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 תנאי המכרז 
 כללי .1

הצבה והפעלה של מכונות הצעות ללהציע  מזמינה בזאת  (  "החברה")להלן:  אחוזות החוף בע"מ   .1.1

"(, בחניוני אחוזות המכונות האוטומטיות" אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה )להלן:

 הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. ו החוף,

"(, תהיה על פי כההזועם המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז )להלן: "ההתקשרות  .1.2

  ., על נספחיו(חוזה"ה"מכרז )להלן: ל כחלק ב'תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב 

מבין חניוני   10-הזכיין יציב, יפעיל ויתחזק את המכונות האוטומטיות, על חשבונו ואחריותו, ב .1.3

לחוזה ההתקשרות נשוא המכרז, לכל הפחות  'אכנספח אחוזות החוף אשר רשימתם מצורפת 

"(. הזכיין יהיה רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו, באילו מהחניונים להציב החניונים)להלן: "

 חניונים לפחות, כאמור.  10-ת המכונות האוטומטיות, ובלבד שיעשה כן בולהפעיל א

החניונים בהם יוצבו המכונות האוטומטיות, מספר המכונות האוטומטיות בכל חניון, מיקום  .1.4

המכונות בחניון, וסוג המוצרים הנמכרים בכל מכונה אוטומטית, יהיו בהתאם לשיקול דעתו 

ל אחוזות החוף, מראש ובכתב, לכל מכונה ומכונה אותה בכפוף לקבלת אישורה ששל הזכיין, 

 . , וכן בכפוף להוראות כל דין וקבלת אישורי הרשויות המוסמכותיבקש הזכיין להציב ולהפעיל

הזכיין יהיה רשאי לקבוע את מחירי המוצרים הנמכרים לצרכנים באמצעות המכונות  .1.5

 בנספח ג' רביים המפורטים האוטומטיות, ובלבד שמחירים אלו לא יעלו על המחירים המי

 לחוזה ההתקשרות. 

בתמורה להצבת המכונות האוטומטיות בחניונים, ישלם הזכיין לאחוזות החוף אחוז  .1.6

מהכנסותיו מהמכונות האוטומטיות שיוצבו ויופעלו על ידו, בשיעור אשר הוצע על ידו במכרז, 

 ובהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.

)שלושים  36-ו תבחר כהצעה הזוכה במכרז, תהיה לתקופת ההתקשרות עם הזכיין שהצעת .1.7

ושישה( חודשים, אשר יחלו במועד חתימת חוזה ההתקשרות עם הזכיין. אחוזות החוף תהיה 

)שתי( תקופות נוספות   2-רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ב

יום לפחות לפני  30מסר לזכיין )שנים עשר( חודשים כל אחת, וזאת בהודעה בכתב שתי 12בנות 

 תום תקופת החוזה ו/או איזו מתקופות ההארכה, לפי העניין. 

מובהר כי אין בהתקשרות עם הזכיין כדי להקנות לזכיין בלעדיות כלשהי בהצבת מכונות ממכר  .1.8

בחניונים ו/או כל זכות אחרת בחניונים שלא נקבעה במפורש בחוזה ההתקשרות. עוד מובהר כי 

אוטומטיות אחרים ו/או גופים אחרים רשאית להתקשר עם בעלי מכונות תהא  חוףאחוזות ה

להצבה ו/או תפעול של מכונות אוטומטיות, בין בחניונים בהם הוצבו מכונות לפי שיקול דעתה, 

 של הזכיין ובין בחניונים אחרים.

 רכישת חוברת המכרז .2

 בתוספת מע"מ  ()חמש מאות שקלים חדשים  ₪  500של  סך    מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורתאת   .2.1

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

דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקרה של ביטול המכרז על  רכישת מסמכי המכרז.

 .בתנאי מכרז זהבנסיבות המפורטות  החברהידי 
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 ,או אי זכיית מציע במכרזו/  מכל סיבה שהיא  ,המכרז  י  רוכשמי מגשת הצעה על ידי  אי המובהר כי,   .2.2

 המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז. ילא יזכו את רוכש

לצורך הגשת הצעה  המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהחוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .2.3

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

 אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

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

 בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז. חברהוכן יאשר ל

  ן במסמכי המכרזעיו .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:  

 מכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.הנוסח המחייב הוא זה המופיע במס

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

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

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

מטעמו מספר הנציג על ידי  ו. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא נמסרלחברה מסרו על ידםיש

 . ו/או כתובת דואר אלקטרוני נכונים פקסימיליה

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

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  .4.1

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

ם על ידי המוסמכים מיחתו  ם, כשהלהלן  8.3ף  הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעי

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודהמציע, כדין מטעם 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,   .4.2

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

בשעה  14.1.20יום לעד  וזאת ,7/2020 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד בכתב

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

michrazim@ahuzot.co.il  76106333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   תשובות תינתנה .4.3

טו במסגרת ואשר יפור מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספק

בהצעתו על תשובות הסתמך  . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי  חברה, יחייבו את התשובות החברה

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה אינה אחראית  שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

( למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי אחוזות החוף

 שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .4.4

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

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

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

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

 מפגש מציעים חובה .5

.  ZOOMוידאו בתוכנת    באמצעות ועידת  12:30בשעה:    7.1.21-ה  חמישיביום  יערך    מציעיםמפגש   5.1

 . ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז

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

. הרישום יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת 12:00בשעה  6.1.21

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

 הנם, במצטבר: במכרזסף להשתתפות התנאי  .6

 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל. .6.1

מכונות אוטומטיות  150 ותחזק בעצמו,, המציע הפעיל 2020-, ו2019, 2018בכל אחת מהשנים  .6.2

 לממכר מזון ומשקאות, לכל הפחות.

 אלפים שקלים חדשים( על פי הוראות המכרז. חמשת₪ ) 5,000סך להצעה צורפה ערבות מכרז ב .6.3

 ף במפגש המציעים.המציע השתת .6.4

 עוסק מורשה כדין. תעודתבעל המציע הינו  .6.5

 המציע רכש את חוברת המכרז. .6.6

ניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ובעל אישורים כדין על ניהול ספרים המציע הינו  .6.7

 . 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

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

למסמכי  'ב כנספחרואה החשבון של המציע, בנוסח המצורף  אישור – 6.2 להוכחת העמידה בתנאי סעיף

 המכרז.

 מחירי ההצעה  .7

במסגרת הצעתו במכרז, יידרש המשתתף להציע את שיעור התמורה אותו הוא מציע לשלם  .7.1

לאחוזות החוף, עבור קבלת הזכות להציב ולהפעיל את המכונות האוטומטיות בחניונים )להלן: 

 "(.שיעור התמורה"

כונות שיעור התמורה יהיה בסך בשקלים חדשים, השווה לאחוז מכלל הכנסות הזכיין מהמ .7.2

האוטומטיות שיוצבו על ידו בחניונים, בכפוף לאישורה של אחוזות החוף כאמור, בתוספת מע"מ 

 כדין, ובהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות עם הזכיין.

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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האוטומטיות, " משמעו הסכומים המדווחים מהמכונות  הכנסות הזכיין מהמכונות האוטומטיות"

 שהתבצעו באמצעותן, בניכוי:מוצרי מזון ומשקאות בגין מכירות 

דמי פיקדון בגין מכירת אריזות משקה החייבות בדמי פיקדון על פי כל דין ו/או במקרה  (א)

 בו על הזכיין לגבות דמי פיקדון;

 מס ערך מוסף מתוך הסכומים שנתקבלו כאמור; (ב)

 באמצעות כרטיסי אשראי.תשלומים נוספים הנגבים מהצרכנים הסופיים בגין תשלום  (ג)

תשומת לב משתתפי המכרז מופנית למחירי המוצרים המירביים אותם יהיו רשאים לגבות  .7.3

 לחוזה. ג'בנספח מהצרכנים, והמפורטים 

 המשתתף תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות    המשתתףמודגש בזאת במפורש, כי הצעת   .7.4

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

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

 מכרזל הצעההגשת  .8

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

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .8.2

כאשר כולם מלאים וחתומים , מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  .8.2.1

 כנדרש.

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 

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

  8.3סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף , 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 בהם לא יועד מקום לחתימה ייחתמו בראשי תיבות בלבד  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
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 במכרז הזוכהידי  החברה לקיום ביטוחים על רישותדל ופניתלב המציעים מ שומתת

יכולתם  תהמציעים לוודא מראש עם מבטחיהם א ל. עלחוזה' ד בנספחהמפורטות 

 להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל. נדרשיםלרכוש את הביטוחים ה

לעיל. לאחר הגשת   4.2, כאמור בסעיף  לכך  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת

 .ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

  מסמכים שיש לצרף להצעה .8.3

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

 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  6.2אישור 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. 

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

 .המכרז חוברת .8.3.8

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - חיועל נספ חוזהה .8.3.9

סיכום מפגש המציעים שהופץ על ידי החברה, וכל מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו  .8.3.10

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע. 4.3למציע על ידי החברה כאמור בסעיף 

 תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז על ידי המציע. .8.3.11
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החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  .8.4

הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי 

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

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

ו מי )א ( הוועדה1בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: )

ייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות רשאית, אך לא ח 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. )

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

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

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

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

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

 הגשת הצעותמועד ומקום  .9

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

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

ולמסור את המעטפה במסירה אישית או על ידי  ("הקובע המועד" להלן:) 11:30בשעה  21.1.21

  .בקומה רביעיתתל אביב,  6החברה, ברח' גרשון שץ )גגה( משרדי תיבת המכרזים שבכח, ב-בא

 .אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה תונחהמעטפה  9.2

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

 תישקלנה. 

, 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 

החברה רשאית לשנות   מקרה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהא  .הקובעכמועד    ועניין

 .להלן 11.4על פי סעיף כנדרש  ערבות המכרזאת מועד תוקף 

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

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

 תוקפה של הצעה .10

 4עד לתום כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה, 

 ל פיחודשים קלאנדריים נוספים ע 4-ההצעה ניתן יהיה להארכה ב תוקף .חודשים קלאנדריים מהמועד הקובע

  .דרישת החברה
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 המכרזערבות  .11

בנוסח  ,אוטונומית ובלתי מותנית ערבותעתו כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצ 11.1

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

 המקורי.הערבות 

  שקלים חדשים(. חמשת אלפים₪ ) 5,000 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  11.2

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

 ההצעה.

 .21.4.2021יום 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  .  כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה  של ערבות המכרז

 . כאמור בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

את  פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי 11.6

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

, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז החברהזכות מזכויותיה של  באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, ב

  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.
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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

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 

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

, 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 

מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבודות כאמור, לרבות בקשר 

 .העבודותלמסירתן של 

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

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

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

 . אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות ולה או חלקה,, כהעובדה שההצעה 12.3.6

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

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

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

 המכרז.מסמכי 

 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 
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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  וואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה כהגדרתהגבוהים ביותר, זהים, 

ובלבד  האמורה הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1987-ם(, תשמ"חתקנות העיריות )מכרזיל

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

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת,  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 הסר ספק מובהר כי אין בבחירת הכשיר השני כדי לחייב את למען  13.5

התקשרות עם הזוכה במכרז כאמור, ובמקרה זה החברה תהיה רשאית תסתיים המצב בו השני ב

 לפרסם מכרז חדש או לנקוט בכל פעולה אחרת המותרת על פי דין.

 ה; התחייבויות הזוכה יתוצאות הזכי .14

ה תצרף החברה ילהודעת הזכי .(ה"י"הודעת הזכי –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  14.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה 

 –לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )לעיל ולהלן הזוכה  ( ימי עסקים ימציא5תוך חמישה ) 14.2

 :"(התחייבויות המקדמיותה"

 .הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיהשל  שלושת עותקים חתומים 14.2.1

 חוזה. ב כנדרשאישור על קיום ביטוחים,  14.2.2

 בנקאית, כנדרש בחוזה.ערבות  14.2.3

, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן 14.3

 חוזה. החוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידה של העל 

, יהווה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  14.4

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

אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה יה ואת זכייתו של הזוכה.  יאת הודעת הזכ

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

מכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה מצוי החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה ב 14.5

 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  14.6

 ל החברה כל חובה לתשלום כאמור. של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול ע
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על כל בזאת, והוא מוותר ספק את השירותים על פי הוראות מסמכי המכרז, הזוכה יהא חייב ל 14.7

, שירותים, לרבות טענות לעניין היקף הו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

 .על פי מסמכי המכרז, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה ןהרווח הצפוי לו מביצוע

 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

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

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

 לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו נפסלו. העומדת בתנאי המכרז, 

 החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. 15.1.2

ו/או השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת החברה, חל שינוי נסיבות מהותי  15.1.3

 את ביטול הליך המכרז.

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

 המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

 15.1.2מהטעמים הקבועים בסעיפים  בוטל המכרז כאמור על ידי החברה,  מובהר, כי במקרה שבו   15.2

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

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

 ם כאמור.לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלולרבות 

 עיון במסמכים .16

החברה מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי  16.1

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

 30וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה ועד ההודעה על תוצאות המכרז)שלושים( יום ממ

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

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את  16.2

ל את עמדתו אם וכאשר . החברה תשקובמפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף  16.3

 יםכלליתנאים  .17

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

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

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

 .נושאי המכרזהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל  17.3
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החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים  17.4

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

 את המציעים והצעתם.

, הבלעדי הדעת את הזכות, לפי שיקול הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי 17.5

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,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת לצורך 

ו/או עם מי  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים 17.6

 ככל שיידרש.מטעמה 

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

 .  םשנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעיובהתאם לפרטים לכתובות 
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 לתנאי המכרז 1נספח א'- 7/2020מס'  מכרז
 כללי .1

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

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

 הצהרות והתחייבויות המציע .3

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

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

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

 כל תביעה ו/או דרישה, כאמור.

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

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

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

משתתפים במכרז; כי הצעתי זו עונה ההנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מ .3.3

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

 התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או  .3.4

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

ך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז מוגשת א .3.5

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים  .3.6

לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לספק את המוצרים 

 כרז.לפי הוראות מסמכי המ

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  .3.7

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה תנאי המכרז, וכן בהשיקולים המפורטים 

 .הצעה זול פיםהמצור יםבתצהיר

, בתנאי המכרז ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים .3.8

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

 שיעור התמורה המוצע .2

שיעור לאחר שעיינתי במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, 

_ ___התמורה המוצע על ידי עבור השירותים נשוא המכרז, הינו %___

__________________________אחוזים( מהכנסות הזכיין )במילים: 

 מהמכונות האוטומטיות, כהגדרתן בחוזה ההתקשרות.

 .  ההתקשרות עם הזכייןבאופן ובתנאים המפורטים בחוזה  התמורה תשולם לאחוזות החוףידוע לי, כי 
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על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .3.9

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

ו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזר .3.10

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

  לתנאי המכרז. 15.2כמפורט בסעיף 

 המכרז  ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי .3.11

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

 ולת הגשת הצעה למכרז. למטרה אחרת, ז

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .3.12

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

לל, ולמשתתפים הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכ .3.13

 אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  התמורה בגין המוצרים תשולם ידוע לי, כי  .3.14

ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף  .3.15

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

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

זה לעיל, תשקול  3המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .3.16

 החברה את הצעתי. 

  יםתצהיר .4

-1א'  יםכנספח, בנוסח המצורף  ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .4.1

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

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

 הודעה על קבלת ההצעה .5

( ימי עסקים את 5להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .5.1

 תנאי המכרז. ב המסמכים המפורטים

ות עד למועד הקובע, יהווה ימקדמידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות ה .5.2

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

יה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר יהזכ

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

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

 



- 16 – 

 

 עיון במסמכים .6

במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי, כי החברה ה .6.1

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

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

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

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

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

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

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

 , יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.תנאי המכרזהעיון במסמכים כאמור בבנוסף, ידוע לי כי   .6.2

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .7

 .ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה המכרזהנדרשים על פי תנאי מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

  פרטי מגיש ההצעה .8

 ________________________   המציע:שם  .8.1

 ________________________  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: .8.2

 ________________________  משרד רשום: כתובת .8.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .8.4

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .8.4.1

 ________________________  טלפון: מס'  .8.4.2

 ________________________ דואר אלקטרוני: .8.4.3

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

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 
 
 
 

 אישור
 

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

__________ נושא/ת ת.ז. על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת _"(  המציע"  -
לכל  המציעועל פי כל דין לחייב בחתימתם את  המציע______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של 

 דבר ועניין.

__________________ 
 , עו"ד          
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 להצהרת המציע  2'נספח א -  2020/7מכרז 
 

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

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

   -בסעיפים הבאים  ק את המיותר ומחיש ל

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

 -ו "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  7/2020 להשתתף במכרז מס'

 .("המכרז"

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

 או עווןלא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

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

_____________________________________________.____________________ 

 :הנני מאשר .3

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

 )או לחלופין(

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

_________________________________.________________________________ 

 : 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-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לכי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות  .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
ם שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, צוי

 , 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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 להצהרת המציע  2'נספח א -  2020/7מכרז 
 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

העובדים שיועסקו על ידי את הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי 
 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

 עבודת הנוער תשי"גחוק  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
 הזדמנויות בעבודה תשמ"חחוק שיוויון  1988
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 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
 עבודה( תשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי  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 חתימה וחותמת המציע
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 להצהרת המציע  3'נספח א -  2020/7מכרז 
 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 מס' המציעעה שמגיש _____________________ )"הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצ .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  7/2020

 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

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

 ו.אותה למסור הצהרה ז

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

________________________ 

 חתימת המצהיר                         

 אישור

 

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

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

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

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 חתימת עוה"ד                   
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 להצהרת המציע  4'נספח א -  2020/7מכרז 
 וחברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ   ילעובד משפחתיתקרבה העדר 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 חוזים בהונו אוא

 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, תפחתישיש או אין לך קרבה מ אם להלןלהודיע בהצהרה בקש לכך הנך מת םהתאב
 .אחד מעובדי חברת אחוזות החוף בע"מ, או עם חבר דירקטוריון אחוזות החוף בע"מעם 

 

 הצהרה       

 
אשר  6/2020במכרז 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,7/2020אשר 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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 להצהרת המציע  5'נספח א -  2020/7מכרז 
 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  7/2020פומבי 
 .המציעתצהיר זה בשם 

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

 בחלופה הרלוונטית[  אחד מאלה: ]יש לסמן  
 

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

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

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

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

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -ובמידת הצורך 
 

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

לחוק שוויון  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  2ף למציע שסימן את חלופה ב' בסעי .3

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

 
 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 
 
 

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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 להצהרת המציע  6'נספח א -  2020/7מכרז 
 

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים 

 

 

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

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

 

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

 .אספקת מוצרי נייר ומדבקות לחברת אחוזות החוףבקשר עם    ("אחוזות החוף"  )להלן:  אחוזות החוף בע"מ

 

המשפטי או  ו, במצבהמציעהנני מתחייב להודיע לאחוזות החוף בכתב ובאופן מיידי על כל שינוי בפעילות  .2

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

 

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

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

 או שינוי בתנאי ההתקשרות. המציעהחוף לבין 

 

 

                                       ______________            ________________ 

 חתימה וחותמת                          המציעשם                                                  

 

 

 

 אישור

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

ולאחר   המציעלהתחייב בשם  ________________ נושא/ת  ת.ז. _____________ שהינו הרשאי והמוסמך  

 שהבין את תוכן ומשמעות ההצהרה לעיל, חתם עליה בפני.

 

 

                                                                                                             _______________ 

 עורך דין                                                                                                                                      
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 7/2020מכרז 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

 

, המציע הפעיל ותחזק בעצמו לכל 2020-, ו2019, 2018הריני לאשר בזאת, כי בכל אחת מהשנים,  .2

 מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות. 150הפחות 

 
 

 

______________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת                  תאריך                   
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 7/2020מכרז מס' 
 מכרז הנוסח ערבות  -' גנספח 

 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 
 6רח' גרשון 

 תל אביב
 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

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

(,  "ערבותסכום ה"( )להלן: שקלים חדשים )חמשת אלפים₪  5,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

זון להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מ  7/2020  עם מכרז מס'בקשר  המבקש  שתדרשו מאת  

  בחניוני אחוזות החוף. ומשקה

 

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  מיליהיאין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסדרישה בכתב כאמור בערבות זו,  .3

 .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו

 

 .ועד בכלל 21.4.2021ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .4

 

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

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 7/2020מכרז מס' 
 אישור עו"ד  -נספח ד' 

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 

 7/2020מכרז מס'  -אישור בעלי מניות/שותפים במציע ומורשי חתימה  הנדון: 

 

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

 בזאת:

 

 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 וענייןהמציע 

 

 

 

 

 חתימה  תאריך
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 7/2020מכרז מס' 
 עסק בשליטת אישה  עלאישור עורך דין  -נספח ה' 

 ותצהיר נושאת השליטה  

 

 

שפורסם   2/2020___________________, אשר הגיש הצעה למכרז  אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי  

 . 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה  22ף  בסעי  בשליטת אישה כהגדרתועסק  הינו  על ידי אחוזות החוף,  

 

 ________________. מספר זהות'______________ הינה גבבמציע המחזיקה בשליטה 

 

  

__________________     __________________    ______________      _____________ 

 כתובת                       טלפון               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 אגידהת

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה    שם מלא              
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 אחוזות החוף בע"מ

 0202/7 מס' מכרז

 

להצבה והפעלה של מכונות 
אוטומטיות לממכר מוצרי מזון 

 ומשקה 

  בחניוני אחוזות החוף

 

 נוסח חוזה ההתקשרות –' בחלק 

 

 
 
 
 
 



- 29 – 

 

 7/20ח ו ז ה מס' 
 

 ________________שנערך ונחתם בתל אביב  ביום 

 

 510266208, ח.פ. חברת אחוזות החוף בע"מ בין:

 אביב-, תל6מרח' גרשון 

 "(החברה" או "אחוזות החוף)להלן: "

 -מצד אחד  -

 

 ____________ח.פ.  ________________ לבין:   

 _______________מרח' 

 "(הזכיין)להלן: "

 –מצד שני  -

 

ואחוזות החוף הינה חברה עירונית, האחראית בין השאר, על הפעלת חניונים והסדרת נושאי  הואיל:

 "(; העירייהיפו )להלן: " –אביב -חניה בתחומה המוניציפלי של עיריית תל

והצעת הזכיין נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי אותו פרסמה אחוזות החוף, שמספרו  :והואיל

בה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון "(, להצהמכרז)להלן: " 7/2020

 "(;המכונות האוטומטיותומשקה בחניוני אחוזות החוף )להלן: "

ואחוזות החוף מסכימה כי הזכיין יציב ויפעיל את המכונות האוטומטיות בתוך מתחמי  :והואיל

 החניונים המופעלים על ידה, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה;

נים להסדיר את מערך זכויותיהם וחובותיהם, והכל כמפורט בחוזה זה יוהצדדים מעוני :והואיל

 להלן;

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כדלקמן:

 

 מבוא, פרשנות ונספחים .1

 המבוא לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובחזרת תנאיו. 1.1

 רשנית כלשהי.כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות פ 1.2

 נספחי החוזה המצורפים לו, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: 1.3

 רשימת חניוני אחוזות החוף בהם ניתן להציב ולהפעיל מכונות אוטומטיות; –נספח א' 

 מסמכי המכרז והצעת הזכיין במכרז; –נספח ב' 

 ;רשימת מחירים מירביים למכירת מוצרי מזון ומשקאות  –נספח ג' 

 הוראות ביטוחיות; –נספח ד' 

 אישור קיום ביטוחי הזכיין; – 1נספח ד'

 נוסח ערבות בנקאית לחוזה. –' הנספח 
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 מהות החוזה .2

הזכיין יציב ויפעיל את המכונות האוטומטיות בחניוני אחוזות החוף על פי בחירתו ושיקול  2.1

, במקביל חניונים 10-, בכפוף לאחר שבכל עת יוצבו המכונות האוטומטיות של הזכיין בדעתו

 .לכל הפחות

החניונים בהם יוצבו המכונות האוטומטיות, מספר המכונות בכל חניון, ומיקום המכונות  2.2

בחניון, יהיו כפופים לקבלת אישורה של אחוזות החוף, מראש ובכתב, לכל מכונה ומכונה, וכן 

 בכפוף להוראות כל דין וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות.

רשימת חניוני אחוזות החוף, בהם ניתן יהיה להציב ולהפעיל מכונות אוטומטיות, מצורפת  2.3

לחוזה זה. מובהר כי החניונים המופיעים בנספח א' מהווים רשימה חלקית בלבד  כנספח א'

של חניוני אחוזות החוף בהם יהיה רשאי הזכיין להציב ולהפעיל את המכונות האוטומטיות, 

זה, וכי הזכיין יהיה רשאי לבקש הצבה והפעלת מכונות גם בחניונים בכפוף לאמור בסעיף 

 נוספים של אחוזות החוף, כפי שיתעדכנו באתר האינטרנט של אחוזות החוף מעת לעת.

בתמורה להצבת המכונות והפעלתן, ישלם הזכיין לאחוזות החוף את התמורה שצוינה על ידו  2.4

 בהתאם להוראות חוזה זה. לחוזה, בנספח ב'במסגרת הצעתו במכרז, כמפורט 

 אחוזות החוף תהא רשאית אך לא חייבת: 2.5

לאשר לזכיין שינוי מיקום של מכונה אוטומטית בחניון כלשהו למיקום אחר באותו  2.5.1

 החניון;

להורות לזכיין לשנות מיקומה של מכונה אוטומטית, הן באותו החניון והן לחניון  2.5.2

 אחר, לתקופה קצרה או באופן תמידי;

 תו של הזכיין להציב מכונות אוטומטיות נוספות על פי חוזה זה.להיעתר לבקש 2.5.3

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החוף, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ועל 

פי צרכיה התפעוליים ו/או נימוקים הקשורים עם ו/או הוראות ו/או הנחיות עיריית תל 

 אביב.

ו דרישות בקשר להחלטות אחוזות החוף כאמור לזכיין לא תהיינה תביעות ו/או טענות ו/א

בסעיף זה, לרבות במקרה בו לא ינתנו אישורי הרשויות המוסמכות להצבת המכונות 

 האוטומטיות ו/או להפעלתן.

רשאית להתקשר עם בעלי תהא  אחוזות החוף, וזכייןזה כדי להקנות בלעדיות ל חוזהאין ב 2.6

להצבה ו/או תפעול של פי שיקול דעתה, לאוטומטיות אחרים ו/או גופים אחרים מכונות 

 מכונות אוטומטיות, בין בחניונים בהם הוצבו מכונות של הזכיין ובין בחניונים אחרים.

 תקופת החוזה .3

)שלושים ושישה( חודשים, אשר יחלו במועד חתימת חוזה זה  36-תקופת חוזה זה הנה ל 3.1

 "(.תקופת החוזה)להלן: "
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 12בשתי תקופות נוספות בנות עד  תקופת החוזה אתלהאריך  תהיה רשאיתאחוזות החוף  3.2

"(, וזאת בהודעה בכתב שתימסר תקופת האופציה)שנים עשר( חודשים כל אחת )להלן: "

 יום לפחות לפני תום תקופת החוזה ו/או תקופת האופציה, לפי העניין.  30לזכיין 

 בתקופת האופציה יחולו הוראות חוזה זה, בשינויים המחוייבים. 3.3

 המכונות האוטומטיות והבעלות בהן .4

 הבעלות במכונות האוטומטיות תהיה, בכל עת, של הזכיין. 4.1

בכל מכונה אוטומטית יהיה צג דיגיטלי בו יוצג לרוכש המוצרים סכום הכסף שהוכנס מכונה.  4.2

מנגנון המכונה יקלוט את כל סוגי המטבעות והשטרות שהם הילך חוקי בישראל, ויחזיר 

 המוצרים עודף בסכום המדויק.לרוכש 

על המכונות האוטומטיות יודבקו הוראות ברורות לשימוש ותפעול המכונות האוטומטיות,  4.3

 כתובתו של היצרן ונותן השירותים, וכן הנחיה מפורשת כי במקרה של תקלה יש לפנות לזכיין.

 להפעלת המכונות האוטומטיות דרוש מקור זרם חשמל רגיל. ההתחברות לרשת חברת 4.4

החשמל לישראל תיעשה על ידי הזכיין, באחריותו ועל חשבונו. החברה אינה מתחייבת לספק 

 לזכיין מקור זרם חשמל.

 הצבת מכונות ותחזוקתן .5

 2המכונות האוטומטיות תוצבנה בחניונים שיאושרו על ידי אחוזות החוף, כאמור בסעיף  5.1

 לעיל, על חשבונו ואחריותו של הזכיין.

 לא תוצבנה מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או אלכוהול. 5.2

 הזכיין מתחייב כי מוצרי המזון והמשקה שיימכרו על ידו במכונות האוטומטיות יהיו כשרים. 5.3

תעשה רק בידי הזכיין. על אף האמור לעיל, אחוזות הזזת המכונות האוטומטיות והצבתן  5.4

החוף תהא רשאית להזיז ו/או לפנות בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה במקרה בו לא פונתה 

ימים מיום שהיה עליו לעשות  7ו/או הוזזה מכונה אוטומטית ממקומה על ידי הזכיין בתוך 

וטומטית עקב הזזתה ו/או כן. אחוזות החוף לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למכונה א

 פינויה על ידה ו/או על ידי מי מטעמה במקרה כאמור. 

הזכיין מתחייב כי חיבור המכונה האוטומטית לרשת החשמל יבוצע על חשבון הזכיין  5.5

באמצעות חשמלאי מוסמך של הזכיין, כאשר לכל מכונה אוטומטית יחובר מפסק פחת 

 יאושר על ידי אחוזות החוף. למניעת התחשמלות. חיבור כל מכונה אוטומטית

הזכיין מתחייב לבצע פעולת ההצבה וההתקנה תוך שמירה על כללי הבטיחות והימנעות  5.6

מגרימת נזקים כלשהם לגוף או לרכוש ובאופן שלא תיפגע הפעילות השוטפת של החניון. מבלי 

לן לפגוע באמור, ובפרט באחריותו של הקבלן לפעול בהתאם לכללי הבטיחות, פעולות הקב

כפי שיהיה בחניונים יבוצעו בהתאם לנוהל בטיחות בעבודת קבלנים המקובל באחוזות החוף,  

בתוקף בעת ביצוע פעולות הקבלן. הקבלן מתחייב לפנות לאחוזות החוף ולקבל עותק מנוהל 

 .טרם ביצוע עבודות על ידוהבטיחות בעבודות קבלנים 
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יר, ולדאוג לתקינותן, לשלמותן, לנקיון הזכיין מתחייב לטפל במכונות האוטומטיות באופן סד 5.7

השטח הסמוך לכל מכונה אוטומטית. לצורך כך, יציב הזכיין פח אשפה דקורטיבי, שעיצובו 

 והצבתו יאושרו מראש על ידי אחוזות החוף. פינוי האשפה מן הפח ייעשה אחת ליום לפחות.

מוסמך ו/או מהנדס חודשים תיערך ביקורת חשמל של חשמלאי  6-הזכיין מתחייב כי אחת ל 5.8

חשמל מוסמך, ותיקוני ליקויים, אם יהיו, ויוציא אישור על תקינות הפעלה וכי היא בטוחה. 

 ימים. 7העתק הדוח ישלח לאחוזות החוף בתוך 

לא נערכה הביקורת כאמור על ידי הזכיין, רשאית אחוזות החוף לעשות זאת בעצמה, על  5.9

 חשבונו של הזכיין.

 לא חייבת לערוך בדיקות, ביקורת ובטיחות מטעמה.אחוזות החוף רשאית, אך  5.10

ליקויים שהתגלו בדוחות ביקורת ובטיחות אלה יתוקנו על ידי הזכיין. לא תיקן הזכיין את  5.11

שעות, רשאית אחוזות החוף לסלק את המכונה האוטומטית בה התגלו  48הטעון תיקון, תוך 

 וזה.ליקויי בטיחות וזאת בנוסף לכל סעד אחר על פי דין או הח

עשתה כן אחוזות החוף, ימשיך הזכיין לשלם את התשלום בגין הצבת המכונה האוטומטית  5.12

 עד לתום תקופת החוזה או האופציה, לפי העניין.

 שעות ממועד שנודע לו על קיומה.  48הזכיין מתחייב לתקן כל תקלה במכונה אוטומטית, תוך   5.13

החוף לזכיין על כל תקלה במכונה, מבלי שיהא בכך להטיל עליה חובה כלשהי, תודיע אחוזות   5.14

 מיד עם קבלת הודעה על כך מאת מפעיל החניון ו/או מאת כל גורם אחר.

 תמורה ותשלומים נוספים .6

תמורת הרשות להציב מכונות אוטומטיות בחניונים על פי חוזה זה, ישלם הזכיין לאחוזות  6.1

ומטיות, כפי החוף סך בשקלים חדשים השווה לאחוז מהכנסות הזכיין מהמכונות האוט

 "(.התמורהשהוצע על ידו במכרז, בתוספת מע"מ כדין )להלן: "

" משמעו הסכומים המדווחים הכנסות הזכיין מהמכונות האוטומטיותבסעיף זה, "

 מהמכונות המוצבות בחניונים בגין מכירות שהתבצעו באמצעותן, בניכוי:

פיקדון על פי כל דין ו/או במקרה דמי פיקדון בגין מכירת אריזות משקה החייבות בדמי   (א)

 בו על הזכיין לגבות דמי פיקדון;

 מס ערך מוסף מתוך הסכומים שנתקבלו כאמור; (ב)

 תשלומים נוספים הנגבים מהצרכנים הסופיים בגין תשלום באמצעות כרטיסי אשראי. (ג)

הזכיין יעביר לחברה, מדי רבעון, דו"ח חתום ומאושר על ידי רואה החשבון של הזכיין,  6.2

לה זכאית החברה  התמורהט את הכנסות הזכיין מהמכונות האוטומטיות, ואת שיעור המפר

אחוזות החוף תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לבדוק   ."(דו"ח הזכיין)להלן: "  בגינן

 את דו"ח הזכיין, ולשם כך ימסור לה הזכיין כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידה.

חת לרבעון )שלושה חודשים(, בהתאם לאמור בדו"ח התמורה תשולם לאחוזות החוף א 6.3

 הזכיין. התמורה תשולם באמצעות הוראת קבע לחשבון הבנק עליו תורה אחוזות החוף.
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בנוסף, ישא הזכיין בכל תשלום בגין אגרה ו/או היטל ו/או ארנונה ו/או מיסים שיחולו בגין  6.4

אות השימוש החשמל והמים, הצבת והפעלת המכונות האוטומטיות. כמו כן, ישא הזכיין בהוצ

 בהתאם להנחיית אחוזות החוף.

ימים, יגרור  7איחור בתשלום התמורה ו/או התשלומים האחרים האמורים לעיל, העולה על  6.5

לכל חודש, מהמועד שנועד לתשלום ועד התשלום  1%תוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 

 וזות החוף.בפועל וזאת בנוסף לכל סעד שהדין או החוזה מעניקים לאח

 אחריות .7

הזכיין אחראי לשלמות המכונות האוטומטיות ותקינותן ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל  7.1

אביב בגין כל נזק שיגרם למכונות -טענה ו/או תביעה כנגד אחוזות החוף ו/או עיריית תל

האוטומטיות, ובין היתר, מתחייב הזכיין כי לא תועלה על ידו כל טענה בדבר חובת שמירה 

אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב   יחולו על  לאלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב וכי  כ

 .1968 -כל חובות ע"פ חוק השומרים, התשכ"ח 

הזכיין ישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן העלולים להיגרם לגוף ו/או לרכוש ו/או  7.2

אביב ו/או צד שלישי כלשהו, אשר יגרמו -לציוד ו/או לנכסים של אחוזות החוף ו/או עיריית תל

בקשר עם הצבת המכונות האוטומטיות ו/או תפעולן בחניונים, ומילוי התחייבויות הזכיין על 

פי חוזה זה, על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו וישלם כל דמי נזק אשר יגיעו בקשר לנזקים 

 האמורים לעיל.

ו שלוחיהם ו/או מי מטעמם לא יישאו אביב ו/א-מוסכם כי אחוזות החוף ו/או עיריית תל 7.3

 באחריות לכל נזק כאמור לעיל.

הזכיין מתחייב לפצות ו/או לשפות את אחוזות החוף מייד עם דרישה, בגין כל נזק שתידרש  7.4

לשאת בו, בגין כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או 

מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שנגרמו לכל  נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי

 אדם, לגוף או לרכוש, ובגין כל סכום שתשלם ו/או תחויב בתשלומו.

ימים ממועד קבלת הודעת אחוזות החוף כי נדרשה לשלם ו/או כי  7התשלום יבוצע תוך  7.5

ביעה שילמה את הכסף, ובלבד שאחוזות החוף הודיעה לזכיין מייד עם קבלתה דרישה ו/או הת

 על דבר קבלתה.

לרבות סכום ששולם על פי מו"מ מחוץ לכותלי בית  –"סכום שתשלם או תחויב תשלומו"  7.6

המשפט, תביעה, פשרה, פסק דין, פסק בורר, ולרבות הוצאות משפט, שכר עדים ושכר טרחת 

 עו"ד.

הזכיין רשאי לקבל על עצמו, תוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה, את ניהול ההגנה או  7.7

 כאילו הסכים לכל פעולה שתינקט על ידי אחוזות החוף. –מו"מ. לא עשה כן ה

 ביטוח .8

זה, מתחייב   חוזהעל פי כל דין ו/או על פי    זכייןמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של ה 8.1

לערוך ולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח  זכייןה

 חוזה, המצורפים ל1'דכנספח המסומן  זכייןוכן באישור קיום ביטוחי ה 'דכנספח המסומן 

 זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 העדר זכויות במקרקעין .9

ך התקנה, הצבה, תפעול מוסכם כי אין במתן ההרשאה לזכיין להיכנס לתחום החניון, לצור 9.1

ואחזקה של המכונות האוטומטיות, משום מתן רשות שימוש או חזקה במקרקעין מעבר 

 לקיום מטרת החוזה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השקעותיו של הזכיין במכונות האוטומטיות ו/או בהתקנתן לא  9.2

את יחשבו, בכל מקרה, כתשלום דמי מפתח מלאים או חלקיים בגין ההרשאה להציב 

 המכונות האוטומטיות והזכיין לא יחשב כדייר מוגן אלא כבעל זכות הרשאה בלבד.

 מעביד –העדר יחסי עובד  .10

בכל הקשור למערכת היחסים בין אחוזות החוף והזכיין, יחשב הזכיין כקבלן עצמאי והזכיין  10.1

 החוף.מעביד  בינו ו/או מי מעובדיו ו/או משמשיו לבין אחוזות  –מצהיר כי אין קשרי עובד 

הזכיין ישפה את אחוזות החוף באם יחוייב בתשלום למי מעובדי הזכיין ו/או משמשיו על  10.2

 סמך טענה כאילו נתקיימו ביניהם יחסי עובד מעביד כאמור לעיל.

 עכבון וקיזוז .11

לאחוזות החוף תהא זכות קיזוז כלפי הזכיין, בגין כל סכום שיגיע לזכיין מאחוזות החוף,  11.1

 זה ו/או על פי כל חוזה אחר בין הצדדים ו/או על פי כל דין. אם יגיע, על פי חוזה 

לזכיין לא תהיה כל זכות לעכבון ו/או קיזוז מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא כלפי  11.2

 אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב.

 איסור הסבת זכויות .12

חלקו, או כל הזכיין לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או  12.1

טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו, על פי 

 חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל הסכמת אחוזות החוף מראש ובכתב.

מהשליטה בתאגיד, בחלקים או בבת אחת, תיחשב העברה הנוגדת האמור  25%העברת  12.2

 לעיל. 12.1בס"ק 

 פרסום  .13

יהיה רשאי לפרסם על צדי המכונות האוטומטיות בלבד רק פרסום המתייחס אליו  הזכיין 13.1

 ולמוצרים הנמכרים במכונה האוטומטית. כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הזכיין.

הזכיין ישא בכל התשלום החל, על פי דין, על הצבת הפרסום האמור לעיל, לרבות אגרת  13.2

 עור שתידרש.שילוט, אם תידרש על ידי העירייה ובשי

מובהר בזאת, כי הזכות להצבת המכונות האוטומטיות אינה מקנה זכויות פרסום למעט  13.3

 ( לעיל.1)13האמור בסעיף 

זכויות הפרסום והצבת מודעות ושלטי פרסום, כולן וללא יוצא מן הכלל, שייכות לאחוזות  13.4

 החוף, לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור, פרסום על המכונות האוטומטיות.

אחוזות החוף רשאית להסיר כל פרסום שהוצב על המכונות האוטומטיות או בסמוך להן  13.5

 ללא קבלת אישורה, מראש ובכתב והזכיין מיפה את כוחה לעשות כן.
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אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של אחוזות החוף לקבלת תשלום בגין כל פרסום שנעשה  13.6

 בניגוד לחוזה או המהווה הפרת החוזה.

 פינוי .14

במועד סיום חוזה זה ו/או עם סיום חוזה זה מכל סיבה שהיא ו/או עם קבלת החלטה על ידי אחוזות 

החוף לפנות מכונה אוטומטית מחניון מסוים, יפנה הזכיין את המכונות האוטומטיות מהחניונים 

ת ימים מהמועד שנקבע לסיום החוזה ו/או לסילוק המכונה האוטומטית, ישיב א 5-לא יאוחר מ

המקום בו הוצבה המכונה האוטומטית לקדמותו, וידאג לניתוק החשמל בתיאום עם אחוזות החוף 

 וחברת החשמל לישראל.

 הפרת החוזה .15

הנם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל  14, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2מוסכם כי סעיפים  15.1

 אחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של חוזה זה.

ודית, תהא אחוזות החוף זכאית, מבלי לפגוע מכל סעד או זכות הופר החוזה הפרה יס 15.2

 המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל החוזה ולסלק את המכונות האוטומטיות.

 הפרה יסודית של החוזה תיחשב גם, קרות אחד המקרים הבאים: 15.3

זכיין הוגשה נגד הזכיין בקשה לפש"ר או לפירוק, או לכינוס נכסים או הגיש ה 15.3.1

 ימים. 7בקשה להקפאת הליכים ואלה לא הוסרו בתוך 

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי הזכיין הסתלק מביצוע החוזה כולו או חלקו. 15.3.2

הוצגו הוכחות לאחוזות החוף, להנחת דעתה, כי הזכיין או מי מטעמו נתן או הציע שוחד,  15.3.3

 דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו.

ו בשימוש אחוזות החוף בזכויותיה כביטול החוזה על ידה, אלא אם הודיעה על כך לא ירא 15.3.4

 במפורש ובכתב לזכיין.

ימים מיום ההפרה  14הופר החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית חייב הזכיין לתקנה תוך  15.3.5

 ואם לא עשה כן, תיחשב ההפרה להפרה יסודית.

 ערבות .16

₪  20,000במעמד חתימת חוזה זה יפקיד הזכיין בידי אחוזות החוף ערבות בנקאית בסך של  16.1

לחוזה זה, שתהא בתוקף מיום חתימת  כנספח "ה")עשרים אלף שקלים חדשים(, בנוסח המצורף 

 יום לאחר תום תקופת החוזה.  90החוזה ועד 

 ום לפני מועד פקיעתה.י 30הזכיין מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, לפחות  16.2

יום לאחר  90מומשה האופציה ותקופת החוזה הוארכה, תוארך הערבות הבנקאית לתקופה של  16.3

 תום תקופת האופציה.
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שאחוזות תהיה רשאית לגבות מהערבות כל סכום כפיצוי ו/או לשם החזרת הוצאה,    אחוזות החוף 16.4

הוראות או תנאי החוזה, מבלי מ כלשהונשאה בה בגין או בקשר לאי קיום הוראה או תנאי  החוף

משפטית או הוכחת תביעתה כלפי הבנק הערב, ומבלי לגרוע מזכותה   זקק לפסק דין, אסמכתאילה

להפעיל סעד או תרופה אחרים, המוקנים לה על פי החוזה או על פי הדין. גבתה  אחוזות החוףשל 

ימים מיום קבלת הודעה על ( 7תוך שבעה )ב זכיין,מהערבות, חייב ה כלשהוסכום  אחוזות החוף

 הגביה, להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי )בטרם הגביה( בתוספת הפרשי הצמדה כאמור.

 כתובות .17

 כתובות הצדדים הינו כמפורט במבוא לחוזה זה. 17.1

שעות  72כל הודעה שתישלח על יד צד למשנהו בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  17.2

מעת שנשלחה  –ה ביד ו/או נשלחה בפקסימיליה או באמצעות שליח מעת שנשלחה, ואם נמסר

 באמצעות הפקסימיליה או נמסרה על ידי השליח.

 סמכות שיפוט .18

סמכות השיפוט, לגבי כל ענין הקשור להסכם זה ובכל מחלוקות שתתעורר בין הצדדים לחוזה, תהיה 

 אביב בלבד.-מסורה, באופן בלעדי, לבתי המשפט המוסמכים בתל

 

 איה באו הצדדים על החתוםולר

 

 

 

             

 אחוזות החוף בע"מ                ה ז כ י י ן        

  

 

 אישור

 
של   וכבא כוח      מרח'      אני הח"מ, עו"ד 

 חוזה זהנתקבלה כדין, כי החתומים על  חוזה זהלחתום על ת הזכיין מצהיר/ה בזאת כי החלטהזכיין 

 על פי כל דין. תוכאמור מחייבת אוהזכיין וכי חתימת בשם הזכיין  ומוסמך)ים( לחתום עלי

 

 

             
 עו"ד                           תאריך             
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 נספח "א" - 7/20חוזה מס' 

 רשימת חניוני אחוזות החוף בהם ניתן להציב ולהפעיל מכונות אוטומטיות 

 כתובת  מספר מקומות  שם חניון  מספר

 62זבוטינסקי  100 אסותא  1

   1על פרשת דרכים  680 ארלוזורוב  2

 17ארלוזורוב  162 17ארלוזורוב  3

 5אשתורי הפרחי  213 בזל  4

   13נחום גולדמן  260 בית האצ"ל   5

   12-14יהודה הלוי  654 בית הדר הגדול  א  6

   7אוסישקין  63 בני דן   7

   151יגאל אלון  235 ברוריה   8

   7ברקוביץ  937 גולדה  9

 ב 2גולדמן  82 גולדמן  10

   5לוי יוסף גונדר  73 גן הכובשים מזרח  11

   3לוי יוסף גונדר  56 גן הכובשים מערב   12

   4דובנוב  110 דובנוב  13

   2הארד  94 הארד  14

   1בן ישי  165 הברושים    15

 2אייזיק רמבה  172 החורשה  16

   20לבונטין  60 החשמל  17

   15הלוחמים  260 הלוחמים  18

   32המרד  51 המרד 19

   94רוקח  1878 גני יהושוע   20

   2הצפירה  66 1הצפירה  21

   4הצפירה  113   2הצפירה  22

   65המרד פינת קויפמן יחזקאל  620 התחנה  23

   36המרד  31 התקומה   24

   1הוברמן  997 התרבות  25

   9חברה חדשה  31 חברה חדשה  26

   80רוקח  301 גולפיטק    27

 פנחס רוזן   139 חניון פנחס רוזן  28

 קלישר פינת הכרמל   295 כרמל  29

 ,  12סמטת כרמל  190 2כרמל  30
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   1מס`  2370 216 לולאה   31

 ,  41פינס  50 ליבר  32

   57 לסקוב   33

   5מונטיפיורי  30 מונטיפיורי  34

   5ליאונרדו דוינצ`י  84 מפעל הפיס   35

   12הזרם  196 מרכזים   36

   22הנחושת  444 נחושת  37

   4הנריטה סולד  77 סולד  38

   45יצחק שדה  309 סינרמה 39

   7ציקלג  66 סעדיה גאון  40

   68יגאל אלון  149 פלמ"ח  41

 1בוסקוביץ  168 צמרות  42

   6רבניצקי  104 רבניצקי  43

 7רוקח  454 רדינג  מערב  44

   1הנמל  72 שרתון  45

   28פרישמן  108 תל נורדאו   46

 

 

 

מובהר כי רשימת החניונים דלעיל, הינה רשימה חלקית בלבד של חניוני אחוזות החוף בהם יהיה 

 רשאי הזכיין להציב ולהפעיל את המכונות האוטומטיות, בהתאם לתנאי החוזה.

 

הזכיין יהיה רשאי לבקש הצבה והפעלה של מכונות גם בחניונים נוספים של אחוזות החוף, כפי 

 שיתעדכנו באתר האינטרנט של אחוזות החוף מעת לעת.
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 7/20חוזה מס' 

 

 נספח "ב"

 

 והצעת הזכיין במכרז 7/2020מסמכי מכרז 
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 נספח "ג" - 7/20חוזה מס' 

 מפרט ומחירים של המוצרים בפיקוח במכונות האוטומטיות

 כריכים .1

 גרם לפחות. 40גרם לפחות )לפי סוג הכריך(. משקל ירקות  40גרם לפחות. משקל מילוי  100משקל הלחמניה 

 

 גרם לפחות 180סה"כ משקל הכריך 

 ₪ כולל מע"מ-מחיר מרבי ב סוג הכריך

 7.00 צפתית/בולגריתגבינה 

 7.00 גבינה צהובה

 7.00 פסטרמה/סלמי

 7.00 ביצה קשה

 7.00 חביתה

 עוגות  .2

 גרם לפחות 100משקל העוגה 

 

 ₪ כולל מע"מ-מחיר מרבי ב המוצר

 4.50 קרואסון במילוי חמאה ו/או קינמון

 4.50 קרואסון במילוי שוקולד

 חטיפים .3

 בלבדהחטיפים יהיו של חברות מותג 

 ₪ כולל מע"מ-מחיר מרבי ב משקל כולל המוצר

 6.00 גר'  45 דוגמת "פסק זמן"

 4.50 גר'  100 דוגמת בוטנים

 4.50 גר'  45 דוגמת "פיטנס"

 4.50 גר'  50 דוגמת "תפוצ'יפס"

 6.00 גר'  45 דוגמת "קיט קט"

 4.50 גר'  40 דוגמת "אנרג'י"

 3.00 גר'  25 דוגמת "במבה"

 5.50 גר'  70 דוגמת "ביסלי")במגוון טעמים(

 6.50 גר'  50 דוגמת "אפרופו"

 4.00 גר'  80 שמיניות" מןדוגמת "בייגל

 6.00 גר'  250 דוגמת ופלים

 6.00 גר'  75 דוגמת "קליק" 
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 גלידות ושלגונים  .4

 גלידות ושלגונים של חברות מותג בלבד

 כולל מע"מ₪ -מחיר מרבי ב משקל כולל המוצר

 3.00 יחידה אחת שלגון קרח במגוון טעמים

 ארטיק חלב כדוגמת שוקו/בננה,

 שוקו/שוקו

 6.00 יחידה אחת

 שתייה קרה .5

 ₪ כולל מע"מ-מחיר מרבי ב נפח במ"ל המוצר

 5.50 מ"ל 330 פחית קולה

 5.50 מ"ל 330 פחית דיאט קולה/דיאט ספרייט

 4.00 מ"ל 500 מים מינרליים בבקבוק

 6.00 מ"ל 330 נקטר אפרסק/מנגו וכו'

 7.00 מ"ל 500 שתייה מוגזת בבקבוק פלסטיק

 שתייה חמה .6

 ₪ כולל מע"מ-מחיר מרבי ב נפח כוס מינימאלי המוצר

 3.00 מ"ל 177 קפה שחור/אספרסו

 3.00 מ"ל 177 נס קפה

 3.00 מ"ל 177 קפוצי'נו

 3.00 מ"ל 177 שוקו

 3.00 מ"ל 177 תה
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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"

הצבה, התקנה, חיבור, הפעלה, טיפול, שירות, אחזקה ותחזוקה של מכונות  –"העבודות" או  "השירותים"
ה או נלווית ו/או כמפורט בחוזה אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף ו/או כל עבודה קשור

 על נספחיו.

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

ורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח של הזכיין כמפורט בנספח לגבי נוסח איש
זה. על הזכיין יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות 

 וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מתחייב הזכיין לערוך פי חוזה זה  -מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על .1
ולקיים, על חשבונו, וזאת במשך כל תקופת החוזה, החל מיום תחילתה כולל עד גמר העבודות ו/או תקופת 

 ,1בנספח ד'השירותים ו/או פעילות הזכיין בקשר עם החוזה, את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן וכן 
אישור קיום ביטוחי המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: " - ם ביטוחיםאישור קיו

"(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן )להלן הזכיין
 "(: ביטוחי הזכייןבהתאמה: "

צועית וביטוח חבות המוצר, יחזיק הזכיין בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מק
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -בביטוחים כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת אחוזות החוף, הזכיין מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את 
 ההתחייבויות החוזיות.

 ביטוחי הזכיין: .2

 מורחבביטוח אש  2.1

המבטח רכוש ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או חומרים מכל סוג שהוא אשר בבעלות ו/או באחריות 
הזכיין, לרבות במפורש המכונות האוטומטיות ו/או כל רכוש המשמש את הזכיין בביצוע העבודות ו/או 

מטעם ו/או עבור הזכיין,  מתן השירותים ו/או כל רכוש אחר המובא לחניונים ו/או לסביבתם על ידי ו/או
בערך כינון, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, 

-התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על
 נזק בזדון ופריצה. ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, -ידי כלי רכב, פגיעה על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזכיין רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט בסעיף זה לעיל וכן באישור 
להלן כאילו נערך  10קיום ביטוחי הזכיין, במלואו ו/או בחלקו, ובמקרה זה יחול הפטור כאמור בסעיף 

 הביטוח במלואו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

הזכיין על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם  המבטח את חבות
 ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים.

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין 
נה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן וכלפי קבלנים וקבלני מש

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

הביטוח אינו כולל חריג רכוש בפיקוח ו/או באחריות ו/או בחזקה ו/או בשליטה וכן רכוש עליו פועלים 
 במישרין.

 ביטוח חבות מעבידים 2.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם -המבטח את חבות הזכיין על
, כלפי עובדי הזכיין בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או 1980  -

ה ומנוחה וכן בדבר העסקת עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבוד
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 נוער.

 ביטוח אחריות מקצועית 2.4

המבטח את חבות הזכיין על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין 
הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד הזכיין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או 

 הקשור בביצוע העבודות ו/או במתן השירותים.בגין מי מהבאים מטעמו, בכל 

למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן נזקים פיננסיים שאינם 
 עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.

 חודשים מתום תוקף הביטוח. 6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

 ועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים.התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממ

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח חבות המוצר.

 ביטוח חבות המוצר 2.5

המבטח את חבות הזכיין על פי דין בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב 
צר ו/או בנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או התקין ו/או החליף השירותים כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שיי

ו/או הציב ו/או טיפל בכל צורה אחרת, לרבות במפורש אחריות בגין המכונות האוטומטיות ו/או רכיבי 
החשמל ו/או החלקים ו/או החלפים ו/או מוצרים נלווים המסופקים ו/או המיוצרים ו/או המותקנים ו/או 

ין בקשר עם התקשרות זו )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פגם ו/או ליקוי ידי הזכי-המטופלים על
 במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או באריזותיהם ו/או בסימונם(. 

 חודשים מתום תוקף הביטוח. 12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

ו/או מתן השירותים ו/או   התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות
 אספקת המוצרים )בהתאמה(.

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח אחריות מקצועית.

 בהעברה כספים" הסיכונים"כל  ביטוח 2.6

 במכונות האגוריםאו /ו המבוטחיםיגרם לכספים ימאירוע בלתי צפוי ש כתוצאההמכסה אובדן או נזק 
ו/או בעת העברתם לכל מקום בשטחי מדינת ישראל. המונח  בחניוניםבעת הימצאם  האוטומטיות

 .""כספים" כולל, בין היתר, גם מזומנים, המחאות ועוד, שאינם כלולים בפוליסת "אש מורחב

 ₪.   ________________ -סכום הביטוח לאירוע אחד לא יפחת מסך השווה ל

 זק ראשון" ואינו כפוף לביטוח חסר.סכום הביטוח הינו על בסיס "נ

כמפורט  בהעברה כספים" הסיכוניםמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזכיין רשאי שלא לערוך ביטוח "כל 
בסעיף זה לעיל וכן באישור קיום ביטוחי הזכיין, במלואו ו/או בחלקו, ובמקרה זה יחול הפטור כאמור 

 להלן כאילו נערך הביטוח במלואו. 10בסעיף 

ף לאמור לעיל, מתחייב הזכיין לערוך ולקיים בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, בגין כל אחד מכלי הרכב בנוס .3
)כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או השירותים, 

 את הביטוחים כמפורט להלן:

 פי דין.-ביטוח חובה כנדרש על 3.1

ולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך ביטוח מקיף כ 3.2
 ₪ לכלי.  500,000של 

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" )צ.מ.ה( על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע  3.3
 600,000שלישי בגבולות אחריות של ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לאחריות כלפי צד 

 ₪ לכלי. 

הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מכונות רכובות, מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים וגוררים וכן 
 כלים נעים ממונעים מכל סוג.

ל למרות האמור בסעיף זה, מוסכם כי הזכיין רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעי
להלן כאילו  10בסעיף )למעט במפורש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי(, ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור 

 נערכו הביטוחים במלואם.
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 ביטוחי הזכיין יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .4

 .את העבודות ו/או השירותים כהגדרתם בנספח זה העיסוק בפוליסות כולל .4.1

ביטוחי הזכיין )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים  .4.2
 מקבילים לו.

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי אחוזות החוף ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן, אולם הוויתור  .4.3
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי אחוזות החוף ו/או העירייה ו/או  .4.4
 מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. לטובת מי מהן והמבטח

חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ  .4.5
 דין.

 הזכיין לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הזכיין.  .4.6

מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות אחוזות החוף ו/או העירייה ו/או מי מהבאים הפרה בתום לב של תנאי   .4.7
 מטעמן לקבלת שיפוי. 

הזכיין מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה לרבות באישור קיום ביטוחי הזכיין, והוא  .5
פוליסות ביטוחי הזכיין מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת החוזה ו/או השירותים, ולעניין ביטוח 
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או  1אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף 

 להפקיע את תוקף הביטוחים. 

ימים לפני  7 -חוזות החוף מתחייב הזכיין להמציא לאחוזות החוף, לא יאוחר מללא צורך בכל דרישה מצד א .6
מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים עפ"י חוזה זה את אישור קיום ביטוחי הזכיין, כשהוא חתום כדין 

שנת על ידי המבטח, וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, מדי  
ביטוח, כל עוד חוזה זה תקף )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, מתחייב הזכיין להמשיך 

 לעיל(.  1ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הזכיין לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

ין על ידי המבטח הינה תנאי הזכיין מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הזכיין כשהוא חתום כד
מתלה ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

 מהתחייבויותיו של הזכיין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

ויותיו מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזכיין כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב .7
בהתאם לחוזה, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזכיין מחובתו לשפות ו/או לפצות את אחוזות 
החוף ו/או העירייה ו/או את מי מהבאים מטעמן בגין כל נזק ו/או אובדן שהזכיין אחראי לו על פי חוזה זה ו/או 

 על פי כל דין. 

ק את אישור קיום ביטוחי הזכיין כאמור לעיל, והזכיין מתחייב אחוזות החוף תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדו .8
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 
להתחייבויותיו על פי חוזה זה. הזכיין מצהיר ומתחייב, כי זכויות אחוזות החוף לעריכת הבדיקה ולדרישת 

פורט לעיל אינן מטילות על אחוזות החוף ו/או על העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמן כל חובה השינויים כמ
ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי הזכיין, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 

זה זה ו/או על פי כל דין, העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הזכיין על פי חו
וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה אחוזות החוף את אישור קיום 

 ביטוחי הזכיין ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי הזכיין הינה בבחינת  .9
המוטלת על הזכיין שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי חוזה זה. הזכיין מצהיר ומאשר  דרישת מינימום

בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי אחוזות החוף ו/או העירייה ו/או כלפי מי מהבאים 
וי הביטוחי מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיס

 שהוצא על ידו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הזכיין ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .10
 לרבותאחוזות החוף ו/או העירייה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן, בגין כל נזק שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא,  

האגורים במכונות האוטומטיות, ו/או לרכוש אחרים הנמצא  כספיםהאו /ו האוטומטיות המכונות במפורש
בפיקוחו ו/או באחריותו של הזכיין ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הזכיין לצורך ביצוע העבודות ו/או במתן 
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השירותים ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הזכיין ו/או מטעמו ו/או עבורו לחניונים ו/או לסביבתם )לרבות כלי 
כלים, מתקנים, מכשור, מלאים וציוד מכני הנדסי( ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין רכב, ציוד, 

אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא 
ר מאחריות לא יחול לטובת פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמו

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

הזכיין מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או נותני שירותים אחרים, לרבות קבלני משנה במסגרת ו/או  .11
בקשר עם ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עם 

לעיל, וכן סעיף לפיו הגורמים הנ"ל מתחייבים לאחוז  10וסח כאמור בסעיף הגורמים הנ"ל סעיף פטור בנ
בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזכיין. למען הסר ספק, האחריות 

 הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לגורמים הנ"ל, מוטלת על הזכיין.

או /ו יוניםרייה לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בחנו/או העי החוף אחוזותעל  .12
בכדי ליצור כל התחייבות או   סביבתםאו ב/ו  יונים, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים בחנסביבתםב

 ועל נספחיו. חוזהאינו חל על ה 1967-. חוק השומרים התשכ"זהזכייןחבות כלפי 

לעיל הינם מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הזכיין תהווה הפרה יסודית של  1-12סעיפים  .13
 החוזה.

 

 

 

 

 

 

  



- 46 – 

 

 אישור קיום ביטוחי הזכיין – 1נספח ד'

 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 זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש האישור 
 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * *

 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 

נוספים בתוקף כיסויים 
 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום 
 הביטוח

תאריך  תאריך סיום
 תחילה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכום  מטבע סכומי ביטוח

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע 313

כיסוי גניבה פריצה  314
 ושוד

 כיסוי רעידת אדמה 316

 ראשוניות 328

 רכוש  ביט:______    ₪ 

 אחריות צולבת 302

 –הרחבת צד ג'  307
 קבלנים וקבלני משנה

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור 

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור  322
 מוגדר כצד ג' בפרק זה

 ראשוניות 328

רכוש מבקש  329
 האישור ייחשב כצד ג'

 צד ג'  ביט:______   5,000,000 ₪

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור 

היה  -מבוטח נוסף 319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

 ראשוניות 328

 אחריות מעבידים   ביט:______   20,000,000 ₪
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 לא  המשותפים האחריות גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח משותפים אחריות בגבולות, משולבת פוליסה שנערכת ככל 1

 .₪ 4,000,000 של מסך יפחתו
 לא המשותפים האחריות גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח משותפים אחריות בגבולות, משולבת פוליסה שנערכת ככל 2

 .₪ 4,000,000 של מסך יפחתו
 .האוטומטיות במכונות האגוריםאו /ו המועברים הכספים לסך בהתאם ייקבע הביטוח סכום 3

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

מרמה ואי יושר  325
 עובדים

 פגיעה בפרטיות 326

עיכוב/שיהוי עקב  327
 מקרה ביטוח

 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

₪ 2,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

   1אחריות מקצועית   

 אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור

 כיסוי למשווקים 310

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
 האישור

 ראשוניות 328

 12תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

₪ 2,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

 2חבות המוצר   ביט:______

ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש האישור

 ראשוניות 328
"כל הסיכונים"       3 ₪ 

 כספים בהעברה

 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: השירותים פירוט 

 תפעול ציוד – 100שירותי תחזוקה ותפעול,  – 088מזון,  – 041מכירת/רכישת/השכרת ציוד,  – 046
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 7/20חוזה מס' 

 

 נספח "ה"

 
 לחוזה   נוסח ערבות בנקאית 

 
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 תל אביב 6רח' גרשון 

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

 אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של______________ )להלן: "המבקש"( לבקשת  .1
"(, אשר יהא צמוד בהתאם הסכום הבסיסיעשרים אלף שקלים חדשים( )להלן: ")במילים:  ש"ח 20,000

למילוי התחייבויות המבקש  בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 
להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני   7/20זה מס'  כלפיכם על פי חו

 .אחוזות החוף
 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי   1הסכום הבסיסי האמור בסעיף   .2
ני "(. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפהמדד הבסיסיהוא המדד שפורסם בחודש __________ )להלן: "

יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את 
הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי )להלן: 

שינוי "סכום הערבות"(. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל 
 בסכום הערבות.

 

ימים מיום  7תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3
זו או לדרוש תחילה את סילוק מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכם הראשונה בכתב

 סכום הערבות האמור מאת המבקש.
 

או דואר  פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליהדרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין  .4
 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.אלקטרוני 

 

 ועד בכלל.____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .6
 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________

 


