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 תנאי המכרז 
 כללי .1

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

אור, שירותי פלוט, צילום תוכניות, מסגור תמונות, הדפסות וכריכת חוברות כולל שירותי העתקות  

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. משלוח )קבלת החומר ומסירתו( וכיו״ב

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

העבודות, כולן או חלקן,  לן הזוכה מטלות לביצועמכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקב

ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו. מובהר כי, אין בהתקשרות החברה עם הזוכה במכרז זה, כדי 

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

 די, ובכל עת.נוסף, לשם ביצוע העבודות, על פי שיקול דעתה הבלע

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

תקופות שתי מפעם לפעם ב להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת לעילשיקול דעתה הבלעדי, 

 .חודשים כל אחת 12בנות עד נוספות, 

ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  .1.4

 ., על נספחיו(חוזה"ה"

החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו. במקרה זה  .1.5

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

 כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. .1.6

 רכישת חוברת המכרז .2

שקלים ארבע מאות ₪ ) 400של סך  תמורת החברהמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את  .2.1

באמצעות המחאה שזמן שישולמו  כולל מע"מ, ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן ) (חדשים

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

 .בתנאי מכרז זהבנסיבות המפורטות  החברהבמקרה של ביטול המכרז על ידי 

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

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

המכרז בהחזר דמי רכישת   ילא יזכו את רוכש  ,או אי זכיית מציע במכרזו/  מכל סיבה שהיא  ,המכרז

 חוברת המכרז.

לצורך   המכרז    , היא נמסרת לרוכשיהחברהל  מובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי ש .2.3

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

 למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

מען למסירת הודעות עבורו,   חברהבד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז ל .2.4

 כתב, כי קיבל את חוברת המכרז.ב חברהוכן יאשר ל
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 עיון במסמכי המכרז .3

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

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

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

יס שינויים ותיקונים במסמכי רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכנ החברה

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הבהרההמכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

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

מטעמו מספר הנציג על ידי  ונמסר. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא לחברה מסרו על ידםיש

 . ו/או כתובת דואר אלקטרוני נכונים פקסימיליה

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .4

, באתר האינטרנט של החברה שכתובתו ללא תשלוםקודם לרכישתם,   ,יתן לעיין במסמכי המכרזנ .4.1

www.ahuzot.co.il  רכזת  בתיאום מראש עם ,לעילהנזכרת בכתובת  אחוזות החוףבמשרדי או

 . 03-7610300פון טל החוזים וההתקשרויות בחברה,

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  .4.2

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

ם על ידי המוסמכים מיחתו  ם, כשהלהלן  8.1ף  הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעי

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזודבכל עמוד ועמבמכרז, כדין מטעם המשתתף 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,   .4.3

תתקבלנה  כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,

בשעה  .021228.2יום לעד  וזאת ,1/21 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד בכתב

דואר אלקטרוני שכתובתו באמצעות  את השאלות יש להפנות .16:00

michrazim@ahuzot.co.il  7610333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

מסמכי המכרז. בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד מ  תשובות תינתנה .4.4

מובהר  למען הסר ספקלאחר מסירת התשובות, לא תתאפשר הגשת שאלות והבהרות נוספות. 

, יחייבו את ואשר יפורטו במסגרת תשובות החברה מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שבזאת כי 

בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם הסתמך . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי חברהה

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

ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי עירייה או עובדי אחוזות החוף ו/או מי 

 מטעמן( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .4.5

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק הבהרהבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

או בדואר בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה  

על  ו. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא נמסרלחברה מסרו על ידםיש פרטיםהלפי  אלקטרוני 

 . ו/או כתובת דואר אלקטרוני נכונים מטעמו מספר פקסימיליההנציג ידי 

 

http://www.ahuzot.co.il/
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 מפגש מציעים חובה .5

וידאו בתוכנת  באמצעות ועידת 11:00בשעה:  17.2.2021-ה רביעיביום יערך  מציעיםמפגש  5.1

ZOOM  . במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרזההשתתפות . 

-שלישי ה  לשם השתתפות במפגש וקבלת פרטי קשר, יש להירשם למפגש מראש וזאת עד ליום 5.2

. הרישום יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 12:00בשעה  16.2.2021

michrazim@ahuzot.co.il   תוך מסירת פרטי הקשר של המשתתף. 03-7610302או בטלפון 

 מציע שלא ירשם מראש למפגש המציעים, לא יוכל להשתתף במפגש. 5.3

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6

 תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:

 מורשה הרשום כדין בישראל. המציע הינו עוסק .6.1

 המציע מפעיל מכון להעתקות אור, אשר סניף אחד שלו לפחות מצוי בתחומי גוש דן. .6.2

, המחזור הכספי השנתי של המציע ממתן שירותי 2020-, ו2019, 2018במהלך כל אחת מהשנים  .6.3

 ₪ + מע"מ, מדי שנה. 300,000העתקות אור עלה על 

על פי הוראות אלף שקלים חדשים(  עשרים₪ ) 20,000של  צירף להצעתו ערבות מכרז בסךהמציע  .6.4

 תנאי המכרז.

 המציע השתתף במפגש המציעים. .6.5

 .1976 -התשל"ו   ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .6.6

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין. .6.7

 ספרים וניכוי מס במקורהמציע הינו בעל אישור כדין על ניהול  .6.8

 המציע רכש את חוברת המכרז. .6.9

 ובכלל זה: על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיל

למסמכי  'ב כנספחרואה החשבון של המציע, בנוסח המצורף  אישור – 6.3 להוכחת העמידה בתנאי סעיף

 המכרז.

 מחירי ההצעה  .7

 'וכנספח במסגרת מכרז זה נערך מחירון המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומסומן  .7.1

 "(.המחירוןלמסמכי המכרז )להלן: "

התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס מחירי  .7.2

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

 תוצע( על ידי הזוכה. 

 כוללים מס ערך מוסף.  אינםים במחירון מחיריודגש, כי ה

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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האפשרויות שלוש מבין  אחת )נספח א' למסמכי המכרז( על המציע לבחור בגיליון הסיכום הכללי .7.3

 המפורטות להלן, ולאשר בחתימתו לצידה את הסכמתו לגביה:

  או; הנחה/תוספת( 0%) למחירים הנקובים במחירון הסכמה .1

ביחס למחירים הנקובים במחירון, כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור הנחה  הנחהמתן  .2

 אוהיחידות הכלולות במחירון; לכל אחד בלבד, המתייחס 

כשבמקרה כזה עליו לנקוב בשיעור ביחס למחירים הנקובים במחירון,  תוספתדרישת  .3

 .היחידות הכלולות במחירוןלכל אחד בלבד, המתייחס  תוספת

 )נספח א' לתנאי המכרז(.  ל כפי שנדרש בגיליון הסיכום הכלליווהכ

לגביהם כמפורט  תוצעשאו בתוספת מחירון, בהתחשב בהנחה המחירי היחידות הנקובים בסעיפי 

 ."המחירים המוצעים" -, יקראו להלן תוצעבגיליון הסיכום הכללי, אם 

כמי שמסכים   את המשתתףיראו  לא ניתנה הנחה או תוספת ביחס למחירי המחירון כמפורט לעיל, 

  למחירים הנקובים במחירון. 

או חלקן, והיקף העבודות יכול האמורות במחירון  להזמין את כל הכמויות    תמתחייב  החברה אינה .7.4

 .חלק מוגדר מן העבודותוצרכי כל  הצרכיו חברהלהשתנות בהתאם לתקציב ה

תוגשנה על גבי המחירון, אלא על גבי גיליון הסיכום הכללי   הצעות המחיר למכרז של המציעים, לא .7.5

, או בתוספת בשיעור אחיד, לפי העניין מדובר בהנחה בשיעור אחידמובהר, כי בלבד. 

ביחס או  תוספת  , וכי אין ליתן הנחה  היחידות והסעיפים הכלולים במחירון  לכל  תהמתייחס

וכמו כן, לא ניתן להציע הנחה על חלק מהסעיפים ותוספת על  ת בודדות במחירוןלמחירי יחידו

עוד מובהר בזאת, כי כל צורה אחרת של מתן הנחה או תוספת, לרבות הנחה או תוספת . אחרים

 מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה.

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

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

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

ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון מחירימובהר, כי ה .7.6

בנוגע והתקשרות לביצוע העבודות, יישארו בתוקף לאורך כל תקופת הם הכללי, אם ניתנה, הסיכו

 דות.לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבו

בכל מקום בו נקבעה תוספת ו/או הנחה על פי תנאי המכרז, תחשב החברה את מחירו של כל פריט,  .7.7

 לצורך התשלום, באופן הבא:

 התוספת/ההנחה תוחל על מחיר היחידה )של יחידה אחת(. .7.7.1

ספרות בלבד לאחר הנקודה   2לעיל יעוגל, כך שיוותרו    7.7.1הסכום המתקבל על פי סעיף   .7.7.2

 העשרונית.

 לעיל, יוכפל בכמויות אשר בוצעו בפועל. 7.7.2הסכום המתקבל על פי סעיף  .7.7.3

 בכל מקום בחוזה בו קיימת התייחסות למחיר, הכוונה הינה למחיר על פי החישוב דלעיל.
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חוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו, מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי ה .7.8

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 ובמועדן, 

ת כל ההוצאות, מיוחדות, כלליות ק, איא כוללת, למען הסר ספוהלרבות בגין עבודה וחומרים, 

ביצוע העבודות , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות בסים, אגרות ו/או היטליםי, לרבות מואחרות

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

 צוין אחרת במסמכי המכרז.  

  הגשת הצעה למכרז .8

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, ילמכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענהגשת הצעה  .8.1

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .8.2

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

 להלן.  8.3להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי  .8.2.2

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

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

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. .8.2.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק .8.2.4

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

 ו/או הקשור אליו. 

 8.3כים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף סמ, לרבות כל הממסמכי המכרזכל  .8.2.5

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

בהם יועד מקום לחתימה ייחתמו בשם מלא ובהתאם לנוהלי החתימה  עמודיםהמכרז. 

, בכל עמוד חתמו בראשי תיבות בלבדבהם לא יועד מקום לחתימה יי  עמודים.  של המציע

 .ועמוד

חתם ילה ךצרי ואינ (,לחוזה 1ד' נספח)ביטוח הלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור  .8.2.6

באופן מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא בראשי תיבות בלבד. נוסחים 

 המציעיוגשו לחברה על ידי  הביטוח אישורישל  ומקורייםמלאים, חתומים באופן מלא 

 ות כהגדרתן להלן.י, במסגרת קיום ההתחייבויות המקדמהזוכה

 במכרז הזוכההחברה לקיום ביטוחים על ידי  רישותדל ופניתלב המציעים מ שומתת

 ת המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם א ל. עלחוזה 1'ד -ים ד' ובנספחהמפורטות 

 להעלות   יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  כל.  נדרשיםיכולתם לרכוש את הביטוחים ה

לעיל. לאחר הגשת   4.3, כאמור בסעיף  לכך  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת

 .ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח
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  מסמכים שיש לצרף להצעה .8.3

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

 להלן:

למסמכי המכרז, לרבות  כנספח א'טופס הצהרת המציע והצעתו, בנוסח המצורף  .8.3.1

 .6א'-1'א יםכנספחבנוסח המצורף ים תצהיר

לעיל, בנוסח המצורף  6.3אישור רו"ח על עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .8.3.2

 למסמכי המכרז. נספח ב'כ

 למסמכי המכרז. 'ג כנספחבהתאם לנוסח המצורף  ערבות המכרז .8.3.3

 למסמכי  כנספח ד' אישור בנוסח המצורףלהצעה בנוסף גם , יצורף תאגידהיה המציע  .8.3.4

 המכרז, חתום ומאושר על ידי עורך דין. 

אישור עורך דין על כי המציע הינו בשליטת אישה ]ככל ורלוונטי למציע[, בנוסח המצורף  .8.3.5

 למסמכי המכרז. ה'כנספח 

 – אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .8.3.6

1976. 

 בתוקף כדין. עוסק מורשה, מציעתעודה המעידה על היות ה .8.3.7

 .המכרז חוברת .8.3.8

סיכום מפגש המציעים שהופץ על ידי החברה, וכל מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו  .8.3.9

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע. 4.4למציע על ידי החברה כאמור בסעיף 

 תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז על ידי המציע. .8.3.10

החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  .8.4

שמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או ה

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

 .ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי החברה

ו מי )א ( הוועדה1בין השאר ההוראות הבאות: ) בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות  מטעמה(

העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה 

רשאית  )או מי מטעמה( ( הוועדה2והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא ההליך. )

לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובלבד 

הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין האחרון לשהתקיימו תנאי הסף עד למועד 

ל מציע שלא הוכיח תנאי הסף לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה ש

 עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין. 

תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על  החברהבכל עת,  .8.5

 .או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון הצעתם
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 הגשת הצעותמועד ומקום  .9

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

 8.3.2021  -ה  שני  יוםמולא יאוחר    יש להגיש  עד  עליה רשום מספר המכרז בלבד,  ,המעטפה הסגורה

כח, -ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי בא (הקובע" המועד" להלן: 11:30בשעה 

  .בקומה רביעיתתל אביב,  6החברה, ברח' גרשון שץ )גגה( משרדי תיבת המכרזים שבב

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה .9.2

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא  .9.3

 ישקלנה. ת

, וזאת הקובערשאית לדחות את המועד  תהא החברהבכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות,  .9.4

לכל דבר המועד הנדחה , ייחשב הקובעכאמור את המועד  החברהבהודעה מוקדמת על כך. דחתה 

  .הקובעועניין כמועד 

על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה  הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל .9.5

 שהיא.

 פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, במועד הקובע, בנוכחות כל המעוניין. .9.6

 תוקפה של הצעה .10

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

חודשים  4-ההצעה ניתן יהיה להארכה ב תוקף .חודשים קלאנדריים מהמועד הקובע 4תום עד ל

  .דרישת החברה ל פיקלאנדריים נוספים ע

 המכרזערבות  .11

בנוסח  ,אוטונומית ובלתי מותנית ערבותכתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו  11.1

את שטר הערבות תהיה על שמו של המציע בלבד. יש לצרף . למסמכי המכרזכנספח ג' המצורף 

 המקורי.הערבות 

  שקלים חדשים(. עשרים אלף₪ ) 20,000 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  11.2

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

 ההצעה.

 .8.6.2021יום לועד  מלא יאוחר מהמועד הקובעערבות המכרז תעמוד בתוקף החל  11.4

להאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב 11.5

)חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה   5  -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מי, מעת לעת, כפי ששהוגשה על ידו

בכל ההוצאות הכרוכות   ושאייהמציעים  .  ו/או בהתאם להוראות החברהכאמור    של ערבות המכרז

 . כאמור בהארכת תוקפה של ערבות המכרז
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את  פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי 11.6

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

כפיצויים , המציע, כולה לטובתהסעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז של 

. אין החברהמוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

סעד, על פי מכרז , לרבות לקבלת כל  החברהבאמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של  

  זה ו/או על פי כל דין.

 החזרת ערבות המכרז 11.7

עסקים  )שבעה( ימי 7בתוך  ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  11.7.1

 . מציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרזנחתם חוזה עם הבו לאחר המועד 

כל ההתחייבויות  ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  11.7.2

 .של הזוכה, כהגדרתן להלן המקדמיות

 חילוט ערבות המכרז 11.8

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

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

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

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

אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או חלקן, על  -ו/או ככשיר שני 

, כהגדרתן ההתחייבות המקדמיות מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, לרבות פי

פיצויים  חילטה החברה את ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה. להלן

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע החברהיחשב לקניינה הגמור והמוחלט של  ו  מוסכמים מראש

בות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי , לרהחברהאו לפגוע, בזכות מזכויותיה של  

 כל דין.

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

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

 נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 לבחירת ההצעה הזוכהשיקולים  .12

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

 מירב היתרונות.

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

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

 או לצמצם את היקפו.

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

 את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם: לשקול רשאית

 . איכות וניסיון קודמים של המציע 12.3.1

 אמינותו של המציע. 12.3.2
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של העירייה ו/או של  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  12.3.3

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

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

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, וכל האמור 1968  –ח  אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי הזמנת עיריית גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/או אי התגלעותן של 

דות כאמור, לרבות בקשר מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבו

 .למסירתן של העבודות

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. 12.3.4

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע 12.3.5

הצהרות המציע במכרז ו/או בכל לבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 . דרך אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה 12.3.6

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה 12.3.7

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

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

 מסמכי המכרז.

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .13

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

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

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

לעיל,  12דעתה הבלעדי כאשר היא רשאית להסתמך, בין היתר על השיקולים המפורטים בסעיף 

 לפי נימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים או לפי הגרלה.

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

( 1)ה 22בסעיף  ות מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה כהגדרתואחהגבוהים ביותר, זהים, 

ובלבד  האמורה הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל

   למכרז. ה' כנספחבנוסח המצורף  שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר

לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת, נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת,  13.4

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

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

 הזוכה במכרז.

עם הכשיר החברה להתקשר לחייב את  הסר ספק מובהר כי אין בבחירת הכשיר השני כדילמען  13.5

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

 לפרסם מכרז חדש או לנקוט בכל פעולה אחרת המותרת על פי דין.
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  ה; התחייבויות הזוכהיתוצאות הזכי .14

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  .14.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה ה תצרף החברה ילהודעת הזכי .14.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא5תוך חמישה ) .14.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

חתומים , הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיההעותקים של שלושת  .14.3.1

 .על ידו

 . (1)נספח ד' אישור על קיום ביטוחים .14.3.2

 . חוזהערבות, כאמור ב .14.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה  .14.4

 חוזה, על נספחיו. הה של יחוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידהעל 

, יהווה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .14.5

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

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

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

. 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 

זוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה מצוי החברה תהא רשאית לבטל את זכיית ה .14.6

 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  .14.7

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

, על כל טענהבזאת,  והוא מוותר  על פי הוראות מסמכי המכרז,  הזוכה יהא חייב לבצע את העבודות,   .14.8

, הרווח ות, לרבות טענות לעניין היקף העבודו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברהדרישה ו/או 

על  ה בעת מתן צו התחלת העבודה לזוכה, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברןהצפוי לו מביצוע

 .פי מסמכי המכרז

  ביטול המכרז .15

מסמכי המכרז ו/או על פי רשאית לבטל את המכרז על פי  החברה תהא  בו  שבנוסף לכל מקרה אחר   .15.1

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

 הוגשה הצעה אחת בלבד. לא הוגשה כל הצעה למכרז או  .15.1.1

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

 לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו נפסלו. כהצעה כשרה העומדת בתנאי המכרז, 

 החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. .15.1.2
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או השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת החברה, חל שינוי נסיבות מהותי ו/ .15.1.3

 את ביטול הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו  .15.1.4

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

  15.1.1עים בסעיפים   מהטעמים הקבובוטל המכרז כאמור על ידי החברה,  מובהר, כי במקרה שבו   .15.2

בלבד, יהיו זכאים המציעים שהצעתם נמצאה כהצעה כשרה על פי קביעת ועדת  15.1.3-ו

המכרזים של החברה, להחזר דמי רכישת מסמכי המכרז בלבד, ומעבר לכך לא יהיו זכאים לתשלום 

 ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק,כלשהו, לרבות 

 עיון במסמכים .16

בזה במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או  מודיעההחברה 

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

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

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

 המציע שיזכה במכרז במלואה.

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

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

 יםכלליתנאים  .17

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

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים בלבד.  .17.2

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

החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים  .17.3

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

 מנת לבחון את המציעים והצעתם.

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה ע מכלליות האמור לעיל, הלגרו מבלי .17.4

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

, בין היתר, וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונואישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני

 .סףה בתנאימטעמו,  מיו של המציע ו/או עמידתבחינת לצורך 

הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז, תשלחנה  .17.5

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

 

 

 , מנכ"לשרלי בן סימון

אחוזות החוף בע"מ
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 1/2021מכרז מס' 

 המכרז  למסמכינספח א' 

 הצהרת המציע והצעתו 
 

 לכבוד
 תאריך _________        אחוזות החוף בע"מ 

 
 ג.א.נ.,

 
 /20211מכרז מס'  הנדון: 

 כללי .1

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

 :*, מסכימים וכן )לפי העניין( מתחייבים לבצע את העבודות לפי הפירוט הבא"המחירים"(  -)להלן  ממסמכי המכרז  

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

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

 של _____________________אחוזים( הנחה)במילים: 

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

 של _____________________אחוזים( תוספת)במילים: 

  

 _____________ חתימה

 

 , ולמלא בכתב יד ברור את המשבצת האמורה.אחת בלבד" מצד ימין של המשבצת המוצעת, X" -יש לסמן ב *

 

 ___________________ שם המשתתף במכרז:

 כתובת המשתתף במכרז: ___________________

 דואר אלקטרוני:_________________________

    ___________________________טלפון: ____

 

 תאריך: ___________ ___: ____________החתימ



- 15 – 

 

 חלק ב' 

 כללי .2

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

המפרט המיוחד, נוהל ביצוע עבודות, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או בחוזה, 

, ותנאי המכרז, על נספחיכל  מסכים בזאת ל(,  או לחוזההמחירון וכל מסמכים אחרים המתייחסים למכרז ו/

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז וכולל את

 הגדרות .3

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

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .4

מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת הנני  .4.1

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 

 ו דרישה, כאמור.כל תביעה ו/א

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .4.2

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. 

 0, כמפורט בסעיף ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז הנני מצהיר .4.3

; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לתנאי המכרז

ואה ובמועדה, אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי לקיים, במל

 המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או  .4.4

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

על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק  .4.5

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים  .4.6

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

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

הציוד והכלים אשר מיועדים לביצוע העבודות, וכולם תקינים, כשירים וזמינים לביצוע מיידי של 

 העבודות.

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  .4.7

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה נאי המכרז, וכן השיקולים המפורטים לת

 .הצעה זול פיםהמצור יםבתצהיר

 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהשלא לקבל את ההצעה הידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .4.8
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, בתנאי המכרזידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים  .4.9

 וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין. 

חתימת החברה תהא רשאית לבטל את ביצוען של העבודות או חלק מהן, גם לאחר ידוע לי, כי  .4.10

החברה לא תהא ידוע לי ואני מסכים, כי  ., מכל סיבה שהיאודותהחוזה ו/או תחילת ביצוע העב

כאמור, ולזוכה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה  חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות

בשל כך לא יהא זכאי והוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול ביצוע העבודות כאמור, 

וי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצ

 .כאמור

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .4.11

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

ם של ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרי .4.12

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

  לתנאי המכרז. 15.2כמפורט בסעיף 

 המכרז  קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשיידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה   .4.13

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

 למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .4.14

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

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל, ולמשתתפים  .4.15

 אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .4.16

צהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף ידוע לי שהפרת ה .4.17

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  4המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .4.18

 החברה את הצעתי. 

  תצהיר .5

-1א/  יםכנספח, בנוסח המצורף  ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .5.1

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 6א/

, אינם עומדים בהצהרות כאמור לעילו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, המציע במקרה בו 

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

 ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.
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  הצעת המציע .6

הנני מציע את במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, בקפידה לאחר שעיינתי  .6.1

 הצעתי לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט בגיליון הסיכום הכללי.

הנני מצהיר, כי הצעתי על פי גיליון הסיכום הכללי, נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות,  .6.2

 .כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרזההיקף, והתנאים לביצוע 

כמויות כלשהן של פריטים המופיעים במחירון )אם להזמין  תמתחייב ידוע לי כי החברה אינה .6.3

חלק מוגדר מן וצרכי כל  הצרכיו חברה, והיקף העבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב הבכלל(

 .העבודות

 מוסף.כוללים מס ערך  אינםים במחירון מחירידוע לי, כי ה .6.4

לכל  תמתייחסו בשיעור אחיד או התוספת שהצעתי, במידה והצעתי, הינה הנחהה כיידוע לי  .6.5

 .היחידות והסעיפים הכלולים במחירון

במחירון, בכפוף לעדכונם בגיליון הסיכום הכללי, ככל שניתנה על ידי הנחה ידוע לי כי המחירים  .6.6

י כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, יהוו תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילואו תוספת,  

ת כל ההוצאות, ים, למען הסר ספק, אכולל םוהבמלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

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

מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותביצוע העבודות ב

 והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .6.7

חברה רשאית להזמין )אם בכלל( עבודות בכל היקף שהוא, ובכל כי על פי תנאי המכרז ה י,ידוע ל .6.8

 .נוכח היקף העבודות מחירי היחידה לא ישתנו מקרה

 ערבות המכרז .7

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .7.1

אלף  עשרים)₪  00020, -תנאי המכרז, ובסך השווה לל בנספח ג'מכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 

  .שקלים חדשים(

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי המכרז, יב, כי באם  ידוע לי ואני מתחי .7.2

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

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

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

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

 , לפי העניין,זוכהכ יה ואת זכייתילבטל את הודעת הזכיהצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שני או 

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

 . כפיצויים מוסכמים מראש
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ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  .7.3

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

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 

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

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

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

 . החברההגמור והמוחלט של 

ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק  ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט עלידוע לי ומוסכם עלי, כי  .7.4

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 .8

( ימי עסקים את 5להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .8.1

 לתנאי המכרז.  14.3 סעיףב המסמכים המפורטים

ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ .8.2

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

הזכיה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה 

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

 . החברהינה הגמור והמוחלט של פיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקנייהווה 

 תוקף ההצעה .9

עד הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה,  .9.1

 בהתאם לאמור בתנאי המכרז. הכל, לתנאי המכרז 9.6למועד הקבוע בסעיף 

ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף הצעתי, כאמור בתנאי המכרז, וכי  .9.2

 .תוקף הצעתי כאמור, תוארך על ידי תוקפה של ערבות המכרז בהתאם יוארךבמקרה בו 

 עיון במסמכים .10

ל ידה על פי מכרז זה משום במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש ע ודיעהידוע לי, כי החברה ה .10.1

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

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

כים בחברה , את החלטת המוסדות המוסמ)שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז  30על  

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

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

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

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

, יתבצע במקום ובמועדים שתורה לתנאי המכרז  0העיון במסמכים כאמור בסעיף  בנוסף, ידוע לי כי   .10.2

 החברה.
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 פירוש .11

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

 נקבה במשמע וכן להיפך.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .12

 .ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה  לתנאי המכרז  8.1המנויים בסעיף  מצורפים המסמכים    צהרת המציע זולה

  פרטי מגיש ההצעה .13

 ________________________   שם המציע: .13.1

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

 ________________________  משרד רשום: כתובת .13.3

 בנושא מכרז זה הינו:הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה  .13.4

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .13.4.1

 ________________________  טלפון: מס'  .13.4.2

 ________________________ דואר אלקטרוני: .13.4.3

 , מיד לאחר קרות שינוי כאמור. מהנ"להנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט 

 

 יעחתימת וחותמת המצ  תאריך

 
 אישור 

 יחיד:

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

 בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 
 , עו"ד

 
 

 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
על "התאגיד"(  -)להלן נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________  ________________

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

 דבר ועניין.

__________________ 
 , עו"ד           
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 /20211כרז מ

 ' להצהרת המציע 1נספח א

 תצהיר

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

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

 בכל הסעיפים הבאים  ק את המיותר ומחיש ל

, בע"מ  ________הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת________ .1

 , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ    1/21  ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז מס'

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" -

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

 או עווןלא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

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

_____________________________________________.____________________ 

 :הנני מאשר .3

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

 )או לחלופין(

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

_______________.__________________________________________________ 

 : הנני מאשר .4

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

  .1981 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

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

 , הכל כמפורט להלן:1981 –התשמ"א 

______________.___________________________________________________ 
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 :הנני מאשר .5

ו/או על תקנות  1970-בודה ]נוסח חדש[, תש"לכי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בע .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו/או על צוים שניתנו על פי
 . 1981 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, צוים 

 , הכל כמפורט להלן:1981 –התשמ"א 

_______________.__________________________________________________ 

 

 

____________ 

 המצהיר חתימת

 

 אישור 

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

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

          ______________ 

 , עו"ד _______                                                     
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 /20211מכרז 

 להצהרת המציע  2נספח א'

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

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

 
 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1950

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1954

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953

 חוק החניכות תשי"ג 1953

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1951
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988
 הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי(חוק  1995

2001 
1998 
2011 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

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

 
   

 תאריך שם מלא של עו"ד חתימה וחותמת

 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע המציעחתימה וחותמת 
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 /20211מכרז 

 להצהרת המציע  3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים  2לפי סעיף   תצהיר

 : 1976-תשל"וה
 

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

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

"( במסגרת מכרז החברהכתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )"הנני עושה תצהירי זה  .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  1/2021מס' 

 הנני מכהן במציע בתפקיד _____________________________________________. .2

לא  )"החוק"(, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

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

  ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

מבעלי השליטה בו, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה  עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי .5

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

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע אשר הסמיך  .6

 סור הצהרה זו.אותה למ

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

________________________ 

 

 אישור

 

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

 םחת, ו___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם על 

 לא יעשה כן.

 

     

 , עו"ד 
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 1/2021מכרז 

 להצהרת המציע  4נספח א'

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

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

 

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

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

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

ות המקומיות )י.פ. רשויללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בכה  של  12זהה קיימת גם בכלל    הוראה
 (.3114תשמ"ד עמ' 

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  174ף עיס .ב
 ם עבודה המבוצעת למענה.ושבעצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ו

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

 

 הצהרה       

 
אשר  1/2021במכרז פומבי מס'  ___________________,המציע בשם ח"מ ___________________,הני א

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

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

מאלה המוגדרים  ד אחלאין  , ושאני פועל בשמו,1/2021אשר הגיש את ההצעה למכרז פומבי  דיגאתב ב()
 בו כמנהל  ניםמכההקרובים  ואין אחד מ,  חיםואו ברון  הוב אחוזים  10חלק העולה על    ,במונח "קרוב"

 ו עובד אחראי. א

 

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

 

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

 

 .נו אמתהיו ז נים ומלאים, והאמור בהצהרהכוהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נמצ יאנ .4

 
 

 ה באתי על החתום: ילראו
 
 
 _____________  ___ציע: __מם הש
 
 

 ______________  מה וחותמת:יחת
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 1/2021מכרז 

 להצהרת המציע  5נספח א'

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 

 

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

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

"(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת המציע" -)להלן:אותו פירסמה חברת אחוזות החוף  1/2021פומבי 
 .המציעתצהיר זה בשם 

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

 ית[ בחלופה הרלוונט אחד מאלה: ]יש לסמן  
 

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

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

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

 עובדים; 100-חות מ המציע מעסיק פ -( 1חלופה )  
 

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

 ליישומן.  לשם קבלת הנחיות בקשר -ובמידת הצורך 
 

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

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

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

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 .  1976-זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 .דלעיל אמתזה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4

 
 
 

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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 1/2021מכרז 

 להצהרת המציע  6א'נספח 

 

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים 

 

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ____________, מורשה חתימה מטעם_______________ 

 ומתחייב בזאת בכתב, כדלקמן:"( מצהיר המציע)להלן: "

 

נמצא או עלול להימצא, מול חברת   המציענכון למועד חתימתי על הצהרה זו, לא ידוע לי על ניגוד עניינים בו   .1

לחברת אחוזות  מתן שירותי העתקת אור והדפסותבקשר עם  ("אחוזות החוף" )להלן: אחוזות החוף בע"מ

 .החוף

 

המשפטי או  ו, במצבהמציעתב ובאופן מיידי על כל שינוי בפעילות הנני מתחייב להודיע לאחוזות החוף בכ .2

 לבין אחוזות החוף. המציעהעסקי, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין  ובמצב

 

כל החלטה של אחוזות החוף כתוצאה מניגוד עניינים  עצמוקבל על י המציע, כי המציעאני מתחייב בשם  .3

וחלט של אחוזות החוף, לרבות כזו על הפסקת ההתקשרות בין אחוזות כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמ

 או שינוי בתנאי ההתקשרות. המציעהחוף לבין 

 

 

                                       ______________            ________________ 

 חתימה וחותמת                          המציעשם                                                  

 

 

 

 אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

ולאחר   המציע________________ נושא/ת  ת.ז. _____________ שהינו הרשאי והמוסמך להתחייב בשם  

 שהבין את תוכן ומשמעות ההצהרה לעיל, חתם עליה בפני.

 

 

                                                                                                             _______________ 

 עורך דין                                                                                                                                      
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 1/2021מכרז מס' 

 אישור רואה החשבון של המציע   –נספח ב' למסמכי המכרז 

 
 

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 , מאשר בזאת כדלקמן:___________________ אני הח"מ,

 

 "(.המציע"אני משמש כרואה החשבון של ______________________ ) .1

 

של המציע השנתי  , המחזור הכספי  2020-, ו2019,  2018  במהלך כל אחת מהשנים  הריני לאשר בזאת, כי   .2

 ., מדי שנה₪ + מע"מ 300,000עלה על והדפסות ממתן שירותי העתקת אור 

 
 

 

 

______________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת                  תאריך                   
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 1/2021מכרז 

 המכרז למסמכינספח ג' 

 מכרזהנוסח ערבות 
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

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

(,  "סכום הערבות"₪ )עשרים אלף שקלים חדשים( )להלן:  20,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

  אותו פירסמה אחוזות החוף בע"מ. 1/2021עם מכרז מס' בקשר המבקש שתדרשו מאת 

 

קבלת ימי עסקים מיום  5תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .2

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

 המבקש.

 

או דואר אלקטרוני  מיליהידרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקס .3

 .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו

 

 .ועד בכלל 8.6.2021ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .4

 

 .ו/או להסבה ערבות זו אינה ניתנת להעברה .5

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 1/2021מכרז 

 המכרז   למסמכינספח ד' 

 אישור עו"ד

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 /20211מכרז מס'  -אישור בעלי מניות/שותפים במציע ומורשי חתימה  הנדון: 

 

 :מאשר בזאת כדלקמןאני הח"מ, ____________________ עו"ד, 

 

 שם התאגיד המציע: ______________________

 

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

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

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

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

 _%.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 בחתימתו/ם את התאגיד המציע  מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד    ינםהאשר הוא/

 . לכל דבר וענייןע המצי

 

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 המכרז  למסמכי ' הנספח  -  /20211מכרז 

 

 עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

 

תקנות העיריות ( ל1)ה 22ף בסעי אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו

 . 1987-תשמ"ח)מכרזים(, 

 

 ________________. מספר זהות'______________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

 

  

__________________________        _________________    ______________      ______________ 

 טלפון           כתובת                     חתימה וחותמת     שם מלא            

 

 

 

 

 

 

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

 .1987-תשמ"ח, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  נמצא בשליטתי בהתאם התאגיד

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא        
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 המכרז   למסמכי' זנספח  - 1/21מכרז 

 מחירון 

 מחיר בש"ח ללא מע"מ תאור הפריט  מס' 

 ₪    0.46 מחיר למ"א -העתקה/צילום עם קיפול  1

 ₪  0.40 תכנית הגשה מחיר למטר רץ למ"ר 2

 ₪  3.4 מחיר למ"א -העתקה עם קיפול צבעוני  3

 ₪  0.49 )כולל קרטון תחתון צלולואיד( A4איסוף ככריכה וסרט  4

 ₪  0.78 )כולל קרטון תחתון צלולואיד( A3איסוף ככריכה וסרט  5

 ₪  1.00 )כולל קרטון תחתון צלולואיד( A2איסוף ככריכה וסרט  6

 ₪  1.63 )כולל קרטון תחתון צלולואיד( A1איסוף ככריכה וסרט  7

8 A4 )0.45 איסוף כריכה וסרט )כולל קרטון עליון ותחתון  ₪ 

9 A3 )0.65 איסוף כריכה וסרט )כולל קרטון עליון ותחתון  ₪ 

10 A2 )0.84 איסוף כריכה וסרט )כולל קרטון עליון ותחתון  ₪ 

11 A1 )1.45 איסוף כריכה וסרט )כולל קרטון עליון ותחתון  ₪ 

 ₪  A4 0.6הדמיה צבעונית  12

 ₪  A2 0.3צילום לבן  13

 ₪  0.08 חוצץ 14

 ₪  0.16 כיס  15

 ₪  1.05 + צלולואיד A4אסוף וכריכת ספירלה  16

 ₪  1.18 + צלולואיד A3אסוף וכריכת ספירלה  17

 ₪  A4 0.7ספיראלה  18

 ₪  A3 0.89ספיראלה  19

 ₪  A2 1.23ספיראלה  20

 ₪  A1 1.41ספיראלה  21

22 A4- 0.45 איסוף כריכה בחום  ₪ 

23 A3- 0.58 איסוף כריכה בחום  ₪ 

24 A2- 0.64 איסוף כריכה בחום  ₪ 

25 A1- 0.75 איסוף כריכה בחום  ₪ 

26 A0- 0.84 איסוף כריכה בחום  ₪ 

 ₪  A0 16.85מסגור  27

 ₪  A1 13.54מסגור  28

 ₪  A2 9.53מסגור  29

 ₪  A3 8.2מסגור  30

 ₪  A4 5.76מסגור  31

 ₪  A4 1.91ספירלה מתכת  32

 ₪  A0 1.39פלוט  33

 ₪  0.62 מ'( למ' 1.2גדול )מעל  - A0פלוט  34

 ₪  A1 1.08פלוט  35

 ₪  A2 0.88פלוט  36

 ₪  A3 0.45פלוט  37

 ₪  A4 0.35פלוט  38

 ₪  A0 1.8פלוט צבעוני קווי  39

 ₪  1.74 מ'( למ' 1.2גדול  )מעל  - A0פלוט צבעוני קווי  40
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 ₪  A1 1.54פלוט צבעוני קווי  41

 ₪  A2 1.33פלוט צבעוני קווי  42

 ₪  A3 1.03פלוט צבעוני קווי  43

 ₪  A4 0.81פלוט צבעוני קווי  44

 ₪  A0 3.54פלוט צבעוני משטחים  45

 ₪  A1 2.98פלוט צבעוני משטחים  46

 ₪  A2 1.8פלוט צבעוני משטחים  47

 ₪  A3 1.27פלוט צבעוני משטחים  48

 ₪  A4 1.01פלוט צבעוני משטחים  49

 ₪  3.42 מ'( למ' 1.2גדול )מעל  -A0פלוט צבעוני משטחים  50

 ₪  A4 0.37פרוק חוברות  51

 ₪  A2 0.22צלום מסמך  52

 ₪  A3 0.04צלום מסמך  53

 ₪  A4 0.02צלום מסמך  54

 ₪  A4  0.03הדפסה דו צדדי   55

 ₪  A4 0.04צלום דו צדדי  56

 ₪  0.09 ע"ג קרטון/בריסטול A4צלום  57

 ₪  0.17 ע"ג קרטון/בריסטול  A3צלום  58

 ₪  A4 0.16צילום צבע על שקף  59

 ₪  A3 0.14צילום צבע על שקף  60

 ₪  A0 9.35צילום צבעוני  61

 ₪  9.82 (1.2גדול )מעל  A0צילום צבעוני  62

 ₪  A1 6.65צילום צבעוני  63

 ₪  A2 3.25צילום צבעוני  64

 ₪  A3 0.57צילום צבעוני  65

 ₪  A4 0.3צילום צבעוני  66

 ₪  CD 0.94צריבה על  67

 ₪  DVD 1.02צריבה על  68

 ₪  1.9 )כולל אספקת התקליטור( CD/DVDצריבה על תקליטור  69

 ₪  0.04 שקית ניילון  70

 ₪  0.2 הכוללת מדבקה cdערכת  71

 ₪  0.4 הכוללת מדבקה+אריזה cdערכת  72

 ₪  A4  0.08דפוס על גבי מדבקה בגודל  73

 ₪  A4 1.75קאפה  74

 ₪  A3 2.18קאפה  75

 ₪  A2 2.84קאפה  76

 ₪  A1 3.9קאפה  77

 ₪  A0 4.8קאפה  78

 ₪  A4 2.2למינציה+קאפה  79

 ₪  A3 3.0למינציה+קאפה  80

 ₪  A2 3.9למינציה+קאפה  81

 ₪  A1 4.8למינציה+קאפה  82

 ₪  A0 6.55למינציה+קאפה  83

 ₪  5.24 מ"ר 1למינציה +קאפה  84

 ₪  5.24 מ"ר 1למינציה +קאפה מעל /מתחת  85

 ₪  3.4 מ"ר 1קאפה מעל /מתחת  86

 ₪  0.16 יח' 200צדדי  -ג' דו 300כרטיסי ביקור  87
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 ₪  A4 0.44למינציה  88

 ₪  A3 0.88למינציה  89

 ₪  A2 1.75למינציה  90

 ₪  A1 3.5למינציה  91

 ₪  A0 4.37למינציה  92

 ₪  3.2 למינציה למ"ר 93

94 A4- 0.14 סריקה צבע  ₪ 

95 A3- 0.4 סריקה צבע  ₪ 

96 A2- 1.06 סריקה צבע  ₪ 

97 A1- 1.31 סריקה צבע  ₪ 

98 A0- 1.87 סריקה צבע  ₪ 

 ₪  1.87 סריקה מ"א צבע 99

 ₪  0.15 תיק צהוב/ורוד/כחול 100

101 A4 - 0.05 חוצץ צבעוני  ₪ 

102 A3- 0.08 חוצץ צבעוני  ₪ 

103 A4 - 0.07 צילום חוצץ  ₪ 

104 A3 - 0.14 צילום חוצץ  ₪ 

105 A4 – 0.1 צלולואיד  ₪ 

106 A3- 0.14 צלולואיד  ₪ 

 ₪  0.50 ס"מ 5 -ס"מ  - 2.5תיק קרטון עם גומי קטן  107

 ₪  0.55 ס"מ 10 -ס"מ 8תיק קרטון עם גומי  108

 ₪  0.63 ס"מ 18 -ס"מ 16תיק קרטון עם גומי  109

 ₪  0.71 ס"מ 20 -ס"מ 24תיק קרטון עם גומי  110

 ₪  0.83 ס"מ 30תיק קרטון עם גומי  111

 ₪  0.25 חצי שקוף -תיק פלסטיק  112

113 A4 0.04 דף ניילון )פורמט( שקף  ₪ 

114 A3 0.08 דף ניילון )פורמט( שקף  ₪ 

 ₪  0.06 צילום שקף ויאוגרף 115

 ₪  0.47 ס"מ 3קלסר משרדי גב  116

 ₪  0.70 ס"מ 5קלסר משרדי גב  117

 ₪  0.75 ס"מ 8קלסר משרדי גב  118

 ₪  0.97 ס"מ 10קלסר משרדי גב  119

 ₪  1.46 (טבעות2-3ס"מ ) 3קלסר פנורמי  120

 ₪  1.82 (טבעות2-3ס"מ ) 35קלסר פנורמי  121

 ₪  2.44 (טבעות2-3ס"מ ) 8קלסר פנורמי  122

 ₪  1.35 קשיחה כולל הדפסה והדבקהקלסר כריכה  123

 ₪  4.8 מ"מ עובי למ' 10מסגרת אלומיניום על גבי מקצף  124
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 המכרז  למסמכי' זנספח  -  /20211מכרז 

 כלליים ומיוחדים תנאים

 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  75י ייעשו על גבי ניר לבן במשקל מינימל
 מיון, צילום דו צדדי. תידרש מכונה המסוגלת לבצע צילומים על גבי בריסטול.

 
 צילום תכניות על גבי ניר לבן: .4

 
ס"מ. אורך הצילום  90צילום תכניות במכונה ייעודית לצילום על ניר לבן. רוחב מינימלי הנדרש 

 יחושב תמיד לפי הצד הקצר.
 

 :צילום צבעוני .5
 

צילום צבעוני של חומר כל שהוא באמצעות מכונת צילום המיועדת לביצוע צילומי צבע. המכונה 
 גווני צבע. 6מצוידת במינימום 

 
 :תוויין )פלוטר(שירותי  .6
 

יבוצעו עם ציוד מתאים ליצירת שרטוטים שונים, כולל בצבע, על גבי נייר לבן. שירותי פלוט 
 ואך ורק בגין עותק אחד של המסמך.  PDFאו  PLTיופקו מקבצי 

 במידה ויידרשו עותקים נוספים:
עפ"י מחיר  העותקים יופקו באמצעות צילום וישולם בגינם -כאשר יתבקשו עותקים בשחור לבן 

 צילום ולא מחיר עבור פלוט.  
 העותקים יופקו באמצעות פלוט. –כאשר יתבקשו עותקים נוספים צבעוניים 

 
 :כריכות .7

 
עמודים והלאה,   100-עמודים ומ  100עד    50-עמודים, מ  50ביצוע כריכות לחוברות בעובי משתנה עד  

ם לכריכה קשה או כריכה רכה, ללא שינוי במחיר בשל עובי שונה. כל זאת באמצעות ציוד מתאי
 כולל ביצוע כריכה עם ספירלה ותפירה של החומר טרם הכריכה.

 
 אספקת דף קרטון, שקיות ניילון, תיקי ניילון וצלולוייד: .8
 

אספקה של דפי קרטון בצבעים שונים ובדגלים שונים, היכולת לספק שקיות ניילון ותיקי ניילון 
 הנ"ל בגוף או בגב עבודות.לאחסון חומר. הכושר לכרוך את 

 
 

 באמצעות מכונת צילום מתאימה. A4: בצוע צילום על שקפים בגודל שקפים .9
            
 .300dpiבאיכות  TIFהקבצים הסרוקים יהיו בפורמט  -CD DVD/צריבה על  .10
 

 .  E-MAIL-FTP-יכולת קבלת קבצים ב .11
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       FTP-  יכולת קבלת קבצים מעלMB 5 .באינטרנט 
 

 מסגור במסגרת אלומיניום )ללא זכוכית(. מונות:מסגור ת .12
 

 כולל עצוב.  רם,ג 300ת, על נייר איכותי, צדדי -דוהדפסה צבעונית כרטיסי בקור:  .13
 
 אופני מדידה: .ב

 
 כללי: .1

 
המחירים המוצגים ייחשבו ככוללים את כל העבודות, הישירות והעקיפות כולל חומרי הגלם  

 מדרישות ההזמנה.הדרושים לביצוע מולם של כל אחד 
              

מובהר ומודגש, כי מחירי כל העבודות כוללים הובלה אל החברה וממנה ונחשבים ככלולים במחירי 
העבודות המפורטות במחירון, כולל הוצאת והחזרת חומר לצילום מגופים שונים לפי צרכי החברה, 

 יפו.-כולל 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 
 המקור במטרה לקבל מוצר באיכות קרובה למקור. 

 
 :A3-צילום צבעוני בגדלים למעלה מ .4

    
 (. A0-A2דדו לפי מידות הגיליון לתקן בינלאומי )ימ      

 
 

 120(, כנ"ל מעל אורך A4-A0: ימדדו לפי מידות הגיליון בהתאם לתקן בינלאומי )שרטוט תוויין .5
 .A0-ס"מ יחושב יחסית ל

 
 יחידות. 200: יימדד לפי כמות היחידות, לפחות כרטיסי בקור .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 – 

 

 

 

 

 

 אחוזות החוף בע"מ

 1/2021 מס' מכרז

 1/21חוזה מס' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 37 – 

 

 
 

  1/21 מס'מסגרת חוזה 
 למתן שירותי העתקות אור והדפסות

 

 ____ שנת    _________לחודש   ____שנערך ונחתם בתל אביב ביום 
 

 בין

 בע"מ   אחוזות החוף
 510266208ח.פ. 

 תל אביב 6רח' גרשון שץ )גגה( מ
"(חברהה)להלן: "  

 מצד אחד,

 לבין

 _____________________________ 

 כתובת: _____________________________
 

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

 מצד שני,

 

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

 ;עבודות תשתית, פיתוח ובנייה

להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי העתקות אור  1/2021והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל:

 "( והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;המכרזוהדפסות )להלן: "

חוזה זה והוא מצהיר כי הוא בעל ה והספק הציע לחברה לקבל על עצמו את ביצוע העבודות נשוא והואיל:

וכי בידיו כל האמצעים, הכלים והעובדים , הידע, המיומנות, הניסיון הדרוש לביצוע העבודות

ברמה הגבוהה ביותר של העבודות וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע  ןהדרושים לביצוע

 העבודות במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

 , הכל כמפורט בתניות חוזה זה;הספק והחברה הסכימה להצעת והואיל:

על בסיס התקשרות מסגרת ללא מחויבות ושני הצדדים הסכימו לבצע את העבודות של הספק  והואיל:

שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ת הזמנות מינימאלית וללא מתן בלעדיות לספק ולכמו

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

 ביצוע העבודות, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה; ה בעבורומקבל תמור

ין יה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן לענוהחברה הסכימ והואיל:

ין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי העבודות על פי יתעריפי התשלומים והן לענ

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

 במסגרת יחסי עובד מעביד;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה  ואיל:וה

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

 כללי .1

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

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

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

 הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה, או בין  1.4

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

 לסתירה ו/או לבעיית הפרשנות הנ"ל.

 נספחים .2

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז. -נספח א' 

 למסמכי המכרז(. ז')נספח  כלליים ומיוחדים תנאים -נספח ב' 

 ' למסמכי המכרז(.ומחירון )נספח  –נספח ג' 

 ביטוח. -נספח ד' 

 .אישור קיום ביטוחי הספק – 1נספח ד'

 נוסח ערבות. -נספח ה' 

 מהות החוזה  .3

שירותי צילום, שירותי פלוט, החברה מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב לבצע עבודות הכוללות   3.1

חוברות כולל משלוח )קבלת החומר ומסירתו(  צילום תוכניות, מסגור תמונות, הדפסות וכריכת

ה בהתאם לאמור בהסכם זה, במסמך ״תנאי המכרז״, במפרט וכיו״ב, אשר יסופקו לחבר

, וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה המיוחד, במחירון ובהזמנות העבודה שיצאו מעת לעת לספק

 .מקצועית גבוהה

ספק מצהיר, כי ידוע לו כי ההתקשרות בין הצדדים הנה התקשרות לביצוע שירותי העתקות ה 3.2

 בהוראות החוזה בכדי לחייב את החברה להוציא לספק מטלות לביצוע, וכי אין והדפסות אור

 עבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו. 

ספק מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה בכל מקרה בו לא תוצאנה לו מטלות ה 3.3

 בכלל ו/או בהיקף כלשהו.

)לפי העניין( הפעולות המפורטות בחוזה זה, באות  התחייבויות הספק לביצוע העבודות, ו/או 3.4

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

 ומוחלים במסגרת ביצוע עבודות מסוג העבודות אותן הוא מבצע עבור החברה.
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לפיכך, אין בהוראות וסכם בין הצדדים, כי הסכם זה נחתם שלא על בסיס בלעדיות לספק. מ 3.5

ה זחוזה זה בכדי למנוע מהחברה מלהתקשר עם ספק אחר ו/או נוסף, במהלך תקופת חוזה 

ולאחריו, לשם ביצוע שירותי העתקות אור ו/או עבודות דומות אחרות, הכל על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי של החברה.

 העבודות .4

ילום תוכניות, מסגור תמונות, שירותי צילום, שירותי פלוט, צהספק יבצע עבודות הכוללות  4.1

" העבודות")לעיל ולהלן:  חוברות כולל משלוח )קבלת החומר ומסירתו( וכיו״ב הדפסות וכריכת

 תנאים(. העבודות תבוצענה על ידי הספק בהתאם להוראות נספח ב' לחוזה זה )"השירותים"  או

נות עבודה אשר ימסרו (, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, וכן בהתאם להזמכלליים ומיוחדים

, כגון, לו״ז למתן השירות, פירוט לכל עבודה דרישות המזמיןלספק מעת לעת, ואשר יכללו את 

מיקום מסירת החומר וכד׳. הספק יבצע את הזמנת העבודה בהתאם לדרישות   העבודה הנדרשת,

 המפורטות בה.

בעל כשירות  השמיש ויהיבמצב תקין ו ההעבודות יהי ביצועשיועמד על ידי הספק לצורך  ציודה 4.2

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

 .שיידרש

לא יטילו על החברה ו/או כל מי מטעמה, לרבות המנהל,  של החברה    הלמען הסר כל ספק, פעולותי 4.3

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

העסקת יועצים חיצוניים ו/או מומחים ו/או קבלת חוות דעת מגורמים חיצוניים תבוצע על ידי  4.4

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

ות דעת מגורמים נוספות הכרוכות בהעסקת יועצים חיצוניים ו/או מומחים ו/או קבלת חו

 חיצוניים.

 " לצורך חוזה זה יהיה מנכ"ל אחוזות החוף ו/או מי מטעמו.המנהל" 4.5

 קבלני משנה .5

הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה אלא באישור החברה מראש ובכתב בלבד. שיקול דעת  5.1

 החברה הינו בלעדי ומוחלט, ולא ניתן לערעור.

ידי החברה לפי שיקול -מיומנות מיוחדת, כפי שייקבע עלהספק מתחייב, כי עבודות הדורשות  5.2

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

 ידי החברה.-ו/או אישורים והמיומנות והניסיון הדרושים לביצוען, ואושרו מראש ובכתב על

שעות ביממה. במידה ונציג  24לפון במשך נציג הספק יהיה זמין באמצעות מכשיר קשר או ט 5.3

הספק נעדר, מכל סיבה שהיא, עליו לדאוג למחליף ולהודיע דבר פרטי ההיעדרות והמחליף 

 ימים מראש. 7לחברה, לפחות 

הספק מתחייב לספק את העבודות וכן לבצע את השלבים הנדרשים לביצוע העבודות בתוך פרקי  5.4

וך תיאום עם החברה או מי מטעמה. מבלי לפגוע הזמן המוגדרים בהזמנות העבודה, הכל ת

בזכותה של החברה לפיצויים על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין, הספק מתחייב כי יפעל על פי 

 הזמנות עבודה ולוח זמנים מדויק שיועברו על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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 הזמנת ואספקת השירותים .6

את השירותים על פי צרכיה. בכל הזמנה תציין החברה את המקום   לחברה שמורה הזכות להזמין 6.1

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

לצורך קבלת השירותים ולבירורים, שכן קבלת השירותים תהיה ע״י איש הקשר בלבד. יובהר, 

 עבודה מטעם החברה.כי איש הקשר יהיה כל מי שיהיה רשום בהזמנת ה

ההזמנה תישלח לספק בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני. על הספק לאשר לחברה את קבלת  6.2

 ההזמנה מיד עם קבלתה.

שעות מיום שליחת ההזמנה לספק, אלא אם כן צוין אחרת   12האספקה תעשה לידי החברה בתוך   6.3

ד המדויק לאספקת שעות מראש את המוע 4בהזמנת העבודה. הספק יתאם עם החברה לפחות 

 השירותים לידיו.

תעודת המשלוח שיצרף הספק לגורם המוסמך אצל החברה תכלול את הפריטים הבאים: שם  6.4

המזמין בחברה והיחידה המקבלת, כתובת, תאריך ההזמנה, תאריך קבלת השירותים, הפריטים 

ידי מקבל  שסופקו, תיאור הפריטים, כמות ומחיר לפני מע״מ. תעודת המשלוח תהיה חתומה על

 הפריטים שהוסמך על ידי החברה. העתק מאושר של תעודת המשלוח יצורף לחשבונית.

למען הסר ספק יודגש, כי כל עוד לא נבדקו תוצרי השירותים ואושרו על ידי החברה, לא יראו  6.5

 אותם הצדדים כמי שנמסרו לחברה.

זה, תהיה רשאית  מצאה החברה, כי השירותים אינם בהתאם להזמנת העבודה ולאמור בהסכם 6.6

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

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

 שהעמיד הספק לטובת החברה.

, אם מצאה כי אינם החברה תהא רשאית לסרב לקבל את תוצרי העבודות, כולם או מקצתם 6.7

 מתאימים למפרט או היו לוקים בחסר או בכל ליקוי אחר.

מבלי לגרוע באמור לעיל, מצאה החברה כי הפריטים אינם בהתאם להזמנה, רשאית היא לפסול  6.8

שעות מקבלת דרישת החברה או בתוך פרק  4את הפריטים ומשעשתה כן, מחויב הספק, בתוך 

פריטים על חשבונו, ולהחליפם בפריטים שיתאימו להזמנת זמן אחר שיקבע על ידה, לסלק את ה

 החברה. 

כמו כן, תהיה רשאית החברה לרכוש מכל מקור אחר את השירותים, במקום אלו שנפסלו, בין  6.9

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

 לחברה על ידי כך.

שעות ו/או שלא עפ"י המפרט ודרישות המזמין תחשב   48באיחור העולה על  אספקת עבודות   6.10

 הפרה יסודית המזכה את החברה בזכות לביטול החוזה.
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 הצהרות הספק .7

והוא מסוגל  - ווכן כח אדם מקצועי להפעלתאת כל הציוד הנדרש כי יש לו  ,הספק מצהיר 7.1

 ותכי העבודות הנדרש  ,כן מצהיר הספקאת העבודות על פי חוזה זה.  חברה  בצע עבור הומתחייב ל

במרב הקפדנות, היעילות והידע המקצועי  ןלו, וכי הוא מתחייב לבצע ותבחוזה זה בהיר

 ולשביעות רצונה המלא של החברה.

כי ידוע לו כי האחריות לטיב העבודות והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה  ,הספק מצהיר בזאת 7.2

 ות עליו בלבד.זה חל

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי  ,הספק מצהיר בזאת 7.3

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

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

רותיו על פי סעיף זה היוו, בין היתר, את הבסיס להתקשרות בינו הספק מצהיר כי ידוע לו שהצה 7.4

 ובין החברה על פי חוזה זה.

 התחייבויות הספק .8

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

ולהשתמש הספק מתחייב בזאת להעסיק כח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה  8.1

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

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

 כל דין.

יקנות, הספק מתחייב לבצע את העבודות באופן מדויק, ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדי 8.2

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

 לאמור בחוזה זה ובמועדים שיידרש.

כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי   ,הספק מתחייב בזאת 8.3

החברה ו/או כל צד שלישי  ים בשירותינויפצה את החברה ו/או את עובדי החברה ו/או את הקבל

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

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

 -הספק מתחייב בזאת למסור לחברה, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה  8.4

מידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או את כל ה -לפי המוקדם ביניהם 

 הוכן על ידיו בקשר עם ביצוע העבודות.

 התמורה .9

יהא הספק זכאי לתמורה וביצוע יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה    עבודותבגין ביצוע ה 9.1

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

 הצעתו במכרז, במידה וניתנה, בצירוף מע"מ כדין.

מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה, כאמור, הינה בהתאם לביצוע המשימות בפועל ובהתאם  9.2

לדרישות הביצוע של החברה וכי היא התמורה היחידה שתשולם לספק עבור אספקת השירותים 

 כמפורט בהסכם.
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ודה, יחושב הסכום הקבוע במחירון בגין העבודה מסוג לצורך חישוב התמורה לספק בגין כל עב 9.3

 העבודה שהוזמנה, בכפוף לתוספת או הנחה שהוצעה על ידי הספק במסגרת הצעתו במכרז.

התוספת או ההנחה כאמור תוחל על מחיר היחידה )של יחידה אחת(. הסכום המתקבל יעוגל, כך  9.4

יגול תוכפל בכמויות אותן ביצע ספרות בלבד לאחר הנקודה העשרונית. תוצאת הע 2שיוותרו 

 הספק בפועל.

שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולם ע״י החברה, לא במהלך תקופת הסכם זה ולא  9.5

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

 אחר.

דרשו ע״י החברה וללא שניתן אישור למען הסר ספק יודגש, כי במידה והספק יבצע עבודות שלא נ 9.6

לביצוען על ידי החברה, לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה בגין עבודות אלה והספק יהיה מנוע 

 מלטעון כל טענה בעניין זה.

התמורה תשולם לספק בהתאם לשירותים כפי שהוגדרו, שבוצעו בפועל, בהתאם לצורכי החברה  9.7

 ה.כפי שישתנו מעת לעת, בכפוף לאישור החבר

יובהר, כי לא תשולם כל תוספת מחיר מעבר לאמור בטופס הצהרת המציע והצעתו ובכלל זה,  9.8

 עבור משלוח החומרים/הפריטים ומסירתם לידי החברה.

מודגש, כי החברה רשאית לדרוש מתן שירותים לגבי פריטים שאינם מופיעים במחירון. היה  9.9

במסגרת מו״מ בין החברה לספק ויסוכמו ותבחר החברה לעשות כן יתומחרו השירותים בנפרד 

 בכתב בלבד. לא ישולם בגין פריטים כאמור שבוצעו ללא אישור ותמחור מראש ובכתב.

החברה תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה  9.10

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

 לחוזה זה. 21הווה תשלום לספק, הכל מבלי לפגוע בהוראות סעיף תוהעברתם למוטב 

ת תמורה נאותה והוגנת לספק, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כולל  ,מוצהר ומוסכם 9.11

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

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

רה העלאות או שינויים הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהחב דעת של גורמים חיצוניים.

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

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

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

עבור מתן השירותים ע״י החברה תהיה כפי המופיע בטופס , כי התמורה שתשולם לספק יובהר 9.12

הצהרת המציע והצעתו שצירף להצעתו, קבועה ולא תשתנה. מבלי לגרוע באמור יודגש, כי לא 

ישולמו לספק התייקרויות בגין פרק הזמן שבין המועד שבו הגיש לחברה את החשבון הסופי לבין 

 .מועד תשלום התמורה ע״י החברה

או ו/או סעד שעומדים  ו/אף האמור בכל מקום בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכל זכות  בכל מקרה ועל   9.13

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

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

 זה ולשביעות רצונה המלא.
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 הגשת חשבון לתשלום לחברה .10

( בחודש, חשבון עבור השירותים שניתנו 5הספק יגיש לחברה בכל תחילת חודש עד ליום החמישי ) 10.1

בחודש הקודם וכן העתק מאושר של תעודת המשלוח. החשבון יכלול את כל השירותים שניתנו 

 בחודש הקודם.

החברה, מס׳ תעודת המשלוח, כמות ע״ג החשבון יש לציין את חודש השירות, מס׳ הזמנה של  10.2

וסוגי השירותים שסופקו )שורה לכל הזמנת שירות( וכל פרט אחר הרלוונטי לחישוב התמורה 

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

ודש ממועד לאותו הח  5  -שלאחר ה  45  -לחודש שסמוך לאחר היום ה  10  -התמורה תשולם ביום ה 10.3

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

 כתנאי לתשלום האמור.

לחודש שסמוך לאחר  10 -בחודש פלוני, ישולם התשלום ביום ה 5 -הוגש חשבון המס לאחר ה 10.4

ועד מועדי לחודש ביום שישי, שבת או מ 5 -שאותו חודש. חל יום ה 5 -שלאחר ה 60 -היום ה

 לחודש לעניין סעיף זה. 5 -ישראל, ייחשב יום העסקים הראשון שלאחריהם כיום ה

יודגש בזאת, כי לא ישולם לספק כל תשלום, אלא אם הספק ביצע עד למועד התשלום, כל המוטל  10.5

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

שלם לספק את מס הערך המוסף בגין חשבון פלוני במועד התשלום הקבוע החברה ת -מע"מ  10.6

 עבורו וכנגד חשבונית מס.

 אי תחולת יחסי עובד מעביד 11

כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כספק עצמאי וכי עליו  ,הספק מצהיר בזאת 11.1

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, 

נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו, לחברה ולעובדיה ו/או לכל צד שלישי 

 חדל מהתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה.תוך כדי או עקב ביצוע או מ

כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין  ,הספק מצהיר 11.2

החברה יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע העבודות, ויתר 

של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין   התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים

 החברה כל יחסי עובד ומעביד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הואיל והספק משמש כספק עצמאי בביצוע העבודות הוא יהיה אחראי 

כלפי עובדיו או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה, נכות, 

יגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה מוות, נזק או הפסד שיקרו או 

 בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה.
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כי הספק משמש כספק עצמאי לביצוע העבודות ויתר  ,מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים 11.3

קשר עם התחייבויותיו לפי חוזה זה והוא בלבד ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, ב

העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות 

וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת, ואין 

ו לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה, לרבות לפקח, להדריך או להורות לספק, א

לעובדים מטעם הספק, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן, ולא תהיינה לספק 

או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, 

 פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה.

ופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות ויתר הספק מתחייב לקיים בכל תק 11.4

התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין, לרבות דיני העבודה וכן את האמור 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין 

הוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך ש

 יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו/או שיוצאו על פי הסכמים אלה.

, וכמו כן בעבודות המבוצעות עבורה החברה תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הספק 11.5

הכל לפי שיקול דעתה   -כאמור  ועובד  תהיה זכאית לדרוש מהספק להפסיק את עבודתו של כל עובד  

והספק מתחייב למלא בעניין זה מייד את הוראות החברה ללא שהחברה תהיה חייבת  -הבלעדי 

לנמק את החלטתה.  החברה לא תהיה חייבת לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים, או 

אמור.  למען הסר כל נזקים, שעשויים להיגרם לו בשל סירוב לקבל עובד, או הרחקתו של עובד כ

זה לעניין העדר  11ספק, כל פעולה מפעולות החברה על פי ס"ק זה אינה גורעת מהאמור בסעיף 

 יחסי עבודה שבין עובד למעביד בין הספק לחברה.

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של הספק, הינם עובדים  11.6

של החברה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את החברה, מייד 

לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה תידרש לשלם לכל אדם ו/או 

 ף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.גו

 תקופת ההתקשרות 12

 להלן:, אשר תחל ביום במועד חתימת הסכם זה )חודשים 36חוזה זה יעמוד בתוקפו לתקופה בת  12.1

 (."תקופת ההתקשרות"

להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת בס"ק  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה תהא רשאית 12.2

וזאת בהודעה בכתב חודשים כל אחת,  12שתי תקופות נוספות בנות עד מפעם לפעם ב לעיל 12.1

. החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם ("תקופת ההתקשרות המוארכת" להלן:)שתימסר לספק 

 יה לה על פי סעיף זה.הספק טרם החלטתה בדבר מימוש האופציה הקנו

 בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים. 12.3

 פיקוח החברה וביקורת 13

הספק מתחייב לאפשר לחברה או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע ההסכם,  13.1

מי מטעמה  בכל שלב וללא כל התראה מראש. כמו כן, מתחייב הספק להישמע ולסייע לחברה או

 בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים.
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הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בשירותים המוזמנים או בכל חלק מהם,  13.2

הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים 

או יגרמו לה, מחמת אחת או יותר מהסיבות  והוא יפצה את החברה בעד כל נזק והפסד שנגרמו,

 המנויות לעיל.

הספק מתחייב לתת את השירותים בהתאם להזמנות העבודה, נוהלי החברה ובהתאם להנחיות  13.3

החברה ולהוראותיה כפי שיינתנו במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, ומתחייב להישמע להוראות 

 השירותים.החברה או מי מטעמה בכל העניינים הקשורים במתן 

מוסכם ומוצהר בזה, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה לפקח, להדריך או לתת הוראות  13.4

לנותן השירותים, אינן אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו והספק יהיה האחראי 

 הבלעדי לכל אי התאמה של השירותים ולכל נזק שייגרם לחברה בגין מתן השירותים.

מי מטעמה יהיו רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת  החברה או 13.5

ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה. 

הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות 

 ברה.שיידרשו על ידי הח

ככל שיתגלה, כי הספק דיווח לחברה דיווח כוזב ישלם הספק לחברה קנס בסך של כפל ההפרש בין  13.6

הסכום עליו דיווח לחברה לבין הסכום אותו היה צריך הספק לדווח בפועל, כפיצויים קבועים 

 ומוסכמים מראש.

ומצוי בידי הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  13.7

 צד שלישי.

במידה ויסתבר, כי הספק אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה לשביעות רצון  13.8

 החברה, יועברו ההשגות לידי הספק והספק יתקן את הטעון תיקון באופן מיידי.

 אחריות לנזקים 14

לרבות לגוף  הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם 14.1

 םוכל מי מטעמ ם, למוזמניהם, לעושי דברםלעובדיהו/או לעירייה,  ו/או לרכוש שייגרמו לחברה

וכן לספק, לעובדיו, לעושי דברו, למוזמניו ולכל מי מטעמו, וגם כל גוף, אדם או צדדים שלישיים 

טעמו תוך כדי כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מ

ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים, וכן הוא מתחייב לפצות את 

לשלם בקשר לנזקים המפורטים ו/או העירייה על כל סכום שתחויב החברה ו/או העירייה החברה 

 לעיל. 

 14.1עיל בס"ק הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור ל 14.2

וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן תהא החברה רשאית לעשות זאת במקומו 

 ולהיפרע מהספק, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.

עבודות על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק מה  עבודהסיומו של חוזה זה ו/או השלמת   14.3

 לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהעבודות או קשורה אליו.
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 ביטוח 15

 הספקזה, מתחייב    חוזהעל פי כל דין ו/או על פי    הספקמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של  

 'דכנספח  לערוך ולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המסומן  

זה ומהווים חלק בלתי  חוזה, המצורפים ל1'דכנספח המסומן  הספקוכן באישור קיום ביטוחי 

 נפרד ממנו.

 שיפוי 16

בין אם הוא נובע לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק ו/או העיריה בה החברה יחוי

או מכל מקור אחר, ו/או של מבטח ו/או של צד שלישי ו/או עובד של החברה ו/מתביעתו של עובד הספק 

תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת 

בקשר לתביעתה בגין האמור, כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה 

בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהחברה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות 

 שנגרמו לה כאמור.  החברה תודיע לספק על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.

 ערבות  17

ציא הספק לחברה להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימ 17.1

כתנאי לחתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, 

"הערבות" או לחוזה זה )להלן:  בנספח ה'אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים 

 (. "ערבות הביצוע"

הא צמודה למדד הערבות ת (.שקלים חדשים עשרים אלף₪ ) 20,000הערבות תהא בסכום של  17.2

 המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד חתימת חוזה זה.

יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. מומשה  90הערבות תהא בתוקף מיום חתימת החוזה ועד  17.3

 90האופציה על ידי החברה ותקופת ההתקשרות הוארכה, תוארך הערבות הבנקאית לתקופה של 

 ת המוארכת.יום לאחר תום תקופת ההתקשרו

יום לפני  30הספק מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, לפי דרישת החברה, לפחות  17.4

 מועד פקיעתה.

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה  17.5

 לפי העניין, יחולו על הספק וישולמו על ידו.

במימושה על ידי החברה כדי לגרוע מחיוביו של הספק כלפי החברה על פי אין במתן הערבות ו/או  17.6

החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות החברה לתבוע כל סעד המגיע ו/או 

 שיגיע לה על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

ת חדשה, במקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה, חייב הספק להמציא מיד לחברה ערבו 17.7

 לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות. 

החברה זכאית לגבות מהספק כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהספק על פי החוזה  17.8

 ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש הערבות. 
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החברה רשאית,  מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו הספק יפר תנאי מתנאי החוזה, תהא 17.9

מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום 

 הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהספק יוכל להתנגד לחילוט האמור. 

עתה מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבויות על ידי החברה, תקבע החברה על פי שיקול ד 17.10

 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה. 17.11

 העברת זכויות 18

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, בקשר עם החוזה, לרבות, 

, אלא או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או בקשר אליו להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו,

 .אם כן ניתנה לכך רשותה של החברה, מראש ובכתב

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או בלתי 

 מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 חברה ובטיחותהוראות הדין, ה 19

כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין והוראות החברה בנוגע  ,הספק מתחייב בזאת

לביצוע העבודות והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים קיימים או 

 קיון וגהות עובדים.יה, בריאות, נמומלצים ובהתאם להוראות הדין והחברה בנוגע לבטיחות, רישוי, תברוא

 ביטול החוזה והפרתו 20

בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לחברה על פי חוזה זה או הדין,  20.1

תהיה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה, החברה 

כתב ומראש לספק.  ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה ב

 יום מיום מסירת ההודעה לספק. 30  של החוזה תוך

עד למועד הנקוב עבודות שביצע בפועל  הופסק החוזה כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין

שכבר עבודות  , וכן, ככל שהחברה בחרה להורות לו להשליםבהודעת החברה, כמועד סיום החוזה

 בפועל. ןעוביצהועברו לביצועו, גם בגין עבודות אלו, בכפוף ל

או טענה ו/או טענה לפיצויים, ו/בוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה  20.2

למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה עד 

 למועד סיומו של החוזה.

לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לחברה על פי החוזה או הדין, מוסכם מבלי  20.3

כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, תהא החברה זכאית לבטל את החוזה  ,במפורש

 מיד:

 הספק הפר את החוזה הפרה יסודית. (א)

, ללא ןכולן או מקצתחוזה, זכויותיו על פי האו הסב ו/או שיעבד את ו/המחה  הספק (ב)

 חברה; האישור 

 הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; (ג)
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 ; העבודותהספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  (ד)

 הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק פסול דין. (ה)

 משפט.הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית  (ו)

 או על נכסים הספקכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  (ז)

העיקול בלבד ש, והספק ו/או נכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע העבודותמהותיים של 

 מיום הטלתו. ( ימיםארבעה עשר) 14אמור לא הוסר תוך ה

 קיזוז ועכבון  21

או עכבון כלפי החברה ו/או העיריה ו/או מי מטעמן, מכל מין הספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/ 21.1

 וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.

החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לספק מהחברה, מכל מקור שהוא, כל סכום המגיע לה  21.2

מהספק על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת 

רווח שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל של הספק או מחמת ביטול חוזה זה, ובלבד שמסרה 

לספק הודעה המפרטת את הטעמים לקיזוז. מובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או 

 אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 העדר ויתור 22

מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה, לא יחשב הדבר   במקרה והחברה לא תשתמש במקרה

כויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה המסוים 

 ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והחברה תוכל תמיד להשתמש בזכויותיה.

 חוזה ממצה 23

חוזה זה ממצה את כל זכויות הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו. כל שינוי ו/או תוספת ו/או ארכה לחוזה 

 זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ובחתימת הצדדים לחוזה.

 חובות הספק 24

בחוזה זה כל החובות החלים על הספק חלים גם על עובדיו, משמשיו, שליחיו או מי מטעמו של הספק וכל 

 האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.

 הודעות 25

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני החוזה, שתישלח בדואר 

 72  אילו נמסרה לתעודתה עם תוםכרשום ותמוען כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תחשב  

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר.  על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה 

ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או מועד שיגור 

 הפקסימיליה, לפי העניין, הוא זה שיקבע.

 כתובות הצדדים 26

 לוח הודעות בקשר עם חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה.כתובות הצדדים לצורך מש
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 מקום שיפוט ייחודי 27

 -מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 .יפו -אביב
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 

 

              

 הספק          החברה 
 

 

 אישור
 

כבא כוחו של הספק מצהיר       מרחוב      הח"מ, עו"דאני 

בזאת כי ההחלטה של הספק לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו 

 וכי חתימת הספק כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

 
 

 

              
  עו"ד                     תאריך 
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 נספח "א"

 

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז 
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 נספח "ב"

 ' לתנאי המכרז(ז)נספח 

 

  כלליים ומיוחדים תנאים
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 נספח ג'

 ' לתנאי המכרז( ו)נספח 

 מחירון 
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 ביטוח -נספח ד' 

 לצורך נספח זה בלבד: 

 אחוזות החוף בע"מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה. - "אחוזות החוף"

 יפו ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל. -עיריית תל אביב - "העירייה"

 הספקאינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט ביטוחי  הספק  מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י  
לעמוד בהנחיות הפיקוח על  הספקמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי והמתכון הת

 הספקהביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח של 
ו על מנת להבין יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמהספק  כמפורט בנספח זה. על  

 את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

 כל דין, מתחייב הספק לערוךמסמכי המכרז ו/או על פי  פי הסכם זה ו/או על פי  -מבלי לגרוע מאחריות הספק על .1
תקופת   לל עד גמרוה כהחל מיום תחילתבמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,  , וזאת  וולקיים, על חשבונ

 - אישור קיום ביטוחים ,1בנספח ד' בסעיפים שלהלן וכןאת הביטוחים המפורטים ו/או השירותים,  העבודות
 "(, על כל תנאיהם,אישור קיום ביטוחי הספקהמצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 : ("ביטוחי הספק: "בהתאמה )להלן בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןו ,כדיןבחברת ביטוח מורשית 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, יחזיק הספק בביטוח כל עוד קיימת 
 שנים ממועד סיום ההתקשרות. 7 -אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

את ההתחייבויות   הכוללות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת החברה, הספק מתחייב להמציא עותק פוליסות
 החוזיות. 

 ביטוחי הספק: .2

 הכולל הוצאות שיחזור מסמכים "אש מורחב"ביטוח  2.1

של ו/או החומרים ו/או התוכניות כיסוי אש מורחב הכולל הוצאות שיחזור מסמכים, בגין המסמכים  .א
הדפסות העתקה ו/או צילום ו/או  , הנמסרים לספק לצורך  החברה ו/או הבאים מטעמה ו/או העירייה

שונות ו/או למתן שירותי תווין )פלוטר( ו/או שכפול ו/או כריכה ו/או מסגור ו/או ביצוע הקטנות ו/או 
 הנמצאים באתרי הספק; הביטוח כולל: הגדלות

 ₪. 200,000, עד לסך כיסוי בגין נזקי טבע, רעידת אדמה ופריצה על בסיס נזק ראשון -

 ₪. 200,000 כיסוי בגין שחזור מסמכים בגבול אחריות בסך -

בביטוח אש   להסכם  ביטוח כל הרכוש והציוד המשמש את הספק לצורך ביצוע ומתן השירותים בקשר .ב
 מורחב, על פי ערך כינון בהתאם לאופי הרכוש והציוד.

והציוד שבבעלותו ו/או  רכושל, הספק רשאי שלא לערוך ביטוח לעיל ב' 2.1למרות האמור בסעיף 
כמפורט לעיל וכן באישור קיום ביטוחי הספק, במלואו השירותים המשמש אותו לצורך ביצוע ומתן 

  להלן כאילו נערך הביטוח במלואו. 11ו/או בחלקו, ובמקרה זה יחול הפטור כאמור בסעיף 

 לעיל. א' 2.1יובהר כי בכל מקרה על הספק לערוך ביטוח רכוש בהתאם למפורט בסעיף 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו ו/או לרכושו של אדם  שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  הספקהמבטח את חבות 
 .בכל הקשור לביצוע העבודות ו/או למתן לשירותיםו/או ישות כלשהי 

חבות בגין מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, 
וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן 

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

יועצים, מתכננים, בקרים ובעלי תפקידים נוספים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות המעבידים 
 של הספק, ייחשבו צד שלישי.

 םחבות מעבידיביטוח  2.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם -המבטח את חבות הספק על
, כלפי עובדי הספק בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או 1980  -

 בדבר העסקת נוער. עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר שעות עבודה ומנוחה וכן
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 ביטוח אחריות מקצועית 2.4

על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין ספק המבטח את חבות ה
מצד   הצהרה רשלנית  ו/או  מצג בלתי נכוןו/או  הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות  

מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בגין  ספקה
 השירותים.

נזקים פיננסיים שאינם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן , הביטוח מכסה גם ספקלמען הסר 
 .עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש

 חודשים מתום תוקף הביטוח. 6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

 הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים.התאריך 

ו/או מתן השירותים עבודות  עושה שימוש בכלי רכב בקשר עם ביצוע ה  שהספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל   .3
ימוש בכלי רכב, מתחייב לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב הש  הספקנשוא הסכם זה,  

₪ בגין נזק   500,000  –וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת מ  
 אחד.

  ביטוחי הספק יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .4

ביטוחי הספק )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או כל נוסח  4.1
 מקביל לביט. 

כל אדם  כלפיוכן ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן,  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה 4.2
אולם הוויתור כאמור וח, טרם קרות מקרה הביט התחייבו בכתב לשפותואו גוף שהמבוטח ו/או החברה 

 לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה ו/או לטובת מי  4.3
 מהן והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. 4.4

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הספק.  הספק 4.5

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או מי מהבאים  4.6
 מטעמן לקבלת שיפוי.

ק, והוא הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה וכן באישור קיום ביטוחי הספ .5
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק 
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולעניין ביטוח 

מצם ו/או להפקיע את תוקף לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצ 1אחריות מקצועית כאמור בסעיף 
 הביטוחים. 

יום לפני מועד תחילת  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב הספק להמציא לחברה, לא יאוחר מ .6
העבודות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי הספק, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, 

, מדי שנת בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת יטוחי הספק המעודכןאת אישור קיום ב מציאוכן להמשיך ולה
ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב הספק להמשיך 

 לעיל(.  1ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

ור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת איש
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  .7
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה 

י לו על פי הסכם זה ו/או ו/או את העירייה ו/או את מי מהבאים מטעמן בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחרא
 על פי כל דין. 

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע  .8
כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 

היר ומתחייב, כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצ
כמפורט לעיל אינן מטילות על החברה ו/או על העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמן כל חובה ו/או כל אחריות 
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שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 
מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה   לגרוע

 עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה החברה את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 

ביטוחי הספק הינה בבחינת  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום .9
דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר 
בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי העירייה ו/או כלפי מי מהבאים 

נה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טע
 שהוצא על ידו. 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע לספק ו/או לחברה כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  .10
שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור קיום ביטוחי הספק, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש 

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 30ה אישור עריכת ביטוח חדש, ולהמציא לידי החבר

הספק פוטר בזה את החברה ו/או את העירייה ו/או את מי מהבאים מטעמן מכל אחריות לאובדן ו/או נזק  .11
שמש שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש שבשימושו ו/או באחריותו של הספק ו/או לרכוש כלשהו המ

את הספק לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא לחצרי ו/או לאתרי ו/או 
למתקני החברה ו/או לסביבתם על ידי ו/או עבור הספק )לרבות כלי רכב, ציוד וכלים( ו/או בגין נזק תוצאתי, 

העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת   בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות
. פטור זה לא יחול לטובת מכל אחריות לנזק כאמור  הנ"ל  מהגורמים  מיאת    בזאת  פוטר  תנאי הפוליסות(, והוא
 מי שגרם לנזק בזדון. 

נותני שירותים אחרים, לרבות קבלני משנה במסגרת ו/או ספקים ו/או הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם  .12
עם בקשר עם ביצוע העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות 

לאחוז  הגורמים הנ"ל מתחייביםסעיף לפיו לעיל, וכן  11הגורמים הנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף 
, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק. למען הסר ספק, פעילותםפי בביטוחים נאותים בהתאם לאו

 האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הספק.

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הספק תהווה הפרה יסודית של  םהינ לעיל 1-12סעיפים  .13
 ההסכם.
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 אישור קיום ביטוחי הספק – 1ד' נספח

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

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

 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור *

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

        אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: .......    ☐
 

 שם
 

 שם
-עיריית תל אביבו/או אחוזות החוף בע"מ 

ו/או חברות בנות ו/או החברות  יפו 
כל  העירוניות ו/או עובדים ו/או מנהלים של 

 . הנ"ל
 ת.ז./ ח.פ. 

 
 ת.ז./ ח.פ.  

510266208 
500250006 

 מען
 

  מען 
 תל אביב 6רח' גרשון שץ )גגה( 

 , תל אביב69אבן גבירול 
 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 ד'  

גבול האחריות/ סכום 
תאריך  הביטוח

נוסח ומהדורת  תאריך תחילה סיום
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
 סכום  מטבע או סכומי ביטוח 

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע 313

כיסוי גניבה פריצה  314
 ושוד

 כיסוי רעידת אדמה 316

 ראשוניות 328

  ביט:____    ₪ 

 רכוש
 

)כולל כיסוי בגין 
 שחזור מסמכים( 

 אחריות צולבת  302

קבלנים  –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבוטח נוסף בגין מעשי  321
 –או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' בפרק זה

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור  329
 ייחשב כצד ג'

 צד ג'  ביט:______   4,000,000 ₪

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

היה  -מבוטח נוסף 319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

  ראשוניות 328

 חבות מעבידים  ביט:______   20,000,000 ₪

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי  321
 –או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

תאריך   2,000,000 ₪
 אחריות מקצועית   רטרו:______
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מרמה ואי יושר  325
 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326

עיכוב/שיהוי עקב  327
 מקרה ביטוח

 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

 

 המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: )בכפוף, לשירותים השירותים פירוט 

 צילום  – 066דפוס, שירותי העתקות אור,  – 019
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 

 המבטח:
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 נספח ה'

 נוסח ערבות  
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 
 6רח' גרשון 

 תל אביב
 

 מס' __________הנדון: ערבות 

 

 

אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________________________ )להלן: "המבקש"(  לבקשת   .1
"(, אשר יהא צמוד הסכום הבסיסי)להלן: "אלף שקלים חדשים(  עשרים)במילים:  ש"ח 20,000 של

למילוי התחייבויות  בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
 .1/21המבקש כלפיכם על פי חוזה מס' 

 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד  1הסכום הבסיסי האמור בסעיף  .2
שנת _____ בגין חודש ________ שנת _____ )דהיינו  שפורסם ביום _____ לחודש ___________

"(. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי המדד הבסיסי_____ נקודות( )להלן: "
"( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא המדד החדשערבות זו )להלן: "

"(. אם יתברר סכום הערבותהחדש לעומת המדד הבסיסי )להלן: "מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד  
 כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים מיום קבלת  7תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3
זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום יכם לנמק דרישתכם מבלי להטיל על ,דרישתכם הראשונה בכתב

 הערבות האמור מאת המבקש.
 

 ועד בכלל.____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .5
 

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________

 

 

 

 


