

לכל כמות בנוגע והתקשרות לביצוע העבודות, תקופת היישארו בתוקף לאורך כל הכללי, אם ניתנה, 

 דות.שתידרש על ידי החברה לביצוע העבו

בכפוף מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו,  1.8

ת ה, תהווה תמורה מלאה, סופילגביהם בגיליון הסיכום הכללי, אם ניתנאו תוספת שניתנה לכל הנחה 

ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה 

, לרבות מסים, ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרותיא כוללת, למען הסר ספק, אוהוחומרים, 

המציע ובביצוע יתר התחייבויות ביצוע העבודות , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות באגרות ו/או היטלים

 מסמכי המכרז לרבות החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.  בהתאם להוראות 

 הגשת הצעה למכרז  .8

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, התנאים יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ 8.1

 מסמכי המכרז. כל והתניות המופיעים ב

 הגשת הצעהאופן  8.2

כל המסמכים שיש לצרף להצעה , לרבות מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  8.2.1

 להלן.  8.5בהתאם לאמור בסעיף 
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 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. 8.2.2

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה המאשרת את  הצעה תוגש אך ורק 8.2.3

 תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו ו/או הקשור אליו. 

להלן,  8.5סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף , לרבות כל הממסמכי המכרז כל 8.2.1

הכל כנדרש על פי תנאי המכרז. , המציעמורשי החתימה של על ידי  חייבים להיות חתומים

. של המציעבהם יועד מקום לחתימה ייחתמו בשם מלא ובהתאם לנוהלי החתימה  עמודים

 ., בכל עמוד ועמודבהם לא יועד מקום לחתימה ייחתמו בראשי תיבות בלבד עמודים

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי לבצע  8.2.1

 או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת.בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/

 כמו כן, מובהר בזאת כי אין לפרק את חוברת המכרז ו/או לכרכה מחדש.

חתם באופן מלא ילה ךצרי ואינ (,לחוזה 'בנספח )ביטוח הלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור  8.2.1

חתומים באופן  ,מלאיםבראשי תיבות בלבד. נוסחים על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא 

, במסגרת קיום המציע הזוכהשל המסמכים האמורים יוגשו לחברה על ידי ומקוריים מלא 

 .כהגדרתן להלן ותיההתחייבויות המקדמ

רישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז דופנית למשומת לב המציעים ת

ת יכולתם לרכוש את אהמציעים לוודא מראש עם מבטחיהם  לע. לחוזה 'בנספח בהמפורטות 

נדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ההביטוחים 

. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל לעיל 4.2בסעיף , כאמור ובתוך המועד שנקבע לכך

 .הסתייגויות לדרישות הביטוח

החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה הכוללת  8.3

תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי המכרז, או 

לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או ההסתייגות ו/או 

בבדיקת תנאי המכרז ותנאי  .ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי החברה

חייבת, לפי רשאית, אך לא  ו מי מטעמה()א ( הוועדה1הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: )

שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות 

ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא 

ורים לצורך הוכחת רשאית לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקש )או מי מטעמה( ( הוועדה2ההליך. )

 אשר לא הוצגו בהצעה המקורית /שירותיםלרבות מסמכים ביחס לעבודות עמידת המציע בתנאי הסף

האחרון ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד  ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות

דרכי הוכחתו אך זאת הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין תנאי הסף מהותי לבין ל

מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה 

 הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין. 

או  תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על הצעתם החברהבכל עת,  8.1

 .לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון
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  מסמכים שיש לצרף להצעה 8.1

 על כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים המפורטים להלן:

לתנאי המכרז,  כנספח א', בנוסח המצורף הכולל את גיליון הסיכום הכללי טופס הצהרת המציע 8.1.1

 .5א'-ו 4, א'3'א, 2'א ,1'א יםכנספחבנוסח המצורף  - יםתצהירעל נספחיו, לרבות 

למסמכי המכרז, כשהוא  כנספח ב'תצהיר בנוסח המצורף  –עמידת ההצעה בתנאי הסף חת כוהל 8.1.2

 על ידי המציע ומאושר על ידי עורך דין, בצירוף האסמכתאות הנדרשות בו. ממולא וחתום

 .למסמכי המכרז 'גכנספח בהתאם לנוסח המצורף  ערבות המכרז 8.1.3

 הבאים:יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים  - תאגידהיה המציע  8.1.1

: הכולל, חתום ומאושר על ידי עורך דין  לתנאי המכרז 'דכנספח האישור המצורף  8.1.1.1

אישור בדבר שם התאגיד, שמות ומספרי זהות של בעלי המניות או השותפים ושיעור 

אחזקותיהם בתאגיד )ברמת היחיד(, ושמות ומספרי זהות של מורשי החתימה של 

התאגיד, וכן אישור על כך שהחתום/ים על מסמכי המכרז בשם התאגיד חתם/ו בפניו, 

התאגיד ועל פי כל דין לחייב וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של 

 בחתימתו/ם את התאגיד לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. 

 .המציע של התאגיד תאגדותתעודת הההעתק  8.1.1.2

 ה'כנספח [, בנוסח המצורף למציעהינו בשליטת אישה ]ככל ורלוונטי  המציעאישור עורך דין על כי  8.1.1

 מכרז.מסמכי הל

 .1911 –פרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישורים כדין על ניהול ס 8.1.1

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה 8.1.1

 .המכרז חוברת 8.1.8

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה 8.1.9

כל מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור סיכום מפגש המציעים ו 8.1.10

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע. 4.3בסעיף 

 תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע. 8.1.11

 הגשת הצעותמועד ומקום  .9

את המעטפה  אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז.את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה  9.1

 11:30בשעה   19.2.2020 -ה 'ד יוםמולא יאוחר  יש להגיש עד עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,הסגורה

תיבת המכרזים כח, ב-ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי בא ("הקובע המועד" להלן:)

  .בקומה רביעיתתל אביב,  1החברה, ברח' גרשון שץ )גגה( משרדי שב

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה 9.2
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הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא  9.3

 תישקלנה. 

, וזאת בהודעה הקובערשאית לדחות את המועד  תהא החברהבכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות,  9.1

לכל דבר ועניין כמועד המועד הנדחה , ייחשב הקובעכאמור את המועד  החברהמוקדמת על כך. דחתה 

החברה רשאית לשנות את מועד תוקף  מקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהא .הקובע

 .להלן 11.4על פי סעיף כנדרש הערבות הבנקאית למכרז 

 על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה. הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל 9.1

 המעוניין.בנוכחות כל , במועד הקובע פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, 9.1

 תוקפה של הצעה .10

 1עד לתום כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה, 

 ל פיחודשים קלאנדריים נוספים ע 1-תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב .חודשים קלאנדריים מהמועד הקובע

  .דרישת החברה

 המכרזערבות  .11

בנוסח  ,אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית,כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו  11.1

הערבות תהיה על שמו של המציע בלבד. יש לצרף ערבות בנקאית . המכרז למסמכי' גכנספח המצורף 

 המקורית.

  שקלים חדשים(.אלף  ארבעים₪ ) 40,000 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  11.2

בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל יוצא, לפסילת מובהר  11.3

 ההצעה.

 .19.5.2020יום לועד  מלא יאוחר מהמועד הקובעערבות המכרז תעמוד בתוקף החל  11.1

שהוגשה להאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב 11.1

)חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות  1 -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מית לעת, כפי ש, מעעל ידו

בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה  ושאייהמציעים . כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה המכרז

 . כאמור של ערבות המכרז

הצעת את  פסולבלבד, לאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה מציע  ךלא הארי 11.1

, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר על הכרזת הכשיר השני ו/או הזוכה, לפי העניין ההודעתהמציע ו/או את 

כפיצויים מוסכמים מראש, , המציע, כולה לטובתההמוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז של 

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע חברההוסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהאו לפגוע, בזכות מזכויותיה של 

 החזרת ערבות המכרז 11.1

עסקים לאחר  )שבעה( ימי 1בתוך  ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  11.1.1

 . הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזמציע שהצעתו נחתם חוזה עם הבו המועד 
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 כל ההתחייבויות המקדמיות ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  11.1.2

הנדרשת על פי  של הערבות הבנקאיתבידי החברה של הזוכה, כהגדרתן להלן, לרבות הפקדה 

  החוזה.

 חילוט ערבות המכרז 11.8

כל דין, החברה תהא מסמכי המכרז ו/או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  11.8.1

רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח 

ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או לא מילא את 

 -ו/או ככשיר שני  כרז כזוכההתחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה והו

אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז 

חילטה החברה את . , כהגדרתן להלןההתחייבות המקדמיות הנובעות מהכרזתו כזוכה, לרבות

ינה יחשב לקניו פיצויים מוסכמים מראש ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברההגמור והמוחלט של 

 , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברה

מסר לבנק שהוציא את ערבות המכרז יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת 11.8.2

יג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להצ

 דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .12

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה את מירב  12.1

 היתרונות.

כמו כן, בנסיבות  או כל הצעה שהיא. זולה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ה 12.2

המפורטות במסמכי המכרז ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או 

 לצמצם את היקפו.

 בבחינת ההצעות, החברה תהא רשאיתמבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  12.3

 ן, כולם או חלקם:את השיקולים המפורטים להל לשקול

 . איכות וניסיון קודמים של המציע 12.3.1

 אמינותו של המציע. 12.3.2

של העירייה ו/או של רשות  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  12.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם מי מבעלי המניות בו, מוניציפלית אחרת 

ו קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, מנהליו, חברות בנות ו/א

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד 1918 –תשכ"ח 

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות מיחידיו

ו אי התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/א

 .העירייה, בקשר לעבודות כאמור, לרבות בקשר למסירתן של העבודות

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. 12.3.1
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ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או לבעלי  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע 12.3.1

 . הצהרות המציע במכרז ו/או בכל דרך אחרתמניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה 12.3.1

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה 12.3.1

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  12.3.8

קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי  12.3.9

 המכרז.

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .13

 אתה החברה. ההמוסדות המוסמכים של החברההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  13.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם/רשאית למנות 

מובהר בזאת כי במידה ותהיינה מספר הצעות זהות, אזי תבחר החברה את הזוכה, על פי שיקול דעתה  13.2

, לפי נימוקים לעיל 12 על השיקולים המפורטים בסעיף , בין היתרכאשר היא רשאית להסתמך הבלעדי

 שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים או לפי הגרלה.

אשר יעניקו את שיעורי ההנחה הגבוהים  הצעות מספר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות 13.3

תקנות העיריות ( ל1)ה 22עיף בס וכהגדרת עסק בשליטת אישה ואחת מן ההצעות היא שלביותר, זהים, 

ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה,  האמורה הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1981-)מכרזים(, תשמ"ח

   למכרז.' ה כנספחבנוסח המצורף  אישור ותצהיר

ה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת, אשר נבחר 13.1

ככל ותסתיים התקשרות החברה עם הזוכה במכרז, בכל מועד שהוא ומכל סיבה  תוכרז ככשיר שני.

שהיא, תהיה החברה רשאית לפנות לכשיר השני, ולהתקשר עימו בחוזה נשוא המכרז, חלף הזוכה 

 במכרז.

עם הכשיר השני החברה להתקשר הסר ספק מובהר כי אין בבחירת הכשיר השני כדי לחייב את  למען 13.1

תסתיים ההתקשרות עם הזוכה במכרז כאמור, ובמקרה זה החברה תהיה רשאית לפרסם מכרז מצב בו ב

 חדש או לנקוט בכל פעולה אחרת המותרת על פי דין.

 ה; התחייבויות הזוכה יתוצאות הזכי .11

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  11.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה ה תצרף החברה ילהודעת הזכי 11.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא1תוך חמישה ) 11.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

 .הישנמסרו לו במצורף להודעת הזכי, וחוזה, על נספחיהשל  עותקים חתומיםשלושת  11.3.1

 ערבות כנדרש בחוזה. 11.3.2
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 חוזה. ב כנדרשאישור על קיום ביטוחים,  11.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה על  11.1

 חוזה. החוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידה של ה

, יהווה הפרה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ ו/או יותראחת אי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  11.1

יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת 

, החברהאין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של יה ואת זכייתו של הזוכה. יהזכ

  פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.לרבות לקבלת כל סעד, על 

החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה מצוי  11.1

 בידיה קודם לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית הזוכה. 

לשהו, לרבות לא בדרך של בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כ 11.1

 פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. 

, על כל טענהבזאת, והוא מוותר על פי הוראות מסמכי המכרז, ספק את השירותים הזוכה יהא חייב ל 11.8

, הרווח הצפוי לו רותיםשי, לרבות טענות לעניין היקף הו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברהדרישה ו/או 

 .על פי מסמכי המכרז, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה ןמביצוע

  ביטול המכרז .11

כל דין, מסמכי המכרז ו/או על פי רשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  11.1

 לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים:אך לא חייבת,  ,החברה תהא רשאית

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  11.1.1

שהוכרזה כהצעה כשרה בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז,  - "הצעה אחת"

 לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו נפסלו. העומדת בתנאי המכרז, 

 .החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה 11.1.2

חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת החברה, את ביטול  11.1.3

 הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו באופן המהווה  11.1.1

 הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

 15.1.3-ו 15.1.2בסעיפים מהטעמים הקבועים על ידי החברה, בוטל המכרז כאמור מובהר, כי במקרה שבו  11.2

בלבד, יהיו זכאים המציעים שהצעתם נמצאה כהצעה כשרה על פי קביעת ועדת המכרזים של החברה, 

לא בדרך של להחזר דמי רכישת מסמכי המכרז בלבד, ומעבר לכך לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות 

 ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. פיצוי ו/או דמי נזק,
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 עיון במסמכים .11

החברה מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או סוד  11.1

מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי 

ועד ההודעה )שלושים( יום ממ 30וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת על תוצאות המכרז

 המציע שיזכה במכרז במלואה.

אותם הנושאים מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את  11.2

 תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.. החברה במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  במפורש

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף  11.3

 יםכלליתנאים  .11

 תיפסל. -ידי יותר ממציע אחד הצעה המוגשת במשותף על  11.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים בלבד. המציעים  11.2

 לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 .נושאי המכרזהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל  11.3

תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים פרטים, החברה  11.1

על מנת לבחון את המציעים והכל  , ובכל עת הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה

 והצעתם.

, לדרוש מכל הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי 11.1

ו/או אישורים  המלצותמידע חסר ו/או  להשלים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,אחד מהמציעים

עמידתו בחינת , בין היתר, לצורך וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונודקלרטיביים בכל הקשור לני

 .סףה בתנאימטעמו,  מישל המציע ו/או 

ו/או עם מי מטעמה  החברהיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם מתחייבים בהגשת הצעות המציעים 11.1

 ככל שיידרש.

הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז, תשלחנה  11.1

 .  םשנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעיובהתאם לפרטים לכתובות 

 

 

 , מנכ"לשרלי בן סימון

 אחוזות החוף בע"מ   
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 1/2019מכרז מס' 

 יותוהצהרהצעת המציע ו –נספח א' 
 

 חלק א' 

 כללי .1

אנו הח"מ, לאחר שעיינו ובחנו בקפידה את מסמכי המכרז, תנאיו ומחירי היחידות בסעיפי המחירון המהווה חלק 
את העבודות לפי הפירוט , מסכימים וכן )לפי העניין( מתחייבים לבצע "המחירים"( -)להלן ממסמכי המכרז 

 :*הבא

 (.ללא הפחתה או תוספתלמחירים ) מסכימיםהננו  )א( )_(

 בשיעור של %_____למחירים. הנחההננו מציעים  )ב( )_(

 של _____________________אחוזים( הנחה)במילים: 

 בשיעור של %_____למחירים. תוספתהננו מציעים  )ג( )_(

 של _____________________אחוזים( תוספת)במילים: 

  

 _______________________________ חתימה

 

, ולמלא בכתב יד ברור או בהדפסה את אחת בלבד" מצד ימין של המשבצת המוצעת )א' או ב' או ג'(, X" -יש לסמן ב *
 המשבצת האמורה, לפי ההצעה.

  העולה על שיעור הנחה מירבי הנחה אחוזים(. ניתנה וחמישה )עשרים  25%אחוז שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על
 . זה, ההצעה תיפסל

  העולה על שיעור תוספת מירבי זה,  )עשרה אחוזים(. ניתנה תוספת 10%אחוז שיעור התוספת המירבי לא יעלה על
 .ההצעה תיפסל

 

 _____________________________ שם:

 ______________________כתובת: ____

 ת.ז./ע.מ./ח.פ.:____________________

    _____________________טלפון: ______

 __________________________ פקס: 

 דואר אלקטרוני:___________________

  _______________________: __החתימ
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 חלק ב' 

 כללי .1

תנאי המכרז, כל בזאת למסכים , אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז , וכולל אתועל נספחי

 הגדרות .2

, אלא אם כן הקשר חוזהתהיה כהגדרתם בצהרת המציע זה, הגדרתם של המונחים המופיעים בטופס ה

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .3

לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת  הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים 3.1

כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או אי ; בהתאם למסמכי המכרז

הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל 

 תביעה ו/או דרישה, כאמור.

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה ו/או  3.2

מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק ממסמכי המכרז, אלא אם 

 כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז. 

משתתפים במכרז; כי הצעתי זו עונה על העומד בכל התנאים הנדרשים מ הנני מצהיר ומתחייב, כי אני 3.3

כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל 

 התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

ו כל סיבה אחרת, המונעת ו/או הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין א 3.1

 מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או  3.1

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

כח האדם המתאים לבצוע הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את  3.1

העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע את העבודות, לפי הוראות 

מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, הנני מאשר, כי ברשותי כל הציוד 

 יצוע מיידי של העבודות.והכלים אשר מיועדים לביצוע העבודות, וכולם תקינים, כשירים וזמינים לב

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את השיקולים ידוע לי, כי  3.1

 יםלהביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה בתצהירהמפורטים לתנאי המכרז, וכן 

 .הצעה זול פיםהמצור

או ניק את שיעור ההנחה הגבוה ביותר, שתעשלא לקבל את ההצעה ידוע לי, כי החברה תהא רשאית  3.8

 כל הצעה שהיא.

, בתנאי המכרזידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים  3.9

 וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין. 
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ות, ההיקף, והתנאים לביצוע על ידי לאחר שבדקתי היטב את המההצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  3.10

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של  3.11

למעט במקרה של ביטול המכרז , אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז

  תנאי המכרז.בכמפורט 

 ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי ידוע לי 3.12

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה  המכרז

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

זו והגשתה, יחולו עלי  ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי 3.13

 בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. 

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל,  3.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 המפורטים בחוזה.  באופן ובתנאים התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  3.11

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף  3.11

3  זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין

 .ו/או בפסילת הצעתי היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

זה לעיל, תשקול  3ות בסעיף  המפורט יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי 3.11

 החברה את הצעתי. 

  יםתצהיר .1

; 1/א יםכנספח, בנוסח המצורף ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה 1.1

במקרה בו  "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 5א/-ו 4א/, 3; א/2א/

, אינם עומדים בהצהרות המפורטות כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, 

, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי ההרשעות יםבתצהיר

 גדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.ו/או כתבי האישום העומדים נ

  הצעת המציע .1

לאחר שעיינתי בקפידה במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, הנני מציע את  1.1

הצעתי למתן השירותים ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט בהצעה הכספית 

 המצורפת להצעתי במעטפה נפרדת.

נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הנני מצהיר, כי הצעתי  1.2

 .כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז
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ידוע לי כי התמורה שהוצעה על ידי, ככל והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהווה את תמורה  1.3

אן ובמועדן, המלאה, הסופית והמוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, במלו

ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ים, למען הסר ספק, אכולל םוהלרבות בגין עבודה וחומרים, 

ביצוע העבודות , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב)לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( ואחרות

צוין מסמכי המכרז, לרבות החוזה, והכל אלא אם בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויות

 אחרת במסמכי המכרז.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  1.1

 ערבות המכרז .1

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  1.1

.המכרז למסמכי 'גבנספח מכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 
 

 

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי המכרז, תחייב, כי באם ידוע לי ואני מ 1.2

 1 -דרש, וזאת עד לא יאוחר מאאאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שאזי 

. ידוע לי כי כל ו/או בהתאם להוראות החברה )חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז

ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד. כן ידוע לי, 

לפסול את כי באם לא אאריך את ערבות המכרז כנדרש, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, 

 ענין,, לפי הזוכהכ ילבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתהצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שני או 

, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה

 . כפיצויים מוסכמים מראש

ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  1.3

מכח ערבות המכרז בכל  ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או

לא אמלא את במקרה שבו מקרה בו אחזור בי מהצעתי, כולה או חלקה, לפני מועד פקיעתה, ו/או 

ו/או ככשיר  אוכרז כזוכהבמקרה שבו התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או 

על פי מסמכי המכרז אם לא אקיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיי, כולן או חלקן,  – שני

חילוט הערבות כולה ת. יוהנובעות מהכרזתי כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמ

פיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה יהווה , לטובת החברה

 . החברההגמור והמוחלט של 

וט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק ערבות המכרז תהא ניתנת לחילידוע לי ומוסכם עלי, כי  1.1

מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת 

 החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 הודעה על קבלת ההצעה .1

( ימי עסקים את 1להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ 1.1

 לתנאי המכרז.  14.3 בסעיף טיםהמסמכים המפור
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ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ 1.2

הפרה יסודית של התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת 

ייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר הזכיה ואת זכ

וסכום הערבות  המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או חלקה

 . החברהפיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקניינה הגמור והמוחלט של הבנקאית יהווה 

 תוקף ההצעה .8

פה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, הצעתי זו תעמוד בתוק 8.1

 בהתאם לאמור בתנאי המכרז.

 ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף הצעתי, כאמור בתנאי המכרז. 8.2

 עיון במסמכים .9

במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי, כי החברה ה 9.1

סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה וצאות המכרז)שלושים( יום ממועד ההודעה על ת 30על 

 שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

ידוע לי, כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין 

ת עמדתו אם . החברה תשקול אבמפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורשאת 

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  9.2

 שתורה החברה.

 פירוש .10

בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף  צהרת המציע זוהכל האמור ב

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.
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 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .11

ומהווים חלק בלתי נפרד  לתנאי המכרז 8.5המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה

 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 
 

 אישור
 
 

 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום 
_______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' ____ בחודש 

 _______________ וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

 
 

__________________ 
 ו"דע

 
 

 

 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________ 

___________ על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת "התאגיד"(  -)להלן 
נושא/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את 

 התאגיד לכל דבר ועניין.

__________________ 
 ו"דע
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 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

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

 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

  -בסעיפים הבאים  ק את המיותרומחיש ל

ועורך תצהירי זה כחלק , _______הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע _________ .1

 "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  1/2019 מהצעה להשתתף במכרז מס'

 .("המכרז" -ו

 :)עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 10 -הנני מאשר, כי ב .2

 או עווןלא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

 , כמפורט להלן: או עוון הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב

_____________________________________________.____________________ 

 :הנני מאשר .3

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .א

 )או לחלופין(

 תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון, כמפורט להלן: .ב

_______________.__________________________________________________ 

 : נני מאשרה .1

כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש  .א
ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

  .1981 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או  .ב
בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

 , הכל כמפורט להלן:1981 –התשמ"א 

______________.___________________________________________________ 
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 :הנני מאשר .1

ו/או על תקנות  1910-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו/או על צוים שניתנו על פי
 . 1981 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1910-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

 , הכל כמפורט להלן:1981 –התשמ"א 

____________________________________________________________._____ 

 : הנני מאשר .1

לתצהירי זה  1 -ו 1כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .א
 לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו,

 )או לחלופין(

ה לעיל, לתצהירי ז 1 -ו 1תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב
 ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו, הכל כמפורט להלן:

 _______________._________________________________________________ 

 

 

____________ 

 המצהיר חתימת

 

 

 אישור

הופיע/ה בפני  מר/גב' אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ 
_____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

          ______________ 

 , עו"ד _______                                                     
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 להצהרת המציע 2נספח א'

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את 
 האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 
 שירות התעסוקה תש"יטחוק  1919

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1911

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1911

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1910

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1911

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1911

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1913

 חוק החניכות תשי"ג 1913

 )החזרה לעבודה( תשי"אחוק חיילים משוחררים  1911
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1918
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1913
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1981
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988

 ממלכתי(חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות  1991
2001 
1998 
2011 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים 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

 

 
 את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.אישור עו"ד המאשר 

 

 
   

 תאריך שם מלא של עו"ד חתימה וחותמת

 

 

 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 להצהרת המציע 3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

 :1976-תשל"וה
 

לומר את האמת אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי 

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

"( במסגרת מכרז המציעהנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  7/2019מס' 

 _________________________________.הנני מכהן במציע בתפקיד ____________ .2

לא  )"החוק"(, 1911-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

כי במועד  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  וובעל זיקה אלי המציעהורשעו 

  חרונה.ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה הא

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .1

עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי מבעלי השליטה בו, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה  .1

במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד 

 שת הצעות במכרז.האחרון להג

הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע אשר הסמיך  .1

 אותה למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

 

________________________ 

 חתימת המצהיר                         

 אישור

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

/ המוכר ___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים על  םחתלי אישית, ו

 קבועים בחוק, אם לא יעשה כן.ה

 

     

 חתימת עוה"ד                   
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 1/2019מכרז 

 להצהרת המציע 1נספח א'

 וחברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ  ילעובד קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

 את הוראות הסעיפים הבאים: המציעיםמביאה בזאת לידיעת  חברת אחוזות החוף בע"מ

 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122 ףסעי

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  חבר ")א( .א
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  לאחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, וברו אחוזים בהונו או

 בן או בת, אח או אחות." וג, הורה,זבן  –העירייה. לעניין זה "קרוב" 

ות המקומיות רשויללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בכה של 12זהה קיימת גם בכלל  הוראה
 (.3111)י.פ. תשמ"ד עמ' 

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  111ף עיס .ב
 ם עבודה המבוצעת למענה.ושבן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ועצמו או על ידי ב

, לפי ההגדרות דלעיל, תפחתישאם יש או אין לך קרבה מ להלןלהודיע בהצהרה בקש לכך הנך מת םהתאב 
 .אחד מעובדי חברת אחוזות החוף בע"מ, או עם חבר דירקטוריון אחוזות החוף בע"מעם 

 

 הצהרה       

 
אשר  1/2019במכרז פומבי מס'  ___________________,המציע בשם ח"מ ___________________,הני א

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ,בע"מ אחוזות החוףפורסם על ידי 
 
 י את האמור לעיל והנני מצהיר:תקרא .1

בן , ורההאין לי: בן זוג,  עובדי אחוזות החוף בע"מ ובין חברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ, בין א()
 ."(קרוב)להלן: " או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף

מאלה המוגדרים  ד אחלאין  , ושאני פועל בשמו,1/2019אשר הגיש את ההצעה למכרז פומבי  דיגאתב ב()
בו  ניםמכההקרובים ואין אחד מ, חיםואו ברון הוב אחוזים 10חלק העולה על  ,במונח "קרוב"

 ו עובד אחראי. א כמנהל

 

, או אם מסרתי יסתבר כי קיים לי קרוב כאמוררשאית לפסול את הצעתי אם  היהת אחוזות החוףלי כי ע ידו .2
 הצהרה לא נכונה.

 

 על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. לאחוזות החוףאני מתחייב להודיע  .3

 

 .נו אמתהיו ז ומלאים, והאמור בהצהרהנים כוהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נמצ יאנ .1

 
 

 ה באתי על החתום: ילראו
 
 
 _____________  ___ציע: __מם הש
 
 

 ______________  מה וחותמת:יחת
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 להצהרת המציע 1נספח א'

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 

 

 ____________________אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזה כדלקמן : 
 
המציע במכרז אני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא  .1

"(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת המציע" -)להלן:אותו פירסמה חברת אחוזות החוף  1/2019פומבי 
 .המציעתצהיר זה בשם 

 
אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל, מתקיים  .2

 בחלופה הרלוונטית[  אחד מאלה: ]יש לסמן  
 

)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  - חלופה א'  
 זכויות"( לא חלות על המציע.

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

 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב' 

 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )  
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  
לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.  לשם קבלת הנחיות בקשר -ובמידת הצורך 
 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 2לפי הוראות חלופה )

ון לחוק שווי 9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  -( 2)
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 

 
לעיל  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 .  1911-זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .1

 
 
 

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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  תצהיר להוכחת ניסיון המציע  –נספח ב' 

שפורסם על ידי אחוזות החוף, הריני  1/2019"(, שהינו המציע במכרז המציעבשם ____________________ )"
₪,  300,000ביצע המציע עבודות שילוט שונות, בהיקף שנתי ממוצע העולה על  2011-2019שבמהלך השנים מצהיר 

 :בתוספת מע"מ, כמפורט להלן
 
 

 המזמין 
 

שנת ביצוע  פרטי העבודה
 העבודה

 היקף כספי

1.   
 
 

  

2.   
 
 

  

3.   
 
 

  

1.   
 
 

  

1.   
 
 

  

1.  
 
 

   

1.  
 
 

   

8.  
 
 

   

9.  
 
 

   

10.  
 
 

   

 
 .להוכחת הניסיון, לרבות הזמנות עבודה, המלצות, תמונות השילוט, וכו' ** יש לצרף מסמכים

 
 

______ 

 חתימה

 אישור עורך דין

מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב' _____________ , אני הח"מ
ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 /ה אמת.י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו

          ______________ 
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 מכרזנוסח ערבות  -נספח ג' 
 

 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6 ש"ץ רח' גרשון

 יפו-תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

אנו ערבים כלפיכם )להלן: "המבקש"(  לבקשת ______________________________________ .1

"סכום )להלן:  (אלף שקלים חדשיםארבעים )₪  40,000 לסך של לסילוק כל סכום עדבאופן בלתי חוזר 

 .1/2019עם מכרז מס' בקשר המבקש שתדרשו מאת (, הערבות"

 

ימי עסקים מיום  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .2

תחילה את סילוק סכום הערבות זו או לדרוש מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכם

 האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל. 19.1.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .1

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 אישור עו"ד -' דנספח 
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 1רחוב גרשון 

 תל אביב
 

 7/2019מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות/שותפים במצ הנדון:

 

שכתובתי הינה:_______________________, מתכבד לאשר  ,אני הח"מ, ____________________ עו"ד

 בזאת:

 

 שם התאגיד המציע: ______________________

 

 ולא תאגיד(:במציע הינם )ברמת היחיד, אדם בעלי המניות או השותפים 

 __%._מס' ת.ז.: ___________; שיעור אחזקות:  שם: ______________; )א(

 מס' ת.ז.: ___________; שיעור אחזקות: ___%. שם: ______________; )ב(

 מס' ת.ז.: ___________; שיעור אחזקות: ___%. שם: ______________; )ג(

 __; שיעור אחזקות: ___%.מס' ת.ז.: _________ שם: ______________; )ד(

 

 

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )א(

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )ב(

 

ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא/

 . לכל דבר וענייןהמציע התאגיד 

 

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 עסק בשליטת אישה עלאישור עורך דין  -' הנספח 

 ותצהיר נושאת השליטה 
 

 

 1/2019___________________, אשר הגיש הצעה למכרז אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי 

תקנות העיריות )מכרזים(, ( ל1)ה 22ף בסעי בשליטת אישה כהגדרתועסק הינו שפורסם על ידי אחוזות החוף, 

 . 1981-תשמ"ח

 

 ________________. מספר זהות'______________ הינה גב במציעהמחזיקה בשליטה 

 

  

__________________     __________    ______________      _____________________ 

 כתובת                       טלפון               חתימה וחותמת                      שם מלא             

 

 

 

 

 

 

מצהירה בזאת  אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,

 .1981-תשמ"ח, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  נמצא בשליטתי בהתאם התאגידכי 

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה    שם מלא              
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  מחירון  - 'ונספח 
 
 

 
 אספקה והתקנה

 
 אספקה בלבד

 מחיר בש"ח  יחידת מידה תיאור הסעיף מס'
 )ללא מע"מ(

יחידת 
 מידה

 מחיר בש"ח
 )ללא מע"מ( 

ארגז תאורה פלורסצנטית חד צדדי )בכל  1
 גודל(

 2,128 מ"ר 2,121 מ"ר

ארגז תאורה פלורסצנטית דו צדדי )בכל  2
 גודל(

 2,321 מ"ר 2,121 מ"ר

 ארגז תאורה "לד" חד צדדי  3
 )בכל גודל(

 2,221 מ"ר 2,111 מ"ר

 ארגז תאורה "לד" דו צדדי  1
 )בכל גודל(

 2,121 מ"ר 2,910 מ"ר

 111 מ"ר 110 מ"ר שלט פח אלומיניום )בכל גודל( 1
 311 מ"ר 391 מ"ר שלט פח מגולוון )בכל גודל( 1
  29 מ"א לא רלוונטי לא רלוונטי '' )צול(3עמוד  1
 39 מ"א לא רלוונטי לא רלוונטי '' )צול(1עמוד  8
 110 קומפ' 180 קומפ' תמרור/שלט הכוונה )בכל גודל( 9
עמוד )טוטם( כולל צג -חניוןשלט  10

 אלקטרוני חד צדדי
1 31,200  

עמוד )טוטם( כולל צג -שלט חניון 11
 אלקטרוני דו צדדי

1 10,100  

דגל כולל צג אלקטרוני חד -שלט חניון 12
 צדדי

1 32,100  

דגל כולל צג אלקטרוני דו -שלט חניון 13
 צדדי

1 31,000  

אלקטרוני שלט חניון דגלון קיר כולל צג  11
 צדדי-חד

1 21,900  

שלט חניון דגלון קיר כולל צג אלקטרוני  11
 צדדי-דו

1 32,100  

  1,080 1 ע"ג עמוד –שלט הפניה לחניון  11
  3,110 1 שלט )לוגו( ע"ג צג אלקטרוני 11
  9,900 1 צג אלקטרוני בודד 18
  13,100 1 צג אלקטרוני דו צדדי 19
לבן( כולל -)כחולמדבקות בשני צבעים  20

)בכל  ביצוע גרפיקה, חיתוכים והדבקות
 גודל(

  221 מ"ר 1

  310 מ"ר 1 שלט פרספקס בכל גודל 21
פאנל פרספקס הדפסה אחורית כולל  22

 בכל גודל חיתוכי קאט אאוט
 מ"ר 1

 
1,100  

צול כולל  3 מערכות חיבור שלות 23
 ברגים

  13 

צול כולל  1 מערכות חיבור שלות 21
 ברגים

  18 

צול כולל  8 מערכות חיבור שלות 21
 ברגים

  29 

צלב כולל  מערכות חיבור שלות 21
 ברגים

  13 

 מחסום גדר פלסטי כתוב/צהוב 21
 

 131   מ' 2כל סוג 

ס"מ אדום/צהוב  1פסים זוהרים רוחב  28
 ע"פ תקן מע"צ

 21   מ' 1

כל הגדלים  קונוסים 29
 ס"מ 11

  81 

 נחום/תקוםעמוד  30
 

 111   ס"מ 10עד 

  ש"ח 210 מ"ר שלטי ברזנט )באנרים( 31
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  תנאים כללים ומיוחדים ומפרט טכני מיוחד  - 'ונספח 

 העבודה תאור 00.01

בכפוף לאמור להלן וביתר  ,אך לא מוגבלת ,כוללת "(,העבודה" :להלן) נשוא מכרז/חוזה זה העבודה
יפו, לרבות שלטי פח -שלטים ונילוויהם בעיר תל אביב לאספקת ו/או התקנתמסמכי מכרז/חוזה זה 

מוארים ושאינם מוארים, שלטי פח בתוספת תאורת לד, שלטי ברזנט, שלטים דו כיוונים, שלטים חד 
 "(. השלטים"השילוט"/כיוונים מעוצבים וכו' )להלן: "

 ומריםח 00.02

כנדרש ו ,התקניםעל ידי מכוני  יםמאושר, אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מסוג מעולה ,החומרים כל
, קודם הספקעל גבי דף נתונים מקורי של  המנהליסופק, יאושר על ידי  אשרחומר חדש  לכ במפרט.

 .לאספקתו

 המנהל רשאי לקחת דוגמאות לבדיקת מעבדה כראות עיניו.

 ביצוע עבודות עפר 00.03
 

 הכנת השטח לפני ביצוע השילוט: 00.03.1

צבת השילוט. הכנת השטח כוללת הסדרי תנועה במידת באחריות הקבלן להכין את השטח לקראת ה
הצורך, ביצוע מדידה וסימון המיקום להצבת השלט והיסודות, קבלת אישור המנהל למיקום השלט 
והיסודות, הסרת צמחייה וגיזום עצים סמוכים המפריעים להצבת השלט, הסרת מטרדים אחרים כגון 

ע להצבת השלט, חפירה ו/או חציבה בקרקע או בבטון כבלים, חוטים או מתקנים אחרים העלולים להפרי
ו/או באספלט ו/או בכל סוג של משטח קיים לצורך ביצוע היסודות, פירוק זהיר של ריצוף קיים וחפירת 

 הבורות או קדיחת הכלונסאות לביסוס השלט, סילוק הפסולת לאתר מורשה.

 מחיר השלט ולא יימדד בנפרד.מחיר הכנת השטח לפני ביצוע השילוט כמפורט בסעיף זה כלול ב

 המנהל אחראי לקבל אישור מהרשויות המוסמכות לגבי עצם הצבת השלט והתוכן שלו.

 החזרת השטח לקדמותו בתום העבודה: 00.03.2

בתום העבודה באחריות הקבלן להחזיר המצב לקדמותו, ובכלל זה החזרת ריצוף או צמחייה, כולל אבני 
העגולים,  ולנקות את אתר העבודה וסביבתו מכל פסולת ריצוף בצורה של חבקים סביב העמודים 

שהצטברה כתוצאה מביצוע העבודות ולסלק את הפסולת לאתר מורשה. לא יאושר לבצע יציקת בטון 
 במקום חבקים מריצוף מקורי כדוגמת הקיים סביב השלטים.

ף תואמות במקום בו תחולנה הוראות סעיף זה בשינוי הבא: הקבלן יתקין אבני ריצו -בעת פרוק ופינוי 
 היו העמודים.

 מחיר החזרת השטח לקדמותו בתום העבודה כמפורט בסעיף זה כלול במחיר השלט ולא יימדד בנפרד.

 ביסוס ועבודות בטון יצוק באתר 00.04

קביעת סוג, זיון ומידות הביסוס היא באחריות הקבלן. הקבלן ימציא אישור קונסטרוקטור מטעמו ועל 
 שבוצעו מתאימים לצורך קיבוע השלט על פי התקנים. חשבונו, על כך שהיסודות

במידה ולצורך קביעת סוג היסוד רואה הקבלן צורך לבצע קידוחי ניסיון או להתייעץ עם יועץ קרקע, אלו 
 יבוצעו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 מיוצר במפעל או באתר העבודה. 20-הבטון לביצוע יסודות לשלטים יהיה בטון ב

 בטון כמפורט בסעיף זה כלול במחיר השלט ולא יימדד בנפרד.מחיר יסודות ה

 מתקנים תת קרקעיים 00.05

לשם התקנת השלטים ולצורך חפירת היסודות, הקבלן יבצע חפירה זהירה ידנית בצורה של חפירת 
גישוש, זאת על מנת שלא לפגוע בתשתיות תת קרקעיות העלולות להימצא במקום ההתקנה. במידה 

 ת קרקעית יודיע על כך מייד למנהל ויקבל הנחיות להמשך ביצוע.והקבלן יגלה תשתית ת

במידה והקבלן נהג בניגוד להנחיות אלו ותהיה פגיעה בתשתית תת קרקעית, האחריות לנזק תחול עליו 
 על כל המשתמע מכך. 
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 קונסטרוקציות, תמיכות ומתקני עזר ארעיים 00.06

מתקני עזר ארעיים, פיגומים, קונסטרוקציות  הקבלן יקים על חשבונו ובתאום עם הרשויות ועפ"י החוק,
 ותמיכות הדרושות לו לצורך עבודתו, יפרקם ויסלקם על חשבונו בתום העבודה.

במידה ויידרש אמצעי הרמה כגון מנוף או במת הרמה להתקנת שלטים, אמצעי זה יהיה כלול במחיר ולא 
 ישולם בגינו בנפרד.

 בעבודה קשיים 00.07

יפו, מעגלי תנועה, שבילי אופניים ואתרים אחרים -, רחובות העיר תל אביבתבוצע בתוך חניונים העבודה
פעילים. לקבלן צפויים קשיים בביצוע מבחינת התארגנות, צפיפות, עבודה בשטחים קטנים, קשיי גישה, 

בהכנסת  קשייםעבודה קטנים, הפעלת ציוד באופן זהיר, סוגי ציוד מיוחדים לתנאים הקיימים,  היקפי
והקשיים כמפורט לעיל  התנאיםרים, וכו'. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגלל והוצאת חומ

 ועלותם תיחשב ככלולה במחירי היחידה.

 נוספים  גורמיםעם  קשר 00.00

וקבלנים  גורמיםעל ידי  ייתכן, כי תבוצענה עבודותובמקביל לעבודת הקבלן נשוא מכרז/חוזה זה  בנוסף
, "(הקבלן"להלן )הקבלן נשוא חוזה זה  ."(הקבלנים האחרים" )להלן:במקום התקנת השילוט  נוספים

ולבצע את עבודתו. אפשר שמשך העבודה עד לסיום  האחריםשתלב בעבודת הקבלנים הידרש מדי פעם לי
 .יתבצע בשלבים בלתי רציפיםהעבודה כולה 

כל אדם או גוף שיקבע על ידי המנהל  ועםהמנהל, עם כל קבלן אחר  הוראותישתף פעולה, לפי  הקבלן (א)
 ויתר מסמכי החוזה. המנהלוכן עם עובדיהם, הכל בהתאם להוראות 

שתיווצר מחלוקת בין הקבלנים האחרים לבין הקבלן בכל שאלה הקשורה לביצוע  מקרה בכל (ב)
 , מסכים בזאת הקבלן לקבל את הכרעת המנהל.העבודה

 המנהל רשאי לנקוט פעולות יהיהבלנים האחרים, כי הקבלן אינו משתף פעולה עם הק ,המנהל ראה (ג)
שיוכח להנחת  עדב תשלום חשבונות מאושרים של הקבלן, וכי, לרבות עהנחוצות לפי שקול דעתו

 הנדרשים לצורך שיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים.  האמצעיםכי הקבלן נוקט בכל  ,דעתו

הקבלנים והגורמים  עםשיתוף הפעולה  תיאוםשהיא בגין  כללא יהיה זכאי לתמורה  הקבלן (ד)
 האחרים. 

 וחשמל מים 00.09

 הקבלן ועל חשבונו. י"עוהחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו  מיםה

 אחריות על שלמות השלטים עד למסירה 00.10

הקבלן יהיה אחראי לשלמות השלטים ולאיכות הגמר שלהם במשך כל זמן הביצוע, ועליו להגן עליהם 
 נה )ככל שהוזמנה אספקה והתקנה( והמסירה, כך שהם לא ייפגעו.בזמן ההובלה ו/או ההתק

 ותכולת המחירים מדידה אופני 00.11

כלליים  תנאים, נספח זהיהיה זכאי לתשלום כל שהוא בגין ביצוע הדרישות כמפורט ב לא הקבלן
  , למעט אלא אם יוחד להם במפורש סעיף במחירון.מיוחדיםטכני מיוחד ואופני מדידה  מפרט, ומיוחדים

 

 במחירון( 1אספקה והתקנה )עמודה 

מחיר הפריטים יכלול את הפריט וכל הרכיבים, העבודות וכח האדם הדרושים להתקנה מלאה שלהם. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המחיר יכלול גם את היסודות, הפח, האלומיניום או 

ביזרי התליה, קונסטרוקצית השלט, הפרספקס, המדבקות, התאורה הפנימית, הצביעה, העמודים, א
הנורות, מערכת החשמל )לגבי ארגזי תאורה(, אמצעי החיבור כגון שלות, ברגים, גומיות, אומים, פרזול, 

, וכן לא צירים וכיו"ב )לגבי כל השלטים(. לא תשולם תוספת עקב ריבוי צבעים, צורות, אותיות וכיו"ב
רך עיצוב הכיתוב המופיע בשלטים, בהתאם להנחיות תשולם תוספת עבור שימוש בגופנים שונים לצו

  .החברה

 למרות האמור לעיל, מחיר שלט פרספקט אינו כולל עמודים, אלא התקנה ע"ג קיר.
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המחיר כולל את הספקת הפריט, לרבות גם העמסתו, הובלתו, פריקתו ואחסנתו בכל מקום שיורה לו 
 הפריט.המנהל, בכל אתר שיידרש, ללא תלות במשקל או גודל 

המחיר כולל את התקנת הפריטים, כולל גם את הכנת השטח, הרכבת השלט ברצפה על גבי יסוד, או על 
גבי קיר או גג של מבנה או עמוד בגובה כלשהו, או אל כל אמצעי אליו יש לחברו וכן את חיבורו למקור 

ומרים הדרושים מ' )במקרה של ארגזי תאורה מוארים( וכל העבודות והח 2.00חשמל במרחק של עד 
 לצורך התקנתו המושלמת של הפריט, סילוק הפסולת והחזרת המצב לקדמותו כמפורט. 

למחירון כולל המחיר עמודים  1הואיל ובהזמנה של "אספקת והתקנת" הפריטים המפורטים בפרק 
)למעט שלט פרספקס, שמחירו כולל התקנה ע"ג קיר(, הרי שבמידה והוזמנו שלטים לאספקה והתקנה 

 2א עמודים )למעט שלט פרספקס(, יופחת מהמחיר המגיע לספק מחיר העמודים כפי שנקבע )בעמודה לל
 למחירון( לעניין אספקה בלבד שלהם.

 

 במחירון( 2אספקה בלבד )עמודה 

מחיר הפריטים יכלול את הפריט וכל הרכיבים, המהווים חלק אינטגרלי ממנו, כגון, הפח, האלומיניום או 
ת, התאורה הפנימית, הצביעה, קונסטרוקציית השלט, הנורות, מערכת החשמל הפרספקס, המדבקו

מחיר 'אספקה בלבד' של שלט או תמרור  -אולם, לא כולל את אמצעי ההתקנה, החיבור והעיגון )כלומר 
אמצעי ההתקנה יכול וירכשו בנפרד עפ"י פריט המופיע אינו כולל עמודים ואמצעי חיבור, כגון שלות(. 

 במחירון.

מחיר כולל את הספקת הפריט, לרבות גם העמסתו, הובלתו, פריקתו ואחסנתו בכל מקום שיורה לו ה
 המנהל, בכל אתר שיידרש, ללא תלות במשקל או גודל הפריט.

 

 אופני מדידה ותוספות מחיר

 מדידת השלטים וארגזי התאורה תהיה במ"ר לפי גודל השלט או ארגז התאורה ברוטו )לא כולל תמיכות(. 

תמרורים יכללו  –תמרורים יימדדו קומפלט לרבות תמרור, עמוד ותמיכה. באספקה  -ספקה והתקנה בא
 את השלט בלבד.

 מדבקות תימדדנה במ"ר.

בגין פריטים שמחירם נקבע לעיל עפ"י יחידת מידה של מ"ר או מ"א ישולם סכום יחסי בגין חלקי מ"ר או 

למחירון  1למחירון( של פריטים המפורטים בפרק  1ואולם, בגין "אספקה והתקנה" )עמודה מ"א. 

 ישולם לכל הפחות עבור מטר רבוע אחד, אף אם מידת הפריט שהוזמן קטנה ממטר רבוע אחד. 

מהמחיר, ככל שהוזמן שלט  20%למחירון תשולם תוספת מחיר בגובה  1בגין פריטים המצויים בפרק 
( ENG, המצופה ביריעות הכוללות עדשות זוהרות מחזירות אור בדרגת "מהנדסים" )"זוהר בלילה"

. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה אינו מתייחס לתמרור )שבגינו המחיר 2211בהתאם לתקן ישראלי 
 מתייחס מלכתחילה לתמרור זוהר בלילה(.

 

 חובת פירוק ופינוי בגמר שימוש 00.12

לפרק ולפנות, בכל עת, שלט שהתקין. במקרה כאמור, יהא חייב החברה תהיה רשאית להורות לספק 
 הספק לפרק ולפנות את השלט ללא כל תשלום נוסף, אולם, מנגד, יעבור השלט המפורק לבעלות הספק.
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 רשימת מסמכים מחייבים שאינם מצורפים 00.13

 מסמך שאינו מצורף

 המפרט הכללי לעבודות בנין

 מס' תיאור השנה

 00 מוקדמות 2001

 01 עבודות עפר 1993

 02 עבודות בטון יצוק באתר 1998

 08 עבודות חשמל 2001

 11 עבודות צביעה 2005

 12 עבודות אלומיניום 2003

 19 מסגרות חרש 2000

 

כל המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, 
או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי 

 החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 

  הצהרת הקבלן

ם המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאי
 קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 
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  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 

 ולוחות זמניםשלבי ביצוע  .1

 שלבי הביצוע לשלט יהיו כדלהלן:

המנהל יעביר לקבלן הזמנה ובה יפורט סוג השלט הדרוש על פי השלטים המופיעים במחירון. בהזמנה  1.1

 ייכתבו הפרטים הבאים:

  ללא תשלום. –סוג השירות )אספקה והתקנה, אספקה בלבד, פירוק ופינוי 

 .סוג השלט עפ"י המחירון 

  גבי השלט ו/או התמונות הרצויות.הטקסט שייכתב על 

 .סקיצה רעיונית, או תאור סכימתי מילולי של הגרפיקה הרצויה וגודל האותיות 

 40לא יאוחר מתוך לפי החלטת המנהל ובהתאם לצורך, יקיים הקבלן סיור בשטח יחד עם נציג המנהל  1.2

חיבור חשמל עבור  על מנת ללמוד את פרטי האתר ומקום ההתקנה, כולל נקודת שעות מקבלת ההזמנה

 ארגזי התאורה.

תכנית )שני( ימי עסקים מקיום הסיור או ממועד קבלת הזמנת המנהל כאמור, הקבלן יכין  2בתוך  1.3

 מפורטת של השלט הכוללת:

 .שרטוט של השלט בקנ"מ מתאים לגודל השלט 

  עיצוב גרפי מקצועי של השלט לאישור היזם, כולל צבעים, תמונה ואותיות, על ידי

גרפי/ת מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. לצורך כך ישתמש הקבלן בתמונות  מעצב/ת

 שנשלחו לו על ידי המנהל, או בתמונות מתוך מאגר תמונות של הקבלן ללא תוספת עלות.

 .פירוט הפרזול ואלמנטי החיבור שברצונו להשתמש בשלט 

 .שרטוט של קונסטרוקציית התמיכה שבכוונתו להשתמש לתמיכת השלט 

 ישת המנהל, יכין הקבלן, על חשבונו, הדמייה דיגיטלית ממוחשבת של השלט.על פי דר 

המנהל יאשר או יבקש מהקבלן ביצוע תיקונים כמה פעמים שיידרש, עד לאישור המנהל על פרטי השלט,  1.1

 כאמור.

לאחר קבלת אישור המנהל על פרטי השלט כאמור, הקבלן ייצר את )שני( ימי עסקים  2-מלא יאוחר  1.1

 לט במפעל הקבלן, יוביל את השלט לאתר ויתקין אותו.אלמנטי הש

: פיגור של יום אחד בביצוע כל אחד מהשלבים המתוארים בסעיף זה יגרום פיצוי מוסכם עקב פיגורים 1.1

בתוספת מע"מ כחוק ולאחר מכן פיצוי ₪  1,000להטלת פיצוי מוסכם וקבוע מראש באותו המועד של 

 וספת מע"מ כחוק לכל יום איחור נוסף.נוספים בת₪  100מוסכם וקבוע מראש של 

 המנהל יאשר, כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו. 1.1



- 31 – 
 

 

שעות  21-תמרורים, עמודים וחלקי חיבור אשר אספקתם הוזמנה בנפרד יסופקו מיידית ולא יאוחר מ 1.8

 ממועד ההזמנה.

 עבודות צביעה .2

יטני מטל רסט תוצרת צביעת שלטים או ארגזי תאורה תבוצע כדלקמן: שתי שכבות של צבע פוליאור .2.1

מיקרון כל שכבה לרבות יסוד אפוקסי מאושר ע"י יצרן הצבע הפוליאוריטני,  10לט או ש"ע, בעובי -ניר

 מיקרון נוספים. 10בעובי 

 עובי וסוג הפח .3

 מ"מ. 8בכל סוגי השלטים הרלוונטים יהיה עובי הפח / אלומיניום לפחות 

  "ארגזי תאורה" .4

טיפוס לדוגמא. -ארגז תאורה מאלומיניום, יבצע הקבלן על חשבונו אבבפעם הראשונה שיבוצע שלט עם  1.1

לאחר תיקון ההערות יישמר אב הטיפוס אצל המנהל והוא יהווה דגם מאושר שלפיו יבוצעו כל השלטים 

 העתידיים.

)אלא אם יידרש  11ארגזי התאורה לשלטים יהיו עשויים מפרופילי אלומיניום צבועים כמפורט בפרק  1.2

ייצבעו(, מחוברים אך ורק באמצעות מחברים החדורים בתוך הפרופילים ומותאמים  במפורש שלא

 אליהם. לא יורשה חיבור שבו ישארו ברגים או ניטים גלויים. 

 לצורך תלייה או התקנת ארגזי התאורה יעשה שימוש במוטות, כבלים וברגים עשויים נירוסטה בלבד. 1.3

מ"מ  3משטחי אלומיניום או פרספקס, כל אלה בעובי  משטחי השלטים: מדבקות השלטים יודבקו על גבי 1.1

 לפחות.

גוון הפרספקס יהיה עפ"י בחירת המנהל. לא תשולם תוספת עבור שימוש בפרספקס בגוונים שונים באותו  1.1

 שלט. לא תשולם תוספת עבור שימוש בפרספקס בצורות שונות או במספר צורות באותו שלט.

 ס בצורה שהכיסוי או המדבקה שמעליו לא ישתפשפו עם הפירוק.הפרספקס צריך להיות נוח לפירוק ותפו 1.1

 חיתוך האותיות והאלמנטים הגרפיים יבוצעו בפלוטר. 1.1

הדבקת המדבקות על גבי משטחי השלט של ארגזי התאורה תהיה חד צדדית או דו צדדית, כפי שיוגדר  1.8

 ום.במחירון. בשלטים שבהם ארגז התאורה הוא חד צדדי, גב הארגז יהיה מאלומיני

. באחריות הקבלן להמציא אישור מכון IP55ארגזי התאורה יהיו אטומים למים ולאבק לדרגת אטימות  1.9

 התקנים לרמת האטימות.

 ונדלי.-הפרזול של ארגזי התאורה כגון צירים, ידיות, מנעולים וכיו"ב, יהיה מנירוסטה ואנטי 1.10

ת, שילוב שלהם או כל צורה שהיא, צורת ארגז התאורה יכולה להיות מרובעת, אליפטית, משולשת, מעוגל 1.11

 ולא תשולם כל תוספת עקב צורה שאיננה מלבן.

עבודות החשמל בשילוט מואר יבוצעו ע"י חשמלאי מקצועי בעל רשיון חשמלאי מוסמך. הציוד,  1.12

 האביזרים והחומרים יהיו חדשים בעלי תו תקן ישראלי. 
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שלט תהיה נוחה ותתאפשר תחזוקה ארגז התאורה יבנה כך שהגישה לכל האלמנטים החשמליים של ה 1.13

 כגון החלפת נורות או משנקים על ידי אדם אחד. 

פתיחת ארגזי תאורה לשלטים תהיה מהצד או מלמעלה ותתאפשר כך שהצירים יהיו בחלק העליון של  1.11

השלט ויבוצע מתקן הרמה כגון ידית או מוט מתקפל שיחזיק את המכסה הקדמי או האחורי מורם ופתוח 

אנשים על מנת להחזיק  2-בטוח, מבלי שיהיה צורך לפרק את כל המכסה לגמרי או להיעזר בקבוע באופן 

 אותו פתוח לצרכי תחזוקה.   

"דלתות" ארגזי התאורה ו/או אלמנטים מתפרקים אחרים יחוזקו כך, שהן במצב פתוח והן במצב סגור  1.11

ו/או לשלטים עצמם ו/או לכלי הם יהיו מספיק חזקים שלא לעוף/ליפול, על מנת לא לגרום נזק לאנשים 

 הרכב וכו'.

בשלטי קופסה מוארים יותקנו גופי תאורה פלורסצנטיים או "לד", על פי הנחיית החברה וכפי שיתואר  1.11

 להלן.

גופי תאורה פלורסונטיים יהיו מסוג "פס אמריקאי" כאשר כל הציוד מורכב בחלקו התחתון והקבוע של  1.11

פתיחת המכסה החיצוני כמתואר לעיל ללא צורך בפירוק  גוף התאורה. הגישה אליו תאופשר לאחר

 הגופים.

המשנקים יהיו מסוג "משנק אלקטרוני". יעשה שימוש בנורות פלורסצנט תוצרת "אוסרם" או "פיליפס"  1.18

בלבד, או בנורות "לד". כל משנק יחובר מקסימום לשתי נורות. הנורית והמשנק יהיו מתאימים להתקנה 

עמידה בטמפ' גבוהות ותנאי לחות חיצוניים. בתי הנורה יהיו קפיציים בכל  –בסביבה של שלט חיצוני 

 ההספקים.

ממ"ר, בעלי  1.1המוליכים ו/או הכבלים בגוף התאורה מחוטי נחושת גמישים בשטח חתך מיזערי של  1.19

 מעלות צלסיוס. 101בידוד עמיד בטמפ' של 

מחוזקים בהידוק קבוע ע"י בורג וקבועים הדקי החיבורים בבתי הנורה, במשנקים ובמהדקי הכניסה יהיו  1.20

בגוף תאורה. הארקת גוף התאורה תהיה באמצעות בורג פליז מרותך לגוף וכולל אומים דסקיות מפליז 

 ודיסקית קפיצית.

כבלי החיבור לגוף התאורה יושחלו דרך טבעות פלסטיות למניעת פגיעות הבידוד במגעם וחיכוכם עם  1.21

 הפח של גוף התאורה.

מ"מ תוצרת  80*80* 10ין גופי התאורה בתוך השלט יבוצעו ע"י קופסאות "הסתעפות" במידות חיבורים ב 1.22

מהדקי חיבורים המיועדים להתקנה על מסילה למוליכים  1-אשר תכיל מסילה ו GW44003"גוויס" דגם 

 ממ"ר לפחות. 1בחתך 

חלק אחד,  במקרה של שלט מורכב מכמה חלקים, חיבור הארקה צריך להיות כזה, שאם מפרקים 1.23

 הארקה של שאר השלטים לא תפגע.

 IP55לפחות מוגן מים  A21*2במקום וגובה נוחים לגישה, יותקן מנתק דו קוטבי  –על גבי כל שלט מואר  1.21

 לפחות, כולל שלט בר קיימא "הפסקת חשמל".

 מערכת התאורה לארגזי התאורה כלולה במחיר ארגז התאורה ולא תימדד בנפרד. 1.21
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 שלט המואר בתאורת לדים: - טם( כולל צג אלקטרוני חד/דו צדדיעמוד )טו-שלט חניון .5

 מ"מ. 2.1קונסטרוקציה פנימית מברזל מגלוון + חיפוי אלומיניום  -עמוד מרכזי  1.1

 מ"מ מאחור. 3חיתוך משטח בחלקו העליון, הדבקת פרספקס חלבי  1.2

 .9001מלוטש. צבוע בגוון: רל  –מ"מ. גימור ריתוכים  10*10*1, 110*80*1פרופיל:  1.3

עיגון והתקנה: בהתאם להוראות מהנדס קונסטרוקציה )קוביית בטון המותקנת מתחת לקו  1.1

 ריצוף/אספלט + כלוב קונס' לעיגון מבנה השלט(.

 .8100 31+ כתום  8100 128כחול  –לוגו אחוזות החוף: מדבקת ויניל מעבירה אור  1.1

 נציה. יפו: הדפסה דיגיטלית ע"ג מדבקה שקופה + למי-לוגו עיריית ת"א 1.1

 חלק עליון ניתן להחלפה ע"י חיבור ברגים בדופן השלט. 1.1

פיסות מידע )לכל צד(. הלוחות יחוברו  1מ"מ, מעורגל עם  2.1חיפוי גוף השלט בנוי מאלומיניום עובי  1.8

 ברגים צידיים שקועים. 1למבנה המרכזי ע"י 

 חורית ללוח המידע.מ"מ מחובר א 3עם חזיתות חתוכות. פרספקס חלבי  1001צבוע בגוון כחול רל  1.9

 גרפיקה: מדבקה מעבירת אור לבנה ע"ג חץ מודבק + קונטור שחור היקפי. 1.10

 .8100 011מדבקה כחולה מעבירת אור  –מלבן כחול  1.11

 השלט יחופה בלכה אנטי וונדאלית. 1.12

 .צג אלקטרוני חד/דו צדדי יותקן ע"ג מדף מותאם בגובה לוח המידע העליון 1.13

חשמלאי מוסמך. חווטי חשמל יבוצעו באמצעות תעלות חשמל כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י  1.11

 תקניות.

 .שנאים ומפסקי פחת ימוקמו בגוף השלט. דלת שירות תאפשר מתן שירותי תפעול 1.11

 שלט המואר בתאורת לדים: -דגל כולל צג אלקטרוני חד/דו צדדי -שלט חניון .6

 מ"מ. 2.1ם קונסטרוקציה פנימית מברזל מגלוון + חיפוי אלומיניו -עמוד מרכזי  1.1

 מ"מ מאחור. 3חיתוך משטח בחלקו העליון, הדבקת פרספקס חלבי  1.2

 .9001מלוטש. צבוע בגוון: רל  –מ"מ. גימור ריתוכים  10*10*1פרופיל:   1.3

עיגון והתקנה: בהתאם להוראות מהנדס קונסטרוקציה )קוביית בטון המותקנת מתחת לקו  1.1

 ריצוף/אספלט + כלוב קונס' לעיגון מבנה השלט(.

 .8100 31+ כתום  8100 128כחול  –ו אחוזות החוף: מדבקת ויניל מעבירה אור לוג 1.1

 יפו: הדפסה דיגיטלית ע"ג מדבקה שקופה + למינציה. -לוגו עיריית ת"א 1.1

 חלק עליון ניתן להחלפה ע"י חיבור ברגים בדופן השלט. 1.1
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לוחות יחוברו למבנה מ"מ, לוח מידע מעורגל )לכל צד(. ה 2.1חיפוי גוף השלט בנוי מאלומיניום עובי  1.8

 ברגים צידיים שקועים. 1המרכזי ע"י 

 מ"מ מחובר אחורית ללוח המידע. 3עם חזיתות חתוכות. פרספקס חלבי  1001צבוע בגוון כחול רל  1.9

 גרפיקה: מדבקה מעבירת אור לבנה ע"ג חץ מודבק + קונטור שחור היקפי. 1.10

 .8100 011מדבקה כחולה מעבירת אור  –מלבן כחול  1.11

 יחופה בלכה אנטי וונדאלית.השלט  1.12

צג אלקטרוני חד/דו צדדי יותקן ע"ג מדף מותאם בגובה לוח המידע העליון. כל עבודות החשמל  1.13

 יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך. חווטי חשמל יבוצעו באמצעות תעלות חשמל תקניות.

 שנאים ומפסקי פחת ימוקמו בגוף השלט. דלת שירות תאפשר מתן שירותי תפעול . 1.11

 שלט המואר בתאורת לדים. -חניון דגלון קיר כולל צג אלקטרוני חד/דו צדדי שלט  .7

 מ"מ. 2.1קונסטרוקציה פנימית מברזל מגלוון + חיפוי אלומיניום  -מבנה מרכזי  1.1

 מ"מ מאחור. 3חיתוך משטח בחלקו העליון, הדבקת פרספקס חלבי  1.2

 .9001ש. צבוע בגוון: רל מלוט –מ"מ. גימור ריתוכים  10*10*2מ"מ,   200*100*1.3פרופיל:  1.3

עיגון והתקנה: בהתאם להוראות מהנדס קונסטרוקציה )עיגון לקיר קיים או פרופיל ברזל קיים +  1.1

 חיזוק(.

 .8100 31+ כתום  8100 128כחול  –לוגו אחוזות החוף: מדבקת ויניל מעבירה אור  1.1

 יפו: הדפסה דיגיטלית ע"ג מדבקה שקופה + למינציה. -לוגו עיריית ת"א 1.1

 ק עליון ניתן להחלפה ע"י חיבור ברגים בדופן השלט.חל 1.1

מ"מ, לוח מידע מעורגל )לכל צד(. הלוחות יחוברו למבנה  2.1חיפוי גוף השלט בנוי מאלומיניום עובי  1.8

 ברגים צידיים שקועים. 1המרכזי ע"י 

 .מ"מ מחובר אחורית ללוח המידע 3עם חזיתות חתוכות. פרספקס חלבי  1001צבוע בגוון כחול רל  1.9

 גרפיקה: מדבקה מעבירת אור לבנה ע"ג חץ מודבק + קונטור שחור היקפי. 1.10

 .8100 011מדבקה כחולה מעבירת אור  –מלבן כחול  1.11

 השלט יחופה בלכה אנטי וונדאלית. 1.12

 צג אלקטרוני חד/דו צדדי יותקן ע"ג מדף מותאם בגובה לוח המידע העליון.  1.13

י חשמל יבוצעו באמצעות תעלות חשמל כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך. חיווט 1.11

 תקניות.

 שנאים ומפסקי פחת ימוקמו בגוף השלט. דלת שירות תאפשר מתן שירותי תפעול. 1.11
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 פרטים טכניים: –צג אלקטרוני  .0

 

עומק  320גובה  640רוחב  גודל חיצוני

 מ"מ 180

 300מקסימום  פיזור חום 

 וואט למ"ר

 ק"ג 12 משקל  מ"מ לפיקסל 10 רזולוציה 

 מטר 80עד  מרחק תצוגה מיטבי  אמבר צבע לדים

 וולט 220 מתח הזנה  4000cd/m2 עוצמת תאורה

 90%עד  10% עמידה בלחות  מעלות צלזיוס 60עד  20- עמידה בטמפרטורה

אחור  ip65חזית  אטימות  וואט 50עד  צריכת הספק

ip44 

אופקי, מעלות  90 זוית צפיה  מ"מ 60נפתחת לימין, עובי  דלת חזית

 מעלות אנכי 55

 כולל כרטיס בקר ומודם סלולרי להתחברות למערכת שילוט מרכזית לפי פרוטוקול קיים.

 

 קופסת תאורה מאלומיניום המותקנת ע"ג שילוט צגים קיים.  -שלט לוגו ע"ג צג אלקטרוני  .9

 יפו.-ת"אהמארז כולל תאורת לדים פנימית עם חזית פרספקס עם לוגו אחוזות החוף ועיריית  9.1
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 מדבקות ויניל על גבי שלטים, שולחנות, ספסלים ומשטחי בטון )בכל גודל(: .10

מחיר המדבקה כלול במחיר השלט ולא  . למ"ר גרם 80 המדבקה על גבי שלטים יהיה לפחות משקל 10.1

 ישולם עבורה בנפרד.

 גרם 100 המדבקה המיועדת להדבקה על גבי שולחנות, ספסלים ומשטחי בטון יהיה לפחות משקל 10.2

למ"ר. המדידה של מדבקות אלו היא לפי מ"ר. מחיר המדבקה כולל את כל האמור לעיל וכן את 

 חיתוך המדבקה והתקנתה לפי צורת השולחן או הכיסא בצורות עקומות.

 לפחות. DPI 1000הדפסת המדבקות תהיה דיגיטלית וברזולוציה של  10.3

 שנים. 1מעמד לפחות או שווה ערך שיחזיק  3Mשל חברת  111הדבק יהיה מסוג #  10.1

וגריז, לתקופה  UVקרינת  ,כולל חום, רטיבות, מים, שמן בחוץ תהיה עמידה לתנאי סביבה המדבקה 10.1

 .שנים לפחות 1של 

התקנת המדבקות תבוצע בבית המלאכה של הקבלן, למעט ההתקנה על גבי שולחנות או ספסלים  10.1

קיימים )לא חדשים(, תתבצע על  הדבקת מדבקות שהוזמנו עבור שלטים קיימים בשטחים ציבוריים.

 ידי הקבלן בעצמו, במיקומים בהם מותקנים השלטים, ובהתאם להנחיות החברה.

 ההדבקה תבוצע בצורה מקצועית כך שלא ישארו בועות אוויר כלואות בין המדבקה למשטח.  10.1
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  -שלט הפניה לחניון ע"ג עמוד  .11

 מ"מ. 2.1אלומיניום  קונסטרוקציה פנימית מברזל מגלוון + חיפוי -מבנה מרכזי  11.1

 גרפיקה בהדפס במס' גוונים. 11.2

 .9001מלוטש. צבוע בגוון: רל  –מ"מ. גימור ריתוכים  10*10*3פרופיל עמוד ולוח אינפו':  11.3

 עיגון והתקנה: בהתאם להוראות מהנדס קונסטרוקציה. 11.1

 לוגו אחוזות החוף: הדפס בהתאם לגוונים שתוארו לעיל. 11.1

 לגוונים שתוארו לעיל. יפו: הדפס בהתאם-לוגו עיריית ת"א 11.1

 וגוון לבן.  1001לוח אינפו' צבוע בגוון כחול רל  11.1

 הדפס בהתאם לגוונים שתוארו לעיל. –מלבן כחול  11.8

 השלט יחופה בלכה אנטי וונדאלית 11.9

 שלטי ברזנט )באנרים(: .12

 מאחורי השלט ליצירת צל. -כולל רשת הצללה  P.V.Cבד רשת  סוג השלט: 12.1

 פרוצס.-הדפסה: דיגיטאלית 12.2

 גימור: תפירה, טבעות ורצועות חיזוק.  12.3

 מעמד: קשירה לבטונדות עמודי חשמל ועצים. 12.1

 עמודים: עמודי עץ המושחלים לבטונדות להתקנת השלטים.  12.1

מ' )מהחלק התחתון(. התקנת חלק עליון על ידי חבלי סנפלינג עבה המסוגל  1התקנת השלט תהיה  12.1

 י  קשירה חבל דק לצורך איזון בלבד.ק"ג. התקנת חלק תחתון על יד 200לשאת משקל של עד 

 קונסטרוקציית השלטים: .13

לקבלן תהיה אחריות בלעדית ליציבות השלט על כל מרכיביו ולכל אורך החיים שלו. קביעת סוג,  13.1

גודל ומידות הפרופילים או הצינורות שירכיבו את הקונסטרוקציה שמחזיקה את השלט וסוג 

 ת חלקי הקונסטרוקציה היא באחריות הקבלן. החיבורים, הריתוכים או הברגים המחברים א

למרות האמור לעיל, הקונסטרוקציה תורכב, לכל הפחות )כאשר במידת הצורך עפ"י האמור בסעיף 

זה לעיל תתוקן קונסטרוקציה משופרת אחרת, ללא תוספת תשלום(, מפרופיל מגלוון במידות 

לשלט יהיו, לכל הפחות )כאשר מ"מ. בנוסף, העמודים  2ארבעים מ"מ על ארבעים מ"מ ובעובי 

במידת הצורך עפ"י האמור בסעיף זה לעיל יתוקן עמוד משופר אחר, ללא תוספת תשלום(, בכמות 

מ"מ  3.91צול )לפחות( ועובי מתכת של  1מטר )לפחות(, היקף של  1של שניים )לפחות(, באורך של 

 שלוט )לפחות( בהיקף המתאים להיקף העמוד. 1)לפחות(, תפוס ע"י 

במידה ויידרש לכך על ידי המנהל, הקבלן ימציא אישור קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו, על כך 

 שהקונסטרוקציה של השלט מתאימה לצורך נשיאת השלט על פי התקנים.
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בכל מקרה שתידרש קונסטרוקציה לתמיכת הפח שעליו מודבק השלט, היא תבוצע מפרופילי פלדה  13.2

 שחורים )לא מגולוונים(.

קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקים שלמים. לא יותר להרכיב אלמנט כמו עמוד מחלקי אלמנטי  13.3

 צינורות או פרופילים מרותכים ביניהם.

לפני ביצוע השלט הקבלן יקבל אישור המנהל לקונסטרוקצית השלט מבחינה אסטטית בלבד  13.1

פרקו על חשבונו ומבחינת ההשתלבות שלה בסביבה. במידה והשלט בוצע ללא קבלת אישור, הקבלן י

 ויבצעו מחדש אם יידרש לכך על ידי המנהל. 

 כל הברגים, השלות והאומים יהיו מגולוונים ומחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה. 13.1

 . 918הגלוון של אלמנטי הפלדה יהיה בטבילה באבץ חם על פי תקן ישראלי  13.1

ת תבוצע באמצעות מסגרת התקנת שלט או ארגז תאורה על גבי מבנה קופאי בחניון או על גבי קירו 13.1

פלדה מגולוונת. התקנת  הקונסטרוקציה למבנה תבוצע באמצעות ברגי "פיליפס" או ברגים כימיים 

שאת גודלם יקבע הקבלן ובאחריותו. מחיר ההתקנה כולל את מחיר המסגרת, אלמנטי החיבור, 

 הברגים וכל המתואר בסעיף זה.

תהיה קומפלט, ללא תלות בסוג ורה כמפורט או לארגז תאדידת קונסטרוקציית הפלדה לשלט מ 13.8

רוקציה זמנית הדרושה לצורך טהחיבורים. מחיר הקונסטרוקציה כולל גם קונסאו  הקונסטרוקציה

 תמיכה או לכל צורך אחר בזמן בצוע העבודה ומיועדת לפרוק בתום העבודה.

 תמרורים ושלטי הכוונה: 13.9

מ"מ לפחות. מידות  2תמרורים ושלטי הכוונה יבוצעו על גבי פח מגולוון בלבד בעובי  13.9.1

 .2211התמרורים יהיו סטנדרטיות לכבישי מע"צ על פי תקן ישראלי 

התמרורים יהיו זוהרים בלילה ומצופים ביריעות הכוללות עדשות זעירות מחזירות אור  13.9.2

 .2211(, בהתאם לתקן ישראלי ENGבדרגת "מהנדסים" )

 . UVהתמרורים יהיו עמידים לתנאיי האקלים בחוץ כגון חום, גשם, שמנים, דלקים וקרינת  13.9.3

 RHSתמיכת תמרורים תבוצע באמצעות עמודים עשויים פרופילי פלדה מגולוון מרובעים  13.9.1

לפחות, בעלי עובי   3מ"מ או צינורות פלדה מגולוונים בקוטר " 80/80במידיות מינימליות של 

ס"מ לפחות ובעומק  10/10/10לפחות, מבוטנים עם יסוד בטון מזוין במידות  מ"מ 2.2דופן של 

ס"מ  100ס"מ מתחת לפני הקרקע לפחות )כלומר, תחתית היסוד בעומק  10פני היסוד של 

מוטות מרותכים אליו בזווית כדי  2לפחות מפני הקרקע(. העמודים ייתפסו לבטון על ידי 

ור או השלט לעמודים תבוצע באמצעות קלמרות למנוע את שליפתו החוצה. תפיסת התמר

 אומגה מפלדה מגולוונת. הברגים והאומים יהיו מפלדה ומגולוונים. לא יותר שימוש בריתוך.

תמיכות לתמרור או שלטי הכוונה יימדדו קומפלט וכוללים את כל האמור לעיל. אין הבדל  13.9.1

תמיכה גבוהה בגובה של מעל  מ' מהרצפה לבין מחיר ל 1.10במחיר תמיכה נמוכה בגובה של עד 

 מ' מהרצפה. 1.10
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 אחוזות החוף בע"מ

 

 7/19חוזה 

 נוסח החוזה –חלק ב' 
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  7/19 מס'מסגרת חוזה 
 לביצוע עבודות שילוט

 

 ________שנת  _________לחודש  ____שנערך ונחתם בתל אביב ביום 
 

 בין

 בע"מ  אחוזות החוף
 110211208ח.פ. 

 תל אביב 1)גגה(  רח' גרשון שץמ
"(חברהה)להלן: "  

 מצד אחד,

 לבין

_____________________________ 

 כתובת: _____________________________
 

 טלפון: ____________ פקס: _____________
 
 "(הספק)להלן: " 

 מצד שני,

 

בין השאר,  העוסקת,(, "העירייה"יפו )להלן: -בבעלות עיריית תל אביבהנה חברה  החברהו הואיל:

לי של עירית תל אציפיבביצוע עבודות תשתית, פיתוח ובנייה בתחום התחבורה בתחומה המונ

וכן הנה האחראית, בין השאר, על הסדרת נושאי חניה בתחומה המוניציפאלי של  יפו -אביב 

 העירייה ובין היתר, מנהלת ומפעילה חניונים שונים בעיר תל אביב יפו;

 נת בביצוע עבודות ייצור, הספקה והתקנה של שילוט, כמפורט להלן בחוזה זה;והחברה מעוניי והואיל:

להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שילוט בעיר  1/2019והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל:

 "( והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;המכרזתל אביב יפו )להלן: "

וכי בידיו כל , ע, המיומנות, הניסיון הדרוש לביצוע העבודותוהספק מצהיר כי הוא בעל היד והואיל:

ברמה הגבוהה ביותר של העבודות וכי הוא מוכן  ןהאמצעים, הכלים והעובדים הדרושים לביצוע

 לקבל על עצמו את ביצוע העבודות במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

סיס התקשרות מסגרת ללא מחויבות על בושני הצדדים הסכימו לבצע את העבודות של הספק  והואיל:

שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין לכמות הזמנות מינימאלית וללא מתן בלעדיות לספק ו

עובד למעביד, אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס 

 מור בחוזה זה;ביצוע העבודות, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לא ה בעבורקבלני ומקבל תמור

והחברה הסכימה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן  והואיל:

ין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי העבודות יין תעריפי התשלומים והן לענילענ

את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם הולמים  ותעל פי חוזה זה ההולמ

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:

 בחוזה זה;
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 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו. 1.1

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה. 1.2

כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות  ,הצדדים מסכימים בזאת 1.3

 הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

לבין החוזה, או בין תנאי נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם  1.1

החוזה לבין עצמם, או בקשר עם החוזה ו/או ביצועו, תכריע הפרשנות שתיתן החברה לסתירה ו/או 

 לבעיית הפרשנות הנ"ל.

 נספחים 1.1

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז. - נספח א' 1.5.1

ספח )מצורף כנ מיוחדיםטכני מיוחד ואופני מדידה  מפרט, כלליים ומיוחדים תנאים - נספח ב' 1.5.2

 .ז למסמכי המכרז(

 .)מצורף כנספח ו' למסמכי המכרז( מחירון – נספח ג' 1.5.3

 אישור קיום ביטוחים. - נספח ד' 1.5.4

 הצהרה בדבר פטור מאחריות. - 1נספח ד' 1.5.5

 נוסח ערבות בנקאית. - נספח ה' 1.5.6

 מהות החוזה  2

בהתאם החברה מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב לבצע עבודות ייצור, הספקה והתקנה של שילוט,  2.1

)נספח ב'  מיוחדיםהמדידה המיוחד ואופני הטכני ה מפרט, המיוחדיםהכלליים וה תנאיםלהוראות ה

לחוזה זה( ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המנהל, כהגדרתו בחוזה 

 .זה, וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה

בין הצדדים הנה התקשרות מסגרת לביצוע עבודות שילוט, ספק מצהיר, כי ידוע לו כי ההתקשרות ה 2.2

עבודות, השלוט, כולן  וכי אין בהוראות החוזה בכדי לחייב את החברה להוציא לספק מטלות לביצוע

 או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו. 

מטלות ספק מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה בכל מקרה בו לא תוצאנה לו ה

 בכלל ו/או בהיקף כלשהו.

התחייבויות הספק לביצוע העבודות, ו/או )לפי העניין( הפעולות המפורטות בחוזה זה, באות להוסיף  2.3

על כל חובה של הספק לפעול על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים 

 ברה.במסגרת ביצוע עבודות מסוג העבודות אותן הוא מבצע עבור הח
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וסכם בין הצדדים, כי הסכם זה נחתם שלא על בסיס בלעדיות לספק. לפיכך, אין בהוראות חוזה זה מ 2.1

ה ולאחריו, לשם זבכדי למנוע מהחברה מלהתקשר עם ספק אחר ו/או נוסף, במהלך תקופת חוזה 

 ביצוע עבודות שילוט ו/או עבודות דומות אחרות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 עבודותה 3

הספק יבצע עבודות שילוט הכוללות עיצוב, ייצור, הספקה והתקנה של שילוט )לעיל ולהלן:  3.1

"(. העבודות תבוצענה על ידי הספק בהתאם להוראות נספח ב' "העבודות" ו/או "עבודות השילוט

בלתי (, המהווה חלק מיוחדיםטכני מיוחד ואופני מדידה  מפרט, כלליים ומיוחדים תנאיםלחוזה זה )

 נפרד מחוזה זה, וכן בהתאם להנחיות שתינתנה על ידי החברה ו/או המנהל מעת לעת.

בעל כשירות  הבמצב תקין ושמיש ויהי ההעבודות יהי ביצועשיועמד על ידי הספק לצורך  ציודה 3.2

ויופעל על ידי כוח אדם מיומן, מנוסה ובעל רישיון תקף להפעלת הציוד מהסוג  להפעלה על פי חוק

 .שיידרש

לא יטילו על החברה ו/או כל מי מטעמה, לרבות המנהל, של החברה  הלמען הסר כל ספק, פעולותי 3.3

 אחריות כלשהי לגבי טיב העבודות ולא יגרעו מאי אלו התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה.

 העסקת יועצים חיצוניים ו/או מומחים ו/או קבלת חוות דעת מגורמים חיצוניים תבוצע על ידי הספק 3.1

ובאחריותו ועל חשבונו בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי החברה לא תשא בעלויות נוספות 

 הכרוכות בהעסקת יועצים חיצוניים ו/או מומחים ו/או קבלת חוות דעת מגורמים חיצוניים.

 "המנהל" לצורך חוזה זה יהיה מנכ"ל אחוזות החוף ו/או מי מטעמו. 3.1

 קבלני משנה 3.1

 ק קבלני משנה אלא באישור החברה מראש ובכתב בלבד. הספק אינו רשאי להעסי 3.6.1

ידי החברה לפי -הספק מתחייב, כי עבודות הדורשות מיומנות מיוחדת, כפי שייקבע על 3.6.2

ידי בעלי מקצוע ו/או קבלני משנה, אשר יש להם -שיקול דעתה הבלעדי, תבוצענה אך ורק על

-וען, ואושרו מראש ובכתב עלרישיונות ו/או אישורים והמיומנות והניסיון הדרושים לביצ

 ידי החברה.

שעות ביממה. במידה ונציג הספק  21נציג הספק יהיה זמין באמצעות מכשיר קשר או טלפון במשך  3.1

 1נעדר, מכל סיבה שהיא, עליו לדאוג למחליף ולהודיע דבר פרטי ההיעדרות והמחליף לחברה, לפחות 

 ימים מראש.

את השלבים הנדרשים לביצוע העבודות בתוך פרקי הזמן  הספק מתחייב לספק את העבודות וכן לבצע 3.8

כמוגדר במפרט, הכל תוך תיאום עם החברה או מי מטעמה. מבלי לפגוע בזכותה של החברה לפיצויים 

על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין, הספק מתחייב כי יפעל על פי הזמנות עבודה ולוח זמנים מדויק 

פי שיקול דעתה הבלעדי וכי היה ולא עשה כן הספק ישלם שיועברו על ידי החברה מעת לעת על 

 לחברה את הפיצויים המוסכמים כנקוב בנספח ב' לחוזה זה.

עבודות השילוט תימסרנה לחברה על ידי הספק ותותקנה בזמן ובמקום שנקבעו על ידי המזמין  3.9

 ובהתאם לשינויים שיידרשו על ידי המזמין. 
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נבדקו הפריטים ואושרו על ידי החברה, לא יראו אותם למען הסר ספק יודגש, כי כל עוד לא  3.10

 הצדדים כמי שנמסרו לחברה.

מצאה החברה, כי השירותים אינם בהתאם להזמנת העבודה ולאמור בהסכם זה, תהיה רשאית  3.11

החברה לנכות לספק מהכספים המגיעים לו על פי הסכם זה ולשלם לספק רק עבור השירותים 

יה. לעניין זה תהיה רשאית החברה לחלט את ערבות הביצוע שניתנו לו בפועל על פי הערכות

 שהעמיד הספק לטובת החברה.

החברה תהא רשאית לסרב לקבל את השירותים המוזמנים, כולם או מקצתם, אם מצאה כי אינם  3.12

 מתאימים למפרט או היו לוקים בחסר או בכל ליקוי אחר.

בהתאם להזמנה, רשאית היא לפסול מבלי לגרוע באמור לעיל, מצאה החברה כי הפריטים אינם  3.13

שעות מקבלת דרישת החברה או בתוך פרק זמן  1את הפריטים ומשעשתה כן, מחויב הספק, בתוך 

אחר שיקבע על ידי המזמין, לסלק את הפריטים על חשבונו, ולהחליפם בפריטים שיתאימו 

 להזמנת החברה. 

ים, במקום אלו שנפסלו, בין כמו כן, תהיה רשאית החברה לרכוש מכל מקור אחר את השירות 3.11

מאותו הסוג ובין מסוג דומה, ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה או תשלום שנגרמו לחברה 

 על ידי כך.

שעות ו/או שלא עפ"י המפרט ודרישות המזמין תחשב הפרה  21אספקת עבודות באיחור העולה על  3.11

 יסודית המזכה את החברה בזכות לביטול החוזה.

 הצהרות הספק 1

וכן כח אדם את כל הציוד הנדרש וכי יש לו יפו -העיר תל אביבכי הוא מכיר את  ,הספק מצהיר 1.1

כן את העבודות על פי חוזה זה. חברה בצע עבור הוהוא מסוגל ומתחייב ל - ומקצועי להפעלת

במרב  ןלו, וכי הוא מתחייב לבצע ותבחוזה זה בהיר ותכי העבודות הנדרש ,מצהיר הספק

 הקפדנות, היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה המלא של החברה.

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי בתקופת חוזה זה ו/או בעת ביצוע העבודות על פיו, תבוצענה  1.2

ו/או  אחוזות החוף בע"מ, בין היתר, בחניוני שונותקבלניות עבודות יפו -בשטחי העיר תל אביב

ולקיים את כל מתחייב שלא להפריע לביצוע העבודות הקבלניות השונות  ברחובות שונים. הספק

עבודות. הספק מתחייב לשתף פעולה עם לו לצורך תיאום ביצוע ה המנהל יורהההוראות אשר 

 הקבלנים האחרים העובדים בשטח.

כי ידוע לו כי האחריות לטיב העבודות והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה  ,הספק מצהיר בזאת 1.3

 ה חלות עליו בלבד.ז

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי  ,הספק מצהיר בזאת 1.1

שיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, ילשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל ר

 תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.

שהצהרותיו על פי סעיף זה היוו, בין היתר, את הבסיס להתקשרות בינו הספק מצהיר כי ידוע לו  1.1

 ובין החברה על פי חוזה זה.
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 התחייבויות הספק 1

 בכל האמור לגבי העבודות ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הספק על פי חוזה זה:

להשתמש הספק מתחייב בזאת להעסיק כח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ו 1.1

במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.  כן ידאג הספק להנהגת 

שיטות עבודה בטוחות ולבצע את העבודות על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות 

 כל דין.

קנות, הספק מתחייב לבצע את העבודות באופן מדויק, ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדיי 1.2

במומחיות וכי הצוות שיעסיק יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצוע העבודות, בהתאם 

 לאמור בחוזה זה ובמועדים שיידרש.

כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי  ,הספק מתחייב בזאת 1.3

החברה ו/או כל צד שלישי ים בשירותי נויפצה את החברה ו/או את עובדי החברה ו/או את הקבל

או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד ו/או חבלה ו/כתוצאה מגניבה  םאחר בגין כל נזק שיגרם לה

 מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו של הספק.

כי בכל עת במהלך ביצוע העבודות יהיו הספק, עובדיו וכל מי מטעמו כפופים  ,הספק מתחייב בזאת 1.1

 חות שינתנו במקום.טחון והבטיילהוראות הב

 הספק מתחייב בזאת להעסיק עובדים שהם אזרחי מדינת ישראל. 1.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה תהא החברה רשאית להורות לספק, בין בעל פה ובין בכתב ולפי  1.1

שיקול דעתה, לחדול מלהעסיק בביצוע העבודות כל עובד מעובדיו של הספק והספק יהא חייב 

כאמור, מייד עם דרישת החברה לעשות כן.  החברה לא תפצה את  להפסיק את עבודת העובד,

 הספק בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה כאמור לעיל.

לפי  -הספק מתחייב בזאת למסור לחברה, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה  1.1

שנמסר לו, התקבל על ידיו, או הוכן על  את כל המידע והמסמכים או חומר אחר -המוקדם ביניהם 

 ידיו בקשר עם ביצוע העבודות.

 התמורה 1

יהא הספק זכאי לתמורה וביצוע יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה  עבודותבגין ביצוע ה 1.1

לחוזה זה, בכפוף להנחה או לתוספת שניתנה על ידי הספק במסגרת  נספח ג'כמפורט במחירון, 

 המכרז, במידה וניתנה.

בשל הצמדה שנתית למדד  אלא ישתנו ולא קבועים במחירון יהיו המפורטים היחידות מחירי 1.2

 12במהלך  -)שנים עשר( חודשים ממועד חתימת חוזה זה ]קרי  12שתבוצע בתום כל תקופה בת 

החודשים הראשונים ממועד חתימת חוזה זה, המחירים לא יוצמדו למדד[, זאת )שנים עשר( 

)שנים עשר( חודשים, המחירים יוצמדו לשינוי במדד, כך  12להלן: בתום כל תקופה בת  כמפורט

במדד,  לתנודות יחסי באופן לקבלן המגיעה התמורה תקטן או תגדל במדד תנודות חלו שאם

חודשים ותתייחס לכלל  12-אחת ל תחושב החוזית תמורהה של ההפחתה או באופן שההעלאה

 -במדד, כשלעניין זה  תנודותל חודשי הביצוע הבאים, בהתאם 12החשבונות המוגשים בגין 
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ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר -המתפרסם על": מדד המחירים לצרכן, המדד"

 .פרסום כאמור, מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו

)שנים עשר( חודשים לפני מועד עריכת  12המדד האחרון שפורסם במועד שחל ": המדד הבסיסי"

 החישוב. 

 זה להגשת חוזה לפי הקבוע ביום הידוע המדד לבין הבסיס מדד שבין ": הפרשתנודות במדד"

 .לתשלום הקבלן זכאי שבעבורו החשבון

 

כאמור לא תזכה )שנים עשר( החודשים  12 -למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי תקופה הקצרה מ

בהפרשי הצמדה למדד. העדכון האמור יחול רק לגבי עבודות שתבוצענה לאחר מועד העדכון, 

ובשום מקרה, לא לגבי עבודות שבוצעו לפני מועד העדכון )גם אם החשבון בגינן נשלח ו/או 

י התשלום בגינן בוצע, לאחר מועד העדכון(. בכפוף לאמור לעיל, לשכר החוזה לא יתווספו הפרש

 הצמדה או ריבית, אף אם ישולם לספק באיחור.

המחיר בגין עבודות ו/או חומרים ו/או מוצרים וכיוב', אשר לא נקבע להם מחיר במחירון של חוזה  1.3

בהתאם למחיר  – יובאו בחשבון מחירי יחידה דומים במחירוןזה ייקבע ע"י החברה לאחר ש

)בעדיפות  , ובהעדרם, במידה והוצעההמוצע, בהתחשב בהנחה או בתוספת שהוצעה על ידי הספק

)חמישה  11%, בניכוי מחירון דקלהמפורטים ב םמחירי היחידה עבור קבלני עפ"י סדר הופעתם(:

או, לחילופין, לפי שק"ד החברה, מחירים הנקובים  מחירון,עשר אחוז( מהמחירים המפורטים ב

 .יפו-בסעיפים דומים בחוזים ו/או מכרזים קיימים של עיריית תל אביב

לעיל, יובאו בחשבון מחירונים של  6.3ף על פי סעי תמחרםאשר לא ניתן ל לצורך תמחור פריטים, 1.1

 8%ל עד תוספת ש -הספקים והיצרנים בהפחתת כל ההנחות הניתנות לקבלנים, ולאחר ההפחתה 

 עבור רווח והוצאות )כולל הוצאות מימון והובלה(.

מוסכם בין הצדדים, כי כל מוצר ו/או חלק ו/או טובין ו/או שילוט שיסופק על ידי הספק במסגרת  1.1

העבודות יעברו לבעלותה המלאה של החברה מיד עם הספקתם ו/או התקנתם ו/או חיבורם, אף 

 אם טרם שולמה תמורתם לספק.

ומצהיר, כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תניית שימור בעלות מכל מין  הספק מתחייב 1.1

 וסוג שהוא כלפי החברה ו/או העירייה.

 והתמורה המגיעה ללחודש העוקב, יגיש הספק לחברה חשבונית בגין  1-בתום כל חודש, עד ה 1.1

 11בתוך ע"י החברה  ספקתשולם לבחודש זה. תמורה זו  ומהחברה עבור העבודות שבוצעו על יד

כי ו אישר את סכום התמורה יום מהיום שבו הוגשה החשבונית ע"י הספק ובתנאי שנציג החברה

 העבודה בוצעה לשביעות רצונו.

תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא חבות עד לבירורם הסופי ואישורם על 

 ידי החברה.

, בהתאם לפרטים שיועברו על ידו לאגף שבון הספקהתמורה תשולם לספק בהעברה בנקאית לח 1.8

לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם את התמורה הכספים של החברה. 

יעשה בדרך יכי תשלום התמורה  ,באמצעי תשלום אחרים. החברה אינה מתחייבת כלפי מאן דהוא

 זו או אחרת ו/או לחשבון בנק זה או אחר.
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ך מוסף שישולם על ידי החברה לספק במועד תשלומו של כל תשלום לתמורה יתווסף מס ער 1.9

 ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות או על העסקה  1.10

 שעל פי חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו.

ות מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה החברה תהיה רשאית לנכ 1.11

רשאית לנכות סכומים שעל הספק לנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים, 

 הווה תשלום לספק, הכל מבלי לפגוע בהוראות חוזה זה.תוהעברתם למוטב 

היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי  ,מוצהר ומוסכם 1.12

לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהעבודות וכן יתר התחייבויותיו של הספק על 

, לרבות העסקת יועצים חיצוניים ו/או מומחים ו/או קבלת חוות דעת פי חוזה זה או על פי כל דין

בוע מהחברה העלאות או שינויים הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לת של גורמים חיצוניים.

בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של 

המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין 

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.ו/ישירים ובין עקיפים 

או ו/או סעד שעומדים ו/בכל מקום בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכל זכות  בכל מקרה ועל אף האמור 1.13

 התמורה על פי חוזה זה תשולם לספק לאחרשיעמדו לזכות החברה על פי חוזה זה, או הדין, 

, נעשו בהתאם לאמור בחוזה ןשל העבודות, או של כל חלק וחלק מה ןאישרה כי ביצועשהחברה 

 זה ולשביעות רצונה המלא.

 יחסי עובד מעביד אי תחולת 1

כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כספק עצמאי וכי עליו  ,הספק מצהיר בזאת 1.1

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק 

ד שלישי תוך כדי או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו, לחברה ולעובדיה ו/או לכל צ

 או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה.

כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין  ,הספק מצהיר 1.2

החברה יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע העבודות, ויתר 

על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין התחייבויותיו של הספק 

 החברה כל יחסי עובד ומעביד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הואיל והספק משמש כספק עצמאי בביצוע העבודות הוא יהיה אחראי 

נכות, כלפי עובדיו או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה, 

מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה 

 בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה.
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כי הספק משמש כספק עצמאי לביצוע העבודות ויתר  ,מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים 1.3

א בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם התחייבויותיו לפי חוזה זה והוא בלבד יש

העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות 

וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת, ואין 

ות לפקח, להדריך או להורות לספק, או לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה, לרב

לעובדים מטעם הספק, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן, ולא תהיינה 

לספק או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה והם לא יהיו זכאים לכל 

 ם החברה.תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטע

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות ויתר  1.1

התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין, לרבות דיני העבודה וכן את האמור 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין 

תדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה ההס

 יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו/או שיוצאו על פי הסכמים אלה.

, וכמו כן בעבודות המבוצעות עבורה החברה תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הספק 1.1

הכל לפי שיקול  -כאמור הספק להפסיק את עבודתו של כל עובד ועובד תהיה זכאית לדרוש מ

והספק מתחייב למלא בעניין זה מייד את הוראות החברה ללא שהחברה תהיה  -דעתה הבלעדי 

חייבת לנמק את החלטתה.  החברה לא תהיה חייבת לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים, 

וב לקבל עובד, או הרחקתו של עובד כאמור.  למען הסר או נזקים, שעשויים להיגרם לו בשל סיר

זה לעניין העדר  7כל ספק, כל פעולה מפעולות החברה על פי ס"ק זה אינה גורעת מהאמור בסעיף 

 יחסי עבודה שבין עובד למעביד בין הספק לחברה.

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של הספק, הינם  1.1

מתחייב הספק לפצות ולשפות את  עובדים של החברה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז

החברה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה תידרש לשלם 

לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות 

 לנ"ל.

 תקופת ההתקשרות 8

"תקופת  להלן:) במועד חתימת חוזה זהתחל , אשר חודשים 36חוזה זה יעמוד בתוקפו לתקופה בת  8.1

 (.ההתקשרות"

מפעם לפעם להאריך את תקופת ההתקשרות  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה תהא רשאית 8.2

, וזאת בהודעה בכתב שתימסר חודשים נוספים במצטבר 24עד בתקופות נוספות, למשך תקופה של 

רשאית לנהל מו"מ עם הספק טרם . החברה תהא ("תקופת ההתקשרות המוארכת" להלן:)לספק 

 החלטתה בדבר מימוש האופציה הקנויה לה על פי סעיף זה.

 בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים. 8.3
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 אמצעי זהירות 9

ידרש על ידי נציג החברה או שיהיה דרוש יהספק יספק על חשבונו הוא בכל מקום שיהיה צורך בכך או ש

על פי דין או על פי הוראה מצד חברה מוסמכת כלשהי שמירה, גידור, סימון, שילוט ושאר אמצעי זהירות 

, מפני כל נזק מסיבה מבוצעות העבודותלביטחונו ונוחיותו של הציבור ולשמירת האתר ו/או הרכוש בו 

סיון לצמצם ככל האפשר כל יבנ העבודותמתחייב לבצע את  עבודות. הספקההקשורה או הנובעת מביצוע 

 ים בשירותיה ו/או באתר ביצוע השירות.נהפרעה לשירותי החברה, לקבל

מבלי לפגוע מהאמור, הקבלן מתחייב בזאת לפעול בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה, כפי שיהיו בתוקף 

והוא מתחייב לפעול על פי הם, הינו  מעת לעת. אישור הספק בחתימתו, על כי קרא את נהלי הבטיחות

 תנאי לתחילת ביצוע העבודות על ידי הספק.

 אחריות לנזקים 10

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות לגוף  10.1

 םוכל מי מטעמ ם, למוזמניהם, לעושי דברםלעובדיהו/או לעירייה,  ו/או לרכוש שייגרמו לחברה

וכן לספק, לעובדיו, לעושי דברו, למוזמניו ולכל מי מטעמו, וגם כל גוף, אדם או צדדים שלישיים 

כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי 

ת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים, וכן הוא מתחייב לפצות א

לשלם בקשר לנזקים המפורטים ו/או העירייה על כל סכום שתחויב החברה ו/או העירייה החברה 

בתשלום לניזוק כלשהו ו/או העירייה לעיל. אחריותו של הספק תהא תקפה אף אם תחויב החברה 

מחזיקה במקרקעין או בעלי המקרקעין ו/או  מי מהם או גורם אחר בגין היותו/או לכל אדם ו/

 אחר של אחריות, או על יסוד כל סיבה אחרת.מכל טעם 

 10.1הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  10.2

לאחר קרותם, ועד שיעשה כן תהא החברה רשאית לעשות זאת במקומו וזאת מיד או במועד סביר 

 ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.

מהעבודות על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק  עבודהסיומו של חוזה זה ו/או השלמת  10.3

 זה זה ו/או מהעבודות ו/או מהציוד או קשורה אליו.לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחו

 ביטוח 11

  :הביטוח בלבד סעיפילצורך 

 ה.ו/או מנהלי הו/או עובדיל: אחוזות החוף בע"מ הכוונה , "חברהההגדרת "

יפו ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים -, הכוונה ל: עיריית תל אביב"העירייה"הגדרת 

 ו/או מנהלים של הנ"ל. 

יובהר כי התחייבויות הספק לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים הוראות 

חוק לפיקוח על שירותים ר ביטוח אחיד( מכוח הובדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )איש

נוסח אחר של אישור ביטוח  ספקאו כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר  1981 - פיננסיים )ביטוח( התשמ"א

אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על 

לבין האמור באישור הביטוח  בהסכם זה בסעיפי הביטוחנספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 

 .ל מנת להתאימם להוראות הסכם זהעלגרום לשינוי ביטוחיו  הספקהאחיד, מתחייב 
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ולקיים, על  פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך-מבלי לגרוע מאחריות הספק על 11.1

נשוא הסכם ו/או הייצור ו/או האספקה ו/או ההתקנה חשבונו, וזאת החל מיום תחילת העבודות 

 ,( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו"העבודות"זה )להלן: 

את הביטוחים המפורטים , ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ,המועדים הנ"ל מביןהמוקדם 

בהתאם להוראות המפקח על  - קיום ביטוחים אישור -בנספח ד' להלן וכן  11.1 -ו 11.2בסעיפים 

המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד  2019-1-1הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 ,כדיןבחברת ביטוח מורשית  (, על כל תנאיהם,"אישור קיום ביטוחי הספק"הימנו )להלן: 

 : ("י הספק"ביטוח: בהתאמה )להלן בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, מיום תחילת ביצוע א( )

 שנים שלאחר סיום העבודות;  1 -העבודות וכל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

בהתייחס לביטוח חבות המוצר, מיום המסירה המלאה או החלקית של העבודות וכל עוד  )ב(

 שנים שלאחר סיום העבודות במלואן ו/או בחלקן; 1 -קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

מראש מתחייב הספק לערוך את  במידה ונערכת פוליסה משולבת ואשר אושרה ע"י החברה )ג(

 לעיל; )א( עיףה כאמור בסהביטוחים למשך התקופ

מובהר בזאת כי אישור קיום הביטוחים אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הספק לא גורע מחובת 

 הספק לעמוד בכל הוראות הביטוח בחוזה זה. 

 הפוליסות., הספק מתחייב להמציא עותק החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת 

 ביטוחי הספק: 11.2

 ביטוח אש מורחב 11.2.1

מכל סוג שהוא אשר בבעלות ו/או ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים המבטח רכוש 
מפני אובדן או הספק ו/או המשמשים את הספק בביצוע העבודות, בערך כינון, באחריות 

נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, 
תבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים וה

 ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה. -ידי כלי רכב, פגיעה על-על

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 11.2.2

לגופו ו/או  שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש ספק המבטח את חבות ה
 .צוע העבודות ו/או לשירותיםבכל הקשור לבילרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי 

 םביטוח חבות מעבידי 11.2.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים -על ספקהמבטח את חבות ה
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית  ספק, כלפי עובדי ה1980 -פגומים, התש"ם 

העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר 
 עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

 ביטוח אחריות מקצועית 11.2.4

שך תקופת המבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במ
הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור 

 מתן השירותים.ביצוע העבודות ו/או ב

למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, וכן נזקים 
 פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.
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 ביטוח חבות המוצר 11.2.5

 ו/או הנמכרים הספקידי -המוצרים המסופקים עלאת חבות הספק על פי דין בגין  המבטח
. לרבות במפורש אחריות ספקה ידי-עלו/או המותקנים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים 

 מותקניםו/או הו/או המיוצרים המסופקים ו/או מוצרים נלווים  השילוטבגין השירותים, 
 בקשר עם התקשרות זו.הספק ידי -על

לעיל וכן  11.2.1בסעיף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט  11.3

 11.13באישור קיום ביטוחי הספק, במלואו ו/או בחלקו, ובמקרה זה יחול הפטור כאמור בסעיף 

 להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.

 מטעמו לערוך המשנה יקבלנלדרוש מ או/ו בעצמו, לערוך בנוסף לאמור לעיל מתחייב הספק 11.1

בגין כל אחד מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך  ,ולקיים

 :ו/או בקשר עם ביצוע העבודות, את הביטוחים כמפורט להלן

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 11.4.1

שלא יות אחר ותביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי, בגבולכולל  ביטוח מקיף 11.4.2

 . לכלי ₪ 100,000סך של יפחתו מ

" כולל פריצה, שוד, רעידת )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכוניםביטוח "ציוד מכני הנדסי"  11.4.3

כיסוי לאחריות כלפי צד  הביטוח כוללאדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. 

 . לכלי₪  100,000שלישי בגבולות אחריות של 

במפורש מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים וגוררים וכן  הגדרת "כלי רכב" כוללת

 כלים נעים ממונעים מכל סוג.

ביטוח צ.מ.ה מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או 

ובמקרה זה יחול סעיף הפטור למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב( כמפורט לעיל )

 .להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם 11.13בסעיף כאמור 

  ביטוחי הספק יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: 11.1

ביטוחי הספק ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים מקבילים לו )למעט  11.5.1

 ביטוח אחריות מקצועית(.

, באים מטעמןו/או העירייה ו/או מי מה המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה 11.5.2

 אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. 11.5.3

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הספק.  11.5.4

המבטח מאשר בזאת כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות, אך לא מוגבל, אי  11.5.5

מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע 

 ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן לקבלת שיפוי.  החברהבזכויותיהן של 
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לרבות  בהסכם זהים בהוראות הביטוח הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכר 11.1

באישור קיום ביטוחי הספק, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, 

לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך 

ח אחריות מקצועית וביטוח ולעניין ביטועל פי ההסכם,  ו/או הפעילות כל תקופת ההתקשרות

ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את  לעיל, 11.1חבות המוצר כאמור בסעיף 

תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת החברה אישורים על תשלומי הפרמיה. כמו כן, הספק יישא 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק. 

מועד ב הלשביעות רצונ להמציא לחברההספק מתחייב ד החברה, ללא צורך בכל דרישה מצ 11.1

ה את אישור קיום ביטוחי ז להסכםוכתנאי מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם  חתימת הסכם זה

 .הספק

 ולעניין ,תקף זה חוזה עוד כלאישור קיום ביטוחי הספק  את ולהמציא להמשיך מתחייב הספק

על תתי  לעיל 11.1 בסעיף כאמור נוספת לתקופה רוביטוח חבות המוצ מקצועית אחריותביטוח 

 . סעיפיו

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  11.8

מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק 

 כם זה ו/או על פי כל דין. אחראי לו על פי הס

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי החברה  1 -לא יאוחר מ 11.9

את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור קיום 

)ולעניין  ביטוחי הספק המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור קיום 

 לעיל(.  11.1ביטוחי הספק לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק כאמור לעיל, והספק  11.10

/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את מתחייב לבצע כל שינוי ו

הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות 

החברה ו/או העירייה החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

 שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי הספק. כל חובה ו/או כל אחריות ו/או מי מטעמן

אישור קיום ביטוחי הספק מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב 11.11

הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם 

זה. על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר 

ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי 

בולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף מטעמן בכל הקשור לג

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 
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היה ולדעת הספק יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים  11.12

המפורטים באישור עריכת הביטוחים, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או 

יחולו בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או  הביטוח בהסכם זההוראות  -ף כאמורהביטוח הנוס

 משלים.

כי לא  ומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הספק 11.13

ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה להםתהיה 

 ולשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהי םזכאי םבגין כל נזק שה

לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, לרבות לכל אבדן ו/או  םזכאי

נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הספק ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, 

מכל  הנ"ל מהגורמים מיאת  ים בזאתפוטר והם, העבודות י( לאתרנדסיוציוד מכני ה מנופים, כלים

על פי הפוליסות. יובהר כי פטור כאמור  הםלפעול למיצוי זכויותי יםאחריות לנזק כאמור ומתחייב

האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה  זדון.במאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן ור מאחריות כלפי החברהאחרת בחוזה זה בדבר פט

קבלני משנה  לרבות אחריםו/או נותני שירותים  ספקיםהספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם  11.11

ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול הפעילות ו/או במסגרת ו/או בקשר עם 

קבלני המשנה הספקים ו/או נותני השירותים האחרים ו/או בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 

לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם יתחייבו 

הספק. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה 

 כאמור לעיל, מוטלת על הספק.

לידיעת מבטחו על כל  הוראות הביטוח בהסכם זהמתחייב להעביר תוכן  הספקמוסכם בזאת כי  11.11

חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי הסכם זה  הספקהתנאים הכלולים בו. יובהר כי על 

כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה, יגברו הוראות הסכם זה. אישור הביטוח שצורף הינו 

 דוגמא אשר יש לפעול לפיה.

מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  םהינ לעיל, על כל תתי סעיפיו, 11ף סעיאות הור 11.11

 .ע"י הספק תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 שיפוי 12

לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק בין אם הוא נובע ו/או העיריה בה החברה יחוי

או מכל מקור אחר, ו/או של מבטח ו/או של צד שלישי ו/ או עובד של החברהו/מתביעתו של עובד הספק 

תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת 

כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור, 

מים אלה מיד לאחר שהחברה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכו

 שנגרמו לה כאמור.  החברה תודיע לספק על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.
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 ערבות  13

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימציא הספק לחברה  13.1

, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, כתנאי לחתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה

"הערבות" או לחוזה זה )להלן:  בנספח ה'אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים 

 (."ערבות הביצוע"

 (.אלף שקלים חדשים עשרים₪ ) 20,000הערבות תהא בסכום של  13.2

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד האחרון  13.3

 .1/2019להגשת הצעות למכרז 

יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. מומשה  90הערבות תהא בתוקף מיום חתימת החוזה ועד  13.1

 90האופציה על ידי החברה ותקופת ההתקשרות הוארכה, תוארך הערבות הבנקאית לתקופה של 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת.

יום לפני  30הספק מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, לפי דרישת החברה, לפחות  13.1

 מועד פקיעתה.

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה  13.1

 לפי העניין, יחולו על הספק וישולמו על ידו.

במתן הערבות ו/או במימושה על ידי החברה כדי לגרוע מחיוביו של הספק כלפי החברה על פי אין  13.1

החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות החברה לתבוע כל סעד המגיע ו/או 

 שיגיע לה על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

יא מיד לחברה ערבות חדשה, במקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה, חייב הספק להמצ 13.8

 לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות. 

החברה זכאית לגבות מהספק כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהספק על פי  13.9

 החוזה ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש הערבות. 

מתנאי החוזה, תהא החברה רשאית,  מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו הספק יפר תנאי 13.10

מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום 

 הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהספק יוכל להתנגד לחילוט האמור. 

ברה על פי שיקול דעתה מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבויות על ידי החברה, תקבע הח 13.11

 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה. 13.12
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 העברת זכויות 11

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, בקשר עם החוזה, לרבות, 

, אלא ד כל זכות מזכויותיו, או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או בקשר אליולהעביר, להמחות או לשעב

 .אם כן ניתנה לכך רשותה של החברה, מראש ובכתב

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או בלתי 

 חוזה זה.מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 

 

 הוראות הדין, החברה ובטיחות 11

כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין והוראות החברה בנוגע  ,הספק מתחייב בזאת

לביצוע העבודות והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים קיימים או 

קיון וגהות יגע לבטיחות, רישוי, תברואה, בריאות, נמומלצים ובהתאם להוראות הדין והחברה בנו

 עובדים.

 

 ביטול החוזה והפרתו 11

בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לחברה על פי חוזה זה או  11.1

בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה, הדין, החברה 

וזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לספק.  ניתנה הודעה כאמור תהיה רשאית לבטל ח

 יום מיום מסירת ההודעה לספק. 30  יסתיים תוקפו של החוזה תוך

עד למועד הנקוב עבודות שביצע בפועל  הופסק החוזה כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין

עבודות שכבר  ות לו להשלים, וכן, ככל שהחברה בחרה להורבהודעת החברה, כמועד סיום החוזה

 בפועל. ןעוביצהועברו לביצועו, גם בגין עבודות אלו, בכפוף ל

או טענה ו/או טענה לפיצויים, ו/בוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה  11.2

למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה 

 סיומו של החוזה.עד למועד 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לחברה על פי החוזה או הדין, מוסכם  11.3

כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, תהא החברה זכאית לבטל את  ,במפורש

 החוזה מיד:

 הספק הפר את החוזה הפרה יסודית. 16.3.1

, ללא ןחוזה, כולן או מקצתעל פי ה זכויותיואו הסב ו/או שיעבד את ו/המחה  הספק 16.3.2

 חברה; האישור 

 הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; 16.3.3

 ; העבודותהספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  16.3.4

 הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק פסול דין. 16.3.5
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 פי צו של בית משפט. הספק התפרק מרצון, או על 16.3.6

או על  הספקכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  16.3.7

בלבד , והספק ו/או נכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע העבודותמהותיים של  נכסים

 מיום הטלתו. ( ימיםארבעה עשר) 11אמור לא הוסר תוך ההעיקול ש

 

 קיזוז, עכבון וויתור 17

בזה על כל זכות קיזוז ו/או עכבון כלפי החברה ו/או העיריה ו/או מי מטעמן, מכל הספק מוותר  11.1

 מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.

החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לספק מהחברה, מכל מקור שהוא, כל סכום המגיע  11.2

הוצאה ו/או לה מהספק על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק, הפסד, 

מניעת רווח שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל של הספק או מחמת ביטול חוזה זה, ובלבד 

שמסרה לספק הודעה המפרטת את הטעמים לקיזוז. מובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות 

 נוספת ו/או אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

 העדר ויתור 18

ברה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה, לא יחשב במקרה והח

הדבר כויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה 

המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והחברה תוכל תמיד להשתמש 

 תיה בכל עת.בזכויו

 

 חוזה ממצה 19

חוזה זה ממצה את כל זכויות הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו. כל שינוי ו/או תוספת ו/או ארכה 

 לחוזה זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ובחתימת הצדדים לחוזה.

 

 חובות הספק 20

או מי מטעמו של הספק וכל בחוזה זה כל החובות החלים על הספק חלים גם על עובדיו, משמשיו, שליחיו 

 האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.
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 הודעות 21

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני החוזה, שתישלח בדואר 

אילו נמסרה לתעודתה עם תום כשב רשום ותמוען כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תח

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר.  על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי  12

מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או 

 מועד שיגור הפקסימיליה, לפי העניין, הוא זה שיקבע.

 

 הצדדים כתובות 22

 כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה.
 
 

 מקום שיפוט ייחודי 23

 -מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 .יפו -אביב
 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

             

 ספקה          החברה     
 

 

 

 

 

 

 אישור
 

כבא כוחו של הספק מצהיר       מרחוב      אני הח"מ, עו"ד
בזאת כי ההחלטה של הספק לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו 

 וכי חתימת הספק כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.
 
 
 
 

 

             
  עו"ד                      אריךת
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 נספח "א"

 

 במכרז  הספקמסמכי המכרז והצעת 

  



- 13 – 
 

 

 

 

 "ב"נספח 

 מיוחדיםטכני מיוחד ואופני מדידה  מפרט, כלליים ומיוחדים תנאים

 )מצורף כנספח ז למסמכי המכרז( 
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  "ג"נספח 

 מחירון  

 )מצורף כנספח ו' למסמכי המכרז(
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 נוסח אישור קיום ביטוחים -"ד "נספח

  

 

 

 

 יםאישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

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

 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור *

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר:  ☐

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

 אחר:  ☐
 

 שם שם
יפו ו/או -עיריית תל אביבו/או אחוזות החוף בע"מ 

החברות העירוניות ו/או חברות בנות של הנ"ל ו/או 
 .עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל

 ת.ז./ ח.פ.  ת.ז./ ח.פ.
510266200 

  מען  מען
 תל אביב 6רח' גרשון שץ )גגה( 

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 גבול האחריות/ סכום הביטוח

תאריך  תאריך סיום
 תחילה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

 סכום מטבע

309 ,311 ,312 ,
313 ,311 ,311 ,
328 

 רכוש      

302 ,301 ,301 ,
309 ,311 ,322 ,
328 ,329 

 צד ג'     1,000,000 ₪

301 ,309 ,319 ,
 אחריות מעבידים     20,000,000 ₪ 328

302 ,301 ,309 
310 ,328 ,332 – 

 חודשים 12
 אחריות המוצר     2,000,000 ₪ 

301 ,302 ,303 ,
301 ,309 ,321 ,
321 ,321 ,328 ,
 חודשים 1 – 332

 מקצועיתאחריות      1,000,000 ₪ 

 
 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:השירותים פירוט 

 מכירת/רכישת/השכרת ציוד – 011דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות,  – 019
 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 10שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 "ה"פח נס

 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד
 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 
 תל אביב

 

 __________הנדון: ערבות מס' 

 

 

אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד ________________________ )להלן: "המבקש"( לבקשת  .1
"(, אשר יהא הסכום הבסיסי)להלן: "אלף שקלים חדשים(  עשרים)במילים:  ש"ח 20,000 לסך של

למילוי  בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
 .7/19ייבויות המבקש כלפיכם על פי חוזה מס' התח

 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד  1הסכום הבסיסי האמור בסעיף  .2
"(. אם המדד המדד הבסיסי)להלן: " 2019שנת  דצמברבגין חודש  2020שנת  ינוארשפורסם בחודש 

"( יהיה גבוה מן המדד המדד החדשערבות זו )להלן: "שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי 
הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת 

"(. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, סכום הערבותהמדד הבסיסי )להלן: "
 לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים מיום קבלת  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, מתחייבים  אנו .3
זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,דרישתכם הראשונה בכתב

 הערבות האמור מאת המבקש.
 

 ועד בכלל.____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1
 

 ו אינה ניתנת להעברה.ערבות ז .1
 

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________

 


