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העמותה  –עמותת זמארין 
 זכרון יעקבבלתרבות ופנאי 

 

 /103212' מס פומבי מכרז

שירותים ואספקת למתן 

הגברה  ,חשמל ,במות, ציוד

 ותאורה לאירועים עירוניים
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 /103212 'מספומבי כרז מ

הגברה ותאורה לאירועים , חשמל ,במות ,ואספקת ציודשירותים למתן 

 זכרון יעקבבותה לתרבות ופנאי העמ –לעמותת זמארין  עירוניים

 
 

( "המזמינה"או  "העמותה: "להלן) ן יעקבוזכרבהעמותה לתרבות ופנאי  –עמותת זמארין  .1

הגברה , חשמל, גידור, במות ,ציוד ם ואספקתשירותי למתןהצעות מחיר מבקשת בזאת לקבל 

במהלך שנות שיתקיימו שונים  עירונייםאירועים עבור  ,ותפעול פירוק ,לרבות הקמהותאורה 

מכרז על פי התנאים המפורטים במסמכי , המועצה המקומית זכרון יעקבבתחומי ההתקשרות 

 . זה

 

: העמותהבאתר האינטרנט של , ללא תשלוםהמלאים ניתן לעיין במסמכי המכרז  .2

 https://www.zamarin.org.il , מכרז אינה כרוכה בתשלוםהגשת ה.   

  .נט של העמותהרהזמינים באתר האינט ורק על גבי טפסי המכרז ךהצעות למכרז ניתן להגיש א .3

 עד ליום zy.tarbut@zamarin.org.il: בכתובת, ל"בדוא לעמותהניתן להגיש  הבהרהשאלות  .8

 באחריות. ההעמות של האינטרנט לאתר מרוכז באופן יעלה ההבהרה לשאלות מענה. 12.2.2.23

 להגשת האחרון למועד עד העמותה של האינטרנט באתר שוטף באופן להתעדכן המציעים

 .הצעות

המציע יש להכניס למעטפה סגורה  ל ידיאת ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע .5

ולהכניסה לתיבת המכרזים שבמשרדי  ללא פרטי המציע, בלבד כשעליה מצוין מספר המכרז

מובהר  .00011 – 0011 ות שעבין ה 020212/22 רביעי יוםב ,זכרון יעקב, 5וב שירה רח, העמותה

 .אין לשלוח הצעות בדוארכי 

 .אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא העמותה .6

 .הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תפסל ולא תובא לדיון .7

ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם  התנאים. מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד .4

במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור . כמפורט במסמכי המכרז

 .תגברנה הוראות מסמכי המכרז, במסמכי המכרז

 

 

 ל "מנכ ,אלון שנירר                      
 זמאריןעמותת                                                                            

https://www.zamarin.org.il/
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 0לוח זמנים לעריכת המכרז

 

  2.2.2.23החל מיום   0מסמכי המכרז פרסום וקבלת .1

 2.2.2312.עד ליום    0מועד הגשת שאלות הבהרה .2

 ..:16 – ..:0 ין השעות ב 2.2322.ום יב  0מועד להגשת ההצעות למכרז .3

  (כולל) 3.2.23..1עד ליום   0 תוקף ערבות ההשתתפות .8

 

 0 רשאית לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל בהודעה שתימסר למציעים העמותה
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 תוכן העניינים

 :מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, המסמכים המפורטים מטה

 

 הוראות והנחיות למשתתפים 'מסמך א  

 

 להשתתפותכתב ערבות נוסח      1'א מסמך

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות 2'א מסמך

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים     /'א מסמך

 המציעוהצעת הצהרת  4'א מסמך

 המציע ניסיון בדבר תצהיר 5'א מסמך

 משפטי מעמד עלהמציע  תהצהר 0'א מסמך

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים 7'א מסמך

 שמירה על דיני העבודה לעניין ותוהתחייב תצהיר 8'א מסמך

 ח על הכנסות"אישור רו  0'א מסמך

תצהיר בדבר עמידת ציוד המציע בדרישות התקן  01'א מסמך

 חוק החשמל ותקנותיו, הישראלי

     

 הסכם 'במסמך   

 

 נוסח כתב ערבות ביצוע 0'מסמך ב

 ביטוח דרישות 2'מסמך ב

 ציודמפרט  /'מסמך ב
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 'מסמך א

 3212/10 'מספומבי מכרז ת למשתתפים בהוראות והנחיו

 
 רקע כללי  00

 :להלן) העמותה לתרבות ולפנאי של המועצה המקומית זכרון יעקב –עמותת זמארין  .1.1
הגברה ותאורה י למתן שירותמחיר לקבל הצעות  תמבקש, ("העמותה" או/ו "המזמין"

שונים  ונייםעיראירועים עבור  ,ופירוק הקמהלרבות , אספקת ציוד ולוגיסטיקההכוללים 
ובהסכם ה מכרז זמסמכי על פי  ,"(המכרז": להלן) המקומית זכרון יעקב בתחום המועצה

 .("םיהשירות"או /ו "העבודות: "להלן) והמצורף ל

, תחזוקה, פירוק, הקמה, הנדרש בהתאם לצורך העירוניהציוד ודות יכללו אספקת העב .1.2
ולרבות , י המועצה וכיוצא בכךשינוע משתנה בתחומ, תיווך, שכר עובדים, אחזקה שוטפת

וכמפורט , או בעקיפין/במישרין ו, כל העבודות והשירותים הכרוכים במתן השירותים
  .['מסמך ב]בהוראות מכרז זה והסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה במכרז 

, המקומית זכרון יעקב העבודות יבוצעו עבור האירועים השונים בתחומי המועצה .1.3
או /במתחמים סגורים ו, מעת לעת ם המועצה כפי שתורה העמותהבמיקומים שונים בתחו

, יידרש לספק לעמותה מעת לעתוהמציע הזוכה  ,או לא מקורים/מקורים ו, פתוחים
, לרבות הקמה ופירוק, הכוללים אספקת ציוד ולוגיסטיקהשירותי תאורה והגברה 

כמסמך המצורף , בהתאם למפרט הציוד ביחס לכל סוג אירוע כמפורט במפרט השירותים
וכמפורט בהוראות מכרז , ['מסמך ב]להסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה  /'ב

 .זה

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז תחייב לבצע את העבודות כאמור בהתאםהזוכה במכרז מ .1.8
 .משך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלןוזאת ל

ה ההתקשרות המצורף לו חוז, תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז .1.5
המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי , והצעת המשתתףמפרט השירותים , על נספחיו

 .המכרז

, ביצוע ההכנות הדרושות ,העבודות כוללות בין היתר, המכרז מבלי לגרוע באמור במסמכי .1.6
הנחוץ לשם , בין קבוע ובין ארעי, וכל משאב אחר, הציוד, הכלים, וח האדםאספקת כ

 .העבודות ביצוע

בהתאם למכרז זה ולהסכם המצורף לו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של  העבודותהזמנת  .1.7
לא יהיו כל טענות , לרבות לזוכים במכרז, ולמציעים, ומותנית באישור תקציבי העמותה

 .כלל עבורה יוזמנואף אם לא , או היקף הציוד אשר יוזמן/ו, העבודותלגבי היקף הזמנת 

אינה מתחייבת להזמין את העבודות מהמציע הזוכה בכל  העמותה, רמבלי לגרוע מהאמו .1.4
 .ואלו ייקבעו בהתאם לשיקול דעת הבלעדי העמותהאירוע אשר תקיים 

 . יהיו על פי החוזה המצורף בזאת למסמכי המכרז התנאי ההתקשרות עם הזוכ .1.0

 העמותה. אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא העמותה ..1.1
 .הת לנהל משא ומתן עם המציעים הזוכהא רשאית

, תהיה רשאית העמותהוכי , לביצוע העבודותבמכרז כל בלעדיות  הן לזוכמודגש כי אי .1.11
הן , מושא מכרז זה העבודותכדוגמת  להזמין עבודות, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט

 .בכל סוג התקשרות כפי שתמצא לנכון, באמצעותו של כל גורם אחר

  

 תקשרותתקופת הה 20

חודשים  (36) שלושים ושישה לזוכה תהיה לתקופה בת העמותהההתקשרות בין  .2.1
 "(.תקופת ההתקשרות: "להלן)שתחילתה מיום חתימת החוזה 
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להאריך את תקופת , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, נתונה זכות הברירה עמותהל .2.2
"(. ת האופציהתקופו: "להלן)כל אחת ( 1)תקופות נוספות בנות שנה  (2) לשתיהתקשרות 

את תקופות האופציה או חלקן יראו בתקופות אלה חלק מתקופת  העמותהאם תממש 
 .ההתקשרות

רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להביא  העמותהתהא , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .2.3
ולא תהא לו כל טענה , ימים למציע הזוכה .3את החוזה לידי סיום בהודעה מראש של 

למעט זכותו של המציע הזוכה לקבל תמורה בגין , פסקה האמורהאו תביעה בגין הה/ו
 .כמפורט בחוזה, הזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד לסיום ההתקשרות כאמור

 

 תנאי סף 0/

, בכל התנאים המצטברים, במועד הגשת הצעות, רשאי להשתתף במכרז מציע העומד
 :המפורטים להלן

 מקצועיים סף תנאי .3.1

יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין , שפטית אחתאישיות מהמציע הינו  .3.1.1
 ;בישראל

שנים שקדמו ליום ה 7-בשנים לפחות במתן השירותים  5המציע בעל ותק של  .3.1.2
 . פרסום מכרז זה

, 3.1.2לות שהציג בסעיף עישנות הפ 5-ב ,לכל הפחות המציע סיפק את השירותים .3.1.3
 .אחת או יותר עבור רשות

או /ו ומעלה תושבים ...,.2ות מקומיות בעלות רשוי –לעניין סעיף זה  "רשות"
או /או חברות ממשלתיות ו/או יחידות סמך ו/ממשלה ו, תאגידים עירוניים מטעמם

 .או משרדי הפקה/או מבקר המדינה ו/הכנסת ו

 ניסיון המציע בדבר תצהיר לצרף המציע על זה סף תנאי הוכחת לצורך 
רמים להם העניק לרבות פרטי התקשרות עם הגו ,5'א מסמךהמצורף 

שומרת על זכותה לפנות לאותם  העמותהמובהר כי 0 המציע שירות
 0בין אם אלו פורטו על ידי המציע ובין אם לאו, לפי בחירתה, הגורמים

בהתאם להוראות חוק , ציוד המציע עומד ומופעל בדרישות התקן הישראלי .3.1.8

  .וחוולכלל התקנות הרלוונטיות אשר הותקנו מכ, 1058 –ד "תשי, החשמל

 שותיבדר עמידתו בדבר תצהיר לצרף המציע על זה סף תנאי הוכחת לצורך 
 010'א מסמךבנוסח המצורף  הישראלי התקן

 
 נוספים סף תנאי .3.2

: להלן)למכרז  0'א מסמךהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף  .3.2.1
 .כמפורט בהוראות מכרז זהלהבטחת כל התחייבויותיו "(. ערבות השתתפות"

לפחות  ₪ ...,..6 של בסכום( מ"מע כולל לא הכנסות) כספי מחזור בעל יעהמצ .3.2.2
להוכחת תנאי זה יש למלא את . 2.21-ו, .2.2, 2.10השנים בכל אחת מ ,לשנה

 .0'א מסמך

 ;המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה .3.2.3

יצרף להצעתו אישורים  או לא/מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל ו .3.3
, רשאי המזמין לפסול את הצעתו, המעידים כי הוא עומד בתנאים המפורטים לעיל

 .בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

לפי שיקול דעתו , המזמין שומר לעצמו את הזכות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .3.8
דע חסר להשלים מי, לאחר הגשת ההצעות למכרז, לדרוש מכל אחד מהמציעים, הבלעדי

 .בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, או אישורים דקלרטיביים3ו
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 השתתפותערבות  40

 ובלתי, אוטונומית, מותנית בלתי, בנקאית ערבות להצעתו לצרף חייב במכרזמציע  כל .8.1
, (קלים חדשיםש אלףעשרים ) ₪ ...,.2 של בסך, העמותה לפקודת ישראלי בנק של חוזרת

 . העמותה ידי על לכך שיקבע במועד החוזה על וחתימתו זבמכר הצעתו להבטחת
 למסמכי 0'א מסמך המצורף הערבות כתב נוסח פי על יהיה הבנקאית הערבות נוסח .8.2

 .המכרז

 על להורות רשאית תהיה העמותה(. כולל) 3.23..1 ליום עד הינו הבנקאית הערבות תוקף .8.3
"( המוארך הערבות תוקף דמוע)" נוספים ימים .0 של לתקופה הבנקאיתהערבות  הארכת

, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי, ידה על שהוסמך מי או העמותה דרישת פי על
 הבנקאית הערבות תוקף יוארך, כאמור דרישה ניתנה. פקיעתה מועד טרם למציע שתימסר
 הערבות את לחלט העמותה רשאית תהא, הבנקאית הערבות הוארכה לא. בהתאם

 את להאריך העמותה ביקשה. מהצעתו בו שחזר כמציע אמורכ במציע ולראות הבנקאית
 מציע הסכמת נתקבלה ולא המוארך הערבות תוקף למועד מעבר הבנקאית הערבות תוקף

 על שהופקדה הבנקאית הערבות תוקף להארכת הסכים שלא המציע הצעת תיפסל, כלשהו
 מציע בהצעת ןמכ לאחר ולבחור המכרז בהליך להמשיך רשאית תהא העמותהו, כאמור ידו

 ההצעה אם אף וזאת, הבנקאית הערבות תוקף להארכת לבקשתו הסכים אשר אחר
 הגשת מועד והוארך במידה. עדיפה הצעה הייתה, כאמור הוארך לא ערבותה שתוקף
  .הערבות לתוקף חדש מועד העמותה תפרסם, המכרז

 כלל בהצעתו יםהמכרז ועדת תדון לא, לעיל כנדרש בנקאית ערבות יצרף שלא במכרזמציע  .8.8
 .תפסל והיא

 אף על הצעה לקבל, חייבת לא אך, רשאית תהא העמותה, דין לכל בכפוף, כי בזאת מובהר .8.5
 בנוסח שנפל הפגם כי, דעתה שיקול מיטב לפי, שוכנעה אם וזאת, הערבות בנוסח פגם

 ןהשוויו בעקרון לפגוע או הוגן בלתי יתרון להקנות כדי בו אין וכי לב בתום נעשה הערבות
 . המציעים בין

 הערבות את להציג רשאית תהא העמותה, דין כל לפי העמותה של זכות מכל לגרוע מבלי .8.6
 דעתה שיקול לפי, (ממנו חלק כל או) בה הנקוב הסכום את ולחלט לפירעון הבנקאית

 ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרזבמהלך  נהג המציע שבו מקום בכל, הבלעדי
 לאחר מהצעתו בו חזר או/ו מדויק בלתי מידע או מטעה מידע למזמינה מסר או/ו כפיים
 להצעה בהתאם התחייבויותיו במלוא עמד שלא או/ו ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף

 .המכרז מסמכי ולהוראות

 החוזה את עמותהל הזוכה ימציא לא אם כי, במפורש בזאת מובהר מהאמורלגרוע  מבלי .8.7
 המסמכים כל בצירוף, זה מכרז הוראות פי על חתום שהואכ, זה למכרז המצורף בנוסח
, העמותה ידי על שייקבע במועד, ערבויות לרבות, החתום החוזה עם יחד להמציא יש אותם
 .הלטובת הפקיד שהזוכה הבנקאית הערבות את לחלט, היתר בין, רשאית העמותה תהא
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ביחס למחיר המקסימום  הנחה %בצורת  מחירהצעת  המציעים במכרז מתבקשים להגיש .5.1

הצעת . מ"תוספת מעב, /'מסמך בבשבהתאם למפרט  האירועים השוניםעבור , הנקוב
אחזקה , תחזוקה, פירוק, הקמה, אספקת הציוד את תכלולסוג עבודה המחיר עבור כל 

וכים ולרבות כל העבודות והשירותים הכר, וכיוצא בכך שינוע, תיווך, שכר עובדים, שוטפת
יובהר כי המציעים אינם רשאים למלא אחוז  .או בעקיפין/במישרין ו ,מתן השירותיםב

 0הנחה שלילי בהגשת הצעת המחיר

מפרטת אשר  4'שבמסמך אלשם בחירת הזוכה במכרז ימלאו המציעים את הצעת המחיר  .5.2
 .לעיל 5.1כאמור בסעיף , /'במסמך בהמפורטים  את סוגי האירועים

את הפרטים , ציע למלא בעטעל המ. י מורשי החתימה של המציעההצעה תיחתם על יד .5.3
 .כאמור הנדרשים
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לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום , הנקובה בהצעה הזוכהיובהר כי למעט תשלום התמורה  .5.8
או /הישירים ו, ההצעה תהיה סופית ותכלול את כלל השירותים .או הטבה אחרת

 .למתן העבודות באופן מלא, העקיפים

 המזמיןכפי שיידרש בפועל על ידי , יב לבצע את כל העבודות בכל היקףהמציע מתחי .5.5
וזאת בהתאם להצעתו וכמפורט , מעת לעת העמותהבהתאם להזמנת עבודה שתוציא 

 .   בהסכם
 

 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה 00
 :המסמכים הבאיםכל על המציע לצרף להצעתו את 

חתומים עמותה בקשר עם המכרז י ה"שפורסמו עלרבות הודעות , כל מסמכי המכרז .6.1
 ;בחתימה וחותמת המציע

 ;הסף בתנאי עמידתו הוכחת לצורך הנדרשים האישורים כלל .6.2

 ;חתום כנדרש 0'א מסמךערבות השתתפות בנוסח המצורף  .6.3

בנוסח המצורף , הצהרות חתומות בפני עורך דין בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות .6.8
 ;כנדרש תחום 2'א מסמך

 מסמךבנוסח המצורף , 1076 –ו "התשל, חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר לעניין  .6.5
 ;/'א

 ;חתום כנדרשמלא ו, 4'א מסמךמצורף המציע בנוסח ההצהרת הצעת ו .6.6

 ;חתום כנדרש, 5'א מסמךתצהיר בדבר ניסיון המציע בנוסח המצורף  .6.7

 ;חתום כנדרש, 0'א מסמךהצהרה על מעמדו המשפטי של המציע בנוסח המצורף  .6.4

 ;חתום כנדרש, 7'א מסמךוהתחייבות על היעדר ניגוד עניינים המצורף  תצהיר .6.0
 ;חתום כנדרש, 8'א מסמךתצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני עבודה בנוסח המצורף  ..6.1

חתום , 0'א מסמךהנוסח המצורף  הסף שלעילח על הכנסות כנדרש בתנאי "אישור רו .6.11
 ;כנדרש

בנוסח  חוק החשמל ותקנותיו, תקן הישראליתצהיר בדבר עמידת ציוד המציע בדרישות ה .6.12
 ;חתום כנדרש, 01'א מסמךהמצורף 

 ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדברבדבר  אישור .6.13
 השומה פקיד מטעם, ההצעות הגשת למועד תקף, 1076-ו"התשל, (חשבונות ניהול אכיפת)

 ;המציע שם על, מ"מע אזורי וממונה

 ;קור תקף למועד הגדת ההצעות למכרזעל ניכוי מס במ אישור .6.18

 ההצעות הגשת מועדד בתוקף ל"ח או עו"י רו"מאושר ע אישור בדבר מורשי חתימה .6.15
 ;למכרז

 ;דין פי על המתנהלממרשם  תעודת עוסק מורשה/התאגדות תעודת .6.16

 בסמוך מעודכן, השותפים/על מנהלי התאגיד ובעלי המניות שותפויות3תדפיס רשם חברות .6.17
 . תההצעו הגשת למועד
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  0קבלת מסמכי המכרז .7.1

 העמותהלא תשלום באתר האינטרנט של להוריד לחוברת המכרז ניתן את 

https://www.zamarin.org.il/index.php. 

 

 0אופן הכנת ההצעה .7.2

לרבות הודעות  על גבי חוברת המכרז במלואה להגיש יש למכרז ההצעות את .7.2.1
 איסור חל. ועלו לאתר האינטרנט של העמותהשפורסמו במסגרת ההליך וה

 שהוגשה הצעה לפסול הזכות שמורה עמותהל. המכרז להשמיט עמודים מחוברת
 . הושמטו ממנה עמודים כי שנמצא חוברת גבי על

עותק אחד מקורי ועותק , בשני עותקיםתוגש ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה  .7.2.2
לחתום בחתימה ובחותמת על  על המציע .אשר יסומנו באופן ברור, אחד משוכפל
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בכל מקרה של . אחר המיועד לכך כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז ובכל מקום
 .סתירה הקבוע בעותק המקורי יגבר

מורשי החתימה יידרשו  .על ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע בלבד .7.2.3
לרבות בכל עמוד של חוברת , על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעהלחתום 

בחתימתם מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .זהמכר
 .ובתנאיו

 בגוף בין, המכרז בחומר הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, כל שינוי לרשום אין .7.2.8
 נתבקש שלא כזה רישום כל .שהוא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים

 .ההצעה לפסילת להביא ועלול העמותה את יחייב לא

הכרוכות , מכל מין וסוג שהוא, כי כל ההוצאות, למען הסר ספק, ר בזאתמובה .7.2.5
 . בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד

 

 0מועד ואופן הגשת הצעות .7.3

ויתר האישורים והמסמכים , כמפורט לעיל, את ההצעה לרבות ערבות ההשתתפות .7.3.1
שייכתב עליה , זיהוי כלשהםשלא תישא עליה סימני , להכניס למעטפה סגורהיש 

 ".1/2.23.' מסמכרז פומבי "

, 5שירה ברחוב  העמותהאת מעטפת ההצעה יש למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי  .7.3.2
 ות שעבין ה 0202/22  ירביע יוםב, במסירה ידנית בלבד, זכרון יעקבמועצה מקומית 

0011 – 00011. 

 . הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .7.3.3

 .ה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעהמשלוח ההצע .7.3.8

להאריך את המועד , לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות העמותה .7.3.5
רשימת בהודעה שתשלח ל, האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה נוספת

 .המשתתפים במכרז
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האחרון להגשת ימים מהמועד ( מאה ושמונים) .14ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .4.1
למזמין שמורה הזכות לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת . הצעות למכרז

 .יום נוספים מתום מועד ההארכה כאמור .14של עד 
 

 הבהרות ושינויים 00
מכל מין וסוג שהוא , להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, בכל עת, המזמין רשאי .0.1

או דרישות /או מידע נוסף ו/מסמך הבהרות ו תהלהעלות לאתר האינטרנט של העמואו /ו
בין , או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים-בין על, ביוזמתו
שהו או יהיה לו ספק כל/או אי התאמות ו/שגיאות ו, סתירות במכרזימצא המציע  אם .0.2

באמצעות  עמותהלעליו להודיע על כך , סעיף או פרט כלשהובקשר למובנו המדויק של 

 מיילטלפון לאישור קבלת ה zy.tarbut@zamarin.org.il דואר אלקטרוני שכתובתו 
העברת  אתרוש תהיה רשאית לד העמותה. 12.2.23 לא יאוחר מיום 8-6201437.ל "הדוא

מובהר כי על המציע האחריות לוודא כי פנייתו  .פתוח לעריכה WORDהשאלות בפורמט 
 .עמותההתקבלה ב

שם , מספר המכרז, בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו .0.3
תוך הפרדה בין , השאלות יוגשו במבנה הבא. המסמך ומספר הסעיף אליו מכוונת שאלתו

 :ניין החוזה ושאלות לעניין המכרזשאלות לע

 
 

 

 

mailto:zy.tarbut@zamarin.org.il
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 שאלה סעיף חוזה3מכרז #

1.     

2.     

 

יינתנו בכתב , ככל שתהיינה כאלה, או תמציתן/בצירוף השאלות שנשאלו ו, תשובות .0.8
מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק . לאתר האינטרנט של העמותהבנוסח אחיד  ויועלו

ת מסמכי השאלות והתשובות להצעה בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף א
 . ולחתום על כל עמוד שלהם

לא  העמותהבכל עת ש. להתייחס לכל פניה ופניה העמותהאין באמור לעיל כדי לחייב את  .0.5
השארת הכתוב במסמכי המכרז /התייחס לפניה ייחשב הדבר כדחיית בקשת המשתתף

 . כלשונו

או הסבר שיינתנו /לכל פירוש ואינה אחראית  העמותהמובהר בזאת כי , הסר ספק למען .0.6
: להלן)תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב , שינוייםורק , במכרז בעל פה למשתתפים

בין האמור במסמכי ההבהרות , בכל מקרה של סתירה. העמותהיחייבו את "( הבהרות"
במקרה של סתירה בין . יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובין מסמכי המכרז המקוריים

 .יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר, ת ובין עצמםמסמכי ההבהרו
תישמע מצד מציע במכרז כל טענה בדבר  לא, לעיל 9.2לאחר חלוף המועד האמור בסעיף  .0.7

 .או אי התאמה במסמכי המכרז/שגיאה ו, סתירה

 

 הסתייגויות 010

, מכרז זהאו תוספת שיעשו במסמכי הבקשה /מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל שינוי ו .1..1
י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך "ע, או כל הסתייגות לגביהם

הכל לפי שיקול דעתו , ועלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה, לא יחייבו את המזמין, אחרת
 .הבלעדי והמוחלט של המזמין

 
  ההצעות בדיקת אופן 000

 0הסף בתנאי עיםהמציעמידת  בחינת 0א שלב .11.1
 וכן לעיל 3ף בסעי המפורטים הסף בתנאי בעמידה המציעים כלל ייבחנו, זה בשלב
 והטפסים הערבות, האישורים, המסמכים כל את צירף המציע האם ייבחן

 .המכרז במסמכי כמפורט הנדרשים
אשר  חסרים מסמכים בשל מציע לפסול לא, הזכות לעצמה שומרת מזמינהה

 את להשלים למציע ולאפשר להוראות הדין והפסיקה אינם מהותיים בהתאם
 מזמינהה. זה בעניין מזמינהה של פנייתה ממועד ימים 3 תוך המסמכים הגשת
 .המסמכים הגשת להשלמת זמן הארכת כלשהו למציע לאפשר מחויבת אינה

 
 1%/נקודות המהוות  1/שלב זה מהווה  –( Q)בחינת איכות המציעים 0 שלב ב .11.2

 0מניקוד ההצעה
ש העמותה "מנהלת החשבונות ויועמ, ל העמותה"עדה מקצועית המורכבת ממנכו
', ות שעברו בהצלחה את שלב אההצעתבחן את "( הועדה המקצועית: "להלן)

  :להלן לות המפורטיםווהמשק האיכות מדדי תחת, לעיל 11.1כאמור בסעיף 
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 0מניקוד ההצעה 71%נקודות המהוות  71 –( P)בחינת הצעות המחיר 0 'שלב ג .11.3

אחוז ההנחה המוצע הגבוה ביותר יזכה כ מחיר ההצעה לאחר חישוב שיעור "סה 
ושאר ההצעות ינקדו ביחס אליו על פי הנוסחה  (נקודות 71)בניקוד המקסימלי 

 : הבאה
D= (Px) x70 

Pn 
 

D – ניקוד הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת 
Pn –  בהצעה הנבחנת  המוצעמחיר ההצעה 
Px – המוצע בהצעה הזולה ביותר  המחיר 

 
 הכולל ניקוד ההצעות0 'דשלב  .11.8

לאחר חישוב ניקוד הצעת המחיר וכן בחינה ויקוד האיכות יסוכמו הציונים בכל רכיב 
ההצעות בעלות הניקוד . כאמור ביחס לכל הצעה ולצורך קבלת ניקוד ההצעה הכולל

 .הכל כמפורט בפניה זו ומסמכי המכרז בכלל, הכולל הטוב ביותר יבחרו למאגר
או לא /או לא לחתום על החוזה ו/ו המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את מזמיןה .11.5

, לבצעו כולו או מקצתו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
או טענה מכל סוג /או דרישה ו/למציעים לא תהיה כלפי המזמין כל תביעה ו כאשר

 .שהוא בעניין זה
צעות בשל הגשת ה)במקרה בו יתברר לעמותה כי קיימת למעלה מהצעה זוכה אחת  .11.6

תהא ראשית העמותה להכריע על סמך ניסיונה עם המציעים בהתאם לשיקול , (זהות
 & Best)ובהיעדר ניסיון שכזה תהא רשאית העמותה לקיים הליך תחרותי נוסף , דעתה
Final )או לעשות ביניהם הגרלה או לפצל את ההתקשרות, בין המציעים הרלוונטיים ,

ציעים מצהירים בזאת כי לא תהיה להם כל המ. והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .או תביעה כנגד העמותה בגין החלטתה בעניין זה/טענה ו

אשר ייכנס בנעליו של הזוכה במכרז במקרה " זוכה כשיר שני"העמותה תמליץ גם על  .11.7
 .או יבוטל החוזה עימו בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד/ותבוטל זכייתו ו

 

 אמת מידה 'מס
ך שיש להמציא לצורך מסמ

 קבלת הניקוד
 ניקוד מקסימלי

1.  
המלצות שיתקבלו ממזמיני עבודה קודמים 

לציין על המציע . שיפורטו בהצעת המציע
בהצעתו אנשי קשר ברשויות להן סיפק 

השנים שקדמו לפרסום  .1-שירותים דומים ב
 מסמכי המכרז

שמות יש לפרט את 
מסמך על גבי  הממליצים

 .5'א

 .נקודות 5

2.  
ניסיון קודם במתן שירותים דומים מעבר 

 לקבוע בתנאי הסף
ניסיון במתן שירותים 

, שנים .6-1דומים במשך 
 5-יזכה את המציע ב

ניסיון במתן . נקודות
 11שירותים דומים במשך 

שנים ומעלה יזכה את 
 .'נק .1-המציע ב

 .נקודות .1

3.  
, המציע יוזמן לראיון ראיון אישי שיתקיים בפני ועדת האיכות

מול , פרונטלי או טלפוני
במהלך . חברי ועדת האיכות

הראיון ישאל המציע על 
במתן שירותים  ניסיון העבר

דומים בהתאם לניסיון 
שצוין על ידו במסמכי 

 .ההצעה

 .נקודות 15
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 הודעה לזוכה והתקשרות 020

 .במכרז זה יהזכיהעל  ל"או בדוא בפקס, בטלפון ,במכתב רשום, דיע לזוכההמזמין יו .12.1

 'בכמסמך המצורף  החוזהאת למזמין ימציא הזוכה , יום ממועד ההודעה כאמור 18תוך  .12.2
 .למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה בזוכה

לאחר זכייתו ומתן עם זוכה -לנהל משא, פי שיקול דעתו הבלעדי-על, המזמין יהא רשאי .12.3
 . וטרם חתימת החוזה

 רשאי –או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו /תם הזוכה על החוזה ולא ח .12.8
 .המזמין לבטל את זכייתו

יודיע , רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה .12.5
 על  (רזו כזוכיםפרט למשתתפים נוספים שהוכ) ליתר המשתתפים, במכתב רשום, המזמין

 .אי זכייתם בבקשה לקבלת הצעות
 

 בחינת ההצעותשיקולי ועדת המכרזים ב 0/0

 .תיבדקנה ויוחזרו למציע לא להגשת ההצעות הקובע המועד לאחר שיוגשו הצעות .13.1

רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  המזמין .13.2
 .מונע הערכת ההצעה כדבעיין המזמהמכרז באופן שלדעת  יהתייחסות לתנא

או כל שינוי או תוספת /או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/אי הגשת הצעת מחיר ו .13.3
בין על ידי שינוי או תוספת בגוף , שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעה, המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת
או /ואו הבהרות נוספות /או מסמכים נוספים ו/פרטים ו ציעיםי לדרוש מהמרשא המזמין .13.8

, ציעהמלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המ ולשביעות רצונהשלמות 
לא המציא המציע  .כאמור, במסגרת שיקוליה, ניסיונו המקצועי והצעתו, חוסנו הכלכלי

הא רשאי לפסול והמזמין י, ות כןייחשב כמי שסירב לעש, או מסמכים כאמור/פרטים ו
 .את הצעתו

היכולת הכספית , את הידע המקצועי, בין היתר, ורשאי לקחת בחשבון שיקולי המזמין .13.5
 ,חוזה ההתקשרותלבצע את  ציעוכושרו של המ ואת אמינות, ציעוטיב העבודה של המ

של  סיונוינאת בעבר וכן  ציעעם המ או של רשויות אחרות/ו מזמיןהשל  ואת ניסיונ
רשאי שלא למסור  יהא המזמין, מבלי לגרוע מהאמור. בעבודות קודמות דומות ציעהמ

עקב , בין היתר, וזאת, את העבודות מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר
עם הרע  ניסיונהעקב , מדובר בתאגידאם או  ,המציעעם  המזמיןהרע של  וניסיונ

 . ם מטעמוהיחידים והגופים השולטים בו והפועלי
או כל הצעה  בעלת היקף ההנחה הגבוה ביותרמתחייב לקבל את ההצעה  המזמין אינו .13.6

 .שהיא

שלא למסור את העבודות מושא מכרז זה למציע שהצעתו היא  מזמיןה כן יהא רשאי .13.7
, המקצועי וועל פי שיקול דעת, ערוךיעל פי בדיקות ש, וזאת אם יתברר לו, ביותר הזולה

לרבות , אחרים יש ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הנו תאגידכי לגופים ציבוריים 
 .היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמועם 

 המזמיןמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  ציעיםהמ .13.4
שלא לבחור  הא רשאיי המזמין .שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל ואו עם מי מטעמ/ו

 .ואו עם מי מטעמ/ו המזמיןאינו משתף פעולה באופן מלא עם המציע ו לדעתאם  הצעה

, לעשות כן א רשאיווה ציעמתחייב לברר פרטים אודות המ ואינ, ואו מי מטעמ/המזמין  .13.0
 .הבלעדי ולפי שיקול דעת, ראה לנחוץיבמידה ש

 ולדעת ככל שאין בהם, רשאי למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה המזמין ..13.1
 .הבלעדי ל לפי שיקול דעתווהכ, כדי לפגוע בעקרון השוויון

 

 תנאים כלליים 040

להקדים או לדחות את המועד האחרון , בהודעה שתועבר בכתב, המזמין רשאי בכל עת .18.1
על פי שיקול דעתו , להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו

 .המוחלט

 הצעתו הכנת לשם למציע נמסרים והם, העמותה של הרכוש הם המכרז מסמכי כל .18.2
 שלא שימוש בהם לעשות או/ו לצלם או/ו להעתיק ואין, בלבד כך ולשם, והגשתה
 .ובכתב מראש העמותה הסכמת ללא, המכרז למטרות
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 .לעיל כמפורט, ההצעות להגשת האחרון למועד עד המכרז מסמכי להחזיר, המציע על .18.3

 ואחר, עמותהל שהוחזרו אחר, המכרז מסמכי גם כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .18.8
 בהם לעשות תוכל והיא, העמותה של רכושה ויהיו הינם, המציע ידי-על כנדרש שמולאו
, לאו אם ובין במכרז זכה המסמכים מגיש המציע אם בין, דעתה שיקול פי על שימוש

 כלפי ביעהת או/ו אחרת או/ו כספית דרישה או/ו טענה בכל לבוא זכאי יהא לא והמציע
 .אלה מסמכים עם בקשר העמותה

ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי  המציעיםו, ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין .18.5
 .בהליך והגשת ההצעות םמתאים לצורך השתתפות

 
 תניית שיפוט .18.6

 .במחוז חיפה המשפט בבתיכל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק 

 
 מטיבה הוראה .18.7

 ההוראה תגבר, בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם מקרה של סתירה בכל
 . ועל פי שיקול דעתה הבלעדי העמותהלפי פירושה של , העמותההמטיבה עם 

 

 ביטוח דרישות .18.4

 שיזכה המציע ידי על ביטוחים לקיום העמותה רישותדל ופניתלב המציעים מ שומתת
 ובתוך להבהרות פניה סגרתבמ להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל. במכרז
 לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר .לכך שנקבע המועד

 .הביטוח

 

 במכרזהוצאות ההשתתפות  .18.0

 העמותה ולא יהא זכאי לכל שיפוי, יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך שתתףהמ
  .בגין הוצאות אלה

 
 ,אלון שנירר                 

העמותה לתרבות  –ת זמארין עמות ל"מנכ      

 ולפנאי של המועצה המקומית זכרון יעקב
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 0'א מסמך
 השתתפות ערבות כתב נוסח

 לכבוד
 יעקב זכרוןהעמותה לתרבות ולפנאי של המועצה המקומית  – זמארין עמותת

 
 _________________'ערבות בנקאית מס0 הנדון

 
 אלף עשרים) ₪ ...,.2של  אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל .1

_______ ____________שתדרשו מאת "( סכום הערבות: "להלן), (שקלים חדשים

, ציוד אספקת שירותילמתן  1/2.23.' מס פומבי מכרזבקשר עם "( המציע: "להלן)

 עירונייםואירועים  צרכים עבור ופירוק הקמה לרבות ותאורה הגברה, לוגיסטיקה

  .יעהמצשביניכם לבין , קביע זכרוןבמועצה המקומית 

ימים מתאריך קבלת ( שבעה) 7 -ולא יאוחר מ, לפי דרישתכם הראשונה בכתב .2

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב , דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את , בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות

 .המציעלדרוש את התשלום תחילה מאת  דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  3.23..1ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך . ומבוטלת

 .ל"הנ

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .8

 
 

 

 ,בכבוד רב
__ _________בנק 

 מ"בע
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 2'א ךמסמ
 הרשעות פליליות קודמות היעדר תצהיר בדבר             

ית חתימה מטעם \מורשה__ ____________'ז מס"ת ת\נושא_________ גב /מ מר"אני הח .1

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי "(. המציע: "להלן)_________.פ.ח/זיהוי 'מס____________ 

ה \מצהיר, ק אם לא אעשה כןה לכל העונשים הקבועים בחו\לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 :  ת בזאת ובכתב כדלקמן\ומתחייב

לחתום על תצהיר זה ( "המציע: "להלן)________________הוסמכתי כדין על ידי  .1.1

 "(.המכרז: "להלן)  1/2.23.' בתמיכה להצעה למכרז פומבי מס

 :לרבות, המציע לא הורשע בכל עבירה פלילית .1.2

נוסח ]פקודת מס הכנסה ; 1052-ב"התשי, (ירותיםסחורות וש)בעבירות לפי חוק מס קניה  

חוק הפיקוח על ; 1075-ו"התשל, חוק מס ערך מוסף; [נוסח חדש]פקודת המכס ; [חדש

, לחוק העונשין 834עד  818-ו 303עד  343, 207עד  .20סעיפים ; 1074-ח"התשל, המטבע

ותקנת  למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי, 1077-ז"התשל

 . 1041-א "התשמ, השבים

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות  .1.3

 (יש לפרט)___________________________________________:הבאות

או שיהיה /ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/הואיל וכך אני נותן .1.8

חוק המרשם על פי , קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל

 . 1041-א"תשמ, הפלילי ותקנת השבים

עם הזוכה במכרז  העמותההסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של  .1.5

 . שבנדון

 

 

 

 

 

 

_________________  _____________               ______________   ________ 

 תאריך            ד"חתימה וחותמת עו    תאריך             שם חתימה וחותמת 

כי החתומים בשם , מאשר בחתימתי הריני של המציע
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  
וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים 

ולאחר שהזהרתי , אם לא יעשו כן, בחוק
 אותם כאמור חתמו
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 /'א מסמך
 תצהיר לעניין חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ______________ . ז.ת______________,מ "אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/האמת וכי אהיה צפוי
 
 (.שם המציע)_______________________  ב (תפקיד) ________________ כהנני משמש . 1
 
 .הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. 2
 
 :לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן יש0  3
 

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 

אך במועד האחרון להגשת , ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 .הרשעה האחרונהההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ה

 
 .1076-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים( א)ב2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה"* 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע** "
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1047-ז"התשמ, עבירה לפי חוק שכר מינימום " –עבירה " ***

ולעניין עסקאות לקבלת . 1001-א"התשנ, (א כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העסקה של)
גם עבירה על , -2011ב"התשע, לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 .הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק
 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 8
 

: להלן) 1004-ח"התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9הוראות סעיף  –' חלופה א  
 .ציעאינן חלות על המ"( חוק שוויון זכויות"
 

 .והוא מקיים אותן ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף  –' חלופה ב   
 
יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –לעיל  4בסעיף ' שסימן את החלופה ב ציעלמ. 5

 :הרלוונטיות להלן
 

 .עובדים ..1-מעסיק פחות מ ציעהמ –( 1)חלופה  
 

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

התחייב בעבר לפנות  ציעבמקרה שהמ. לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 
ונעשתה עמו , לעיל( 2)ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה "למנכ

ואם , הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו (2)התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 
 .הוא גם פעל ליישומן, לחוק שוויון זכויות 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 
מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  ציעהמ –לעיל  5בסעיף  (2)שסימן את החלופה  ציעלמ. 6

התקשרותו עם  ימים ממועד .3ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך "למנכ
 (.ככל שתהיה התקשרות כאמור) העמותה

 
 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, הנני מצהיר כי זהו שמי. 7

    
____________ 

חתימת )
 (המצהיר
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 אישור

' גב/ה בפני מר/הופיע_________ מאשר בזה כי ביום , ד"עו, ______________, מ"אני הח
ת לי /המוכר/ ___________   'מס. ז.באמצעות ת ה/אשר זיהיתיהו__________________, 

תעשה כן /ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/ה כי עליו/וכי לאחר שהזהרתיו, באופן אישי
 .מה עליה בפני/ה לעיל וחתם/ה נכונות הצהרתו/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/י

                   
    _______________                                                                  _________________ 

                  חתימה וחותמת                               תאריך             
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 4'א מסמך

 הצהרת המציעהצעת ו
 לכבוד

 העמותה לתרבות ולפנאי של המועצה המקומית זכרון יעקב –עמותת זמארין 
 מועצה מקומית זכרון יעקב, 5וב שירה רח

 
 3212/10 'הצעת משתתף למכרז מס: הנדון

 
בין המצורפים , 1/2.23.' לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס, מ"אנו הח

 :מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן, ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 
או שינויים /לרבות עדכונים ו, על כל נספחיו, מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז נוא .1

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה , "(מסמכי המכרז": להלן)שנערכו בהם מעת לעת בכתב 
 .לביצוע העבודות מושא המכרז

 

רמים האחרים וכן כי כל הגו, ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרזה .2
התייעצנו עם כלל הגורמים הנדרשים , המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו

: להלן)ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות מושא המכרז , לרבות ייעוץ משפטי
אי הבנה  ת שלוכן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענ"(. העבודות"

 . או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו
 

כי הצעתנו עונה על כל הדרישות , נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרזא .3
והיכולת לביצוע העבודות באופן מקצועי וברמה  ןהניסיו, כי ברשותנו הידע, שבמסמכי המכרז

, י נמצאים ברשותנו כל הציוד והכלים המתאימים לביצוע העבודות מבחינת האיכותוכן כ, גבוהה
 .שהכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר, ההספק וכוח האדם הדרושים

 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי  .8
אנו מצהירים כי איננו . תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק ,המכרז במהימנות ואמינות

רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר או לעשות 
 .בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה

 

, רזננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .5
חוזה , בין השאר, כולל, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז

את העבודות האמורות להנחת דעתכם  בצעוהננו מקבלים על עצמנו ל, ההתקשרות במסגרתו
מעת לעת בהתאם  העמותהבהתאם להזמנות העבודה שתוציא  הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש

 . ולסוג האירוע הנדרש ומאפייני
 

 :ביטוחים .6

בהתאם לתנאים לבצע את הביטוחים הנדרשים , תזכה שהצעתנו ככל, מתחייבים אנו 6.1
ולהפקיד  "(דרישות ביטוח: "להלן)לחוזה  2'ובמסמך בהמפורטים בחוזה ההתקשרות 

ור וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות את איש, בידיכם לא יאוחר ממועד החתימה על החוזה
 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח( עותק מקור)עריכת הביטוחים 

 

אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב , בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור 6.2
 .להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות

 

את מהות ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ול באנוההננו מצהירים כי  6.3
העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים 

במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם . הנדרשים על ידכם
 .לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז

 

תהיו  אנו מסכימים כי  –פעל כאמור לעיל אם לא נ, מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר 6.8
כלפינו כמי שהפר את  לפעולאו /למנוע מאיתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו רשאים 

 .חוזה ההתקשרות
 

ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב ה .7
אך , אנו מסכימים כי תהיו זכאים. או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו/אתכם ו

ידוע לנו ואנו . לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם, לא חייבים
כן ידוע לנו שתהיו . מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות

 הוצאת הזמנתת ועד למועד לרבות לאחר הגשת ההצעו, רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא
 .עבודה
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שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו , אינה ניתנת לביטול, צעתנו זו היא בלתי חוזרתה .4
על , ימים .14תוקף ההצעה יוארך לתקופה של עד . יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .0במשך 

 . ת הארכת תוקף הערבות בהתאםבמקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאיתנו א. העמותהפי דרישת 
 

על כל , יהיו התנאים המפורטים בה, יד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .0
במועד , הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, ם הצעתנו תתקבלא. חוזה המחייב אותנו, נספחיה

כנדרש , תקשרותולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע חוזה הה, שייקבע על ידכם לשם כך
ואת כל ( עותק מקור)את אישור עריכת הביטוחים בנוסח הנדרש במסמכי החוזה , במסמכי המכרז

וכמו כן לחתום על , המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם
 .מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז 

 

יל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידכם בהתאם נתח, תחייבים כי אם הצעתנו תתקבלמ אנו ..1
להינתן בהתראה  העשוי הזמנת העבודהוכן הננו מודעים לכך כי , ינתן על ידכםלהזמנת עבודה שת

קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בביצוע העבודות בהתאם ובמהירות 
 . המרבית

 

 מסמךבנוסח שצורף )דתכם כנדרש במסמכי המכרז מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקו .11
 (. במסמכי המכרז' למסמך א  0'א

 

נו מצהירים כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו א .12
לחלט את סכום , מבלי לפגוע מודיעין זכויותיכם, אתם תהיו זכאים, בדרך כלשהי מהצעתנו

הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל , כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים הערבות הבנקאית
 .או במהלך ניהול המכרז/או בשל הפרת חוזה ו/הפרת התחייבויותינו ו

 

נו מתחייבים לא אאו תיאום עם מציעים אחרים ו/אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו .13
 .על הזוכה במכרז העמותהד למועד קבלת הודעת לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים ע

 

וכל הגורמים האחרים המשפיעים על , אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם .18
ואנו מגישים בזאת את , וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו

  .המפורטים במסמכי המכרז בתנאים, הצעתנו לביצוע העבודות מושא המכרז
  

 :דלקמןכהצעתנו הינה  .15
בגין כלל  המקסימום ילמחיר ידינו על המוצעהאחיד  ההנחה אחוז

_____  % הינו, /נספח ב׳ -האירועים המפורטים במפרט הטכני

 ( ____________________________0אחוז הנחה0 במילים)

 
  ודההנחה עד שתי ספרות אחרי הנקשיעור ניתן להציע . 
  שלילית"מובהר כי אין להציע הנחה." 

 
 .3'פירוט הצרכים מופיע בנספח ב. 3'להלן מחירי המקסימום כפי שמופיעים בנספח ב

 

₪  ...,257 –הגברה ותאורה לימי הזכרון ויום העצמאות , פריסת חשמל, גנרטורים, במות

 .מ"כולל מע

 .מ"כולל מע₪  ...,33 –" תקופת המופעים"גידור וגנרטור למשך , במה

 .מ"כולל מע₪  ...,18: מחיר אחיד למופע –" תקופת המופעים"הגברה ותאורה במשך 

 מ"כולל מע₪  .28,57 –הגברה ותאורה לשבועות , גנרטורים, במה
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או תביעה כלפי העמותה ככל ותחליט העמותה לפי /או דרישה ו/למציעים לא תהא כל טענה ו .16

את האופציה ביחס להזמנת אירועים שהוגדרו כאופציונאליים  שיקול דעתה הבלעדי שלא לממש
  . לעיל

 

וכי , ביצוע העבודות מושא המכרז מותנה בקיום מקור תקציבי מאושראנו מצהירים כי ידוע לנו ש .17
עם הזוכה במכרז זה תצא לפועל אך ורק לאחר אישור כדין של תקציב  העמותההתקשרות 

בהר כי ידוע לנו שהתקציב יכול להתאשר בשלבים ועל כן העבודות לעניין זה יו. להספקת הנדרש בו
עוד הננו מצהירים כי  .להוצאת הזמנת עבודהבהתאם , במסגרת המכרז יבוצעו אף הן בשלבים

או על /שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על שינוי מועדי הביצוע ו עמותהידוע לנו של
ולזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי , דותהיקף ביצועם ובכלל זאת צמצום העבו

 .בעניין זה העמותה
 

כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו , אנו מצהירים .14
וכי אין כל מניעה על פי דין או , וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, מוגשת ההצעה

על פי , או הטפסים הדרושים/להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו .צעה זוהסכם לחתימתנו על ה
 . מסמכי המכרז

 
   
 

 ,בכבוד רב
 
 

_____________________ _____________________ 
                                                                 תאריך                                                                              המציע    
 (מציעחתימת מורשי חתימה וחותמת ה)
 
 

                                       (באותיות דפוס) מציעשם ה
                                       שמות מורשי החתימה 

      (נא לפרט-אחר/שותפות/חברה)אישיות משפטית 
          כתובת

          תובת דואר אלקטרוניכ
          טלפון' מס
          פקס' מס

          מספר עוסק מורשה 
 
 

 אישור חתימה
 

_________________________        ד של "עו____________________________ מ "אני הח
ת מאשר בזה כי חתימו"( מציעה: "להלן)_____________________________ מזהה ' מס

אשר _______________________,  -ו_______________________________ ה "ה
 .לכל דבר ועניין מציעמחייבות את ה, מציעבצירוף חותמת ה,  חתמו על הצעה זו

 
 

___________________  ________________________ 
 ד"חתימת עו               תאריך  
 (רשיון' מס+ חותמת + חתימה ) 
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 5'א מסמך

 הצהרה בדבר ניסיון המציע

                                        משמש ___________________ .ז.ת בעל, __________________ מ"הח אני
 :כדלקמן בזאת מצהיר, ומטעמה בשמה להצהיר ומוסמך, במציע________________   כ

 
        

לרבות , אספקת ציוד ולוגיסטיקהבמתן שירותי , לכל הפחות, שנים( 5)המציע בעל ניסיון מוכח של חמש  .1
 .1/2.23.השנים שקדמו לפרסום מכרז פומבי  .1במשך  ,הקמה ופירוק

 

 .עבור רשויות, 3.1.2לות שהציג בסעיף עישנות הפ 5-ב, לכל הפחות סיפק את השירותיםהמציע  .2

או תאגידים עירוניים /תושבים ו ...,.2רשויות מקומיות בעלות  –לעניין סעיף זה  "רשויות"
או /או מבקר המדינה ו/או הכנסת ו/או חברות ממשלתיות ו/או יחידות סמך ו/ממשלה ו, מטעמם

 .משרדי הפקה

 :כמפורט להלן
 ,תיאור האירוע 'מס

 , סוגו, שמו
 תיאור

 ותיאור השירותים
 שניתנו והציוד 

 שסופק
 

 הרשות 
 עבורה

 תנו ינ
 השירותים

 

 תקופת מתן 
 תיםהשירו

 משנה ועד)
 (שנה

 שם אישר הקשר
 ברשות 

 ופרטי ההתקשרות
 עימו 

00     

20     

/0     

40     

50     

00     

70     
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80     

00     

010     

000     

020     

0/0     

040     

050     

 
 

 ד"אישור עו

ה בפני /הופיע______ ______________ת בזאת כי ביום /מאשר________ ד"מ עו"אני הח
זיהתה /אשר זיהה' ____________ גב/מר_________________________ במשרדי ברחוב 

: במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה]'_________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/עצמו
, [כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה/במציע והמוסמך________________ המשמש בתפקיד

ה לעונשים הקבועים בחוק /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/הרתיוולאחר שהז
 .מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/אם לא יעשה

 

                ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו                                            
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 0'א מסמך

 צהרה על מעמד משפטיה

 :ןבמכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה ציעעל המ

 מעמד משפטי 0א

 

 פרטים כלליים 0ב
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

שותפות 3 ופית אגודה שית3 עמותה 3 מ "חברה בע)שמות בעלי זכות החתימה  0ג
 (רשומה

 

 

 

 

 
 

  

 

 (שותפות רשומה)שמות השותפים  0ד

 

 

 

 

 

 מ"חברה בע  עמותה  אגודה שיתופית  שותפות רשומה   יחיד 

יש למלא )

 ('ג' טבלאות ב
 נסחולצרף 

מעודכן מרשם 

 החברות

יש למלא )

 ('ג' טבלאות ב
 נסחולצרף 

מרשם מעודכן 

 העמותות

יש למלא טבלאות )

 ('ג' ב
מעודכן  נסחולצרף 

מרשם האגודות 

 השיתופיות

יש למלא טבלאות )

 ('ד' ג' ב
מעודכן  נסחולצרף 

 מרשם השותפויות

יש למלא טבלה )

 ( 'ב
 תעודת ולצרף

 מורשה עוסק

  זשם המשתתף במכר

  .ז.ת/ שותפות / מספר תאגיד 

  שהמור עוסק' מס

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

  שם איש קשר ותפקיד

  נייד איש קשר' טל
 

 דוגמת חתימה         ישם פרט                  שם משפחה          מספר זהות 

 דוגמת חתימה         שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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המשפטי בטופס זה  כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו, מאשרים בזאת, החתומים מטה, אנו
 0מדויקים ועדכניים

 
 
 

_______________ _________________ 
 שם משפחה                           שם פרטי          

 
 

_______________ _________________ 
 חתימה                                 תאריך           

 
 

_______________ _________________ 
 שם משפחה                           שם פרטי          

 
 

_______________ _________________ 
 החתימ                                 תאריך           

 

 

 (לתאגיד בלבד)ח "רו3  ד'"אישור עו

 

 ת בזאת את חתימות מורשי החתימה/מאמת, ח"רו/ ד "עו, _______________________, מ"אני הח
 .ל לכל דבר ועניין"הנ התאגידת כי חתימתם מחייבת את /ומאשר__________________  התאגידשל 

 
                                                               

_________________                                     ______________ 
 חתימה וחותמת                                  תאריך                        
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 7'א מסמך
 עניינים ניגוד על היעדר והתחייבות תצהיר

 
 

__________________ המשמש כ ___, __________ז "ת___________________, אני 

 :מתחייב בזאת כדלקמן( "המציע: "להלן)________________________, בחברת

קבלני משנה / או לספקי  או לעובדים מטעם המציע, לפי העניין, למציע יהיה מתחייב שלא הנני .1
 מין וסוג כלמ עניינים ניגוד ,השירותים מתן תקופת או לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך מטעמו

, מילוי תנאיוו 1/2.23.' פומבי מסמתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין בעלי גורמים עם שהוא
בקשר עם מילוי התחייבויותיו על , או טענה מצד שלישי כלשהו/וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו

 .  פי הסכם זה

להעמיד אותו או מי מטעמו  או מחדל אשר עלולים/הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו .2
אם העבודה , קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, לרבות, במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל

 .כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים

 להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי באופן עמותהל כי המציע יודיע מתחייב הנני .3
  .האמורים המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד של במצב המציע

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת  .8
ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו , ביצוע התחייבויות המציע כאמור מכרז זה

 .או ענייני צד שלישי/מי מטעמו ואו /כדי לקדם את עניינו ו

 עם להתקשר ,שלו כוונה כל על עמותהל מראש כי המציע ידווח, בשם המציע ומתחייב מצהיר הנני .5
 בהתאם ולפעול ,אלו בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד ,גורם כל

 הוראות לתת או אמורכ התקשרות למציע לאשר רשאית לא העמותה. בעניין העמותהלהוראות 

 .זה בהקשר ,אלו להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע ,עניינים ניגוד העדר שיבטיחו אחרות

בקשר  העמותהלא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  .6
 .עם מניעת ניגוד עניינים

הפרה יסודית של ההסכם מושא מכרז פומבי מהווה  העמותהברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי  .7
 .1/2.23.' מס

פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש " ניגוד עניינים"מובהר בזאת שלעניין מכרז זה  .4
 .   לניגוד עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים

 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 

 

_______________________   ______________________ 

 חתימה      שם

 

 ד"אישור עו

' גב/ה בפני מר/הופיע_________ מאשר בזה כי ביום , ד"עו, ______________, מ"אני הח

ת לי /המוכר/ ___________   'מס. ז.ה באמצעות ת/אשר זיהיתיהו__________________, 

תעשה כן /אם לא יה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי /ה כי עליו/וכי לאחר שהזהרתיו, באופן אישי

 .מה עליה בפני/ה לעיל וחתם/ה נכונות הצהרתו/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/י

 

                       _______________                                     _________________ 

 תימה וחותמתח                                                     תאריך    
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 8'א מסמך
 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

 
ית חתימה מטעם /מורשה' ____________ ז מס"ת ת/נושא______________ מ"אני הח

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר , "(המציע: "להלן)_________.פ.ח/זיהוי' מס______________ 

ת בזאת \ה ומתחייב/מצהיר, נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןה לכל העו/את האמת וכי אהיה צפוי

     -ובכתב כדלקמן

בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה  ,ציעהמ .1
ככל  ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן

 .צווים כאמור שחלים הסכמים או

ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות  מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליו ,ציעהמ .2
 .מכרז זה מושאלעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות  1בסעיף 

בשל , בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,ציעהמ .3
מפקח  ל ידיולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע, רתם להלןהפרת דיני העבודה כהגד

ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני , 1045-ו"התשמ, לחוק העבירות המינהליות 5שמונה לפי סעיף 
ולחילופין חלפה שנה ממועד  1047-ז"וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ ,העבודה

 .שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון 3כי חלפו  ,פעמיים או יותרההרשעה או אם הורשעו 

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו  ציעהמ .8
 .                                                                                להגשת ההצעה במכרז זה

ימשיכו לקיים את כל ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם השליטה בו ומנהליו בעלי  ,המציע .5
 .הוראות הדין בעניין עובדים זרים

 .       נחשבים לקנסות שונים–אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6
 -לעניין תצהיר זה

, 1060-ט"התשכ, בית הדין לעבודה החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק-"דיני העבודה"

 .                                                                                                               אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם

י גיליון זה היא כי החתימה המופיעה בשול_____________________ ה כי שמי הוא/הנני מצהיר

 .חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת

 ____________________ תאריך

 ____________________________חתימה +שם המצהיר 

 

 אימות חתימה

 __________________מאשר בזאת  כי החברה ______________ ד"מ  עו"אני הח

מוסמך להצהיר _________________________________ ____ה"י דין וכי ה"רשומה  בישראל עפ

 .ל"ולהתחייב בשם החברה הנ

 הופיע בפניי במשרדי_______  בשנת_________ בחודש_______ ת כי ביום/כמו כן אני מאשר

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר , המוכר לי אישית/ ______________זהות’ ה מס"ה_________  ב

פוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את את האמת וכי יהיה צ

 .תוכנו ואמיתתו

__________________                                   _________________

 תאריך                                                 חתימה
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 0'א מסמך
  ח על הכנסות"רואישור 

 
 לכבוד

 העמותה לתרבות ולפנאי של המועצה המקומית זכרון יעקב –תת זמארין עמו
 

 

 ( שם המשתתף במכרז)______________ 0אישור מחזור עסקים כספי של :הנדון

 

של המציע ( מ"הכנסות לא כולל מע)הרינו לאשר בזאת שמחזור העסקים הכספי 
בכל אחת מהשנים המפורטות , ינם כמפורט להלןה                                    . פ.ח_____________, 

 :להלן

 

 ₪___________ 2.14בשנת המס 

 ₪___________  2.10בשנת המס 

 ₪___________  2.21בשנת המס 

 

_____________________     _________________________ 

 ח"רו            תאריך
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 01'מסמך א

 החשמל ותקנותיו חוק, קן הישראליבדרישות הת המציע ציודתצהיר בדבר עמידת 

להתקשר  המבקש ("המציע: "להלן)שהוא המציע ___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם 

הגברה , לוגיסטיקה, ציוד שירותי שירותי אספקתלמתן  1/2.23. 'פומבי מסמכרז  המזמין במסגרתעם 

 .זכרון יעקבבמועצה המקומית  עירוניים עבור צרכים ואירועים, ותאורה לרבות הקמה ופירוק

על ידי המציע עומד בדרישות התקן הישראלי  באמצעותו יינתנו השירותיםמצהיר בזאת כי הציוד  הנני

 ולתקנות הרלוונטיות אשר הותקנו מכוחו 1058 –ד "תשי, להוראות חוק החשמל ומופעל בהתאם

 .ובהתאם להוראות כל דין

 

 

 ________________ :תאריך

 _______________:שם מלא

 ________________:חתימה

 

 אישור עורך הדין

במשרדי  ה בפני/הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו___________________ , מ "אני הח

תה /שזיהה ' ______________גב/מר____________ עיר /בישוב____________ אשר ברחוב 

ה להצהיר /כי עליו ה/ואחרי שהזהרתיו, לי באופן אישית /המוכר/____________ . ז.ה על ידי ת/עצמו

ה בפני על התצהיר /חתם ,תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/אמת וכי יהיה

 .דלעיל

 

 ______________ :תאריך

 _____________ :אשם מל

 ______________:חתימת וחותמת
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 'ב מסמך
 

 הסכם
 /212שנת _______ לחודש ___ ביום  זכרון יעקבת במועצה המקומישנערך ונחתם 

 
 

העמותה לתרבות ולפנאי  –עמותת זמארין  0ב י ן
 של המועצה המקומית זכרון יעקב

או /ו" העמותה" :להלן)          
                                                               "(המזמין"
 ;מצד אחד                                            

 
 
 

 ___________________                            0ןלבי
 ________________.פ.ח/ז"ת

 _______________ שבכתובת
 "(ספקה": להלן)  

 ;מצד שני              
 

, לוגיסטיקה, שירותי אספקת ציודלמתן  1/2.23.' מכרז פומבי מס םפרס מזמיןוה הואיל

במועצה  שונים אירועים עירונייםעבור צרכים ו רבות הקמה ופירוקהגברה ותאורה ל

: להלן)כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו , "(השירותים: "להלן) זכרון יעקבהמקומית 

 ;הינו הזוכה במכרז והספק, ובחוזה התקשרות זה כמפורט להלן"( המכרז"

ובתנאים , במועדים, ופןבא, הסכם זה מושא לבצע את השירותיםהציע למזמין  ספקוה והואיל 

 ם הנדרשים בושירותיהכזוכה במכרז למתן  נבחר ספקוה, המפורטים בהסכם זה להלן

ובכפוף למילוי בהתאם לצרכי המזמין והכל  מזמיןהחלטת ועדת מכרזים של ההתאם לב

 ;כל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה להלן

, האישורים, הכישורים המקצועיים, ןהניסיו, הידעאת  ומצהיר כי יש בידי ספקוה והואיל

 ;שירותיםהדרוש לביצוע השיונות וכח אדם מיומן יהר

הכל כמפורט בחוזה זה , יבצע את העבודה כקבלן עצמאיספק והצדדים הסכימו לכך שה והואיל

 ;המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומסמכי המכרז על נספחיו השונים

 .ןים להסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהסכם זה להלהצדדים מעוניינ ל והואי

 

 0הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלן, כך הוסכםפיל

 כללי 00

 .חלק בלתי נפרד מחוזה זה יםמהוווהנספחים המצורפים אליו זה  הסכםהמבוא ל .1.1

 ווהנספחים אשר צורפו להצעת, המכרזהנספחים למסמכי  המכרז מובהר בזאת כי .1.2

 .מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כרזמבמסגרת ההספק של 

 .הסכם זה ם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותכותרות הסעיפים נועדו לש .1.3
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 הגדרות 20
בחוזה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת 

 :לצדם

 

 או" המזמין"

 ות ולפנאי של המועצההעמותה לתרב –עמותת זמארין                 "העמותה" 

 ;או מי מטעמה/ו המקומית זכרון יעקב

וכן כל מי שפועל בשמו , לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים    "                הספק"

 ;ומטעמו במתן השירותים

 ;לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו " ת החשבונות3מנהל"

אשר מתפרסם מעת לעת על ידי  ,מדד המחירים הכללי לצרכן     "               המדד"

 ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, הגברה ותאורה לרבות, לוגיסטיקה, שירותי אספקת ציוד           " השירותים"

, תיווך, שכר עובדים, אחזקה שוטפת, תחזוקה, פירוק, הקמה

ולרבות כל העבודות והשירותים הכרוכים , שינוע וכיוצא בכך

אירועים צרכים ועבור , או בעקיפין/במישרין ו, במתן השירותים

בהתאם ו המקומית זכרון יעקב עירוניים בתחומי המועצה

הוראות המכרז והסכם , להסכם זה /'מסמך בש למפרט הציוד

  ;להלןכהגדרתה  בהתאם להוצאת הזמנת עבודהו זה

חתומה על ידי , מעת לעת לספק המנהלשימסור , הוראה בכתב "     עבודה הזמנת"

 השירותיםהפרויקט עבור ובה פירוט , עמותהתימה במורשי הח

לוח  ,/'כמסמך בהמצורף  ציודה למפרטבהתאם  שעליו לבצע

הוראות , המיקום העירוני, לאספקת הציוד הנדרש זמנים

שלדעת  וכל הוראה נוספת הוראות בטיחות, הקמה ופירוק

כל הזמנת עבודה החתומה  .מתן השירותיםלצורך  דרוש המנהל

 . תיראה כחלק מחוזה זה נהלהמעל ידי 

 ;לרבות נספחיו המצורפים לו, הסכם ההתקשרות עם הספק   "החוזה3ההסכם"

או מי שימונה , או ממלא מקומו עמותהלקת תרבות במח מנהל                  "המנהל"  

 .לצורך חוזה זהלשמש כמנהל  העמותהעל ידי 

 

 נספחים 0/

 ;נוסח ערבות ביצוע  0'מסמך ב

 ;ביטוחים דרישות  2'מסמך ב

 0מפרט השירותים  /'מסמך ב

 

 ההתקשרות  40

הכל , השירותים האמוריםאת ביצוע  ומקבל על עצמ ספקוה לספקהמזמין מוסר  .8.1

 . זההסכם בכפוף לאמור ב
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 עירוניים וצרכים אירועיםלצורך ביצוע הספק מתחייב לספק את השירותים  .8.2

, מעת לעתו המשתנים רון יעקבהמקומית זכ המועצהתחומי ב העמותהשתערוך 

 .בהתאם לשיקול דעתה

, שתונפק על ידי המנהל מעת לעתהשירותים יסופקו בהתאם להזמנת עבודה  .8.3

 .להסכם זה /'מסמך בב כמפורט לסוג האירוע ומפרט השירותיםבהתאם 

 ובהתאם ,העמותהבכל עת שתדרוש את השירותים  עמותההספק יספק ל .8.8

 .דרישות המנהלהוראות כל דין ועל פי , מפרט השירותים, לדרישות ההסכם

או /במתחמים סגורים ו, המשתנים מעת לעת העמותהבתחומי השירותים יינתנו  .8.5

מעת , העמותהבימים ובשעות בהתאם לצרכי , או לא מקורים/מקורים ו, פתוחים

ימים מראש לפני מועד  21שתימסר לספק  לעת וכפי שיפורט בהזמנת העבודה

 .האירוע

  

 תחייבות הספקהצהרות וה 50

לפי דרישות , הספק מתחייב לבצע את השירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר .5.1

הספק מתחייב כי אין בביצוע , כמו כן. ובהתאם להוראות כל דין המנהל

או כל התחייבות או חובה אחרת , השירותים כדי להפר הוראת כל דין או חוזה

 .והחלים עלי

לביצוע וכל הדרוש , כח האדם, הנחוץהספק מכיר את הדרישות ביחס לציוד  .5.2

השירותים וכי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו 

 .העמותהרצונה של היעילות והמיומנות לשביעות , במירב הקפדנות

 הצורך לעמוד בלוחות זמנים לרבות, העמותההספק מכיר ומבין את דרישות  .5.3

וכי הוא מוותר בזה על , ור במתן השירותיםוכל פרט אחר הקש שבהזמנת העבודה

 .םהשירותיכל טענה הקשורה לתנאי מתן 

 הזמנות עבודה אינה מתחייבת לכמות העמותההספק מצהיר כי ידוע לו ש .5.8

בשנה במהלך כל תקופת ההתקשרות והזמנת העבודות תהא / מסוימת בחודש 

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 ,או דומים וכי בידיו הידע/ע שירותים זהים והספק בעל ותק וניסיון קודם בביצו .5.5

 .כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים על פי הסכם זה, הניסיון

וכי ימשיך להחזיק במהלך כל , כי הוא מחזיק, הספק מצהיר ומתחייב בזאת .5.6

ההיתרים והמסמכים התקפים , האישורים, בכל הרישיונות, תקופת ההתקשרות

לשם מתן השירותים , אות כל דין והרשויות המוסמכותהנדרשים בהתאם להור

וביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ובכלל זה להעסיק עובדים המחזיקים בכל 

הספק מתחייב להציג . האישורים הרלוונטיים הנדרשים לביצוע השירותים

ההיתרים והמסמכים כאמור מיד לאחר , האישורים, את הרישיונות עמותהל

 .בעניין זה ותההעממקבלת דרישה 

הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים ומלוא התחייבויותיו  .5.7

הסכם או אחרת , או מניעה על פי דין/וכי לא קיימת כל הגבלה ו, פי הסכם זה-על

או אחרת לביצוע /או חוזית ו/להתקשרותו בהסכם זה וכי אין כל מניעה חוקית ו

. העמותהבהתאם לדרישות , י הסכם זה על ידופ-השירותים והתחייבויותיו על
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או במתן /הספק מצהיר כי אין בהסכם זה ו, מבלי לגרוע מכלליות האמור

 .והשירותים כדי לפגוע בזכויות של צד שלישי כלשה

לרבות , מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו עמותהלהספק מתחייב להודיע  .5.4

או /את יכולתו לבצע את השירותים ועל כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל 

 .התחייבויותיו בהתאם להסכם זה על נספחיו

 .ין וחשבון לעניין ביצוע השירותיםידרש דיעת ש למנהל בכלמסור ספק יה .5.0

 

 הזמנת עבודה 00

תוציא מעת לעת הזמנת  העמותה, העמותהלצורך ביצוע השירותים ובכפוף לצרכי  .6.1

 .עבודה

הזמנת עבודה תצא מיד או בסמוך למועד מתחייבת כי  העמותהמובהר כי אין  .6.2

 .או דרישה בעניין זה/לספק לא תהיה כל טענה ו. אם בכלל, החתימה על הסכם זה

ותכלול את ככל ההוראות ימים מראש  21הזמנת עבודה תימסר לספק לפחות  .6.3

והספק מתחייב לבצע את ההוראות כולן , המצוינות בהגדרתה כמפורט בהסכם זה

  .ר יצוינו בהזמנת העבודהבמלואן ובמועדים אש

הינה מעיקרי הסכם  הקבועים בהזמנת העבודה כי עמידה בלוחות זמנים, מובהר .6.8

 . והספק מתחייב לבצע את השירותים ברציפות וביעילות, זה

 
 היקף הזמנות השירותים 70

אינה  העמותה. מעת לעת העמותההזמנת השירותים תתבצע בהתאם לצרכי  .7.1

הספק מצהיר בזאת כי . רותים בהיקף כלשהומתחייבת כלפי הספק להזמנת שי

כדי לחייב את , או במסירת ערבות הביצוע לפי ההסכם, ידוע לו ואין בחתימתו

או למנוע /או את מי מטעמה להזמין היקף כלשהו של שירותים ו/ו העמותה

מצדדים שלישיים  כגון השירותים מושא הסכם זהלהזמין שירותים  העמותהמ

בקשר עם היקף  העמותהאו תביעה כלפי /כל טענה ו הספק מוותר על. אחרים

ההזמנות ובכל מקרה שינוי בהיקף לא יהיה בו כדי להשליך על התמורה והספק 

בהתאם  ,העמותהי "בכל היקף שיידרש ע, את השירותים עמותהמתחייב לספק ל

ובמחירים אותם התחייב לספק  /'בבמסמך ש מפרט הציוד, להזמנת העבודה

 . מטעמו במכרז הצעת המחירלובהתאם לקבוע 

כי טענות הספק בנוגע לתמורה בכלל ובקשר להוראות , מוסכם בזאת בין הצדדים .7.2

 .לא תהווינה עילה לעיכוב ביצוע השירותים על פי הסכם זה, בפרט, סעיף זה

 

 היעדר בלעדיות 80

לו י ידוע לו שבחירתו וחתימת הסכם זה עימו לא מקנה הספק מצהיר ומאשר כ .4.1

פי שיקול דעתו -על, והמזמין רשאי בכל עת, השירותיםי באספקת ות כלשהבלעדי

גם במהלך תקופת תוקפו של  ,השירותיםהמוחלט להתקשר עם אחרים לביצוע 

 .הסכם זה
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 תקופת ההסכם 00

שתחילתה מיום חתימתו של הסכם זה , חודשים 36בתוקף למשך הסכם זה יהיה  .0.1

 .  "(התקשרותתקופת ה: "להלן)

להאריך את , בהודעה בכתב ומראש, חד צדדית ובלעדית מזמין נתונה אופציהל .0.2

כאשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני , תקופות אופציה נוספות 2-בההתקשרות 

 (. "תקופת הארכה: "להלן) חודשים 12

המזמין יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .0.3

 יום מראש .3 ודעה שתימסר לספקוזאת בה, בה שהיאבכל עת ומכל סי, ספקה

למעט זכותו לקבלת , ולספק לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד המזמין בעניין זה

ד עד למוע, אם ניתנו, התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל

, יראו במועד הנקוב בהודעה כמועד תום תקופת ההתקשרות. הפסקת ההתקשרות

 .חישוב התמורה המגיעה לספק ןות לעניילרב, ןלכל דבר ועניי

 

 עובדים  010

הספק יעסיק לשם ביצוע השירותים עובדים מיומנים למתן השירותים בהיקפים  .1..1

 ./'במסמך  במפרט השירותיםהנדרשים 

הספק יהא אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים ומתורגלים בביצוע השירותים  .2..1

י הגהות והבטיחות הקשורים באביזרים ובחומרים וכן בכל נושא, ובשימוש בציוד

 .בביצוע השירותים על פי הסכם זה

לחדול מלהעסיק במתן , פה ובין בכתב-בין בעל, רשאי להורות לספקהמנהל  .3..1

השירותים על פי הסכם זה כל עובד מעובדיו והספק יהא חייב להפסיק את עבודת 

 אינה טעונה המנהלהוראת . לעשות כן המנהלמיד עם דרישת , כאמור, העובד

ידי הספק במתן -הפסקת העסקתו של עובד המועסק על, יובהר כי הנמקה

לא תזכה את הספק , המנהלפי -לרבות במקרה שהדבר נעשה על ,השירותים

 .חבות כלשהי העמותהבפיצויים או בתשלום אחר כלשהו ואין בה כדי להטיל על 

יע מובהר בזאת כי בכל מקרה שהספק או מי מעובדיו לא יופ, למען הסר ספק .8..1

לרבות מחלה או שירות , לאירוע כלשהו לצורך מתן השירותים מכל סיבה שהיא

הספק יהא אחראי להעסקת עובד גיבוי במקומו ויחול לגביו כל האמור , מילואים

 .בשינויים המחויבים, בהסכם זה

 ציוד 000

. מתחייב להשתמש בחומרים וציוד בטיב הנדרש בהסכם זה על נספחיו הספק .11.1

, ובאמצעים העומדים לרשותו, על הספק להשתמש בציוד לצורך מתן השירותים

לאחר שקיבל , או בבעלות ספק משנה עימו התקשר לביצוע הפעילות/בבעלותו ו

 וכשיר ןתקי, באיכות טובה הציוד יהיה, בכתב ומראש המנהללכך את אישור 

יהיו באחריותו הבלעדית  וושמירת ואחסונ, והפעלת, והטיפול ב. להפעלה בכל עת

 .ספקשל ה
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בכל עת לבדוק את הציוד בו משתמש הספק ואת הסידורים  תרשאי העמותה .11.2

ועל הספק , הן בהיבט הבטיחותי, הן בהיבט המקצועי, הכרוכים במתן השירותים

 .לעשות זאת הלאפשר ל

עומד בדרישות ו על יד באמצעותו יינתנו השירותיםמצהיר בזאת כי הציוד  הספק .11.3

ולתקנות  1058 –ד "תשי, אות חוק החשמללהור התקן הישראלי ומופעל בהתאם

 .ובהתאם להוראות כל דין הרלוונטיות אשר הותקנו מכוחו

חוק החשמל ותקנותיו לאורך כל , ספק מתחייב לעמוד בדרישות התקן הישראלי .11.8

 01'כמסמך אתקופת ההתקשרות בהתאם לתצהיר אשר הוגש על ידו המצורף 

 0'למסמך א

הסידורים הכרוכים בביצוע , ד או חלק ממנוכי הציואו המנהל /ו העמותהה קבע .11.5

סופית והספק לא  םתהא קביעת, בעיניהםאינם תקינים , השירותים או חלק מהם

ויספק ציוד חלופי במקום , כאמור, ישתמש בציוד זה ולא יפעיל את אשר נפסל

 .או המנהל/ו העמותההציוד שנפסל בהתאם לדרישת 

 

 מעמד הספק ועובדיו 020

נותן שירותים עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד הספק מצהיר כי הוא  .12.1

 .העמותהאו בין מי מעובדיו לבין /בינו ו

להדריך או להורות , לפקח עמותהאין לראות בכל זכות שניתנה על פי החוזה ל .12.2

ביצוען של  אתאלא אמצעי להבטיח , לספק או למועסקים על ידו כיצד לפעול

 .הוראות החוזה במלואן

 בביצועבכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו , ייב לקייםהספק מתח .12.3

, אחר האמור בהוראות חוק כלשהו החל על המעבידים בגין עובדיהם, הפרויקט

שבין לשכת התאום של , וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים

א בר תוקף או כל הסכם קיבוצי שנערך והו/הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו

לרבות צווי , או יתוקנו בעתיד, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, בענף המתאים

                                                                                                              .                                                                                                                            ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה

הספק חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות  .12.8

 .מ"תשלומי ביטוח לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע

דמי , דמי מחלה, חופשה, יצויי פיטוריןאו עובדיו לא יהיו זכאים לפ/הספק ו .12.5

או /או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או תשלומים ו/גמלאות ו, הבראה

 .העמותההשתלמות לעובדים מאת 

יקבע על ידי גורם מוסמך י אםכי , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת .12.6

או מי /ו הספקלעיל בכל זאת התקיימו בין  12.1 בסעיףלמרות האמור ש, כלשהו

 העמותהמ הספקתחשב התמורה שיקבל , מעביד-יחסי עובד עמותהמעובדיו ל

מעביד ומכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד , ככוללת כל תשלום

דמי  ,הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכלל זה

ישא בכל תשלום נוסף תלא  העמותהו, ב"דמי חופשה שנתית וכיו, נסיעות, הבראה

 .בגין אלו
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או נזק /בגין כל הוצאה ו העמותהישפה את  הספקכי , בנוסף לאמור לעיל מוסכם .12.7

לרבות שכר טרחת , הספקכתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי  השיגרמו ל

למען . בהקשר ולצורך תביעה כאמור העמותהשיוצאו על ידי , עורכי דין והוצאות

כל סכום כאמור  לקזז תזכאי תהיה העמותהבזאת כי  מובהר, הסר ספק

 .על פי החוזה לספקמהתמורה המגיעה 

יקבע על ידי ערכאה  אםמוצהר ומוסכם בזה כי , בלי לגרוע מהאמור לעילמ .12.4

או מי  העמותהמעביד בין -ף האמור לעיל התקיימו יחסי עובדא שעל מוסמכת

יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה , או מי מטעמו/ו הספקלבין  המטעמ

 בחוזה הקבועה מהתמורה( אחוזים וחמישה שיםחמי) 55%בגובה  תמורהעל 

כי התמורה המופחתת הנה , מצהיר בזאת והספק, "(התמורה המופחתת: "להלן)

יקבע כי התקיימו  אם החוזהמלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי 

 .מעביד כאמור-יחסי עובד

 

 ביטוחאחריות ושיפוי בנזיקין ו 0/0

 בנזיקין ושיפוי אחריות

 בלבד הספק על תחול  השירותיםמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור  .13.1

הספק על פי חוזה זה לא מ יםשירותלהזמנת השל המזמין  ואישורי ולפיכך

 ןעית המלאה ואין בכך כדי להטיל על המזמיישחררו את הספק מאחריותו המקצו

 השירותיםאו לאיכות /או לכשרות ו/אחריות כלשהי לטיב ו ואו על מי מטעמ/ו

 .כאמור

או /ואו אובדן /או נזק רכוש ו/הספק לבדו אחראי כלפי המזמין לכל נזק גוף ו .13.2

שלישי  או לצד/ו ו מטעמ למי או/ו ולעובדי או/והפסד העלולים להיגרם למזמין 

או בקשר עם /או למי מטעמו בגין ו/או לעובדי הספק ו/או לספק ו/לשהו וכ

או /או טעות ו/או מחדל ו/או נזק כתוצאה ממעשה ו/או לכל אובדן ו/ו  השירותים

 בקשר נזק או אובדן לכל או/ו טעמואו כל מי מ/או עובדיו ו/השמטה של הספק ו

  .שירותיםל

אור יותאו קלקול לציוד מכל סוג  נזק, הספק לבדו אחראי כלפי המזמין לאבדן .13.3

למערכות  או/ו השירותיםאו על ידי מי מטעמו לצורך /הנמצא או שהובא על ידו ו

או כל אדם /ו ועובדי או/ו המזמיןוהוא פוטר את , או לציוד הנלווה לשירותים/ו

 . או נזק לציוד כאמור/בשרות המזמין  מכל אחריות לכל אבדן ו

 כאמור נזקים לגבימכל אחריות  ומטעמ פועליםה ואתהספק פוטר את המזמין  .13.8

נזק על כל  ומטעמ הפועלים את וא/ו את המזמין לפצות או/ו לשפות ומתחייב

לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  מי מהם חויביסכום ששייגרם למי מהם וכל 

 שתוגש תביעה כל על לספק דיעוי המזמין. הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך

על , המזמין מפניהלהגן על במידת הצורך ר לו להתגונן מפניה ואפשיו ל"כנו נגד

 .חשבונו של הספק

או /לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו רשאי המזמין .13.5

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין 
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גין נזקים שנגרמו או ב/מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו

 .למזמין מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל

 מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הספק של אחריותו להבטחת .13.6

 וכל ההסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב, וחובותיו

 לפי כאמור אחריות להבטחת מיםמתאי ביטוחים כלפיו שבדין אחריות קיימת עוד

 האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול

: להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווהה '2ב מסמך, ביטוחים קיום על

 "(. דרישות ביטוח"

 ביטוחים םקיו על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא הספק .13.7

 הביטוחים ועריכת קיום על בישראל המורשים הספק מבטחי בידי כדין חתום

 הינה במועדים הספק למזמין מבטחי ידי-על חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים

 הפרת בגין בתרופות המזמין את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי

 במשך, הביטוח קופתת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב הספק. ההסכם

 .המזמיןמ כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל

או משלימים כלשהם /היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו .13.4

ל כאשר בכל "ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"לביטוחים הנ

או הפועלים /חלוף כלפי המזמין וביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות ת

או /או יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין ו/מטעמו לעניין ביטוחי רכוש ו

בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך , הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי חבויות

 .הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

לכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים  .13.0

כמו . או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין/המזמין וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו

ולא , כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו

יום  .3, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין, יבוטלו

 .מראש

 על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו םהביטוחי עריכת ..13.1

 הביטוחים התאמת על המזמיןמ כלשהו אישור יהוו לא למזמין ביטוחים קיום

 לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות המזמין  על יטילו ולא

 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על הספק של אחריותו את

 ההשתתפויות בדמי ישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום לע אחראי לבדו הספק .13.11

 .הביטוח בפוליסות הקבועות העצמיות

 הספק של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי לבדו הספק .13.12

 מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, לרבות, מטעמו הפועלים או/ו

 כי, מובהר. נזקים אותם בגין ולמיםמש היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או

 לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי הספק

 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות

 ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הספק .13.13

 הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות לפגוע
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 פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות המזמין ולדרישת. הביטוח בפוליסות

 .הצורך בעת הביטוח

 אחראי, המזמין זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הספק הפר .13.18

 על המזמין כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים הספק

 .זאת עקב לו שיגרם אחר או/ו כספי נזק כל

 מתחייב כן. זה חוזה פי על הנערכים הביטוחים כל תנאי את לקיים מתחייב הספק .13.15

 .פיהם-על המזמין זכויות של ומימוש שמירה לשם המזמין עם פעולה לשתף הספק

 דמי את לשלם, הביטוח פוליסות תנאי כל את בדייקנות לקיים מתחייב הספק .13.16

 תקופת כל במשך בתוקפן תהיינה שהפוליסות לכך לדאוג, במועדם הביטוח

 בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות המזמין ולדרישת, ההסכם

 . הצורך

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המזמין  .13.17

או אי המצאת אישורי /הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו

 .ה יסודית של ההסכםעריכת הביטוח במועד יחשבו כהפר

, עובדיו, הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו .13.14

כן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך . וקבלני המשנה שלו

יופיעו דרישות ביטוח , עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה

המציא למזמין לפני תחילת העבודות הספק מתחייב ל. יסוקםהמתאימות לסוג ע

לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע 

 .הסכם זה

 

 תמורה  040

על פי כל , פי הסכם זה-השירותים ויתר התחייבויות הספק עלתמורת ביצוע  .18.1

להצעת המחיר  יהא זכאי הספק לתמורה בהתאם, הזמנת עבודה שתימסר לספק

: להלן) /'במסמך בכמפורט  סוג אירועכל מכרז ובהתאם לתמחור של המתכנן ב

 (. "התמורה"

חודש קבלת  –חודש שוטף )ימים  .6+בתנאי שוטףהתמורה תשולם לספק  .18.2

ובתנאי שהחשבונית והחשבון המפורט הועברו על ידי הספק למנהל , (החשבונית

לואם וכן במ/אושרו על ידי המנהל בחלקם, לכל חודש של החודש השוטף .1-עד ה

, כולה או מקצתה, שהמנהל העביר את החשבונית כשהיא מאושרת לתשלום

חשבונית שלא תתקבל . לכל חודש של החודש השוטף .3-עד ה העמותהלחשבות 

תועבר לטיפול לתשלום  העמותהאו בחשבות /עד המועד הקובע אצל המנהל ו

 .בחודש שלאחר מכן

תשלום סופי  ההוומ, הנקובה לעילמובהר בזאת למען הסר ומנוע ספק כי התמורה  .18.3

או מי /ו ספקוה, למתן השירותים ספקומוחלט בגין כל שירותי והתחייבויות ה

או מכל גוף אחר כל תשלום /או לדרוש מהמזמין ו/לא יהיו רשאים לתבוע ו ומטעמ

 .נוסף מכל סיבה שהיא
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, ומתחייב בזאת כי התמורה היחידה שתשולם עבור ביצוע התחייבויותי הספק .18.8

או /זה ו בהסכםזה היא זו המצוינת  הסכםבהתאם להוראות  ,ישירות והעקיפותה

 .בנספחיו

כמפורט והשירותים יחידות הציוד מוסכם בין הצדדים כי משנקבעו מחירי  .18.5

למתן  הרי יהיו מחירים אלו סופיים במכרז הספקלהצעת בהתאם  ,/'במסמך ב

הם שינוי ולא יחול ב ,כהגדרתם במסמכי המכרז וההסכם זה, השירותים במלואם

 .כלשהו

כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי  ספקהמזמין רשאי לנכות מכל תשלום שיגיע ל .18.6

 על פי הספקלרבות סכומים שחייב לו , או נוהג/כל דין ואו /תנאי הסכם זה ו

 .או על פי כל עסקה אחרת ביניהם/זה ו הסכם

 

 מדיניות ביטולים 050

מטעם  הצוותאש עד להגעת מר השנקבע הזמנת עבודהרשאי לבטל  היהי המזמין .15.1

או /ללא שהדבר יזכה את הספק בפיצוי ו, למיקום האירוע הספק להקמת הציוד

 .תמורה כלשהם

והבאת  הגעת הצוותמעת  המזמיןמראש על ידי  השנקבע הזמנת עבודהביטול  .15.2

 %.1יזכה את הספק בסך של , ועד לסיום התקנתו מיקום האירועהציוד לשטח 

 .בוקש באותו אירועמהתמורה בגין השירות המ

רעידת אדמה , אירוע בטחוני, לרבות מגיפה, כי ביטול עקב כוח עליון יובהר .15.3

 0ותנאי מזג אוויר לא יזכה את הספק בפיצוי

 

 ביצוע ערבות 000

במעמד  עמותהל הספק ימציא החוזה פי על הספקכבטוחה לקיום התחייבויות  .16.1

של  סךודת מדד בצמ, בלתי מותניתו אוטונומית, חוזה ערבות לביצועהחתימת 

שתהיה בתוקף עד תום שלושה חודשים ( חדשים שקליםאלף  ארבעים) ₪ ...,.8

 המצורף לביצוע ערבות כתבהערבות תהיה בנוסח . מתום תקופת ההתקשרות

 "(. הביצועערבות : "להלן) 0'ב כמסמך

 .לתת ערבות ההמורשמוכר בישראל תהא מאת מוסד בנקאי  הביצוע ערבות .16.2

וארך ת, בהתאם להוראות הסכם זהות בין הצדדים תוארך תקופת ההתקשר אם .16.3

באופן שתהא תקפה לכל אורך ההתקשרות בין  הביצועשל ערבות  הגם תוקפ

 .חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות שלושההצדדים ועוד 

 נהאו הפרה לא יסודית שלגביה נת/חוזה הפרה יסודית וה את יפר הספק אם .16.8

 תרשאי העמותה תהיה, ה בתקופת הארכהארכה בכתב ואשר לא תוקנ העמותה

לבוררות , ללא צורך לפנות לערכאות, כולה או מקצתה הביצוע ערבותלחלט את 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש , הלפי שיקול דעת, מ משפטי כלשהו"או למו

 חתימתכפי שהצדדים צופים אותו במועד , הספקבגין הנזק מהפרת התחייבויות 

 . החוזה



 רה לאירועים עירונייםהגברה ותאו, חשמל, לוגיסטיקה, למתן שירותים ואספקת ציוד /103212' מכרז פומבי מס

 
                                                      _______________חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור 

 חותמת                + חתימה                                                                                                                
 84 מתוך 30עמוד 

ערבות  הספקמציא י, חוזה לא יבוטלהו העמותהת תחולט על ידי היה והערבו .16.5

ימים מהיום בו קיבל הודעה  7חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך 

 .העמותה של הכל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינ. שהערבות חולטה

כלפי  ווהתחייבויותי וממילוי כל חובותי הספקמתן הערבות דלעיל אינו פוטר את  .16.6

 ידי עלמושה של הערבות כולה או חלקה יואילו גבייתה ומ, חוזהה פי על העמותה

נזקים והפסדים נוספים וכן  מהספקלתבוע  העמותהאינה גורעת מזכות  העמותה

 . חוזה או על פי דיןהסעדים נוספים ואחרים על פי 

 .הספק של יואין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות .16.7

  .הספקהכרוכות במתן הערבות כמפורט לעיל יחולו על  כל ההוצאות .16.4

 

 0ופיצויים הסכםביטול , ספקהפרות מצד ה 070

מקור ! שגיאה, 5 ,5.9, 7, 9, 10, 11 ,12 ,13מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  .17.1

הנם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת  14, 15, 19, 0ההפניה לא נמצא

ב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי כל אחד מהם תחש

 .זמיןימים לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המ 7תוך  ספקה

לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים  רשאי המזמין, מבלי לפגוע באמור לעיל .17.2

 :הבאים

או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות /ו הספק .17.2.1

את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת בהסכם זה ולא תיקנו 

 .תוך הזמן שננקב בהתראה, המזמין

כי השירותים המבוצעים על , או במי מטעמו/ו ספקהיתרה ב זמיןהמ .17.2.2

ידיהם כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם 

 .קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם

או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל הוטל עיקול זמני או קבוע  .17.2.3

והעיקול או הפעולה האמורה לא , כולם או חלקם, ספקלגבי נכסי ה

 .יום ממועד ביצועם 18הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי  ספקהוגשה נגד ה .17.2.8

מקרה וב, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, כולם או חלקים, נכסיו

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  של ספק

שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

או שהוא פנה לנושיו , םאו חלק, לפשרה או סידור עם נושיו כולם

 .למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם

 .ביצוע ההסכםהסתלק מ ספקכי ה הוכח להנחת דעת של המזמין .17.2.5

או עובדיו או מי  ספקכי ה, להנחת דעתו, כשיש בידי המזמין הוכחות .17.2.6

או טובת הנאה כלשהי , מענק, מועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחדמ

 .בקשר להסכם זה או ביצועו

או נגד /ו ספקנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד ה .17.2.7

 .או מי ממנהליו/מי מבעלי מניותיו ו
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שניתנה בקשר עם חתימת הסכם  ספקרר כי הצהרה כלשהי של ההתב .17.2.4

, ספק לא גילה למזמין עובדה מהותית אשראו שה, זה אינה נכונה

 .היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו, לדעת המזמין

או דוחות /או נתונים ו/הצהרות ו ספק העביר למזמיןהתברר כי ה .17.2.0

 .סכם זהי ה"שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ

 .יובהר כי אין המדובר ברשימה סגורה**

מבלי לגרוע מכל , לבטלו יהא המזמין זכאי, ספק הסכם זה הפרה יסודיתהפר ה .17.3

 .סעד או תרופה המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין

או  רשאי המזמין לעשות בעצמו, ספק הוראות מהוראות הסכם זההפר ה .17.8

י הסכם זה ולחייב "חייב בביצועם עפ פקסבאמצעות אחרים את השירותים שה

 .הוצאות הכרוכות בכךנוסף בב ספקה

י חוק "עפ ע מכל סעד או תרופה השמורים למזמיןאין באמור לעיל כדי לגרו .17.5

 ..107-א"תשל, (ת בשל הפרת חוזהתרופו)החוזים 

 

 םמימוסכ םפיצויי 080

 עמותהל או טענה העומדת/מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל זכות ו .14.1

את  עמותהבמקרים הבאים ישלם הספק ל, הספקי "בגין הפרות ההסכם ע

 :הסכומים המופיעים לצידם

בהזמנת או אי אספקת הציוד הנדרש /ו ציודבגין אי עמידה במפרט  .14.1.1

 .כולל למקרה₪  ..2,5סך של  – עמותההעבודה ישלם הספק ל

לם בגין הצבת עובדים אשר אינם עומדים בדרישות על הסכם זה יש .14.1.2

 .למקרה₪  ..2,5סך של   – עמותההספק ל

שקרתה במהלך האירוע ואשר לא  חמורה במקרה של תקלה טכנית .14.1.3

 ...,.1סך של  עמותהישלם הספק ל במהלך האירועעל ידי הספק טופלה 

 .למקרה₪ 

, לספק שיגיע סכום מכל המוסכמים הפיצויים סכום את לנכות רשאית העמותה .14.2

הן ערבות הביצוע והן מ מהספק לגבותו עמותהה רשאית תהא וכן שהוא זמן בכל

 .אחרת דרך בכל

 כדי בו ואין זה חוזה פי על מהתחייבויותיו הספק את ישחרר לא הפיצויים תשלום .14.3

 ובהתאם זה חוזה פי על העמותה לרשות העומדים אחר סעד או/ו זכות מכל לגרוע

 .דין לכל

 

 ני משנהלבאיסור הסבה וק 000

 חוזהאת ה, שלו משנה לקבלן לרבות, מחות לאחראו לה/אינו רשאי להסב ו הספק .10.1

להמחות או למסור לאחר כל זכות , או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי להעביר

בכלל זה מתחייב . מראש ובכתב העמותהאלא בהסכמת , חוזהמזכויותיו על פי ה

ומעלה ממניותיו אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב  %.5הספק כי לא יעביר 

או  וכול, שירותרשאי למסור לאחר את ביצוע ה הספקכמו כן אין . ההעמותשל 
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לסרב ליתן  תרשאי תהיה העמותה. מראש ובכתב העמותהאלא בהסכמת , ומקצת

או להסכים , הכאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת האת הסכמת

או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל /כל הסבה ו. מצא לנכוןתבתנאים ש

 .העמותהתחייב את  לא

אין , השירותגורם אחר מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של  מעסיק שהספק ככל .10.2

 חוזהמאחריותו ומהתחייבויותיו על פי ה הספקההסכמה האמורה פוטרת את 

 .כאמור מטעמו מיאו מחדל של /ישא באחריות מלאה לכל מעשה וי והספק

ספק ויחויב לפעול על פי כל קבלן המשנה ייצג את ה ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .10.3

הספק לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני . הכללים עליהם חתום הספק

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי הטובין אף אם יגיעו . משנה מטעמו

 . העמותהלו או לספק כספים מאת 

 הותיהמוחלט להעביר את זכוי הבכל עת ועל פי שיקול דעת תרשאי תהיה העמותה .10.8

לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות  החוזהעל פי  האו חובותי/ו

 .החוזהכלפי הספק על פי  העמותהשא בכל התחייבויות יי, כאמור

 

 סמכות שיפוט 210

וכי לבית משפט , כפוף להוראות כל דיןזה מוסכם על הצדדים כי על הסכם  .1..2

חודית לדון בכל ייתהיה סמכות השיפוט ה, לפי העניין חיפהמחוז המוסמך ב

 .רושו או ביצועויפ, זה הסכםאו מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר ל/תביעה ו

או תביעה שתועבר לבית המשפט /מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו, למען הסר ספק .2..2

על פי  ספקאו לעיכוב ביצוע התחייבויות ה/המוסמך לא תהווה עילה לשיהוי ו

  0הסכםה

 

 שונות 200

ממילוי אחר תנאי מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא הסכמת המזמין לסטייה  .21.1

 .ישמש תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרה אחר

 

 הודעות 220
המפורטת בכותרת זה יש לשלוח לפי כתובות הצדדים  הסכםכל מסמך לעניין  .22.1

 72תום בתקבל על ידי הנמען כמסמך אשר היחשב וי, בדואר רשום כאמור להסכם

 .שעות מתאריך המשלוח

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 ______________________   ____________________ 
 ספקה                  המזמין               
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 0'מסמך ב
 נוסח כתב ערבות ביצוע

 
  מ"בע___________________ בנק 

 לכבוד
 העמותה לתרבות ולפנאי של המועצה המקומית זכרון יעקב –עמותת זמארין 

 
 '___________בנקאית מס ערבות :הנדון

 

 עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים אנו"( המבקש: "להלן)_______________ על פי בקשת 

"( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשים ארבעים אלף: הסכום במילים) ח"ש ...,.8 לסך של

 'מס מכרז פומבי ענייןב המבקש לבין שביניכם חוזה עם להבטחת התחייבויות המבקש בקשר

 .ומילוי תנאיו, 1/2.23.

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  ,סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן

 . לסטטיסטיקה

 : יהיו, זו ערבות לעניין

 (.או בסמוך למועד זה)לחודש שלאחריו  15-שהתפרסם ב______ מדד חודש  –" מדד הבסיס"

 .זו ערבות מדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פיה –" המדד הקובע"

יהיו , אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס: יחושבו כדלהלן" הפרשי ההצמדה"

, הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות

 .מחולק במדד הבסיס

הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד 

 .ללא כל הפרשי הצמדה, הערבות

עם  ל בתוספת הפרשי ההצמדה"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ 

מבלי להטיל עליכם , מיום קבלת דרישתכם ימים 7תוך , דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו

או לדרוש את הסכום תחילה מאת , בתהליך כלשהו או באופן כלשהו לבסס או לנמק את דרישתכם

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה , המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב , ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 .לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה

 

 .זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ערבות

 .ועד בכלל______________ זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

 .לא תענה________________נו אחרי יום  דרישה שתגיע אלי

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ____________לאחר יום 

 .זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא ערבות

 ,בכבוד רב        

 מ"בע_____________בנק       
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 2'מסמך ב
 

 ביטוח דרישות

 

 

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה . בהתאם למידע המפורט בה, בתוקף פוליסת ביטוחמכתא לכך שלמבוטח ישנה ישור ביטוח זה מהווה אסא

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה , יחד עם זאת. וחריגיה
 .בו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישורש

 מעמד מבקש האישור *אופי העסקה המבוטח *מבקש האישור
 –עמותת זמארין   : שם

העמותה לתרבות ולפנאי 
של המועצה המקומית 

או מועצה 3זכרון יעקב ו
 מקומית זכרון יעקב

 ן"נדל☐ :שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒
 ______: אחר☒

למתן  3212/10' מבי מסמכרז פו
, שירותים ואספקת ציוד

הגברה , חשמל, לוגיסטיקה
 ותאורה לאירועים עירוניים

                                משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 משנה קבלני☐
 שירותים מזמין☐
 מוצרים מזמין☐
 ______: אחר☐

 :פ.ח/ז.ת :פ.ח/ז.ת

, 5רחוב שירה   : מען
 ון יעקבזכר

 :מען

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/ גבול האחריות
 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -3.0 ₪    ביט   רכוש
 -318, כיסוי בגין נזקי טבע -313, ישורהא

כיסוי  -316, כיסוי גניבה פריצה ושוד
 ראשוניות -324, רעידת אדמה

, הרחבת שיפוי -3.8, אחריות צולבת -3.2 ₪  4,111,111   ביט  'ג צד
 -3.0, קבלנים וקבלני משנה -'צד ג -3.7

, ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
מבוטח  -321, ל"כיסוי לתביעות המל -315

 -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש האישור  -322, מבקש האישור

, ראשוניות -324, בפרק זה' ייחשב כצד ג
 'רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג-320

 אחריות
 מעבידים

ויתור על תחלוף  -3.0,  הרחבת שיפוי -3.8 ₪ 21,111,111   ביט 
 מבוטח נוסף -310, לטובת מבקש האישור

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי 
 ראשוניות -324, המבוטח

אחריות 
 מקצועית

השמצה , דיבה -3.3 ,אובדן מסמכים -3.1 ₪ 2,111,111   ביט 
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות 

ויתור  -3.0,  הרחבת שיפוי -3.8, מקצועית
 -321 ,על תחלוף לטובת מבקש האישור

ו מחדלי מבוטח נוסף בגין מעשי א
מרמה  -325, , מבקש האישור -המבוטח

פגיעה בפרטיות  -326, ואי יושר עובדים
 -327, במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 -324, שיהוי עקב מקרה ביטוח/עיכוב
 12)תקופת גילוי   -332,  ראשוניות

 (חודשים

 *:('גיש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח , לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, בכפוף) פירוט השירותים
 תפעול ציוד  011, השכרת ציוד3רכישת3מכירת  140, ציוד תאורה והגברה 105

 *שינוי הפוליסה3ביטול
בר בד האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 1/ייכנס לתוקף אלא  לא, ביטוח פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 .השינוי או הביטול
 חתימת האישור 

 :המבטח
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  /'מסמך ב
 
 

 

 

 :מקסימוםומחירי , תחומי המכרז

 (הנספחראו פירוט בהמשך )

 –הגברה ותאורה לימי הזכרון ויום העצמאות  ,ליין-בק ,פריסת חשמל, גנרטורים, במות

 .מ"כולל מע ₪ ...,257

 .מ"ולל מעכ ₪ ...,33 –" תקופת המופעים"גידור וגנרטור למשך , במה

כולל  ₪ ...,18: מחיר אחיד למופע –" תקופת המופעים"תאורה במשך ו הגברה, ליין-בק

 .מ"מע

 מ"כולל מע₪  .28,57 – הגברה ותאורה לשבועות, יםגנרטור, במה
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 :והצרכים האירועים פירוט

 

 לשואה ולגבורה הזכרוןיום  טקס

 .יעקב רוןזכ, השיטה' רח, בגן שם עולם ..:.2בשעה  17.8בתאריך  יתקיים

 ...:16 בשעה תתקיים לטקס חזרה. ..:15 בשעה מהנדסים לבדיקות מוכנים להיות יש

 :נדרש

עם מטפי כיבוי אש ושלטי , (גיבוי+ עובד )תקינים ומלאים בסולר  ..kva 1גנרטור  2

 .אזהרה

 .מ"ס .8גובה ', מ 6*  2.8גודל  –לחבורת הזמר  במה

עדכן את המזמין מראש על סוג המערכת ולקבל יש ל – איש ...,1 של לקהל מספקת הגברה

 .אישור בכתב

 בטקס לדוברים מיקרופונים שני

 רקע מוזיקת להשמעת מחשב

 קטן מוזיקלי להרכב הגברה

 .הזמר לחבורת דמה מיקרופונים 14

 אלחוטי פורץ' מיק

 .לבמת הטקס ולבמה הסמוכה של חבורת הזמר –( שטיפה)במה  תאורת

 .למנחה קריאה תאורת

 .קהל ויציאת לכניסת שטח תתאור

 .מוארים ויציאה כניסה שלט

 
 

 לחללי מערכות ישראל הזכרוןיום  טקס

 .יעקב זכרון, ברחבת בית התותחן ..:.2בשעה  28.8בתאריך  יתקיים

וחזרות לטקס יתחילו בשעה  בלאנסים. ..:13להיות מוכנים לבדיקות מהנדסים בשעה  יש

18:... 

 :נדרש

 .פריסת חשמל לבמה, (גיבוי+עובד )ינים ומלאים בסולר תק ..kva 1גנרטורים  2

 ,באמצעות מערכת מותאמת מדגם שיאושר מראש, איש ..2,5מספקת לקהל של  הגברה

 פילרים-פרונט 2 .או לחלופין מערכת בתלייה על ליפט, בעומק הרחבה, רמקולים קדמיים

 .הבמה במרכז

 בטקס לדוברים מיקרופונים שני

 רקע מוזיקת השמעת

 (מפרט יימסר בהמשך. נגנים .3-כ) זמאריןלתזמורת הייצוגית של  ברההג

 (בהמשך יימסרמפרט ) נוער להרכב הגברה

 .ל בהתאם למפרטים"מוניטורים לכל הנ

 אלחוטי פורץ' מיק

 .הבמה שבקדמת ולתזמורת הטקס רחבת לכל במה תאורת

 .לאנדרטה דקורטיבית תאורה
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 .למנחה קריאה תאורת

 .מוארים ויציאה כניסה שלטי

 (זה לערב במה בינויאין )

רמה  –מפרט יימסר בהמשך ( )סמוך לטקס)ותאורה לערב שירי לוחמים בבית ניר  הגברה

 (בסיסית

 

 

 
 העצמאות יום ערב

 .יעקב זכרון, בפארק המושבה ..:28עד  ..:.2משעה  25.8בתאריך  יתקיים

 .שקטים יםבלאנסיתקיימו . ..:15להיות מוכנים לבדיקת מהנדסים בשעה  יש

 :נדרש

 0בינוי

 (גמיש בתיאום מראש –מועד בניית הבמה והפירוק )

 .מטר 2*2 בגודל לרמקולים כנפיים+  מטר 12*4 בגודל לאייר במת

 (.קל בשיפוע דשא על הבמהמיקום ) מטר 1.5 קדמי גובה

 .שחור לבד שטיח מכוסה במה

 (.הספק לבחירת –רשת צל או אטום )מטר לפחות  2.5במה שחור בגובה  גב

 .תקני בטיחות מעקה

 .חשמל ונקודת תאורה עם הבמה מאחורי אמנים חדר

 .הבמה צידיבשני  מדרגות

 .גלגלים על תופים פודיום

 .'מ 3.6*  2.8 בגודל והתאורה ההגברה למפעילי במה

 .מטרים .2 באורך הבמה בקדמת לחץ גדרות שורת

 (.'מ .4-כ) המדשאה לקצוות עד לחץ גדרות מקצה מטר 2 בגובה גדר

 0ותאורה הגברה

  .איש ...,5-כ של לקהל מספקת הגברה

PA  מסוג Line Array ,היצרנים  מאחד, טופים 4-בכל צד לפחות סאב כפול ו : 

L- Acoustics / Meyer Sound / Outline  . כל דגם אחר יצטרך לקבל אישור של המזמין.  

 לקבל יצטרך אחר דגםכל . DiGiCo / Yamaha / Avid: דיגיטלי מאחד היצרנים מיקסר

 .המזמין של אישור

 (.קרן פלס: ג"נכון לתשפ)עמידה במפרט של האמן המרכזי שייבחר 

 למנחים אלחוטיים מיקרופונים 2

 .לרצף להקות מקומיות ולמופע מרכזי הגברה

 רקע מוזיקת להשמעת מחשב

 .אלחוטי פורץ' מיק

 . שטיפה וצבע –במה  תאורת

 .לחירום שטח ותאורת חירום לכריזת נפרדת הגברה עמדת :הפארק במרכז

 .מוארים ויציאה כניסה שלטי

  0ליין-בק
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 .תואמים למפרט טכני של האמן המרכזי, מגבר גיטרה ומגבר בס, מערכת תופים

 0חשמל

 (.גיבוי+ עובד )תקינים ומלאים בסולר  ..kva 1גנרטור  2: במה

 , בסולר לגיבויתקין ומתודלק  ..kva 1גנרטור  1: דוכנים

 נוכחות כולל, אחרים מכירה ודוכני מזון דוכני 15-ל חשמל מארון חשמל פריסת ביצוע

 .באירוע צמוד חשמלאי

 
 

 "המופעים תקופת"

מדרגות -דשא באמפייתקיימו מספר מופעי מוזיקה  4.2.23..3 – 14.5.2.23התאריכים  בין

 .יעקב בזכרוןשל פארק המושבה 

 .4 – 8מספר המופעים יהיה בין . איש ..1,5לקהל של עד  המופעים

 

 0טכני מפרט

 

 :בינוי

 'מ 2*2כנפיים , 'מ 4עומק ', מ .1רוחב , במת לאייר

 'מ 2.2 הכנפיים גובה. 'מ 1.5 קדמיגובה 

 ('מ ..1-כ)על כל היקף המדשאה ' מ 2גידור בגובה 

 גדרות לחץ בקו קדמי

 מדרגות בצד דרומי

 לפחות' מ 2.5בגובה  גב במה

 בטיחות תקני מעקה

 חדר אמנים

  פודיום תופים

 בהתאם למפרט של כל מופע: ליין-בק

 .לגיבוי –תקין ומתודלק בסולר  ..kva1 גנרטור: חשמל

 .הצורך במקרה טכנאי הקפצת

 :ותאורה הגברה

 .המקום של השטח בתנאי, איש ..1,5ל המתאימה איכותית הגברה

PA  מסוג Line Array ,היצרנים  מאחד, טופים 4-בכל צד לפחות סאב כפול ו : 

L- Acoustics / Meyer Sound / Outline  . כל דגם אחר יצטרך לקבל אישור של המזמין.  

 לקבל יצטרך אחר דגםכל . DiGiCo / Yamaha / Avid: דיגיטלי מאחד היצרנים מיקסר

 .המזמין של אישור

 .שייבחרו האמנים של במפרטים עמידה

הגברה ותאורה למופע . מופע פותח של אמן מקומי מרכזילפני כל מופע  תקייםעשוי לה

 .סאונדמןכולל , הפותח באחריות הספק זוכה המכרז
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 :שבועות

 .בשדה ליד זכרון יעקב, 23.5האירוע יתקיים בתאריך 

 

גובה אחורי בהתאם , מ"ס .8גובה קדמי ', מ 6עומק ', מ 4במת לאייר ברוחב  :בינוי

 .הבמה מכוסה בשטיח לבד(. ללא גב במה)ת מעקה בטיחות ומדרגו, לשיפוע

 

 (.שניהם עובדים באירוע)תקינים ומתודלקים בסולר   kva..1גנרטורים שני :  חשמל

 . באמצעות מערכת שתאושר מראש, פ שטח נרחב"הגברה מתאימה לקהל מפוזר ע

 (.עמודים גבוהים עם פנסי שטיפה רחבה 8)תאורת שטח להתמצאות ביציאה מהאירוע 

 

יש לקבל אישור בכתב לסוג . פ שטח נרחב"הגברה מותאמת לפיזור ע: ותאורה ההגבר

 .הגברה להרכבים מקומיים כפי שיפורטו בהמשך. המערכת

 (לקראת שקיעה, המופע באור יום)תאורת שטיפה בסיסית 

 

 


