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 תנאי המכרז
 כללי .1

להתקשרות בחוזה מסגרת הצעות להציע מזמינה בזאת ( "החברה")להלן: אחוזות החוף בע"מ  .1.1

, שירותי פלוט, צילום תוכניות, מסגור תמונות, הדפסות וכריכת מתן שירותי העתקות אורל

והכל כמפורט , "(השירותיםמשלוח )קבלת החומר ומסירתו( וכיו"ב )להלן:" חוברות כולל

 במסמכי המכרז להלן.

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

, ןאו חלק ן, כולעבודותה מטלות לביצועהזוכה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן מכרז זה 

 ת נוספות בהיקף כלשהו.ו/או מטלו

ע"י ממועד חתימת ההסכם  חודשים)שנים עשר(  12 תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של .1.3

חברה בלבד, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריכה להנתונה  (אופציהזכות ברירה )החברה, עם 

 חודשים נוספים.)שלושים ושישה(  33מעת לעת בתקופות נוספות שלא תעלנה במצטבר על 

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

 ., על נספחיו(חוזה"ה"

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

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

 כל טענה או תביעה בקשר לכך.למציעים 

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

 רכישת חוברת המכרז .2

 //205סך של  תמורת /1.121/.-ה' ה החל מיום החברהמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את  .2.1

שישולמו  ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן ) (שקלים חדשים אלפיים וחמש מאות) ₪

דמי רכישת  רעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה.יבאמצעות המחאה, שזמן פ

בנסיבות המפורטות  החברהחוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי 

ולפי  להלןלמעט אם מדובר בפגם בבחירת ההצעה הזוכה  להלן 16.1.5  -, ו16.1.3 ,16.1.2 בסעיפים  

 .שיקול דעת החברה

 כי כנגד תשלום דמי רכישת חוברת המכרז, תמציא החברה קבלה בלבד. ,מובהר בזאת

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

המכרז בהחזר דמי  יאת רוכש תזכהלא  ,או אי זכיית מציע במכרזו/ מכל סיבה שהיא ,המכרז

 רכישת חוברת המכרז.

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

לא יהיו רשאים לעשות המכרז  ורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשילצ

 בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 
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מען למסירת הודעות  חברהבד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז ל .2.1

 בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז. חברהעבורו, וכן יאשר ל

 מסמכי המכרזעיון ב .3

 החברה בתיאום מראש. מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, www.ahuzot.co.ilכמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: 

 המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי 

 תיקונים ו0או תוספות ו0או הבהרות למסמכי המכרז .1

עוזרת , לגב' יפית חכמי, החברהלמשרדי בלבד שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב  .1.1

או בדוא"ל  ,33-3113333בפקסימיליה מנכ"ל ורכזת חוזים והתקשרויות, 

michrazim@ahuzot.co.il בשעה:  1.12/.11 יוםמעד ולא יאוחר  חברהמסרנה ליובלבד שהן ת

11://. 

החברה, יעשו על ידי וככל ש, אם למסמכי המכרזכל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון  .1.2

די יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז בדרך הקבועה למתן הודעות על י יעשו בכתב,

ניתן . ויחייבו את כלל המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, בתנאי המכרזהחברה 

 .www.ahuzot.co.ilלעיין בהבהרות אף באזור המכרזים באתר האינטרנט של החברה: 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

 מצטבר:תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, ב

מציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין )ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה( או עוסק ה .1.1

 .מורשה )שאינו תאגיד( הרשום כדין בישראל

 .בגוש דן מצויו שסניף אחד לפחות שלמפעיל מכון להעתקות אור,  מציעה .1.2

חד למתן שירותי מציע אשר יש לו, נכון למועד הגשת ההצעות, הסכם עם לפחות גוף ציבורי א .1.3

 העתקות אור.

מערכת הבטחון, רשויות , משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים -" וף ציבוריג"לעניין סעיף זה  

 ותאגיד שהוקם בדין.ים מקומיים, מועצות דתיות , תאגידמקומיות

)ארבע מאות אלף  ///0//1מציע בעל מחזור כספי בתחום שירותי העתקות אור של לפחות  .1.1

 .2332-2313בין השנים  ,שנה בממוצעל כולל מע"מ לא (שקלים חדשים

על פי הוראות )ארבעים אלף שקלים חדשים( ₪  13,333 לשסך בהמציע המציא ערבות המכרז  .1.1

 תנאי המכרז.

 .1231 –התשל"ו   ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .1.1

 המציע רכש את חוברת המכרז. .1.3

 .רך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעילרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצועל המציע לצ .1

 

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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  הגשת הצעה למכרז .3

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ .3.1

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .3.2

כל המסמכים שיש , לרבות מסמכי המכרזכל  על המציע להגיש הצעה הכוללת את .3.2.1

 להלן.  7.5 לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,  .3.2.2

מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או 

 ו/או תוספת. התניה

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. .3.2.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק .3.2.1

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו 

 ו/או הקשור אליו. 

 7.5 בסעיף  סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור, לרבות כל הממסמכי המכרזכל  .3.2.1

המציע ו/או על ידי אחר מורשי החתימה של על ידי  להלן, חייבים להיות חתומים

הכל כנדרש על פי בחתימה וחותמת של המציע,  (כגון עורך דין או רואה חשבון)מטעמו 

 , בכל עמודייחתמו בראשי תיבותכל עמודי המכרז, לרבות החוזה, תנאי המכרז. 

 .ועמוד

הערבות ו, (לחוזה 'בנספח )ביטוחים הלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור 

חתם באופן מלא על ידי המציע יצריכים לה אינם (,לחוזה' אנספח לחוזה )הבנקאית 

בשלב הגשת ההצעה, אלא בראשי תיבות בלבד. נוסחים מלאים וחתומים באופן מלא 

, במסגרת קיום המציע הזוכה של המסמכים האמורים יוגשו לחברה על ידי

 .כהגדרתן להלן ותיההתחייבויות המקדמ

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

ל המציעים לוודא מראש עם ע' לחוזה. בלחוזה ובנספח  22במכרז המפורטות בסעיף 

יגות לגבי דרישות נדרשים. כל הסתיהת יכולתם לרכוש את הביטוחים אמבטחיהם 

הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת 

 .ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  החברה .3.3

ת ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגו

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

 .החברהההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי 
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או  הבהרות על הצעתם תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או החברה .3.1

 .לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון

  מסמכים שיש לצרף להצעה .3.1

וכחלק בלתי נפרד הימנה את , בנוסף למסמכי המכרזעל כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, 

 המסמכים המפורטים להלן:

 –ופים ציבוריים, התשל"ו אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות ג .3.1.1

1231. 

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה .3.1.2

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: -היה המציע תאגיד  .3.1.3

 , חתום ומאושר על ידי עורך דיןהאישור המצורף כנספח "ד" לתנאי המכרז .3.1.3.1

זהות של או רואה חשבון, לפיו: אישור בדבר שם התאגיד, שמות ומספרי 

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, וכי הוא/הם 

 מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם

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

יצוין באישור האמור לעיל, בנוסף על כל האמור  -היה התאגיד שותפות 

 זה לעיל, מי הם השותפים בשותפות, ומיהו השותף הכללי בשותפות. בסעיף

העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין או רואה חשבון, של  .3.1.3.2

 האגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו.תעודת ה

, כמפורט הסף בתנאי המציע כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת .3.1.1

 .לעיל 6 בסעיף 

ו יועץ מס ביחס אישור רו"ח ו/אלעיל,  7.5.4 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  .3.1.1

 לתנאי המכרז.  נספח ב', לעיל 5.4 למחזור הכספי כנדרש בסעיף 

ם ע ,התקשר, ככל שהשנים האחרונות 1-ב המציע  התקשרש ההתקשרויותרשימת  .3.1.1

 העירייהשל  מקומיים או עבור תאגידים"( העירייהיפו )להלן: "-עיריית תל אביב

 .לתנאי המכרז( '1 נספח ב)

 לתנאי המכרז.כנספח ג' ערבות המכרז, בנוסח המצורף  .3.1.3

 .המכרז חוברת .3.1.7

לתנאי המכרז, על נספחיו, לרבות  כנספח א'טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף  .3.1.2

 .3א0 -ו 2; א010א יםכנספחבנוסח המצורף  - יםתצהיר

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה .3.1.13
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 4.2 כי התשובות וההבהרות, שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור בסעיף כל מסמ .3.1.11

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע.

 תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע. .3.1.12

 בלבד. מכרזמס' הלהגשת מסמכי המכרז. על גבי המעטפות יצוין מעטפה  .3.1.13

 צעותהגשת המועד ומקום  .7

את  את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. .7.1

 1.12/.21 יוםלעד  לכל המאוחריש להגיש  עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,המעטפה הסגורה

 כח,-ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי בא ("היום הקובע" )להלן: //:11בשעה 

לתוך תיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, תל אביב,  1גרשון שץ )גגה( ברח' החברה, במשרדי 

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה .רביעיתהבקומה ומצויה 

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא  .7.2

 תישקלנה. 

רשאית לדחות את המועד האחרון  תהא החברההצעות, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת  .7.3

 החברהלהגשת הצעות, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך לרוכשי חוברת המכרז. דחתה 

כאמור את המועד האחרון להגשת הצעות, תודיע על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, והמועד 

ה של דחיית המועד האחרון במקר החדש ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.

החברה רשאית לשנות את מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז על פי סעיף  להגשת הצעות, תהא

 להלן. 9 להלן ו/או להאריך את תוקף ההצעות על פי סעיף  10.7 

האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או  לא תהיה כל חובה לדחות את המועד חברהל .7.1

 אחר, מכל סיבה שהיא.

 תוקפה של הצעה  .2

כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה,  .2.1

 .1.1221/.עד ליום 

 במקרה שהחברה תאריך 1.1221/. החברה תהא רשאית להאריך את תוקפן של ההצעות עד ליום .2.2

 .את תוקפן של ההצעות כאמור, יאריכו המציעים את תוקפה של ערבות המכרז בהתאם

 המכרזערבות  .13

אוטונומית ובלתי  ,כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו את ערבות המכרז .13.1

 . לתנאי המכרזנספח ג' ערבות המצורף כבנוסח ה ,מותנית

 אלף שקלים חדשים(.  םארבעי₪ )13,333 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  .13.2

 .בנקאיתכל ערבות הנזכרת במכרז זה ובנספחיו פירושה ערבות  .13.3

מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הערבות הבנקאית וכפועל יוצא,  .13.1

 לפסילת ההצעה.

  תוצא על שם המציע בלבד.ערבות המכרז  .13.1
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 המקורית. נקאית הבאת הערבות תו לצרף להצע כי על המציע ,מובהר בזאת .13.1

, ערבות המכרז תעמוד בתוקף להלן 10.8 עיל ולאמור בסעיף ל 9.2  -ו  8.3 פים בכפוף לאמור בסעי .13.3

אלא אם כן הוחזרה  1.120/.21יום להגשת ההצעה על ידי המציע ועד  החל מלא יאוחר מיום

 להלן.  10.10.1 , כאמור בסעיף החברהלמציע קודם למועד זה על ידי 

להאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב .13.7

)חמישה( ימים לפני פקיעת  1 -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מי, מעת לעת, כפי שדושהוגשה על י

בכל ההוצאות  ושאייהמציעים . כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה תוקפה של ערבות המכרז

 . כאמור הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

 פסולזה בלבד, ל את ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעםמציע  ךלא הארי .13.2

, ומבלי לגרוע על הכרזת הכשיר השני ו/או הזוכה, לפי הענין ההודעתהצעת המציע ו/או את את 

, המציע, כולה לטובתהמכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז של 

ל כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט ש

, לרבות לקבלת כל החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה

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

 החזרת ערבות המכרז .13.13

למעט הכשיר השני,  ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  .13.13.1

נחתם החוזה בו שים מן המועד )שבעה( ימ 3אם וככל שהוכרזו, בתוך להלן,  וכהגדרת

 . עם הזוכה

כל ההתחייבויות  ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  .13.13.2

 'דנספח של הזוכה, כהגדרתן להלן, לרבות הפקדה של הערבות הבנקאית,  המקדמיות

  לחוזה, בידי החברה, בהתאם להוראות המכרז והחוזה.

 חילוט ערבות המכרז .13.11

כל דין, החברה מסמכי המכרז ו/או על פי גרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי מבלי ל .13.11.1

תהא 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 

על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה והוכרז לא מילא את התחייבויותיו, כולן או חלקן, 

 אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או  –ו/או ככשיר שני  כזוכה

, ההתחייבות המקדמיות חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, לרבות

 והחילטה החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהו. כהגדרתן להלן

. אין באמור החברהיחשב לקניינה הגמור והמוחלט של ו פיצויים מוסכמים מראש

, לרבות לקבלת כל סעד, על פי החברהלעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של 

 מכרז זה ו/או על פי כל דין.

מסר לבנק שהוציא את יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת .13.11.2

מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה  ערבות המכרז

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.
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 מחירי ההצעה  .11

 כנספח ה'במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומסומן  .11.1

 ."(המחירוןלחוזה( )להלן:" 'הנספח ו)לתנאי המכרז 

רה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס התמו .11.2

שתוצע לגביהם )אם תוצע( על  בהנחה או התוספתבהתחשב  במחירון,מחירי היחידות הנקובים 

 ידי הזוכה. 

 כוללים מס ערך מוסף.  אינם ים במחירוןמחיריודגש, כי ה

אחוזים(  חמישים) /%5לא יעלה על המירבי מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה  .11.3

)חמישה  %5לא יעלה על וכי שיעור אחוז התוספת המירבי  ("שיעור ההנחה המירבי")להלן: 

העולה על שיעור ההנחה או תוספת הנחה ניתנה  .(שיעור התוספת המירבי")להלן: " אחוזים(

  0 ההצעה תיפסל.ןיאו על שיעור התוספת המירבי0 לפי העני המירבי

האפשרויות המפורטות להלן, ולאשר שלוש מבין  אחתעל המציע לבחור בגיליון הסיכום הכללי  .11.1

 בחתימתו לצידה את הסכמתו לגביה:

  או; הנחה/תוספת( 3%) מחירוןלמחירים הנקובים ב הסכמה .1

, כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור הנחה מחירוןביחס למחירים הנקובים ב הנחהמתן  .2

לעיל  11.3 בכפוף לאמור בסעיף  מחירוןהיחידות הכלולות בלכל אחד בלבד, המתייחס 

 או; (%/5בדבר שיעור ההנחה המירבי )

כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור , מחירוןביחס למחירים הנקובים ב תוספתדרישת  .3

 11.3 בסעיף בכפוף לאמור  מחירוןהיחידות הכלולות בלכל אחד בלבד, המתייחס  תוספת

 (.1%לעיל בדבר שיעור התוספת המירבי )

ל כפי שנדרש בגיליון הסיכום הכללי, המצורף לתנאי המכרז )מחירי היחידות הנקובים ווהכ

לגביהם כמפורט בגיליון הסיכום הכללי,  תוצעשאו בתוספת , בהתחשב בהנחה המחירוןבסעיפי 

 ."המחירים המוצעים"( -ן , יקראו להלתוצעאם 
 

כמי  את המשתתףיראו כמפורט לעיל,  המחירוןלא ניתנה הנחה או תוספת ביחס למחירי 

  . מחירוןשמסכים למחירים הנקובים ב

 

, אלא על גבי גיליון הסיכום המחירוןתוגשנה על גבי  הצעות המחיר למכרז של המציעים, לא .11.1

או בתוספת בשיעור אחיד0 לפי  אחיד מדובר בהנחה בשיעורמובהר0 כי הכללי בלבד. 

או  0 וכי אין ליתן הנחה מחירוןהיחידות והסעיפים הכלולים ב לכל ת0 המתייחסיןיהענ

וכמו כן0 לא ניתן להציע הנחה על חלק  מחירוןביחס למחירי יחידות בודדות בתוספת 

ו תוספת, עוד מובהר בזאת, כי כל צורה אחרת של מתן הנחה א. מהסעיפים ותוספת על אחרים

 לרבות הנחה או תוספת מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה.
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מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע 

ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה 

 .ר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרזלשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אח

ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון מחירימובהר, כי ה .11.1

בנוגע והתקשרות לביצוע העבודות, יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ה, והסיכום הכללי, אם ניתנ

 דות.לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבו

ר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו, מובה .11.3

ה, תהווה תמורה לגביהם בגיליון הסיכום הכללי, אם ניתנאו תוספת שניתנה בכפוף לכל הנחה 

מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז, במלואן 

ת כל ההוצאות, מיוחדות, יא כוללת, למען הסר ספק, אוהעבודה וחומרים, ובמועדן, לרבות בגין 

ביצוע , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב, לרבות מסים, אגרות ו/או היטליםכלליות ואחרות

מסמכי המכרז לרבות החוזה, והכל בהתאם להוראות המציע ובביצוע יתר התחייבויות העבודות 

  אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז. 

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .12

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

 את מירב היתרונות.

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

תו, וכן להרחיב או לצמצם המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחו

 את היקפו.

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

 רשאית, אך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם:

 . איכות וניסיון קודמים של המציע .12.3.1

 אמינותו של המציע. .12.3.2

של העירייה ו/או  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהשל החברה ו/או ניסיון העבר  .12.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם של רשות מוניציפלית אחרת 

מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת 

רבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, (, ל1217 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/או אי 

התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבודות כאמור, 

 .רבות בקשר למסירתן של העבודותל

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. .12.3.1

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע .12.3.1

ו/או  הצהרות המציע במכרזלבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 . רתבכל דרך אח
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 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה .12.3.1

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .12.3.3

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  .12.3.7

פת קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוס .12.3.2

 בנוסח מסמכי המכרז.

 ISOאוISO 9001:2000 היות המציע בעל אישור לבצע עבודות על פי תקן  .12.3.13

מכון התקנים או מכון מאושר אחר על ידי הרשויות המוסמכות,  מאת 9001:2008

 .עדכני למועד הגשת ההצעה

 הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשרייםכי  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת .12.1

בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה כלל וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים 

 ו/או נוספים שהחברה תהא רשאית להתחשב בהם.

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .13

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  .13.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטע/אדםרשאית למנות  אתה

מקרה בו נותרו בפני וועדת המכרזים מספר הצעות כשרות הבאות בחשבון, אולם, מצויות בניהן  .13.2

 דעתה שיקול פי על הזהות, ההצעות מבין הזוכה מיהו לקבועהצעות זהות, תהא רשאית החברה 

 ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי לעיל 12  בסעיף המנויים בשיקולים ובהתחשב הבלעדי

 .הגרלה לפי ו/או המכרזים

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת,  .13.3

 אשר תוכרז ככשיר שני.

  יה; התחייבויות הזוכהיתוצאות הזכ .11

  .(יה"י"הודעת הזכ -להלן במכרז ) לזוכה על זכייתותודיע החברה  .11.1

 . , על נספחיוחוזההעותקים של שלושה יה תצרף החברה ילהודעת הזכ .11.2

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

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

, חתומים היעת הזכי, שנמסרו לו במצורף להודוחוזה, על נספחיההעותקים של שלושת  .11.3.1

 .על ידו

 ;)נוסח מקורי, חתום כדין ע"י המבטח( חוזהבאישור על קיום ביטוחים, כאמור  .11.3.2

 . חוזהערבות בנקאית, כאמור ב .11.3.3

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

 , על נספחיו. חוזההה של יחוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידהעל 
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, יהווה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .11.1

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

את במקרה זה, לחלט רשאית יה ואת זכייתו של הזוכה. בנוסף, תהא החברה יאת הודעת הזכ

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית , כולה לטובתה ערבות המכרז של הזוכה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות החברההנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

בטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה החברה תהא רשאית ל .11.1

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

 הזוכה. 

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך  .11.3

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

על כל בזאת, והוא מוותר על פי הוראות מסמכי המכרז, הזוכה יהא חייב לבצע את העבודות,  .11.7

, ות, לרבות טענות לעניין היקף העבודו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

תב על ידי החברה בעת מתן צו התחלת העבודה , וכל תנאי נוסף שיוכןהרווח הצפוי לו מביצוע

 .על פי מסמכי המכרז לזוכה

 פניה לכשיר השני .11

, החברה תהא מכל סיבה שהיא חוזההבוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו/או בוטל  .11.1

 רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. 

 ה.הוכרז הכשיר השני כזוכה, יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכ .11.2

  ביטול המכרז .11

מסמכי המכרז ו/או על 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,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתפי 

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

ה של הצעה אחת בלבד למכרז, או שנותרה בסעיף זה, משמעה, הגשת - "הצעה אחת"

 הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. 

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

באופן מהותי המצדיק, ו/או העירייה חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה  .11.1.3

 את ביטול הליך המכרז.לדעת החברה, 

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

 באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

 .שירותיםלא הושלמו מקורות המימון לביצוע ה .11.1.1

מכל בוטל המכרז כאמור על ידי החברה, שבו לעיל, מובהר, כי במקרה  2.1 בכפוף להוראות סעיף  .11.2

לא יהא מי מן המציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי סיבה שהיא, 

 נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור.
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 עיון במסמכים .13

י מכרז זה משום סוד כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פ ,בזה במפורש מודיעההחברה  .13.1

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 )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 33על 

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

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

. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  17.1 עיף העיון במסמכים כאמור בס .13.2

 יםכלליתנאים  .17

 תיפסל. -הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  .17.1

על המציעים  תחולנהכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה,  .17.2

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

 יהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים נשוא .17.3

 המכרז.

החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים  .17.1

ה, לשביעות רצונה המלא, על פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעת

 מנת לבחון את המציעים והצעתם.

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .17.1

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

, בין וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונוו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת היתר, לצורך 

ו/או עם מי  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים .17.1

 ככל שיידרש.מטעמה 

י, ואין לראות במכרז זה החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשה .17.3

 משום התחייבות של החברה להזמין את העבודות, כולן או חלקן.

הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז,  .17.7

תשלחנה לכתובות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעים, וזאת 

 ישור מסירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  בפקסימיליה או בדואר רשום עם א

כמפורט  כל הודעה שתשלח כאמור על ידי החברה כאמור לעיל, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה

 :להלן
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שלחה, אם יחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת היהודעה שתשלח בפקס תכל  .17.7.1

ב כמתקבלת תיחש -ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

 .ביום העסקים העוקב

שלחה ישעות ממועד ה 17הודעה שתשלח בדואר רשום, תחשב כאילו התקבלה תוך כל  .17.7.2

 .מבית דואר בישראל

 
 

 

 

 

 רוני איכר0 מנכ"ל

 אחוזות החוף בע"מ
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 1102/11מס'  מכרז
 נספח א' לתנאי המכרז

 והצעתו הצהרת המציע
 

 לכבוד
 ____תאריך _____        אחוזות החוף בע"מ 

 
 ג.א.נ.,

 
 1102/11מכרז מס'  הנדון:

 כללי .1

 גיליון הסיכום הכללי -חלק א' 
המהווה חלק  המחירוןאנו הח"מ, לאחר שעיינו ובחנו בקפידה את מסמכי המכרז, תנאיו ומחירי היחידות בסעיפי 

פי הפירוט ל שירותים, מסכימים וכן )לפי העניין( מתחייבים לבצע את ה"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( )_(

 _אחוזים(של ____________________ תוספת)במילים: 

 

    

 

 _____________ חתימה

 

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

  העולה על שיעור הנחה הנחה אחוזים(. ניתנה  חמישים) %/5שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על אחוז
 . י זה0 ההצעה תיפסלמירב

  תוספתהעולה על שיעור  תוספת)חמישה אחוזים(. ניתנה  5%המירבי לא יעלה על  תוספתשיעור האחוז 
 .מירבי זה0 ההצעה תיפסל

 ___________________ שם המשתתף במכרז:

 כתובת המשתתף במכרז: ___________________

    טלפון: _____________

 _____________ פקס: 

 תאריך: ___________ ת המשתתף במכרז: _______________חתימ
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 חלק ב' 

 כללי .2

)לרבות תנאי המכרז, החוזה,  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז

וכל מסמכים  המחירון, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או בחוזה, טכניהמפרט ה

כל מסמכי  , וכולל אתותנאי המכרז, על נספחיכל מסכים בזאת ל(, למכרז ו/או לחוזהאחרים המתייחסים 

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  המכרז

 הגדרות .3

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

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .1

צהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת הנני מ .1.1

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

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

 דרישה, כאמור. כל תביעה ו/או

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .1.2

ו/או 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. 

תנאי הסף , לרבות ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרזהנני מצהיר  .1.3

; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני לתנאי המכרז 5 כקבוע בסעיף 

ת עלי בהתאם לתנאים מקבל על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל התחייבות המוטל

 המפורטים במסמכי המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת  .1.1

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

לוי/ים או הנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, ג .1.1

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים  .1.1

כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע את  שירותיםלבצוע ה

לעיל, הנני  , לפי הוראות מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. מבלי לפגוע מהאמורשירותיםה

, וכולם תקינים, כשירים שירותיםמאשר, כי ברשותי כל הציוד והכלים אשר מיועדים לביצוע ה

 .שירותיםוזמינים לביצוע מיידי של ה

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  .1.3

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לתנאי המכרז, וכן  12 השיקולים המפורטים בסעיף 

 .הצעה זול פיםהמצור יםלידיעתה בתצהיר
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אזי תבחר החברה את אחוז הנחה/תוספת זהה( במידה ותהיינה מספר הצעות זהות )ידוע לי כי  .1.7

ת המכרזים או לפי הזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפי נימוקים שירשמו בפרוטוקול ועד

 הגרלה.

 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהשלא לקבל את ההצעה הידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .1.2

 16.1 ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים בסעיף  .1.13

הוראות אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי  לתנאי המכרז, וזאת בנוסף לכל מקרה

 כל דין. מסמכי המכרז ו/או על פי 

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .1.11

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

י בכל מקרה, לרבות במקרים של ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו ל .1.12

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

, למעט אם נאי המכרזלת 16.1.5  -, ו16.1.3 ,16.1.2  בנסיבות המפורטות בסעיפים החברהעל ידי 

 . ולפי שיקול דעת החברה להלןמדובר בפגם בבחירת ההצעה הזוכה 

 ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי .1.13

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

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .1.11

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

גלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל, הנני מתחייב שלא ל .1.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  תשולם  שירותיםהתמורה בגין הידוע לי, כי  .1.11

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף  .1.13

זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין  4 

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

זה לעיל, תשקול  4 המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .1.17

 החברה את הצעתי. 

  תצהיר .1

 יםכנספח, בנוסח המצורף ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .1.1

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 3א0 -ו 2; א010א

היה מי מהמנהלים ומבעלי השליטה בתאגיד.  יתן תצהיר כאמור כל אחד ממנהליי ,היה המציע תאגיד]

ו/או מבעלי השליטה של המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים המשמשים, במישרין או 

 .[בעקיפין, כמנהלים ו/או כבעלי השליטה במנהלים ו/או בבעלי השליטה בזוכה
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אינם עומדים בהצהרות , כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, במקרה בו 

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

 ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.

  הצעת המציע .1

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

ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט בגיליון הסיכום  שירותיםהצעתי לביצוע ה

 הכללי.

הנני מצהיר, כי הצעתי על פי גיליון הסיכום הכללי, נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את  .1.2

 .המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז

ואין בהוראות  , לביצוע על פי מטלות, מעת לעת,ת הנה התקשרות מסגרתההתקשרוידוע לי כי  .1.3

, שירותיםה מטלות לביצועהזוכה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן או מכרז זה החוזה 

 , ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.םאו חלק םכול

 כוללים מס ערך מוסף. אינם  מחירוןים במחירידוע לי כי ה .1.1

לכל  תמתייחסו בשיעור אחיד הינה , במידה והצעתי,התוספת שהצעתיאו  הנחהה כיידוע לי  .1.1

 .מחירוןהיחידות והסעיפים הכלולים ב

, בכפוף לעדכונם בגיליון הסיכום הכללי, ככל שניתנה על ידי הנחה מחירוןבידוע לי כי המחירים  .1.1

י מסמכי יהוו תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פאו תוספת, 

ת כל ים, למען הסר ספק, אכולל םוההמכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

, מכל מין וסוג שהם, )לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות

מסמכי המכרז, לרבות בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויות שירותיםביצוע ההכרוכות ב

 וזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.הח

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.תשולם  שירותיםהתמורה בגין הידוע לי, כי  .1.3

 ערבות המכרז .3

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .3.1

 ארבעים)₪  13,333 -, ובסך השווה לתנאי המכרזל בנספח ג'מכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 

.אלף שקלים חדשים(
 

 

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי ידוע לי ואני מתחייב, כי באם  .3.2

דרש, וזאת עד לא יאוחר אאאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שהמכרז, אזי 

. ידוע ו/או בהתאם להוראות החברה המכרז)חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות  1 -מ

לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד. 

כן ידוע לי, כי באם לא אאריך את ערבות המכרז כנדרש, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, 

, זוכהכ יהזכיה ואת זכיית לבטל את הודעתלפסול את הצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שני או 

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

 . , כפיצויים מוסכמים מראשאו חלקה
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ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  .3.3

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

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 

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

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

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

 . החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק כי  ידוע לי ומוסכם עלי, .3.1

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 .7

( ימי עסקים את 1)להמציא בתוך חמישה יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .7.1

 לתנאי המכרז.  14.3  בסעיף המסמכים המפורטים

ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ .7.2

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

כיה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר הז

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

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

 תוקף ההצעה .2

עד תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, הצעתי זו  .2.1

 הכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז. 1.12120/.ליום 

 1.1221/.ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעות עד ליום  .2.2

צעתי כאמור, וכן במקרה שהחברה תאריך את תוקף של ההצעות כאמור, תוארך תוקפה של ה

 .תוארך על ידי תוקפה של ערבות המכרז בהתאם

 עיון במסמכים .13

במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי כי החברה ה .13.1

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

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

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 33על 

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

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

. החברה תשקול את עמדתו אם במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורשאת 

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.
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, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 17.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  .13.2

 שתורה החברה.

 פירוש .11

בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף  הצהרת המציע זוכל האמור ב

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .12

פרד ומהווים חלק בלתי נ לתנאי המכרז 7.5 המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה

  פרטי מגיש ההצעה .13

 ________________________   שם המציע: .13.1

 ________________________  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: .13.2

 ________________________ כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: .13.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .13.1

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .13.1.1

 ________________________  טלפון בבית:  .13.1.2

 ________________________  טלפון במשרד:  .13.1.3

 ________________________  פקסימיליה: .13.1.1

 ________________________  טלפון נייד:  .13.1.1

 כתובת למסירת הודעה דחופה ו/או משלוח מברק: .13.1

___________________________________ 

 ________________________  לפון למקרי חירום: מספר ט .13.1

 )על מספר טלפון זה להיות זמין במשך כל שעות היממה(.

הנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות 

 שינוי כאמור. 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך
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 אישור
 יחיד:

_____ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, ________

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

 _______________ וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 

 , עו"ד

 תאגיד:

________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, _____

______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________ 

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ "התאגיד"(  -)להלן 

א/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את נוש

 התאגיד לכל דבר ועניין.

__________________ 

 , עו"ד           
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 17/2311מכרז 

 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

לי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי ע
 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

 _______הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת_________ .1
יע, שהינה בעלת מניות/מנהל במציע/שותף במצבע"מ

*
ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז  

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" - 0 בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  17/2311 מס'

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 13 -הנני מאשר, כי ב .2
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב
*

 פורט להלן: , הכל כמ

_____________________________________________________.____________________ 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  13 -הנני מאשר, כי ב .3
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_________________________.________________________________________________ 

 הנני מאשר .1
*

: 

 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 .ב
*

 , הכל כמפורט להלן:

__________________________________________._______________________________ 

 הנני מאשר .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 

  1271 –השבים, התשמ"א 

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

1271 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________. 

 הנני מאשר .1
*

: 

ו/או על תקנות  1233-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
  1271 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1233-עבודה ]נוסח חדש[, תש"להורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות ב .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1271 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 הנני מאשר .3
* 

: 

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

 )או לחלופין(

לתצהירי זה לעיל,  1 -ו 1תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב
י חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלוו/או מתנהלת נגד

*
 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 .מחק את המיותר  *

 ימולא רק בתצהיר הנחתם על ידי המציע בעצמו. **

 

 
 

 חתימת המצהיר                                                                                  
 

 אישור

 

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

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

 

 , עו"ד  _______                                        
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 17/2311מכרז 
 להצהרת המציע 2נספח א'

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

ייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי, הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכ
 את האמור, בכל דין, ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו/או צווי ההרחבה המפורטים להלן:

 חוק שירות התעסוקה תשי"ט 1212

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1211

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1231

 זוג( תשנ"חחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן  1227

 חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( תשנ"ד 1223

 חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( תשנ"ג 1223

חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג(  2333
 תש"ס

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1213

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1211

 תשנ"וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד  1221

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1213

 חוק החניכות תשי"ג 1213
 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1211
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1217

 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1213
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1273
 חוק שוויון הזדמנויות תשמ"ח 1277
 מוגבלות, תשנ"ח חוק שוויון זכויות לאנשים עם 1227
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 1221

 )כולל חוק בריאות ממלכתי( 
 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו 1221
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב 2332

 חוק גיל פרישה, תשס"ד 2331
 חוק עובדים זרים, תשנ"א 1221

ת המעביד בהוצאות הבראה צו הרחבה בדבר השתתפו 
 ונופש

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה   
 לעבודה וממנה

 צווי הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר  
 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  

חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/התפטרות,  2331
 תשס"א

 
 אישור רו"ח0 עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 
   

 תאריך שם מלא של רו"ח/ עו"ד חתימה וחותמת

   

 תאריך בשם המציעשם מלא של החותם  חתימה וחותמת המציע
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 17/2311מכרז 

 להצהרת המציע 3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

 :1113-תשל"וה
 

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

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

"( החברההנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"מת החוף שפרסמה אחוזו  1102/11במסגרת מכרז מס' 

 הנני מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________. .2

 1231-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר  הובעל זיקה אלי חברהלא הורשעו ה "(,החוק)"

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -רות משתי עבי

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

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

________________________ 

    

 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

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 0 עו"ד
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 1102/11מכרז 

 נספח ב' לתנאי המכרז
 

 בגין מחזור כספי 0יועץ מסאישור רו"ח

 לכבוד 
 אחוזות החוף בע"מ

 

 הנדון:  חברת ______________ בע"מ0ח.פ.___________

 

למכרז מס' ו ובמסגרת הגשת הצעת( "המציע")להלן: _ ___כרואי חשבון של חברת ___________

 :ו מתכבדים לדווח כדלקמןאנשל אחוזות החוף בע"מ,  17/2311

)לא כולל מע"מ( לשנה ₪  133,333המציע בעל מחזור כספי בתחום שירותי העתקות אור של לפחות  

 .2332-2313בממוצע בין השנים 

 בכבוד רב,

 ___________תאריך:_      ________________, רו"ח

 

                                                                             

 



- 23 – 

 

 

 1102/11מכרז 
 לתנאי המכרז 1נספח ב

 
 לכבוד 

 אחוזות החוף בע"מ
 
 

 הנדון: תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף 
 יפו ו0או תאגידים עירוניים של עיריית תל אביב-עיריית תל אביבובדבר התקשרויות עם 

 
 

י כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרת

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

אני המציע / מנהלו/תו של המציע  _____________________, מס' זיהוי ____________________ )להלן: 

 .17/2311"המציע"( ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמו כחלק מהצעתו למכרז 

 הריני לאשר את הפרטים דלהלן:

 
 :מכרז(תנאי הל  5סעיף ) עמידת המציע בתנאי הסףא. 

 
מציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין )ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה( או עוסק ה .1

 .מורשה )שאינו תאגיד( הרשום כדין בישראל

כתובת הסניף:  שסניף אחד לפחות שלו מצוי בגוש דן.המציע מפעיל מכון להעתקות אור,  .2

.____________________________________________________________________ 

הסכם עם לפחות גוף ציבורי אחד למתן שירותי העתקות יש למציע נכון למועד הגשת ההצעות,  .3

 אור.

הבטחון, רשויות משלתיים, מערכת משרדי ממשלה, תאגידים מ -וף ציבורי" "גלעניין סעיף זה  

 בדין. מקומיות, תאגידים מקומיים, מועצות דתיות ותאגיד שהוקם

)ארבע מאות אלף  133,333מציע בעל מחזור כספי בתחום שירותי העתקות אור של לפחות ל .1

 .2332-2313שקלים חדשים( לא כולל מע"מ לשנה בממוצע, בין השנים 

)ארבעים אלף שקלים חדשים( על פי הוראות ₪  13,333 לשסך המציע המציא ערבות המכרז ב .1

 תנאי המכרז.

 .1231 –התשל"ו   ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .1

 המציע רכש את חוברת המכרז. .3
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יפו ו0או תאגידים עירוניים של עיריית תל -עם עיריית תל אביבשל המציע  התקשרויותב. 
 :מכרז(תנאי הל  7.5.6ו  )סעיף יפ-אביב

 
יפו ו/או תאגידים -למציע התקשרויות עיריית תל אביבבחמש השנים האחרונות לא היו / היו  .1

 יפו. להלן פרוט ההתקשרויות:-עירוניים של עיריית תל אביב

     

 שם  מזמין העבודה נושא ההתקשרות 
 יפו/תאגיד עירוני(-ת"א )עיריית

מועד תחילת 
 התקשרות

 מועד תוקף 

1.  
 

  
 
 

 

2.  
 

  
 
 

 

3.  
 

  
 
 

 

1.  
 

  
 
 

 

1.  
 

  
 
 

 

 
וכן מסכים זה  1בנספח ב המפורטות התקשרויותהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי ה .2

      תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל. חברהשה

    

 _______________________________   :ציעשם המ

 _______________________________   :ציעכתובת המ

 _______________________________  :ציעטלפון של המ

 _______________________________  :ציעחתימת וחותמת המ
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 1102/11 מכרז

 נספח ג' לתנאי המכרז

 למכרז נוסח ערבות בנקאית
 לכבוד

 "מבע אחוזות החוף 

 3רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

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

(, "סכום הערבות")להלן:  אלף שקלים חדשים(ארבעים )₪  ///1/0 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

 .למתן שירותי העתקות אורלהתקשרות בחוזה מסגרת  17/2311רז מס' עם מכבקשר המבקש שתדרשו מאת 

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

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

 מאת המבקש.

כתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, טלקס או מברק דרישה ב .3

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ועד בכלל. 1.12/.21ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .1

 

 ____חתימה_________________  תאריך_________________________
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 1102/11 מכרז

 נספח ד' לתנאי המכרז 

 אישור עו"ד0רו"ח

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 1רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 1102/11מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות0שותפים במצ הנדון:

 

 אני הח"מ, ____________________ עו"ד / רו"ח, שכתובתי הינה:_______________________, 

 מתכבד לאשר בזאת:

 שם התאגיד המציע: ______________________

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

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )א(

 יעור אחזקות: __%.מס' ת.ז.: ________________; ש  שם: ___________________; )ב(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ג(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ד(

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

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

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

ועל פי כל דין לחייב בחתימתו0ם את המציע מוסמך0ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא0

 . לכל דבר ועניין0 כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרזהמציע התאגיד 

 

 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 102/111מכרז 
 מחירון -' הנספח 

 

 תאור הפריט  מס' 
 מחיר בש"ח יחידת מידה

 , ללא מע"מליחידה

   כריכהאיסוף ו 

   כריכת סרט 

 2.60 חוברת איד עליון(לו)כולל קרטון תחתון וצלו A4כריכה וסרט , איסוף 1

 3.60 חוברת איד עליון(לו)כולל קרטון תחתון וצלו A3כריכה וסרט , איסוף 2

 4.60 חוברת איד עליון(לו)כולל קרטון תחתון וצלו A2כריכה וסרט , סוףאי 3

 7.50 חוברת איד עליון(לו)כולל קרטון תחתון וצלו A1כריכה וסרט , איסוף 4

   כריכת ספירלה 

 4.00 חוברת יד עליון(אלוו)כולל קרטון תחתון וצל A4אסוף וכריכת ספירלה  13

 4.50 חוברת יד עליון(אלוקרטון תחתון וצלו)כולל  A3אסוף וכריכת ספירלה  14

 7.30 חוברת יד עליון(אלו)כולל קרטון תחתון וצלו A4מתכת אסוף וכריכת ספירלה  20

   צלום מסמכים  

   צלום שחור לבן 

 0.10 דף A4צלום מסמך ש"ל  41

 41.0 דף צדדי-דו A4צלום מסמך ש"ל  

 0.16 דף A3צלום מסמך ש"ל  40

 1.14 דף A2ך ש"ל צלום מסמ  

מחיר למ"א-עם קיפולש"ל מסמך צילום    2.00 מטר אורך 

 0.40 דף / דף קרטון בריסטול ע"ג A4 ש"ל צילום 43

 1 שקף A4שקף "ג עש"ל צילום  44

   צלום צבעוני 

 1.40 דף A4צילום צבעוני  50

 2.30 דף A3צילום צבעוני  49

 15.80 דף A2צילום צבעוני  48

 32.80 דף A1צבעוני  צילום 47

 45 דף A0צילום צבעוני  45

 37.5 מטר אורך (11.גדול )מעל  A0צילום צבעוני  46

 2.30 דף A4הדפסת הדמיה צבעונית  5

   תוספות שונות 

 41.4 חוצץ חוצץ 11

 0.60 כיס כיס  12

 0.30 שקית שקית ניילון  52

 1.40 חוברת פרוק חוברות 39

   יםפלוט 

   "לפלוט ש 

 1.50 דף A4 ש"ל הפקה 26

 1.90 דף A3 ש"ל פלוט 25

 3.50 דף A2 ש"ל פלוט 24

 4.80 דף A1 ש"ל פלוט 23

 5.70 דף A0 ש"ל פלוט 21

 4.75 מטר אורך מ'( 11.)מעל  - A0 -גדול מש"ל פלוט  22

   פלוט צבעוני קווי 

 3.60 דף A4פלוט צבעוני קווי  31

 4.60 ףד A3פלוט צבעוני קווי  30
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 5.90 דף A2פלוט צבעוני קווי  29

 6.90 דף A1פלוט צבעוני קווי  28

 8 דף A0פלוט צבעוני קווי  27

 6.66 מטר אורך  A0-פלוט צבעוני קווי גדול מ 32

   פלוט צבעוני משטחים 

 4.40 דף A4פלוט צבעוני משטחים  37

 5.50 דף A3פלוט צבעוני משטחים  36

 8 דף A2חים פלוט צבעוני משט 35

 13.20 דף A1פלוט צבעוני משטחים  34

 15.70 דף A0פלוט צבעוני משטחים  33

 141.. מטר אורך A0 -פלוט צבעוני משטחים גדול מ 38

   ולמינציה קאפה 

   קאפה 

 8 יח' A4קאפה  56

 10 יח' A3קאפה  57

 13 יח' A2קאפה  58

 18 יח' A1קאפה  59

 22 יח' A0קאפה  60

   פה + למינציהקא 

 10 יח' A4למינציה+קאפה  61

 14 יח' A3למינציה+קאפה  62

 18 יח' A2למינציה+קאפה  63

 22 יח' A1למינציה+קאפה  64

 30 יח' A0למינציה+קאפה  65

   למינציה 

 2 דף A4למינציה  67

 4 דף A3למינציה  68

 8 דף A2למינציה  69

 16 דף A1למינציה  70

 20 דף A0למינציה  71

   מדבקות וכרטיסי ביקור 

 0.60 כרטיס לפחות(  יח' 144)כל הזמנה בכמות של צדדי  -ג' דו 44.כרטיסי ביקור  66

 0.60 דף גדלים שונים(בחלוקה פנימית ל) A4דפוס על גבי מדבקה בגודל  55

   דיסקים ואביזרים 

 7.2 תקליטור (ת התקליטור)כולל אספק CD/DVDעל תקליטור  צריבה 51

53 
  תקליטורהכוללת מדבקה והצמדה ל - מדבקה לתקליטור ערכת

 (לא כולל אספקת תקליטור)
 מדבקה

1.5 

54 
 תקליטורהצמדה ל, הכוללת מדבקה - מדבקה ואריזה לתקליטור ערכת

 (לא כולל אספקת תקליטור)ואריזה לתקליטור 
 מדבקה + אריזה

2.2 

   מסגור תמונות 

 22 תמסגר A4מסגור  19

 31.30 מסגרת A3מסגור  18

 36.40 מסגרת A2מסגור  17

 51.70 מסגרת A1מסגור  16

 64.30 מסגרת A0מסגור  15
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  אחוזות החוף בע"מאחוזות החוף בע"מ

  1102/111102/11  מס'מס'  מכרזמכרז

  111011111011חוזה מס' חוזה מס' 

 

 התקשרות בהסכם מסגרת 
  למתן שירותי העתקות אור

  

  
 נוסח חוזה ההתקשרות -חלק ב' 
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 1102/11מכרז 

 111011סגרת מס' מ חוזה

 למתן שירותי העתקות אור
 

 2/12ביום _____ לחודש ____שנת  תל אביב0שנערך ונחתם ב

 

 בע"מ אחוזות החוף  בין:

 113211237ח.פ. 

 תל אביב יפו 1גרשון שץ מרחוב 

 33-3113333, פקס: 33-3113333טל': 

 

 "( חברהה)להלן:  "  

 ;מצד אחד

  לבין:

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 מרח'_________________________

 

 ( "הספק")להלן:    

 ;מצד שני

 

  

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

 יפו –ת תל אביב יעירילי של אציפיעבודות תשתית, פיתוח ובנייה בתחום התחבורה בתחומה המונ

 וכן בתפעול חניונים, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים;

ביצוע העתקות אור עבור התקשרות בהסכם מסגרת לל 17/2311והחברה פרסמה את מכרז מס'  הואיל: 

 (;""השירותיםהחברה )להלן: 

את בצע עבור החברה לומצהיר, כי הוא כשיר, מסוגל ומסכים  17/2311והספק הגיש הצעתו למכרז  :והואיל

באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה והוא מקבל על עצמו את כל תנאי  השירותים

 ;המיוחד והמחירון, המפרט "תנאי המכרז"מסמך ההתקשרות עפ"י חוזה זה, 

של הקבלן שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד  עבודותושני הצדדים הסכימו לבצע את ה :והואיל

עביד, אלא כאשר הקבלן פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני למ

 , כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה;עבודותומקבל תמורת ביצוע ה

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

על שירותים ים והן לענין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי הלענין תעריפי התשלומ

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

 במסגרת יחסי עובד מעביד;



- 31 – 

 

ן בחוזה וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהל והואיל:

 זה;

 

 אי לכך הוסכם0 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

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

 הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

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

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

 הנ"ל.לסתירה ו/או לבעיית הפרשנות 

 כנציג החברה לצורך הסכם זה ישמש מנהל אגף התפעול בחברה )להלן: "המנהל"(. .1.1

 הגדרות .2

על ידי הצדדים יחד  המצורפים לו בעת חתימתו או שיצורפו לו הסכם זה על כל נספחיו - "ההסכם" .2.1

 בכל מועד לאחר חתימתו, ובשינויים שיעשו בכל אלה מעת לעת על ידי הצדדים יחד, בכתב.

שירותי צילום, שירותי פלוט, צילום תוכניות, מסגור תמונות, הדפסות וכריכת  - ם""השירותי .2.2

חוברות כולל משלוח )קבלת החומר ומסירתו( וכיו"ב, אשר יסופקו לחברה בהתאם לאמור בהסכם 

 , במפרט המיוחד, במחירון ובהזמנות העבודה שיצאו מעת לעת לספק."תנאי המכרז"זה, במסמך 

 .מי מעובדי החברה, המזמין שירותים עפ"י הסכם זה -" ראיהאח - נציג החברה" .2.3

ע"י החברה המורה לו להתחיל בביצוע השירותים הנדרשים. לספק הוראה בכתב  - "הזמנת עבודה" .2.1

 פירוט העבודה הנדרשת, ,למתן השירותכגון, לו"ז  המזמין, דרישותאת  הזמנת העבודה תכלול

 זמנת העבודה בהתאם לדרישות המפורטות בה.הספק יבצע את ה .מסירת החומר וכד'מיקום 

 והיעדר בלעדיות הסכם מסגרת .3

הסכם זה מהווה הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין הצדדים ביחס למתן השירותים, אם וככל  .3.1

 שיוזמנו. 

יודגש, כי החברה אינה יודעת להגדיר בשלב זה את השירותים שידרשו במסגרת החוזה ואת  .3.2

וצעו בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו לספק על ידי החברה מעת לעת כמותם. לפיכך, השירותים יב

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, זאת ללא כל התחייבות מצידה להיקף מינימאלי כלשהו. 

מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות בין הצדדים הנה התקשרות מסגרת וכי אין בהוראות  ספקה .3.3

בהיקף  ם, ו/או שירותיםאו חלק םכול ,החברה להזמין ממנו שירותים החוזה בכדי לחייב את

 כלשהו. 
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המוזמנים ו/או לטיבם ו/או אופיים לספק לא תהיה כל טענה ו/או עילה ביחס להיקף השירותים  .3.1

מקרה בו לא יוזמנו ממנו שירותים  מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה בכלוהוא 

 בכלל, או בהיקף מסוים.

ין בהוראות חוזה זה בכדי למנוע מהחברה מלהתקשר עם קבלן אחר ו/או וסכם בין הצדדים כי אמ .3.1

 .ו/או ביצוע עבודות דומות ה ולאחריו, לשם קבלת שירותים דומיםזנוסף, במהלך תקופת חוזה 

2.  

 מהות ההתקשרות: .1

הספק מתחייב לספק את השירותים לחברה, הכל לפי צרכיו וכפי שנקבע במחירון במפרט המיוחד ועפ"י  .1.1

 מציע והצעתו המצורפים למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.הצהרת ה

 יודגש, כי אין החברה מתחייבת במסגרת הסכם זה להזמין את השירותים.  .1.2

את הזכות להתקשר עם ספקים אחרים לצורך קבלת השירותים ו/או שירותים  הלעצמ תשומר החברה .1.3

ם בתקופת ההתקשרות והספק מתחייב לספק את דומים וכן את הזכות שלא להזמין כלל את השירותי

ככל שתחליט החברה חברה. השירותים בהתאם לדרישות החברה ולא תהיה לו כל טענה כלפי ה

 הזמנת עבודה לקבלת השירותים.  ספקתוציא החברה להספק להשתמש בשירותיו של 

חויב תה( ללא שלבטל או לשנות את הזמנת העבודה שהוצאה לספק )או את חלק תרשאי ההית חברהה .1.1

לשלם לספק כל תשלום או פיצוי בגין הביטול כאמור ולספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בעניין זה, 

 .זאת כל עוד הספק לא ביצע את השירותים

 הזמנת ואספקת השירותים .1

לחברה שמורה הזכות להזמין את השירותים על פי צרכיה. בכל הזמנה תציין החברה את המקום הנדרש  .1.1

השירותים המוזמנים על ידה וכן את הכתובת ומספר הטלפון של איש הקשר לצורך קבלת  לאספקת

השירותים ולבירורים, שכן קבלת השירותים תהיה ע"י איש הקשר בלבד.  יובהר, כי איש הקשר יהיה כל 

 מי שיהיה רשום בהזמנת העבודה מטעם החברה.

" מאושר על ידי כנספח ד'המצ"ב " -בודה תיעשה על גבי טופס הזמנת ע ע"י החברההזמנת השירותים  .1.2

 האחראי. -נציג החברה 

ההזמנה תישלח לספק בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני. על הספק לאשר לחברה את קבלת ההזמנה  .1.3

 מיד עם קבלתה.

ן אחרת ליחת ההזמנה לספק, אלא אם כן צוישעות מיום ש 12בתוך  חברההאספקה תעשה לידי ה .1.1

שעות מראש את המועד המדויק לאספקת  1לפחות  חברהיתאם עם ה בהזמנת העבודה. הספק

 השירותים לידיו.

תעודת המשלוח שיצרף הספק לגורם המוסמך אצל החברה תכלול את הפריטים הבאים: שם המזמין    .1.1

בחברה והיחידה המקבלת, כתובת, תאריך ההזמנה, תאריך קבלת השירותים, הפריטים שסופקו, תיאור 

מחיר לפני מע"מ. תעודת המשלוח תהיה חתומה על ידי מקבל הפריטים שהוסמך על הפריטים, כמות ו

 ידי החברה. העתק מאושר של תעודת המשלוח יצורף לחשבונית. 
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 הספק התחייבויות והצהרות .1

, הכל עפ"י ספק את השירותים, ככל שתחליט החברה להשתמש בשירותיומצהיר, כי ברצונו ל הספק .1.1

 ש.שהגיהצעת המחיר הסכם זה ו

וכי הוא  החברהכי הוסברה לו כהלכה הפעילות הנדרשת לשם ביצוע השירותים על ידי  ,מצהיר הספק .1.2

 הבין ומכיר היטב את כל הקשור בביצוע השירותים.

מצהיר כי הנו בעל הידע, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם ביצוע השירותים בהצלחה על פי  הספק .1.3

 זה.וכמפורט בהסכם  החברהדרישות והגדרות 

 מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.הספק  .1.1

הנדרשים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות  תוהרישיונוכי בידו כל האישורים , מצהיר הספק .1.1

על פי  החברהלביצוע השירותים עבור , המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות

 . לכך דרשיבכל עת שי לחברהמתחייב להציגם הספק  ם זה.הוראות הסכ

כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו  ,מצהיר הספק .1.1

 יעפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשה

או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה 

אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם 

  זה. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

בכתב וימלא אחר כל הנחיות  החברהמייד לנציג  על כך הספקהיה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח  .1.3

 בנדון. חברהה

תנאי מהותי בהסכם זה. אי  ןההמפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  ספקהכי נכונותן של הצהרות  ,מובהר .1.7

נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה 

 . קהספיסודית של הסכם זה מצד 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  לחברהמתחייב להודיע הספק    .1.2

 על נספחיו. זה והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 

מעת לעת, ככל שתתקבל אצלו הזמנת  החברהמתחייב לספק את השירותים בהתאם לדרישות  הספק .1.13

וכי הוא מוכן לספק כוח אדם לביצוע השירותים בטווח זמנים קצר וככל שיידרש עם  החברהעבודה ע"י 

 .מהחברהקבלת הדרישה 

הספק מתחייב להעמיד לרשות החברה ללא כל תמורה נוספת כל סיוע שיהיה דרוש לצורך הפעלת  .1.11

בהליכים  מסקנות הנובעות ממתן השירותים או יישומן, גם לאחר תקופת ההסכם, ולרבות מתן עדות

  משפטיים.

 תקופת ההתקשרות  .3

ממועד חתימת הסכם זה ע"י החברה, עם אופציה חודשים  12תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של  .3.1

הנתונה חברה בלבד, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריכה מעת לעת בתקופות נוספות שלא תעלנה 

 .חודשים נוספים 33במצטבר על 

   .פת האופציה לרבות מרכיבי הצעת המחיר כפי שהוגשהכל תנאי ההסכם הנ"ל יחולו בתקו .3.2
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החברה תהיה רשאית להפסיק בתוך תקופת ההתקשרות את ההסכם וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת  .3.3

 יום מראש ומבלי שתצטרך לתת נימוקים לכך. 11בכתב של 

היה ת ברההח, והחברה על פי דרישתאינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא  הספקכי  ,מובהר .3.1

 הבלעדי. הבהתאם לשיקול דעת -לפעול בעניין זה  תרשאי

או לשלם לו  הספק חובה לפצות את החברהלא תהיה על  החברה,ידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .3.1

 עד  לביטול ההסכם הוזמנותשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים ש

 . וסופקו בפועל

את כל החומר שברשותו  לחברהמחויב להעביר  הספקפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל מקרה של הב .3.1

עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום החברה עבור  ועשנש השירותיםאו את כל  חברהוהשייך ל

אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום  הספקכי  ,פגיעה. מובהר

 המגיע לו.

 כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה. ,מובהר ,הסר ספקלמען  .3.3

 התמורה .7

שלם ת ,ומילוי יתר התחייבויות הספק לפי הסכם זה השירותיםתמורת מבלי לפגוע באמור בהסכם זה,  .7.1

בטופס הצהרת המפורטים הנקובים במחירון בניכוי ההנחה או התוספת לספק את הסכומים  החברה

( "תנאי המכרז"למסמך  1)טופס מס'  "תנאי המכרז"והצעתו, כפי שמולא ע"י הספק במסמך המציע 

 .("התמורה" )להלן:בצירוף מע"מ 

כאמור, הינה בהתאם לביצוע המשימות בפועל ובהתאם לדרישות  ,מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה .7.2

רותים כמפורט בהסכם. וכי היא התמורה היחידה שתשולם לספק עבור אספקת השי החברההביצוע של 

, לא במהלך תקופת הסכם זה ולא חברהשום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולם ע"י ה

אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם 

 אחר.

וללא שניתן אישור  ברההחלמען הסר ספק יודגש, כי במידה והספק יבצע עבודות שלא נדרשו ע"י  .7.3

, לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה בגין עבודות אלה והספק יהיה מנוע מלטעון כל החברהלביצוען על ידי 

 טענה בעניין זה. 

כפי  החברהשירותים כפי שהוגדרו, שבוצעו בפועל, בהתאם לצורכי להתמורה תשולם לספק בהתאם  .7.1

 .החברהבכפוף לאישור  ,שישתנו מעת לעת

ובכלל זה, עבור  הצהרת המציע והצעתוכי לא תשולם כל תוספת מחיר מעבר לאמור בטופס יובהר,  .7.1

 .החברהמשלוח החומרים/הפריטים ומסירתם לידי 

מודגש, כי החברה רשאית לדרוש מתן שירותים לגבי פריטים שאינם מופיעים במחירון. היה ותבחר  .7.1

לא  .ויסוכמו בכתב בלבד ן החברה לספקהחברה לעשות כן יתומחרו השירותים בנפרד במסגרת מו"מ בי

 ישולם בגין פריטים כאמור שבוצעו ללא אישור ותמחור מראש ובכתב.
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 לחברה הגשת חשבון לתשלום  .2

( בחודש, חשבון עבור השירותים שניתנו בחודש 1לחברה בכל תחילת חודש עד ליום החמישי )יגיש  הספק .2.1

בחודש הקודם  כל השירותים שניתנוכלול את י ןחשבוה .וכן העתק מאושר של תעודת המשלוחהקודם 

 (. "התמורה")להלן: 

וסוגי  , מס' תעודת המשלוח, כמות החברהחודש השירות, מס' הזמנה של את יש לציין  וןע"ג החשב .2.2

בנוסף, . ןהשירותים שסופקו )שורה לכל הזמנת שירות( וכל פרט אחר הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבו

 אליו ניתן לפנות לבירורים בהקשר לחשבון.  יש לציין את איש הקשר

לאותו החודש ממועד קבלת  1 -שלאחר ה 13 -לחודש שסמוך לאחר היום ה 13 -התמורה תשולם ביום ה .2.3

חשבונית המס. יובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות  לדרוש אישורים נוספים כתנאי לתשלום 

 האמור.

 23 -לחודש שסמוך לאחר היום ה 13 -ישולם התשלום ביום ה בחודש פלוני, 1 -המס לאחר ה ןהוגש חשבו .2.1

מועדי ישראל, ייחשב יום  לחודש ביום שישי, שבת או מועד 1 -שאותו חודש. חל יום ה 1 -שלאחר ה

  לחודש לעניין סעיף זה. 1 -העסקים הראשון שלאחריהם כיום ה

מועד התשלום, כל המוטל עליו על יודגש בזאת, כי לא ישולם לספק כל תשלום, אלא אם הספק ביצע עד ל .2.1

 פי הוראות הסכם זה וההוראות וההנחיות שניתנו על פי החברה ו/או מי מטעמו.

החברה תשלם לספק את מס הערך המוסף בגין חשבון פלוני במועד התשלום הקבוע עבורו וכנגד  - מע"מ .2.1

 חשבונית מס.

 

 הספק ביחס למתן השירותים לחברהוסילוק דרישות  חשבון סופי .13

יום מתום תקופת ההתקשרות יגיש הספק לחברה חשבון סופי בצירוף כל המסמכים  33 -לא יאוחר מ .13.1

 הקשורים בו.

. של הספק מכל מין וסוג שהם תביעותיו ודרישותיוכל חשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של ה .13.2

 ספקיראו כאילו היה שלא מצאו את ביטוין המפורש בחשבון הסופי ייכל דרישה, תביעה, זכות או ציפ

 הספקויתר עליהן ולא יהא רשאי לתבוע בגינן. למען הסר הספק יובהר, כי חשבון סופי שישתמע ממנו ש

שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי 

להיענות לאילו  חברהיב את ה. אין באמור כדי לחיספקלהתעלם ממנו ולהשיבו ל תרשאי יההת החברהו

 , בין שהופיעו בין שלא הופיעו בחשבון הסופי. הספקמדרישות 

סעיף זה כדי לגרוע מהאמור לעיל ומהעובדה כי דרישות שלא הוגשו במועדים בודגש, כי אין באמור מ .13.3

 המפורטים בו פקעו ולא ניתן יהיה להגישן עוד. 

וק סופי של כל דרישותיו בגין החוזה, על פי לסיל ספקקבע את הסכום המגיע לתיחשב והחברה ת .13.1

 יקבע על פית חברהה .השירותיםבקשר לביצוע  ההוראות החוזה ועל סמך כל החומר שנאסף בפני

כתשלומי ביניים במהלך  ספקאת גובה התשלום הסופי, בניכוי כל סכום ששולם ל החישובים דלעיל

 .[להלן: "התשלום הסופי"]חוזה זה  בקשר עםמהספק  לחברהוכל סכום המגיע  השירותיםביצוע 
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 החברהידי  - נאי לתשלום החשבון הסופי הנו חתימה על כתב סילוק תביעות בנוסח כפי שיקבע עלת .13.1

מעת לעת, וקיומן של יתר הדרישות בחוזה זה ביחס לאותו שלב, לרבות קיום כיסויים ביטוחיים כנדרש. 

שלם תקיים את יתר הדרישות לשלב זה,  לחתום על מסמך סילוק התביעות אולם הספקלא הסכים 

 .את הסכום שאינו שנוי במחלוקת ספקל החברה

לעיל, תהיה רשאית החברה לשלם לספק את  10.5  – 10.1 לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי סעיפים  .13.1

 כום שאינו שנוי במחלוקת ולהביא הסכם זה לסיומו באופן חד צדדי.הס

לחודש הקרוב לאחר תום פרק  הזמן  13 -ימים לאחר הגשת החשבון הסופי, ב 13תשלום הסופי ישולם ה .13.3

 הימים.  13של 

 

 תשלומי יתר .11

כי סך כל  או אף בשלב הכנתו של כל חשבון כלשהו, בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, ,אם יימצא

אינו יכול להגיש  הספקשכבר הסתיימו וש הזמנות עבודה, לרבות בגין ספקהתשלומים שהועברו עד אותה עת ל

 ספקועל ה ספקבגינם דרישות, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו, הרי שההפרש הוא תשלום ששולם ביתר ל

, בתוספת החברהבכתב של  התדריש הספקימים ממועד שהתקבלה אצל  11במזומן, תוך  לחברהלהחזירו 

 חברהשל ה הריבית החשב הכללי, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכות

או לגבותם באמצעות חילוט  לספק הלקזז את תשלומי היתר בתוספת ההצמדה כאמור, מכל סכום המגיע ממנ

 או לגבותם בכל דרך אחרת. החברהשבינו לבין  אחר הסכםזה או לכל  לצורך הסכםהמציא  הספקהערבויות ש

הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד  -לעניין סעיף זה "ריבית החשב הכללי" 

 האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי, כפי שתפרסמו מזמן לזמן.

 התייקרויות  .12

הצהרת המציע טופס עבור מתן השירותים ע"י החברה תהיה כפי המופיע ביצוין, כי התמורה שתשולם לספק 

, קבועה ולא תשתנה. מבלי לגרוע באמור יודגש, כי לא ישולמו לספק התייקרויות שצירף להצעתו והצעתו

בגין פרק הזמן שבין המועד שבו הגיש לחברה את החשבון הסופי לבין מועד תשלום התמורה ע"י החברה 

 בפועל.  
 

 זיזוק .13

לבין  שבינהזה או על פי כל חוזה אחר  הסכםעל פי  לו מהספקלקזז כנגד כל סכום המגיע  תרשאי החברה .13.1

 לפי כל דין. חברהל הספק, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספק

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות  החברהשל  ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות .13.2

 .חברהאחר שבינו לבין ה הסכםזה או לכל  במסגרת הסכםהמציא  שהספק באמצעות חילוט הערבויות

וכל תשלום  החברהזכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי  ספקלמרות האמור בכל דין, לא תהיה ל .13.3

 זולת תשלומים על פי חשבון שהגיש לפי חוזה זה וככל אשר אושר לתשלום.   החברההמגיע לו מאת 

 וביקורת החברהפיקוח  .11

או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע ההסכם, בכל  לחברהק מתחייב לאפשר ספה .11.1

בפיקוח לחברה או מי מטעמה ק להישמע ולסייע הספשלב וללא כל התראה מראש. כמו כן, מתחייב 

 ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים.
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ם המוזמנים או בכל חלק מהם, הנובעים שירותיבאחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה  הספק .11.2

מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים והוא יפצה את 

 בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לה, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל. החברה

 החברההחברה ובהתאם להנחיות  ימתחייב לתת את השירותים בהתאם להזמנות העבודה, נוהל הספק .11.3

או מי  חברהכפי שיינתנו במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, ומתחייב להישמע להוראות ה הולהוראותי

 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.ה מטעמ

לפקח, להדריך או לתת הוראות לנותן  חברהמוסכם ומוצהר בזה, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה ל .11.1

יהיה האחראי הבלעדי לכל  והספק , אינן אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואוהשירותים

 בגין מתן השירותים.  חברהולכל נזק שייגרם ל אי התאמה של השירותים

יהיו רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה  האו מי מטעמ החברה .11.1

מוותר  . הספקבמתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זהאצל נותן השירותים בכל הקשור 

בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי 

 החברה.

ההפרש בין קנס בסך של כפל  לחברהק ספדיווח כוזב ישלם ה לחברהדיווח  ספקככל שיתגלה, כי ה .11.1

ק לדווח בפועל, כפיצויים קבועים ומוסכמים ספלבין הסכום אותו היה צריך החברה להסכום עליו דיווח 

 מראש.

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד  הספק .11.3

 שלישי.

החברה, אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לשביעות רצון  הספקכי  ,במידה ויסתבר .11.7

 יתקן את הטעון תיקון באופן מיידי. ועברו ההשגות לידי הספק והספקי

 

 מסירת השירותים .11

באמצעות בהזמנת העבודה  החברהבזמן ובמקום שנקבעו על ידי  הספקעל ידי  חברההשירותים ימסרו ל .11.1

  החברה.ובהתאם לשינויים שיידרשו על ידי מסירה אישית ע"י שליח ללא תשלום נוסף 

לא יראו אותם הצדדים  החברה,גש, כי כל עוד לא נבדקו הפריטים ואושרו על ידי למען הסר ספק יוד .11.2

 כמי שנמסרו לחברה.

 חברהה תהיה רשאיתכי השירותים אינם בהתאם להזמנת העבודה ולאמור בהסכם זה,  חברה,ה המצא .11.3

פועל בו רק עבור השירותים שניתנו ל לספקק מהכספים המגיעים לו על פי הסכם זה ולשלם ספלנכות ל

לטובת  ספקלחלט את ערבות הביצוע שהעמיד ה ו. לעניין זה תהיה רשאית החברהעל פי הערכותי

 החברה.

המוזמנים, כולם או מקצתם, אם מצא כי אינם השירותים לסרב לקבל את  תהיה רשאית החברה .11.1

 .או היו לוקים בחסר או בכל ליקוי אחר מתאימים למפרט

א לפסול את יה תאינם בהתאם להזמנה, רשאיהפריטים , כי חברהה המבלי לגרוע באמור לעיל, מצא .11.1

או בתוך פרק זמן אחר  החברהשעות מקבלת דרישת  1, בתוך הספקכן, מחויב  תהומשעשהפריטים 

 שיתאימו להזמנת העבודה.  בפריטיםעל חשבונו, ולהחליפם  התוצרים, לסלק את החברהשיקבע על ידי 
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, במקום אלו שנפסלו, בין מאותו את השירותיםקור אחר לרכוש מכל מכמו כן תהיה רשאית החברה  .11.1

 .בכל הפרש ובכל הוצאה או תשלום שנגרמו לחברה על ידי כך ספקהסוג ובין מסוג דומה, ולחייב את ה

 

 ערבות ביצוע  .11

, בעת חתימתו ערבות בנקאית החברהבידי  הספקלהבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד  .11.1

הבסיסי שהינו המחירים צמודה למדד ש"ח. הערבות תהיה  13,333בסך של  אוטונומית, ובלתי מותנית,

  2/11שנת  דצמברבגין חודש  2/12שנת  ינואר לחודש 15לצרכן )כולל פירות וירקות( שפורסם ביום 

או תקשרות ההתקופת יום לאחר תום  13לפחות הערבות הנ"ל תהיה בתוקף )להלן: "ערבות ביצוע"(. 

, ובכל , לפי המאוחר מבין השנייםלעיל10 כאמור בסעיף  החשבון הסופי גשתה יום לאחר 13לפחות 

הערבות תהא  .לעיל10.5 מקרה היא תושב רק בכפוף להמצאת כתב סילוק תביעות בהתאם לסעיף 

להסכם זה. למען הסר ספק יובהר, כי כל הוצאות הערבות כנספח א' נוסח המצ"ב ערוכה ומוגשת ע"פ ה

 יחולו על הספק בלבד. יובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו גם בתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל

 שתוארך.

 הוהוציא הה כדין שימוש בזכויותיתעש חברהבהתחייבויותיו, או שה הספקכל מקרה בו לא עמד ב .11.2

 את הערבות כולה או מקצתה חלטל תזכאי חברההא התחב בהם על פי ההסכם,  קהספסכומים ש

 לא יוכל לטעון שום טענה בקשר לחילוט הערבות. ספקוה

 בכל מקרה שהוא.ק ספין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הא .11.3

זה, הרי אם במהלך תקופת לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות חוזה  הספקבלי לגרוע מחובתו של מ .11.1

 לבנק שהוציא את הערבות החברהודיע על כך תתוקפו של חוזה זה עומדת תקופת הערבות בפני סיום, 

תשלום כלשהו ספק ודיע כי אם לא יוארך תוקפה הערבות היא תחולט. לא ישולם לת, ו(לספק)עם העתק 

 בהתאם להוראות סעיף זה. חברהעד שימציא ערבות לפי דרישת ה

, בכל עת, לרבות חילוט הערבות הלנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעת תרשאי החברההר בזה, כי ובמ .11.1

הפר את חוזה זה הפרה יסודית. כל זאת,  -במעשה או במחדל  - הספקכי  הושימוש בכספיה, אם מצא

בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של החוזה על ידי  חברהמבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים ל

 .פקסה

מובהר ומוסכם, כי היה ומכל סיבה שהיא עשתה החברה שימוש בערבות, כולה או חלקה, מבלי לבטל  .11.1

ימים את סכום הערבות ולהעמיד תחת הערבות  3להשלים, בתוך  ספקאת ההסכם, כי אז יהיה חייב ה

הווה ולא יעמיד ערבות מלאה חדשה במועד האמור, י ספקשנפרעה, ערבות חדשה ומלאה. לא יעשה כן ה

 הדבר הפרה יסודית של ההסכם והחברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם על אתר.

יום לפני מועד גמר  33 לפחות ספק, מתחייב הבהסכם זהכאמור  תקשרותהה ארכת תקופתמקרה של הב .11.3

תקופת ההתקשרות להאריך את ערבות הביצוע שהפקיד כאמור בידי החברה. ערבות הביצוע שתוארך 

יום  13או לפחות  ההתקשרות המוארכתיום לאחר גמר תקופת  13 לפחות בתוקףתהיה על ידי הספק 

, ובכל מקרה היא תושב , לפי המאוחר מבין השנייםלעיל 10 כאמור בסעיף  החשבון הסופי הגשת לאחר

 לעיל. 10.5  רק בכפוף להמצאת כתב סילוק תביעות בהתאם לסעיף 
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 :והצהרת המציע והצעתובמקרה של אי עמידה בתנאי ההסכם  החברהזכויות  .13

הסכם ובמסמכי מכרז זה, ועפ"י הוראות כל דין, מוסכם, כי ה של החברה על פי המבלי לפגוע בזכויותי .13.1

, ככל שניתנו החברהרז ו/או בהנחיות בתנאי מן תנאים המפורטים במסמכי המכספק עמד הלא במידה ו

 לבצע את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:  החברה תרשאיכאלו, 

ו ולהתקשר עם ספקים ובין באמצעות מי מטעמ ובין בעצמ שרותאת ה הספקלבצע במקום  .13.1.1

בשל כך מהתשלומים המגיעים  ו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לשונים שלא באמצעות הספק

 זה. לפי הסכם לספק

 לאלתר.לבטל את ההסכם לעיל,  11.2מבלי לגרוע באמור בסעיף  .13.1.2

שהיו  את כל ההוצאות הישירות והעקיפות חברהמתחייב להחזיר ל הספקבלי לגרוע מהאמור לעיל, מ .13.2

 החברה, ולשפות את הספקידי -בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על , במלואן או בחלקן,הל

 עקב ביטול ההסכם.  לה ייגרמושנגרמו או ש בגין נזקים

כדי  לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך החברהשל  הין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותא .13.3

 פי כל דין או הסכם.-על לחברהלגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית 

 ז ועל פי כל דיןלקיזוז על פי האמור במסמכי המכר החברהשל  הין באמור לעיל כדי לפגוע מזכותא .13.1

 ולספק לא תהא כל טענה בנושא.

י ע על ידשביצוע פהפרה יסודית או במקרה של בלי לפגוע ביתר האמור במסמכי המכרז, מובהר, כי מ .13.1

 .ללא התראה מוקדמת לאלתר לבטל הסכם זה תרשאי חברההיה הת - הספק

 העסקת עובדים  .17

ניסיון ובהיקף ובעל כישורים  שבונועל ח אדם חכומתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק  הספק .17.1

 ."תנאי המכרז"זה ובמסמך  כנדרש בהסכם

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם  הספק .17.2

 זה. 

לצורך ביצוע  1212-לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט הספק .17.3

 .ובין כספק משנהעובד הסכם זה, בין כ

החוקים והדינים החלים עליו כנותן שירותים במסגרת יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל  הספק .17.1

חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, 

  וצווי הרחבה החלים במשק. 1273-מינימום, התשמ"ז

ם המועסקים על ידו בקשר לביצוע של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על ישלם לעובדיהספק  .17.1

 פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה. 

הספק מתחייב לשלם בעד עובד, שהועסק על ידו במתן השירות, מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח  .17.1

 גבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.סוציאלי בשיעור שייקבע ל

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, לרבות לקיים להם  .17.3

  סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין.

אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח  על ידה, ככל שיידרש החברה,י ימציא לידהספק  .17.7

דרוש ילאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר דוחות נוכחות של העובדים וכן כל מסמך אחר ש

 .החברה

 

 



- 11 – 

 

 

 :עדר יחסי עובד מעבידה .12

 -ואין ולא יהיו יחסי עובד  מזמין -עצמאי  ספקכי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  ,מובהר .12.1

 בביצוע הסכם זה. הספק/או העובדים מטעם הספק ולבין  החברהמעביד בין 

ו/או  לתשלום שכרם ישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהגי הספק .12.2

 הם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.יתקבול

להטבות כלשהן, מלבד התמורה, עבור ביצוע הסכם זה  ו/או מי מטעמו אינם זכאים הספקכי  ,מובהר .12.3

 והוראות שניתנו על פיו.

לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים החברה ו/או מי מטעמו אינם זכאים מ הספקובהר בזאת כי מ .12.1

 ., הודעה מוקדמת וכו'כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין

בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם בין מסמכי המכרז  האמור את התמורה על פיק ספשלם לת החברה .12.1

ו/או למי מטעמו לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן  ספקהצדדים כי ל

 .החברההמוענקות לעובדי 

די לשנות את כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כ ,מתחייב בזאת הספק .12.1

 .החברהמעביד בינו לבין  -ואת העדר יחסי עובד  החברהמעמדו כספק עצמאי כלפי 

עקב תביעה ו/או  חברהבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל חברהמתחייב לשפות ולפצות את ההספק  .12.3

ד מעבי -שררו יחסי עובד  הספקו/או מי מעובדי הספק לבין  החברהכי בין הטענה דרישה המתבססת על 

  .חברהו/או הנובעת מביצוע השירותים וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של ה

אינו ולא יהא סוכן הספק אין ולא יהיו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי  החברהלבין ספק כי בין ה ,מובהר .12.7

 . החברהשל 

כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו בכל מקרה של פציעה, פגיעה,  ,מצהיר הספק .12.2

 נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו לספק ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע השירותים.

 

 אחריות לנזקים ושיפוי  .23

ו/או בלבד ישא בכל אחריות, בין אזרחית ובין פלילית, בגין עוולה או עבירה כלשהי שתעשה  הספק .23.1

ו/או לאדם )או בעל חיים( ו/או לצד ג' ו/או לגוף ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש אובדן ו/או הפסד 

 םו/או לקבלניו/או לעוברי אורח לעיריית ת"א כלשהו לרבות לחברה, ו/או לעובדיה ו/או למורשיה ו/או 

ו/או ולרכוש של כל אחד מאלה, כתוצאה ו/או עקב ו/או במהלך  ,משנה ו/או מי מטעמם-ו/או קבלני

הספקת ציוד בקשר לחוזה זה ו/או כל הכרוך בעבודה  ביצוע עבודה כלשהי אובקשר עם השירותים ו/או 

ולרבות מחדל,  בין עקבעקב מעשה וזו, בין שהעבודה נעשתה כדבעי ובין שנעשתה ברשלנות, בין שנגרמה 

ו/או של המועסקים על  והמשנה של ו ו/או קבלניו/או של קבלניו או שלוחי ואו של מי מעובדי הספק של

 .פקו/או ע"י מי מטעמו של הס ויד

ו/או לעיריית מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, נזק תשלום או פיצוי שיגרמו לחברה  הספק .23.2

תידרש לשלם עקב תביעה ו/או הליך בהם תהא מעורבת מי  מהן ו/או פיצוי שת"א /ואו למי מטעמן 

ביצועם,  בכל הקשור לביצוע השירותים נשוא חוזה זה והשלכותיהם לאחר גמרא "ו/או עיריית תהחברה 

ישלם כל סכום כאמור לחברה, בצירוף הוצאות משפט,  ספק. הספקולרבות בכל המצוי באחריות ה

יום מיום קבלת דרישת החברה לכך. החברה שומרת  11שכ"ט עו"ד ומומחים וכל הוצאה אחרת, תוך 

לעיל לא ישלם את הסכומים לעיל עפ"י הזמנים ד ספקעצמה את הזכות לחלט את ערבות ביצוע ככל שה

 לא תהיה כל טענה בעניין זה.  ספקול
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, לנזקים ו/או כלפי מי מטעמו יוכלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותלבדו יהיה אחראי  ספקה .23.3

 הסכם זה.לביצוע לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר 

בקשר עם  וג ותאור הנמצא בשימושלכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סו יהיה אחראי בלעדית ספקה .23.1

ו/או את , ופוטר את  החברה שירותיםלצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על ידו הסכם זהביצוע 

מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם נערך  ןו/או מנהליה ןו/או עובדיהא "עיריית ת

 ביטוח ובין אם לאו.

נזקים כאמור שהם מאחריות ל ן ו/או מי מטעמן הו/או עובדי יריית ת"או/או ע החברה  פוטר את ספקה .23.1

א "ו/או עיריית תהחברה בזה לפצות ולשפות את   פי דין ומתחייב-פי הסכם זה ו/או על-על ובאחריות

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו,  מןו/או כל מי מטע

, בגין כל תאונה, ןו/או מי שבא מטעמ הןו/או שלוחי ןהו/או מי מעובדיא "ו עיריית תו/אהחברה  נגד

פי הסכם זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות -על/או פי הדין ו-על הספקחבלה או נזק שהם באחריות 

 ואפשר לתעל כל תביעה ו/או דרישה כאמור ו ספקלדיע תו החברה.  הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד

 מפניהם.ולהגן על החברה ונן להתג

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת הספק לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהחברה  .23.1

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם א "ו/או עיריית תמהחברה סכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל  ת"א ו/או לעיריית חברהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו להספק באחריות 

 .כאמור לעיל הספק שהם באחריות

 הפסקת ההתקשרות .21

הזכות להביא הסכם זה לידי סיום, בכל  פי כל דין, תהא לחברה-מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על .21.1

או בהתקיים אחד  הספקובאופן מיידי, בכל מקרה בו החברה לא תהא שבעת רצון מטיב השירות של  עת

 מאלה:

 כרז כפושט רגל או כפסול דין )אם הוא יחיד(;הספק הו .21.1.1

 ימים מיום שניתן; 3מונה כונס נכסים על נכס מנכסי הספק וצו הכינוס לא בוטל בתוך  .21.1.2

 ניתן צו פירוק זמני או קבוע לספק )אם הוא תאגיד(. .21.1.3

בוטל ו/או נשלל ו/או הותלה רישיון ו/או היתר אשר החזקתו ו/או קיומו בידי הספק הינם  .21.1.1

 ם זה.תנאי בהסכ

לא יהיו בידי הספק ו/או לא יציג הספק בפני החברה, לפי דרישתו, אישורים כנדרש בחוזה  .21.1.1

 זה לעיל.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, הצדדים מסכימים בזאת, כי לחברה תהא הזכות להביא הסכם זה  .21.2

ד ג', כי הסכם ידי ערכאה שיפוטית, לבקשת צ-לידי סיום, בכל עת ובאופן מיידי, במקרה שבו ייקבע על

לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ספקזה לא תקף ו/או טעון ביטול. במקרה כזה ל

 החברה, בכפוף לתשלום תמורה בגין עבודות שבוצעו. 

 ביטוח  .22

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הספק לפני מועד  .22.1

או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו החתימה על חוזה זה ו/

מתן השירותים נשוא ו/או עבורו )המוקדם משניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת 

להלן, את  22.3ו/או כל תקופה אחרת כמפורט לענין ביטוח אחריות מקצועית בסעיף  חוזה זה

ות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל )להלן: "ביטוחי הביטוחים המפורטים להלן, באמצע

 הספק" או "הביטוחים"( :
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 אחריות כלפי צד שלישי. .22.1.1

 חבות מעבידים. .22.1.2

 אחריות מקצועית. .22.1.3

מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,  לפניהספק מתחייב,  .22.2

ח המצורף לחוזה זה להמציא לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוס

כשהוא חתום כדין  0)להלן: "אישור ביטוחי הספק"(, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה נספח ב'כ

 על ידי המבטח )נוסח מקורי(.

מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבויות הספק על פי  .22.2.1

 חוזה זה.

 הינה תנאי יסודי בחוזה זה.)נספח ב'( טוחי הספק מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי בי .22.2.2

על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה זה,  .22.3

במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח 

ה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל אחריות מקצועית, על הספק להחזיק בתוקף כל עוד לא תמ

 פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה.

הספק מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( ייכלל ויתור על כל זכות  .22.1

תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר 

 ף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.הוויתור על זכות התחלו

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .22.1

(, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על נספח ב'בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )

ריות ו/או תנאי הביטוח הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האח

בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה 

 ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

/או ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו .22.1

)שישים( יום  13לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם שלח לחברה הודעה בכתב בדואר רשום 

מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול  ו/או 

שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם 

 )שישים( הימים ממועד שליחת ההודעה. 13 חלוף

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לחברה כי מי מביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו לפי  .22.3

עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל, כאמור )נספח ב'( נספח אישורי ביטוח הספק 

המציא לחברה אישור עריכת לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ול 22.3בסעיף 

 יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור. 33ביטוח חדש, 

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .22.7

החברה. לרבות כל החברה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

לרבות כל טענה של  1271 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  12טענה או זכות המפורטים  בסעיף 

 "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  .22.2

אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות, על פי  עובדיה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו,

, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או )נספח ב'( הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק
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אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק כאמור. 

 .למקרה הביטוח בזדון

 זה )ביטוח( 22בסעיף ת הביטוח בגין הפוליסות המפורטות הספק מתחייב לשלם את פרמיו .22.13

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר )נספח ב'(לרבות באישור ביטוחי הספק 

להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור 

וליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפ

. בנוסף לאמור לעיל הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה

מתקיימת ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד 

 .בקשר עם חוזה זה אשר נעשתה על ידו אחריותו על פי דין לכל פעילות

ימים ממועד תום ביטוחי הספק, מתחייב הספק לחזור ולהפקיד את אישור  3 -לא יאוחר מ  .22.11

, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הספק לעיל 22.2בסעיף כאמור )נספח ב'( עריכת הביטוח 

ל עוד מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכ

 הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לחוזה זה.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בבדיקתם על ידי החברה   .22.12

ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר 

 ק על פי חוזה זה או על פי כל דין.התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הספ

החברה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו  .22.13

על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם 

 להתחייבויותיו נשוא חוזה זה.

של החברה ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכותה  הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת .22.11

לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או על מי 

מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, 

שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה  ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה

 ו/או על פי כל דין.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות  .22.11

והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר, 

ן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופ

זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, 

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה  .22.11

חריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על בדבר א

 פי הדין.

 מובהר, כי הוראות סעיף זה הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה. .22.13

 

 ודיות ומוניטיןס .23

למסור  ,עלהודי ,לא להעביר הספקולאחריה, מתחייב  הספקבמשך תקופת ביצוע השירותים על ידי  .23.1

בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך או אגב  ולהביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו

 לפני תחילתה או לאחר מכן. יםרותיביצוע הסכם זה, תוך תקופת הש
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לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש ללא  הספקבנוסף על האמור, מתחייב  .23.2

ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן  החברהשל הסכמה מראש ובכתב 

התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, 

ו/או  השל פעולהו/או דרכי ה הו/או פעולותי הו/או תוכניותי חברהו/או הקשור ב החברהעל הנעשה אצל 

 ,אגב מתן השירותים. כמו כן ספקאו בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת המידע מסחרי ו/

 ה, מנהליהושל חברי לההטוב ש הובשמהחברה שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין הספק מתחייב 

 .הומטרותי

כן, מתחייב הספק לשמור על סודיות המסמכים המועברים אליו ולא להעבירם לאיש זולת מי -כמו .23.3

בכתב. בהתאם, מתחייב הספק להשמיד עותקים מיותרים של המסמכים באופן  חברהה לו התורשה

שאינו מאפשר את שחזורם ע"י צד ג', זאת להבדיל מהעותקים המקוריים של מסמכים שנמסרו לרשותו, 

 .חברהאשר יוחזרו ל

ובדיו בכל האמור ליידע את ע ספקה. באחריות הספקכל האמור לעיל חל גם על עובדי מובהר בזאת, כי  .23.1

 לעיל, ולוודא כי הוראות אלו נשמרות על ידי עובדיו.

כי אי מילוי התחייבות על פי  ו וכי יידע את עובדיו,כי ידוע ל , בחתימתו על הסכם זה, צהירמ הספק .23.1

 (.1233 -לחוק העונשין )תשל"ז  117עבירה לפי סעיף  סעיף זה מהווים

להסכם זה ומתחייב להחתים כל עובד  נספח ג'בנוסח הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות  .23.1

 מטעמו על ההתחייבות הנ"ל ככל שהעובד ייטול חלק במתן השירותים.

 

 ההסכםהסבת  .21
 

מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו אינו רשאי והספק  .21.1

לשם שתף צד שלישי כלשהו, זולת עובדיו, לא לש הספקלפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב 

 ומראש. בכתב החברהביצוע השירותים, אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת 

בכל מקרה הספק יישאר  ,הסבת זכויות או חובות כאמור החברהאשר תבו גם במקרה מובהר, כי  .21.2

 לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. החברה אחראי בפני 

 

 ים וסעיפים יסודייםפיצויקנסות0 הפרות0  .21

)להלן:  1233 –על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת ההסכם(, תשל"א  .21.1

 "חוק התרופות"(.

יחשבו כסעיפים יסודיים ועיקריים  להסכם זה 21-ו 22, 23, 12, 11, 11, 11, 1כי סעיפים  ,מוסכם בזאת .21.2

, כמשמעותו של מושג זה בחוק התרופות ,ם זהוהפרתם של איזה מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכ

ותזכה את החברה בכל הסעדים הנתונים לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 

 .האמור, ביטול ההסכם בלא התראה מוקדמת, בהודעת החברה

הפרה יסודית את  הספקפר הדין, ה חמבלי לפגוע ביתר האמור בהסכם זה ובזכויות הנתונות לחברה מכו .21.3

חייב הספק ימים לאחר שיידרש בכתב לעשות כן, כי אז יהא  3הסכם זה ולא יתקן את ההפרה תוך 

 )להלן: "הפיצוי המוסכם"(, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק ש"ח 13,333 לשסך לחברה לשלם 

בלא שיהא על  ההפרה וביחס סביר לנזק כאמור, וזאתמשהצדדים צופים מראש כי יגרם כתוצאה 

כל סעד ו/או ספק לתבוע מה חברההנזק, והכל בלא שיהא בכך למנוע מן  הכי נגרם ל להוכיח חברהה

על פי ההסכם ו/או כל דין, לרבות פיצוי נוסף בגין נזק גדול יותר מן הפיצוי לו תרופה אחרים המוקנים 
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 הערבות כולה או מקצתהאת  חלטל תזכאי החברההא יובהר כי במקרה כאמור, ת המוסכם, אם יגרם.

 והספק לא יוכל לטעון שום טענה בקשר לחילוט הערבות.

הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי המוסכם נקבע על ידם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים  .21.1

מנוע  ספקכי הסכום אינו סביר או נקבע כקנס וההספק שייגרמו עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מאת 

 ו.מלטעון כל טענה כז

 שעילתה נובעת מביצוע השירותים, על ידי צד שלישי כלשהו, חברההבמקרה בו תוגש תביעה כלשהי נגד  .21.1

כתוצאה מן התביעה  הבגין כל נזק או הוצאה שייגרמו ל חברההלשלם ו/או לשפות את  הספקמתחייב 

הסכומים לקזז את  תהיה רשאית חברהוה .חברההימים מיום שיידרש לעשות כן על ידי  3וזאת בתוך 

בסעיף זה מכל סכום שיגיע לספק בכל עת או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. התשלום דלעיל אינו פוטר 

 כאמור בהסכם זה ובנספחיו.  ואת הספק מלעמוד בהתחייבויותי

 

 מקום שיפוט ייחודי .21

 מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו, יהיה בבתי המשפט

 יפו. -המוסמכים בתל אביב 
 

 : הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם .23

, תיחשב כאילו בכותרת הסכם זה ל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמורכ 

בעת  -התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 מסירתה.

 נ ו     ע ל    ה ח ת ו ם :ו ל ר א י ה    ב א 
 

                             ________________________   ________________________ 
 הספק )שם מלא וחותמת(                                                 בע"מ אחוזות החוף          

 
 

 אישור

 

כוחו של  כבא      מרחוב      אני הח"מ, עו"ד / רו"ח 

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה  ספקמצהיר בזאת כי ההחלטה של ה ספקה

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. ספקך)ים( לחתום עליו וכי חתימת המוסמ

 
 

              
 עו"ד 0 רו"ח                   תאריך                            
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 נספח א'            
 ערבות הביצוע נוסח

 

 

 לכבוד
 בע"מ אחוזות החוף 

 3רח' גרשון 
 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד ________________________ )להלן: "המבקש"( לבקשת  .1

(, אשר יהא צמוד "סכום הערבות)להלן: "ארבעים אלף שקלים חדשים( )במילים:  ש"ח ///1/0 לסך של

 למילוי התחייבויות בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 למתו שירותי העתקות אור. 117/11מס' מסגרת המבקש כלפיכם על פי חוזה 

 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכים )כולל פירות וירקות(, כאשר  1סכום הערבות האמור בסעיף  .2

 )להלן:  2/11בגין חודש דצמבר שנת  2/12לחודש ינואר שנת  15הבסיסי הוא המדד שפורסם ביום המדד 

"המדד הבסיסי"(. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "המדד 

עור החדש"( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשי

עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך 

 הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים מיום קבלת  3תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום ק דרישתכם מבלי להטיל עליכם לנמ ,דרישתכם הראשונה בכתב

 הערבות האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל.____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .1

 

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 נספח ב'
 

 אישור על קיום ביטוחי הספק
 

 לכבוד
 חוזות החוף בע"מא

 "אחוזות החוף"( -)להלן 
 

 אישור על קיום ביטוחים  הנדון:

 

 )להלן : "הספק"(. _______________ : שם המבוטח

 ___________________________ :  כתובת

בגין שירותים לרבות שירותי העתקות אור, שירותי צילום, שירותי תווין )פלוט(,    מסגור  חוזה              :

מונות, צילום תוכניות, הדפסות וכריכת חוברות כולל משלוח )קבלת החומר ומסירתו( ת

)להלן: "השירותים" ו0או   ומתן שירותים נלווים, על פי הסכם מיום  _________

 ."החוזה"(

 

אנו החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום 

 "(.תקופת הביטוחועד יום __________ )שני התאריכים נכללים ולהלן: "__________ 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .1

פי דין בשל -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על הכיסוי הביטוחי : 

בכל  אובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא

 .הקשור למתן השירותים בקשר החוזה

 לאירוע  ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.)מיליון ש"ח( ש"ח  1,333,333 גבול האחריות : 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  ביטול הגבלות : 

בהלה, חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, 

סניטאריים וחשמליים פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי  מתקנים

צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן 

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהספק 

 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

ו/או מנהליה ו/או ברה החפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1 תנאים מיוחדים : 

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי , בגין אחריות עובדיה

וזאת בכפוף לסעיף  ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מחדלי הספק

אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.
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 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

על פי פקודת על פי ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבותו של הספק  הכיסוי הביטוחי : 

הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

במתן השירותים בקשר עם כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  1273

וח"( בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביט החוזה

בכל הקשור במשך תקופת הביטוח למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם 

 .במתן השירותים בקשר עם החוזה

 $ לתובע. 1,133,333 גבול האחריות : 

 $ לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 1,333,333  

פק ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הס ביטול הגבלות : 

כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשב כמעבידם(, 

 .פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

 ו/או מנהליה ו/או עובדיה, החברהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  תנאים מיוחדים : 

ביד היה ונטען לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מע

כלשהן כלפי מי מעובדי הספק ו/או לעניין חבות הספק כלפי מי 

 .מהעובדים המועסקים על ידו

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הספק על פי דין של בשל  הכיסוי הביטוחי : 

או בשל היפר חובה תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/

מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו 

 .ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה

 .ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית 1,333,333 גבול האחריות : 

הנובעת מאובדן שימוש, ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות  ביטול הגבלות : 

איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, כמו כן הפוליסה 

כוללת הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן מסמכים וחבות הנובעת 

 .מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הספק

ו/או מנהליה ו/או  החברהלשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .3.1 תנאים מיוחדים : 

עובדיה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 

מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הספק וזאת מבלי לגרוע מביטוח 

 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה החברהחבות הספק כלפי 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום  .3.2  

__________. 

חודשים לאחר  1הביטוח תקופת גילוי של  כמו כן מכסה פוליסת .3.3  

תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי 

המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניין 
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ביטוח אחריות מקצועית. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי 

הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת 

 .טוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילויהבי

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו  .1.1 : כללי .1

הנן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי אנו מוותרים על 

לרבות כל טענה  כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

 –ק חוזה הביטוח התשמ"א לחו 12או זכות המפורטים  בסעיף 

לרבות כל טענה של "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי  1271

 .מבטחיה

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .1.2  

וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .החברה

יסות הננו מאשרים כי הפרה בתום לב של תנאי  מתנאי פול .1.3  

הביטוח על ידי הספק, לא תפגע בזכויות החברה ו/או מנהליה 

 .ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו

כמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו וגם  .1.1  

או לא ישונו לרעה וגם או לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא 

ום מראש וכי י 13אם תישלח לחברה הודעה כתובה בדואר רשום 

לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום שכאלו לגבי החברה ו/או 

מנהליה ו/או עובדיה  אם לא נשלחה לידי החברה הודעה כאמור 

 .הימים ממועד שליחת ההודעה 13ובטרם חלוף 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
 זה0 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.באישור 

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 'גנספח 

 

  התחייבות על שמירת סודיות

 תאריך: _____________

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 אחוזות החוף

 

 

שא/ת ת.ז. מס' _________________,  המועסק/ת אני הח"מ ________________, נו

בנוסף לחובות "( בתפקיד ______________________, החברה_____________________ )להלן: "בחברת

 מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:, 1233-מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז והאיסורים החלים עלי

 

כי לצורך כך ו (""אחוזות החוף)להלן:  בע"מ רת אחוזות החוףלחב החברה נותנת שירותים ידוע לי .1

. בהסכם זה מתחייבת החברה, בין היתר, אחוזות החוףנחתם הסכם התקשרות בין החברה לבין 

לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע לחברה ו/או לאחד מעובדיה בקשר עם ביצוע ההסכם ולא להעתיק , 

כל אדם כל ידיעה כאמור, שהגיעה אלי תוך תקופת ביצוע להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת 

ההסכם, לפניה או לאחר מכן. לצורך העניין ידיעה כוללת כל חומר מקצועי כמו: נתון, מידע, טבלה, 

 מפה, דיאגרמה, דוח וכיוצא באלו.

ולפיכך אני מתחייב בזה לא להעביר לאיש, כולל לחברה בה אני מועסק ו/או לכל אדם המועסק בה  .2

/או מטעמה, כל חומר מקצועי, כמו: נתון, מידע, טבלה,מפה, דיאגרמה, דוח וכיוצא באלו שיגיע אלי ו

 בתוקף עבודתי או בתוקף שהותי, כולל בדיסקטים, בסרטים מגנטיים או בכל מדיה אחרת.

 הקובע כי: 1233-לחוק העונשין התשל"ז  117קראתי את סעיף  .3

)נוסח  1217וקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח היה בעל הסכם עם המדינה או עם גוף המב

משולב(  ובהסכם יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אלי ועקב ביצוע ההסכם והוא מסר, ללא 

 סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת".

כות, הינה עבירה על החוק. אני מצהיר בזה ידוע לי כי מסירת ידיעה כאמור ללא סמכות כאמור לא סמ .1

כי קראתי את חובתי בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי חובתי מכוח הסעיף של 

 .1233-של חוק העונשין, התשל"ז  117

 

 

  __________________     ___________________ 

   תאריך                                                               חתימת המציע                                       
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 ד'נספח 

 

  אחוזות החוף -טופס הזמנת עבודה 

 מכרז מסגרת למתן שירותי העתקות אור - 1102/11מס' מכרז עפ"י 

 

 לכבוד:

_____________________ 

 

 הזמנת עבודה מטעם חב' אחוזות החוף בע"מ: להלן

 

שם0סוג  מס'

התוכנית0סוג 

 המסמך

סה"כ ללא מע"מ  ליח' מחיר כמות גודל0אורך העתקהסוג 

ולאחר אחוז 

 ההנחה0התוספת

1. 

 

 

      

2. 

 

 

      

3. 

 

 

      

1. 

 

 

      

1. 

 

 

      

1. 

 

 

      

  מועד אספקה נדרש:        

 

  "מ(:סה"כ )לפני מע

 

  כתובת אספקת התוצרים:        

 

  מע"מ:

 

 שם איש הקשר לקבלת התוצרים:       

 

  סה"כ כולל מע"מ:

 

 
 ______________________       תאריך:______________

 שם וחתימת המזמין              
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 111011חוזה 

 

 נספח ה'
 

 מחירון
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 נספח א'

 1102/11מסמכי מכרז 
 ת הקבלן במכרז כולל הצע
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 111011חוזה 

 'ונספח 
 

 מפרט טכני
 

 הגדרות: .א
 

 : העתקות עם קיפול.    1     
 

 העתקות עם קיפול תבוצענה באמצאות מכונת העתקות ייעודית.            
 

 :העתקה מהעתקה .2
 

העתקה מהעתקה תבוצע עם מכונת העתקות ייעודית בעלת רמת צילום שתאפשר קבלת מוצר דומה או 
 שווה באיכותו למקור.       

 
 הגדלת והקטנת: A3 ,A4צילומים  .3
 

גרם. הצילומים יבוצעו במכונת צילום המסוגלת לבצע מיון,  31עשו על גבי ניר לבן במשקל מינימלי יי
 צילום דו צדדי. תידרש מכונה המסוגלת לבצע צילומים על גבי בריסטול.

 
 צילום תכניות על גבי ניר לבן: .1

 
ס"מ. אורך הצילום יחושב  23במכונה ייעודית לצילום על ניר לבן. רוחב מינימלי הנדרש  צילום תכניות

 תמיד לפי הצד הקצר.
 

 :צילום צבעוני .1
 

צילום צבעוני של חומר כל שהוא באמצעות מכונת צילום המיועדת לביצוע צילומי צבע. המכונה מצוידת 
 גווני צבע. 1במינימום 

 
 :שירותי תוויין )פלוטר( .1
 

יופקו אך ורק שירותי פלוט  עו עם ציוד מתאים ליצירת שרטוטים שונים, כולל בצבע, על גבי ניר  לבן.יבוצ
ואך ורק בגין עותק אחד של המסמך )יתר העותקים יופקו באמצעות צילום וישולם בגינם  PLTמקבצי 

   .עפ"י מחיר צילום(
 

 :כריכות .3
 

, ללא האלמודים והע 133-עמודים ומ 133עד  13-מעמודים,  13ביצוע כריכות לחוברות בעובי משתנה עד 
צוע . כל זאת באמצעות ציוד מתאים לכריכה קשה או כריכה רכה, כולל בישינוי במחיר בשל עובי שונה

 ותפירה של החומר טרם הכריכה.כריכה עם ספירלה 
 

 אספקת דף קרטון, שקיות ניילון, תיקי ניילון וצלולוייד: .7
 

ם שונים ובדגלים שונים, היכולת לספק שקיות ניילון ותיקי ניילון לאחסון ספקה של דפי קרטון בצבעיא
 חומר. הכושר לכרוך את הנ"ל בגוף או בגב עבודות.
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 באמצעות מכונת צילום מתאימה. A4ע צילום על שקפים בגודל ובצ :שקפים .2
            
 .333dpiבאיכות  TIFהקבצים הסרוקים יהיו בפורמט  -CD DVD/צריבה על  .13
 

 . E-MAIL-FTP-יכולת קבלת קבצים ב .11

       FTP-  יכולת קבלת קבצים מעלMB 1 .באינטרנט 
 

 במסגרת אלומיניום )ללא זכוכית(.מסגור  מסגור תמונות: .12
 

 כולל עצוב.  רם,ג 333נייר איכותי, על ת, צדדי -דוצבעונית הדפסה כרטיסי בקור:  .13
 
 אופני מדידה: .ב

 
 כללי: .1
 

כולל חומרי הגלם  הדרושים את כל העבודות, הישירות והעקיפות לים ולו ככהמחירים המוצגים ייחשב
 לביצוע מולם של כל אחד מדרישות ההזמנה.

              
נחשבים ככלולים במחירי ו הובלה אל החברה וממנה יםחירי כל העבודות כוללכי מ ,מובהר ומודגש

ם מגופים שונים לפי צרכי החברה, כולל לות חומר לציולל הוצאת והחזרכ ,במחירוןהמפורטות  העבודות
 וועדות מקומיות ועיריית ת

 ."א
 

 העתקות עם קיפול: .2
 

 יימדד במטר רץ של צילום ע"פ החלק הצר. המחיר יכלול את עבודות הקיפול.
 

 :העתקה מהעתקה .3
 

יימדד במטר רץ של צילום ע"פ החלק הצר. המחיר יכלול את כל העבודות הקשורות בטיפול בחומר 
 טרה לקבל מוצר באיכות קרובה למקור. מור בהמק

 
 :A3-צילום צבעוני בגדלים למעלה מ .1
    

 (.A0-A2ימדדו לפי מידות הגיליון לתקן בינלאומי )      
 

 
ס"מ  123(, כנ"ל מעל אורך A0-A4) : ימדדו לפי מידות הגיליון בהתאם לתקן בינלאומישרטוט תוויין .1

 .A0-יחושב יחסית ל
 

 יחידות. 233היחידות, לפחות דד לפי כמות : יימכרטיסי בקור .1
 

 


