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 8/2020 מכרז פומבי מספר
 הוראות ותנאים כלליים למכרז   

 עבודות אספקה התקנה ופירוק במות וציוד לאירועים בעיר יבנה  לביצוע
 
 

לאספקה, התקנה ופירוק של לקבל הצעות מחיר מקבלנים עיריית יבנה )להלן "העירייה"( מבקשת 
במות וציוד לאירועים בעיר יבנה, כמפורט במכרז זה על נספחיו. יודגש, כי הציוד שייך לזוכה והוא 

 יסופק לעירייה למטרות המתוארות במסמכי המכרז אך יישאר בבעלות הזוכה. 
 

על הספק להציע  (.ח')נספח  -המיוחד  העבודה נשוא מכרז זה הינה כאמור במפרט ובכתב הכמויות
לכלל הרכיבים בכתב  מחירעל הקבלן ליתן בהצעתו  .בהתאם לתנאי המכרז על נספחיוהצעתו 

אינם סופיים והרשות רשאית להוסיף/ ורכיביהם, רשימת האירועים המפורטים במכרז זה  הכמויות.
רכיה ושיקול דעתה הבלעדי.   כולם ו/או חלקם, בהתאם לצ  אירועיםציוד ו/או לשנות/ להחסיר 

  בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לאמור במכרז זה לרבות האמור לעיל. 
 

 של העירייה תמורת מחלקת האירועיםתיק המכיל את החומר המתייחס למכרז זה, ניתן לרכישה ב
מחלקת שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי  ₪()ארבע מאות ₪  400
 בימים א' עד ה'. 13:30 – 8:30בין השעות  יבנה.  1, מתנ"ס גרמנוב, רח' גיבורי החיל רועיםאי
 

במתנ"ס גרמנוב  11:00בשעה  19.2.2020מפגש וסיור מציעים למציעים המעוניינים, יתקיים ביום ד', 
 יבנה.  1רח' גיבורי החיל 

 
 דלהלן: המצטברים יםבתנא דועמשת אחתהינה ליישות משפטית  במכרז להשתתפות הזכות

 
המציע הינו עוסק מורשה/ חב'/ שותפות כדין מנהל ספרים כחוק ורשאי להתקשר מול גופים  *

 ציבוריים.
 
על המציע להוכיח ביצוע  .המוצעות אלו מסוג עבודות לביצוע מוכח ניסיון בעלי קבלנים *

איש  2000 תבאספקה התקנה ופירוק של לפחות שלושה אירועים שונים בהם השתתפו לפחו
וזאת במהלך חמש השנים אשר , (איש 2000ללפחות  הקמת במת אירוע יום העצמאותם ובה)

( לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או 2015-2019קדמו להגשת ההצעות למכרז זה )
 3על הספק לצרף להצעתו לפחות לגופים פרטיים, לרבות הובלת הציוד, התקנתו ופירוקו. 

  נוסח בטופס ההמלצה המצורף כנספח למכרז זה.  המלצות על פי
 

של במות וציוד לאירועים בהיקף של המציע בעל מחזור כספי שנתי בגין אספקה התקנה ופירוק  *
לא כולל מע"מ בכל שנה, בשלושת השנים האחרונות ₪( )חמש מאות אלף ₪  500,000לפחות 

  זה. המציע יצרף אישור רו"ח לעמידה בתנאי סף(. 2016-2019)
 
מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל  של אחד  *

ממרכיבי המציע הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון או 
הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או אם תלויים הליכים פלילים או מתנהלת חקירה 

חד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל של אחד ממרכיבי משטרתית נגד המציע או א
 , להגיש הצעה כלשהי למכרז זה. עיסוקו של המציע, לא יוכל המציעהמציע והנוגעת לתחום 

 
המציע או מנהל של מציע שהינו תאגיד, ימציא עם הגשת הצעתו למכרז אישור מהמשטרה על  *  

 . ו"ד בהתאם לדרישות המכרזאו תצהיר החתום בפני ע אי רישום פלילי
 
על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות  * 

 ם.העובדים המועסקים בידי קבלני
 
 או חבר מועצת העירייה./קירבה לעובד והיות נעדר על המשתתף ל   *
 
 אישורים הנדרשים להלן.מציע אשר רכש את המכרז וצירף להצעתו את הערבות הבנקאית וה *

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים, כולל הערבות  ציעהצעת המ *
 בלבד. ציעיהיו על שם המ

 
 חתומים תקיםעו בשני להלן שיפורטו והאישורים המסמכים בצירוף כל ההצעה את יגיש המציע
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 סגורה יד(. ההצעה תוגש במעטפההתאגיד )בהצעה מטעם תאג וחותמת המנהלים בחתימת ידם של

 מזכירות העירייה במסירה ידנית )לא בדואר(, לא באמצעות העירייה של לוועדת המכרזים היטב

 .12:00עד השעה  26.2.2020 -'ד מיום יאוחר
 

 הצעה שתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי לא תיפתח, ולא תובא לדיון.
 

קוב במחירים לכלל רכיבי כתב יש לנ –כאמור במסמכי המכרז, יש ליתן הצעה 
 כאמור במסמכי המכרז.הכמויות )הצעה שלא תמולא בהתאם לדרישות אלו תפסל( 

יהא ע"ס ביצוע עבודות במסמכי המכרז והחוזה  כאמורות דלביצוע העבוהתשלום 
 כמויות בפועל. ובדיקת 

 
 ההצעות תוגשנה בשני עותקים זהים ובצירוף המסמכים והאישורים הבאים:

 
 ערבות בנקאית.  . 1
 
₪  10,000ל בש"ח ש סך  כדין על ומבוילת חתומהע"ש המציע, אוטונומית,  בנקאית ערבות  

 הלשכה ידי על צמודה למדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם, ₪( עשרת אלפים שח)
 במועד הידוע האחרון המדד יהא הבסיסי המדד המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 וניתנת מותנית בלתי( נספח ב)  לזה המצורף בנוסח תהא הערבות ה.ההצע להגשת האחרון

  של העירייה. צדדית חד דרישה פי על לחילוט
 
המכרז והחוזה.  תנאי קיום להבטחת וזאת)כולל(  26.5.2020 יוםעד ל בתוקף תעמוד הערבות  

 וספתנ לתקופה בנקאיתה הערבות של תוקפה הארכת מהמציע לדרוש ורשאית זכאית העירייה

 את יאריך שלא העירייה. מציע של דרישתה לפי פהתוק את להאריך מתחייב והמציע יום 90של 

  תפסל. הצעתו לעיל כאמור הבנקאית הערבות של תוקפה
 

 אישור מע"מ  כחוק. .2

 ניכוי במקור. .3

אישורים מרואה חשבון או מפקידי השומה על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .4
 .1976 –התשל"ו  –יות )אכיפת ניהול חשבונות( ציבור

 
ביטוחים, חתום בחתימת יד מגישי  על קיום נוסח החוזה המוצע, על נספחיו לרבות אישור .5

 .בכל עמוד ועמוד ההצעה וחותמת
 
 הצהרת המציע. .6

 שלה, שמות והתקנות החברות, תזכיר התאגדות רשם בידי חתומה החברה שוםתעודת רי .7
   החברה. את ולחייב לחתום המורשים על חשבון מרואה אישורו המנהלים
 אם ,השותפות והעתק חוזה השותפויות רשם בידי חתום השותפים רישום : תעודתשותפות

 כזה. קיים
 

פרטים בדבר עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה  - והמלצות  פרטים בדבר עבודות דומות .8
רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו, בהתאם לאמור , שבוצעו או שמבוצעים על ידי המציע

בהם ביצע ( ד)נספח )לפי הטופס המצורף לחומר המכרז המלצות של מעסיקיו. הכל לעיל ו
מצורפים  לפי דרישות המכרז, לפחות, ולהמהסוג נשוא מכרז זה עבודות המציע ו/או מבצע עתה 

 ות המצורפת בזה.לפי רשימת המקומ, כאמור, המלצות ואישורים מהמעסיקים
 
המציע ימלא את כל הפרטים בטופס "רשימת מקומות" בהם ביצע בעבר או מבצע עתה   

שירותים מהסוג נשוא מכרז זה וכן יצרף לרשימה המלצות ואישורים בכתב מאת מעסיקיו. 
וכן  עבודותבהמלצות יצויינו סוג השירותים אותם ביצע המציע עבור הממליץ, מועד ביצוע ה

 צע השירותים ולדייק בביצועם ומידת שביעות רצונם של הממליצים.כושרו לב
 
 .כדרישות המכרז סיון מוכחילתשומת לב המציע תתקבל אך ורק הצעה של מציע שיש לו נ  

 
 .או תצהיר המאומת בפני עו"ד לפי דרישות המכרז תעודת העדר רישום פלילי.      9
 

החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות  .10
העובדים המועסקים בידי קבלנים. על המציע לצרף להצעתו אישור של מינהל ההסדרה 



 

 
 

5 
שנים האחרונות ממועד הגשת  3 -והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות שהושתו ב

רות אחרות ההצעה בגין הפרה של חוקי העבודה, וזאת כנגד המציע, בעלי השליטה בו, וחב
על המציע לצרף תצהירים חתומים כדין לפי הנוסח  . לחילופין,בבעלות מי מבעלי השליטה

 '.2-ו ז _כנספח המצ"ב 
 
 

' זנספח תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  .3 זנספח בדבר העדר קרבה לחבר מועצה/ עובד תצהיר  .11
4 . 

 
 המכרז.  אישור רו"ח לעניין היקף מחזור כספי של המציע כדרישות .12
 

 .דרישות סף מוקדמות אשר אי מילויין עלול להביא לפסילת ההצעה ןכל אלה הינ

 
ביצוע העבודה יעשה   .'חנספח מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות ביצוע העבודה יעשה כאמור ב

 . התאריכים המופיעים בו פ"יוע מיום קבלת צו התחלת עבודה
 

ולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן העירייה רשאית לבטל אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הז
או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהלתיות ו/או ארגוניות ו/או 

 אחרות, לפי שיקול דעת העירייה.
 

העירייה רשאית לפצל את מסירת העבודות בין מספר זוכים ו/או להזמין רק חלק מהעבודות, בין 
ים ובין ביחד. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ו/או התחרות עם המציעים ו/או בשלב

לפי שיקול דעתה  –עם מי מהם ו/או לפרסם הזמנה להצעות נוספות ו/או לנקוט בכל דרך שתראה לה 
 הבלעדי.

 
ל על ידי העירייה וכן בקבלת כ בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם 

האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או 
ו/או לא אספקת השירותים יה תקציב מאושר לילא יהיה לעירלהשתתף במימון השירותים. במקרה בו 

את חלקם ולא ו/או הזוכה לא יספק את השירותים יתקבלו כל האישורים התקציביים כמפורט לעיל, 
 . ה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כךתהי

הזמנת חלק מן השירותים בלבד ו/או לספק בעצמה או להחליט על ו/לבטל את המכרז העירייה רשאית 
 את השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית הזמנתם של חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר,

העירייה  או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריה./ושל העיריה הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה
 שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

החליטה העיריה להזמין חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירותים למועד 
, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. העיריה מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירותים שהזמנתן בוטלה/ 
 נדחתה כמפורט לעיל. 

כמו כן, שומרת העירייה על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים אשר 
המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לספק את  לא הוזמנו בצו התחלת העבודה

 אותם שירותים נדחים במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.

לא , מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו 
נזק כאמור,  הםכל פיצוי אף אם יגרם ל כל תביעה ו/או זכות תביעה בגיןו/או לזוכה  יםתהא למציע

בתמורה שתשולם לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי  םזכאי ולא יהיו/או הזוכה  יםהמציעו
בהחזר ו/או הזוכה  ים. בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות את המציעלהם

 יה עבור רכישת מסמכי המכרז.ילעיר םהמחיר ששולם על יד

מקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום הראשון, ב
בין העירייה תבצע התמחרות נוספת בין המציעים שהצעותיהם נמצאו זהות. ההתמחרות תתבצע 

)ללא סימן זיהוי(. יובהר, כי  ע"י הגשת הצעה נוספת ע"י כל מציע, במעטפה סגורההמציעים הנ"ל 
בהצעה הנ"ל לא תפחת מההפחתה בהצעה המקורית שהגיש כל מציע. המציעים רשאים ההפחתה 

 להגיש הצעה זהה להצעתם המקורית.

כי העיריה תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את  יצויןמבלי לגרוע מהאמור לעיל 
  הקודם עמו. הניסיונהעבודות נשוא מכרז זה גם על סמך 
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כל ההוצאות, מכל מין  ת הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או עם מי מהם.העירייה שומרת לעצמה א

 וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.
 

אם מציע ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר 
מנהל מחלקת אירועים יו להודיע על כך במכתב שיימסר ללמובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו על

או roysudai@gmail.com ימים לפני מועד הגשת ההצעות למכרז במייל: שבעהעד לוזאת בעירייה, 
לא תתקבל כל טענה .  08-9439491. יש לוודא את קבלת המייל/ פקס בטלפון: 08-9436456בפקס: 

 . למי שלא יוודא את קבלת המייל/פקס טלפונית
 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי 
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד 
מתנאי המכרז  ויובאו, בכתב לידיעתם של כל רוכש, מסמכי המכרז בדואר רשום או ביד או 

שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. כתובת מייל /פקסימיליה לפי הכתובת או מספר הפקסימיליה ב
לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסרה ע"י רוכש מסמכי המכרז מטעמו כתובת ו/או כתובת 

 ו/או מספר פקסימיליה.ו/או כתובת מייל מדויקת 
 

ייבו את העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון למען הסר ספק רק שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יח
 כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב.

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי 

סגולות המקצועיות המכרז/החוזה  ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים וה
הכל כמפורט במסמכי  -והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 המכרז/החוזה.
 

לא תתקבל  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 
 לאחר הגשת הצעת המציע.

 
 ניתנת להארכה ע"פ דרישה של העירייה. ו 26.5.2020 יום וכוללשל עד ההצעה תהא בתוקף לתקופה 

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו 
והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנה 

להחזיר המסמכים עד למועד האחרון להגשת והגשת הצעה במכרז זה. על כל רוכשי מסמכי המכרז 
הצעות בין אם יגישו הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם 

 לכל מטרה אחרת.
 

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים: 
  

על ידי המציעים. רק בשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו 
 .)רכיב כספי( ה לדרישות המכרז תזכינה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצעותנמעטפות שתענ

 ההצעה )מבין ההצעות הכשרות( שתבקש את התמורה הנמוכה לעירייה תהא הזוכה במכרז. 
 

חי מחיר בעת הדיון בעניינו, הסברים ו/או ניתו ףרת לעצמה זכות לדרוש מאת המשתתהעירייה שומ
הניתוחים  ו/או דוגמאות של המערכת המוצעת, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים,

הציוד במקום ובמועדים \והדוגמאות הנדרשים. לחילופין, העירייה רשאית תהא לבחון את המערכת
 שיסוכמו מראש עם המציע, לשם בחינת ההצעות.

משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות   זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

 להצעה זו והיא תבחר, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

של מחזיקה יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  -ציע שהינו עסק בשליטת אישה מ
 בשליטת העסק. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  –"עסק בשליטת אישה"  -ניין סעיף זה על
( של 2)-( ו1יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 ההגדרה אישור; 
אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים  –"אישור" 

 מאלה: 
הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח,  -מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה אם 

 הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -שליש מהדירקטורים אינם נשים אם 

את משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או נוש –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ
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מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
ראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי חברה הרשומה ביש –"עסק" 

 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל.
 

, העיריה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמציעים לפי הצעה /מובהר כי לאחר קבלת המענה
חר, ככל שיינקט, או שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך א

ככל שיוחלט. בהשתתפותם, מוותרים המציעים מראש  על כל טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר. למען 
הסר ספק, נתונים כספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המענה, לא יועברו לצד ג', זולת נציגי העירייה 

 צעה.   ו/או ועדת המכרזים, ככל שהדבר יידרש לבחינת הה

העירייה רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל בעקבות הליך זה, ללא כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה 
 בגין כך, בין היתר, לצורך הכנת מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, היה ותחליט על כך. 

עתו תוך שהוא ככל שמגיש המידע יתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי העירייה עליו לציין זאת במפורש בהצ
מציין במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש. במקרה זה תהיה שמורה לעירייה האפשרות שלא 
להתיר למציע התקשרות עם העירייה בתחום לגביו נדרש המידע וכן לעשות שימוש בכל מידע של המציע שאינו 

 מוגן.  

 
 ז., על הזכייה במכרמייל/העירייה תודיע לזוכה, במכתב רשום

 
העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את 

 הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שנחתם חוזה עם הקבלן הזוכה.
 

ימים ממועד ההודעה, כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו  7תוך 
וימציא את כל המסמכים והאישורים שעליו  נספח ה' -בערבות המפורטת בחוזהנספח ב  –ז במכר

ויחתום  לרבות אישור ביטוח חתום ע"י חב' הביטוח להמציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת העירייה
 על החוזה על נספחיו.

 
 ז ו/או ההצעה.חולטה הערבות תשמש סכומה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בתנאי המכר

 
             

 
         

 צבי גוב ארי                                                                                                                       
 עיריית יבנהראש 
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 הסכם לאספקה הקמה ופירוק של ציוד ובמות לאירועים בעיר יבנה 

 
 ביום ___________ שנה _____________ בעיריית יבנה ך ונחתם שנער

 בין
 

 עיריית יבנה
 יבנה  50מרח' דואני 

 ע"י מורשי החתימה לעירייה: ראש העיר מר צבי גוב ארי והגזברית הגב' תמר קופר
  08-9433421פקס:  08-9433300טל: 

 
 מצד אחד    העירייה( -להלן)

 לבין
________________ 

 .פ./ ש.ר. ________________________ע.מ./ ח
 : __________________כתובת 

 טלפון: ________________ פקס:____________________ נייד: _______________
 מייל: _________________________________       

 ע"י מורשי חתימה: _______________ת.ז. ______________
 .ז. ______________________________ ת     

מצד      ( קבלן/הספק -)להלן            
 שני

 
לקבל שירותי אספקה התקנה ופירוק של ציוד ובמות לאירועים אשר מקיימת ינת ימעונ עירייהוה הואיל:

 (, כמפורט בהסכם זה;האירוע -)להלן העירייה בשטחה וע"פ הרשימה המצ"ב כנספח להסכם זה 
 

והואיל
: 

הוא מצהיר והקמת, אספקת ופירוק ציוד ובמות לאירועים ק עצמאי למתן שירותי מנהל עסוהספק 
עירייה ספק את השירותים הדרושים לסיון והיכולת הדרושים ליכי הוא בעל הידע, המיומנות, הנ

 בהתאם להסכם זה;
 

והואיל
: 

בעיר  לאספקה, אתקנה ופירוק של במות וציוד לאירועים 8/2020והעירייה ערכה מכרז שמספרו 
  יבנה )להלן:"המכרז"(.

 
והואיל

: 
וועדת המכרזים אישרה בישיבה מס' _________________ מיום _______________ את הצעת 

 ; הספק כהצעה הזוכה במכרז
 

והואיל
: 

 וראש העיר אישר ביום ______________ את החלטת ועדת המכרזים;
 

המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם והואיל:
 לעיל ולהלן;

 :כדלקמן ,לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים

 , נספחים וכותרותמבוא .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם, אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחיות בלבד. .1.2

 וראה בנספחיו, אלא אם הוסכם בכתב אחרת.הוראה בהסכם גוברת על ה .1.3

 ההסכם מטרת השירותים נשוא ההסכם,  .2
 הינה, כדלקמן:ההתקשרות וההסכם מטרת  

מפורטים שונים ברחבי העיר יבנה, הלאירועים מזמינה את שירותי הספק עירייה ה .2.1
בנספח להסכם זה, ועל פי הרכיבים האמורים בנספח, ולמעט /שינויים/ שיועברו לספק 

 יום מראש ובכתב לפני מועד האירוע.  30עד 
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שירותי הקמה, הספקה התקנה ופירוק  ינתנו ע"י הספק לעירייהית השירותים שבמסגר .2.2
ובהתאם להזמנות עבודה  להסכם זה 'חבנספח של במות וציוד לאירועים כאמור 

  העירייה, ובחתימת ראש העיר והגזברית.  ינתנו מעת לעת ע"ישי

קנה והפעלה של הציוד לאירוע וביצוע כל ההכנות והפעולות הספק אחראי לאספקה, הת .2.3
 בכל הנוגע לציוד הבמההדרושות לשם הפקת המופע והוצאתו אל הפועל במועד האמור, 

ברמה  ,, בהתאם להוראות ההזמנה שהוציאה העירייה בענייןולציוד לאירועים
 .עירייהמקצועית גבוהה ובהתאם להוראות ה

, הוהוראותי עירייה שירותים והמופע, יעשו בתיאום עם הכל פעילות הספק בקשר עם ה .2.4
 ככל שיהיה בו לשם ביצוע כל השירותים ברמה גבוהה ומקצועית.

בתיאום עם אירוע פירוק הציוד והוצאתו מן האתר תעשה באחריותו של הספק, לאחר ה .2.5
נתוני  ועפ"י הוראותיה ובאופן שלא יהיה בו כדי לפגוע באתר או בציוד של עירייה ה

וכן לא יוותרו באתר פסולת או אשפה הקשורים לצידו או  שירותי אחרים או של העירייה
 לשירותים ע"פ חוזה זה.

 הצהרות הספק .3
 :, כדלקמןהספק מאשר ומצהיר 

 כי השירותים יסופקו ע"י הספק בלבד. .3.1

 מתן השירותים נשוא הסכם זה.סיון, ידע, ותק ומיומנות ביכי הינו בעל נ .3.2

והרשויות  הוראות הדיןלבשים לב לספק את השירותים  כי הוא מקבל על עצמו .3.3
 .והינו בעל כל האישורים והרישיונות לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה המוסמכות

ניהול פנקסי חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות בדבר חזיק באישורים תקפים מ כי הוא .3.4
כי ו 1976-ה(, התשל"וגופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנס

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ראותהוא עומד בהו

הספק מאשר כי הוא מקבל על עצמו את מתן השירות והוא מאשר שידועים לו כל  .3.5
התנאים הנוגעים למתן השירות בשטח ושקיבל את מלוא ההסברים הנוגעים למתן 

 השירות. 

 התחייבויות הספק .4
 :הספק מתחייב, כדלקמן

, בהתאם להוראות על נספחיו לבצע ביצוע מושלם ומלא של מלוא התחייבויותיו בהסכם .4.1
 .בהתאם להוראות כל דיןוו/או כל רשות מוסמכת  עירייה והנחיות ה

 .היוודע לו עליהםמיד עם בביצוע השירותים, פגם /בכתב על כל תקלה עירייה ללדווח  .4.2

ציג מורשה מטעמו באתר די ציוד יהיה הוא ו/או נאירוע הספק מתחייב כי בכל עת ה .4.3
חלופי מכל סוג, כפי שיידרש לשם החלפה מיידית של ציוד שאינו תקין. כמו כן מובהר 
בזאת כי הספק יבצע בדיקת תקינות כללית של כל הציוד ועד ולא יאוחר שעתיים לפני 

 .אירועהמועד שנקבע ל

' ויותקן תחת הקפדה הקבלן מתחייב של הציוד נשוא ההסכם, יהיה בטיחותי, תקני וכו .4.4
 על כל הוראות וכללי הבטיחות על פי הדין. 

 ובמקצועיות. רותים בנאמנות, ביעילותישהלבצע את  .4.5

על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים לבין  עירייהלהודיע ל .4.6
 עניינים אחרים שלו והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המועצה בעניין זה.

צע את כל הסידורים הנדרשים לשם קיום האירוע באופן מוצלח וברמה גבוהה וכן לב .4.7
 זמן מספיק מראש. - אירוע לבצע את כל ההכנות הדרושות לצורך קיום ה
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לספק תנאים נאותים, לרבות כח אדם בכמות מספיקה, ציוד תקין ואיכותי וכל הנדרש  .4.8
 לצורך קיום המופע וביצועו באופן מוצלח.

פי דין ולפרקה באופן -, באופן בטוח ועלאירועל הציוד הנדרש לצורך קיום הלהתקין את כ .4.9
  .אירועלאחר סיום ה -בטוח ומסודר 

הקבלן מתחייב כי אם יתקין את הציוד נשוא מכרז זה באמצעות סולם הידראולי )ג'יני(  .4.10
ו/או מנוף יהיה עליו להמציא לעירייה לפי דרישתה בטרם יחל את עבודתו באתר האירוע 

ת הפרטים כדלקמן: שם היצרן, חוברת בטיחות לסולם, אישור מהנדס בודק מוסמך א
למתקני הרמה לסולם שיהיה בר תוקף, מובהר כי השימוש בסולם יותר למי שהודרך 
והוסמך והכל על פי הדין ועל פי נספח הבטחות, מובהר כי יוצבו ע"י הקבלן כל שלטי 

 האזהרה הנדרשים ע"פ הוראות כל דין. 

ן מתחייב לתת את השירות בהתאם לדרישת העירייה או מי מטעמה. מובהר כי הקבל .4.11
לאחר התקנת הציוד נשוא הסכם זה ובטרם תחילת הפעילות יהיה על הקבלן לקבל 

 אישור של מהנדס קונסטרוקציה והמנהל הממונה מטעם העירייה. 

 לדאוג לביצוע השירותים, במועד, באופן ובמקום שנקבעו בהסכם. .4.12

ידי -או כפי שייקבע על/ו מסר לספקיבהזמנה שת /וח הזמנים הקבוע בהסכם זהלעמוד בל .4.13
  .  עירייהה

לשמור על כללי בטיחות נדרשים בהתאם להוראות כל דין, ובין השאר, כדי להבטיח את  .4.14
בטחון הספק ו/או בטחון האומנים ו/או העובדים ו/או צדדים שלישיים ו/או באי 

 .אירועה

עם קבלנים נוספים  העירייההתקשרה האירוע כי במסגרת הספק מצהיר כי ידוע לו  .4.15
ובתיאום עם קבלנים  עירייה לצורך אספקת שירותים נוספים, והוא יפעל ע"פ הנחיות ה

 אלו.

שימוש כלשהו שלא בהתאם להוראות  מי מטעמוידי -בין בעצמו ובין על ותעשללא  .4.16
 ו/או כל דין.  הסכם.ה

רשאי לגרום לכל תשלום אינו הספק  שמה.ה ולא להתחייב בעיריילא להשתמש בשם ה .4.17
 או עבורה. עירייהאו חיוב בשם ה

ואין בהם בכדי להטיל אחריות מכל  התחייבויות הספק בפרק זה הינן מעיקרי ההסכם .4.18
 .מין ו/או סוג שהוא על העירייה. התחייבויות המפורטות בס' זה חלות על הקבלן בלבד. 

 / העסקת עובדים עצמאי קבלןהספק הינו  .5

ה. הוא הדין שיחול עיריישל ה , עובד, סוכן או שותףפק הינו עובד עצמאי ואינו שליחהס .5.1
שליחי הספק וכל אדם הפועל מטעמו ושום דבר האמור בהסכם זה /עובדי/גם על פקידי

 .העירייהלא יקנה להם או למי מהם זכות תביעה כלשהי כלפי 

יא במסגרת יחסי עובד הספק מצהיר כי הינו קבלן עצמאי ואינו משתלב בכל דרך שה .5.2
ה. אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יחסי עובד ומעביד בין עירייומעביד עם ה

 .העירייהאו בין האומנים לבין  עירייהבין הלאו מי מטעמו הספק 

ו/או קבלני  , הם עובדיו בלבדהעוסקים מטעמו במתן השרותיםכל הספק מצהיר כי  .5.3
שא בכל האחריות הנובעת י, והוא לבדו י(העירייהי משנה מטעמו )ומכל מקום, אינם עובד

מכך והוא מתחייב לשאת בכל התשלומים וההוצאות שהוא חייב להם 
 כמעבידם/מעסיקם.

 .עירייהבשם ה גורמים כלשהםלספק לא תהא כל סמכות להעסיק למען הסר ספק,  .5.4

 שילוט ופרסומת .6
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 מנים או אמצעי פרסומתסי ,לא לתלות, לא להתקין ולא לצייר כל שלטיםשהספק מתחייב 

 .לכך בכתבוה מראש עירייללא הסכמת ה - ועל הציוד שסיפק/ הרכיב בסביבת האירוע

 תמורה .7

תמורה לקבל  ספקהזכאי  ,הספק וביצוע השירותים בתמורה למילוי כל התחייבויות .7.1
ובהתאם להצעת  ח'בנספח בפועל לפי רכיבים שפורטו לפי ציוד שסופק סופית וכוללת 

 (.  התמורה")להלן: "בצירוף מע"מ כחוק  במכרזהספק הזוכה 

 לתמורה תתווסף מע"מ כשיעורו כחוק במועד התשלום.  .7.2

אישורים לה תנכה מהתמורה לספק את כל הניכויים המחויבים עפ"י חוק ובכפוף עירייה .7.3
 מס במקור, ותעביר אותם לייעודם.  יכוינשהמציא לה, אם המציא, בעניין 

קבלת דרישת ימים )ממועד  45של שוטף + רה בתנאי תשלם לספק את התמו עירייהה .7.4
, עירייההדרושים ל שבונית מס כדין וכל האישוריםח(, כנגד המצאת התשלום בעירייה

 . ובכפוף לאישור המנהל הממונה בעניין

התמורה הנקובה בהסכם הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע של כל  .7.5
הציוד, ביצוע ההתקנות, כח האדם, השרותים/התחייבויות הספק והיא כוללת את 

העובדים, ההוצאות, הרווחים, התשלומים, תשלומי החובה, העלויות )הישירות 
וכל שיידרש לצורך קיום השרותים, לרבות בגין התקשרות עם עלויות פירוק,  ,והעקיפות(

 צדדים שלישיים, ככל שיהיה נחוץ לספק. 

מצד  הוראהללא יהיה תוקף  ה,תמור/בכל נושא כספימבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.6
ולא  העירייהגזבר ועירייה ניתן לכך אישור מראש ובכתב של ראש ה , אלא אםהעירייה

  .ללא האישורים כאמור -ישולם לספק תשלום כלשהו 

על אף האמור בהסכם זה, לעירייה תהא הזכות לשנות את תנאי התשלום לספק, והכל  .7.7
 . 2017ים, התשע"ז בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לקבלנ

 תקופת ההסכם .8

תוקפו של הסכם זה הינו לשנה, ממועד חתימת ההסכם. לעירייה הזכות הבלעדית  8.1
להאריך הסכם זה בשתי תקופות נוספות של עד שנה כל אחת מהן לפי צרכי העירייה 
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה )סה"כ תקופת התקשרות מקסימלית ע"פ 

 ל הארכה הינה שלוש שנים(.  הסכם זה כול

ימי עבודה לפני מועד אירוע, ושלא  14 -במידה והעירייה תודיע על ביטול אירוע פחות מ 8.2
מעלות הציוד שהוזמן לאותו  5%להלן, הספק יהא זכאי לפיצוי של  9על פי המתואר בס' 

 אירוע. 

 בס"ק זה.  לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין הקבוע 

 כוח עליון .9

הסכם זה,  יבויותיהם ע"פילוי התחימוסכם כי הצדדים להסכם זה, יהיו פטורים ממ   9.1
להלן. מובהר כי במקרה זה לא תשולם לספק כל תמורה ע"י מחמת כח עליון המוגדר 

 העירייה.

וס לרבות גי -לצורך סעיף זה הינו מלחמה, מצב חירום, גיוס חלקי בין מלא "כח עליון" 
מילואים, לרבות משתתפי האירוע, פגעי טבע לרבות מזג אוויר סוער, חוסר אפשרות לנוע 
בדרכים, מצב כוננות, לרבות התרעות בשל חשש לפיגועים בארץ ובעולם, התפרעויות, 
שביתה כללית במשק, שריפה, אבל לאומי/ עירוני. חקיקה, צווים ו/או פקודות של 

ו/או צו מניעה בעקיפין וכל פעולה ו/או מעשה שינם רשויות המדינה, החלטה שיפוטית 
 בשליטת העירייה. 

העירייה תעשה כל שביכולתה על מנת להודיע לקבלן/ ספק על ביטול המופע מחמת כח  9.2
 עליון, וזאת במועד האפשרי הקרוב ביותר. 
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 לספק לא תהיה כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל ביטול 9.3

 אירוע/ים כאמור בס' זה, על כל הכרוך בכך. 

 ושיפוי בנזיקין אחריות .10
 

 עירייהל שייגרמו ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אובדןו/או  נזק לכלאי אחר הקבלן 10.1
ו/או לעובדיו ו/או למי  לקבלןו/או  כלשהו שלישי לצדלמי מטעמה ו/או  או/ו לעובדיה או/ו

 פרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.ה שירותים ו/אומתן ה ו/או בקשר עם קבמטעמו ע

ו/או מי  הקבלןאחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של  הקבלן 10.2
, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית מטעמו

 התאמתם חוסר וא/במוצרים ו פגם או/ו שימוש בחומרים או אביזרים לקוייםו/או עקב 
אחריותו של  .מהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו עירייהה לדרישות

. זה חוזהההתקשרות על פי תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת  הקבלן
על ידי מי  בוצעוששירותים בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין  הקבלןאחריותו של 

 מטעמו או בשליחותו.

תוך כדי  עירייהאחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  ה הקבלן 10.3
פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת -ו/או בקשר עם מתן השירותים על

 , והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.הקבלןהשגחת 

ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא לכל אבדן ו/או נזק בלעדית אחראי  הקבלן 10.4
 זאת ובכללבקשר עם ביצוע השירותים,  וו/או על ידי מי מטעמ ובשימושו או שהובא על יד

 את פוטר והוא לביצוע הנדרשים ולחומרים לאביזרים, לרכיבים, לחלקים, למערכות
 .כאמור לציוד שיגרם אובדן או/ו נזק מכל עירייהה

, מכל אחריות לכל הו/או כל אדם הנמצא בשירות הו/או עובדי עירייההפוטר את  הקבלן 10.5
שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או אובדן ו/או נזק 

ו/או את עובדיה ו/או את  עירייהמיד עם קבלת דרישה בכתב, את ה לפצות באופן מלא,
צאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הו

לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות 
על קבלת תביעה כאמור בתוך זמן  לקבלןתודיע  עירייהמשפטיות ואחרות בקשר לכך. ה

 סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

  ביטוח .11

תקופת פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת על  הקבלןלפגוע באחריות  מבלי 11.1
התקשרות ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ה או ההתקשרות

לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת  הקבלן(, מתחייב )לרבות כל הארכה שלה
ל קיום כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור ע

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  כנספח ג'מסומן  -ביטוחים 
 אצל חברת ביטוח המורשית בישראל.(, "קיום ביטוחיםאישור "

 :הסעיפים הבאיםמתחייב הקבלן לכלול את בכל הפוליסות הנזכרות  11.2

 

 :עירייהו/או ה הקבלן –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  .א

ת בת ו/או עובדים של וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחיין " לעניעירייה"ה .ב

 הנ"ל.

  בגין ו/או  הועובדי עירייהמכסה את אחריות הביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  הקבלןבקשר עם מעשה או מחדל של 

  אחריות ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים 
 הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  הכמעביד

 בקשר עם ביצוע השירותים.
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בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .ג

 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם הו/או עובדי העירייביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .ד

 .לנזק בזדון

 רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .ה

יום  60במכתב רשום, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, הודעה בכתב,  עירייהל

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 בפוליסות . חריג רשלנות רבתי לא יחול .ו

 כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) הקבלן בפוליסות סעיף כל .ז

 וכלפי עירייהה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן מבטחי אחריות את

", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  עירייהה ולגבי, מבטחיה

 בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי גיעהמ השיפוי במלוא עירייהה את המזכה

 עירייהה ממבטחי תביעה זכות הקבלן של הביטוח לחברת שתהיה מבלי עירייהה

 למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף

 וכלפי עירייהה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותר  הקבלן מבטחי, ספק הסר

 . מבטחיה

הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת יקף ה .ח

 התקפות במועד התחלת הביטוח. כלל ביטוח

ביטוחי הקבלן יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,  .ט

 טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

עם החתימה על הסכם  עירייהלידי  מתחייב להמציא הקבלן, עירייההללא כל דרישה מצד  11.3
כי המצאת  חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כשהואאת אישור הביטוח זה, 

כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על  אישור הביטוח
ל פי כל על פי הסכם זה ו/או ע הקבלןידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

 להפקיד הקבלן מתחייב, הקבלןתקופת ביטוחי יום לפני מועד תום  14-לא יאוחר מ דין. 
, נוספות ביטוח לתקופות תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את עירייהה בידי
 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי

 עירייהללהמציא את פוליסות הביטוח  הקבלןרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ עירייהה 11.4
 תיקוןאו /ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היהמתחייב  הקבלןו
 .עירייהה שתדרוש התאמהאו /ו

כאמור  הקבלןשיומצא על ידי  את אישור הביטוחרשאית, אך לא חייבת, לבדוק  עירייהה 11.5
תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים  מתחייב לבצע כל שינוי ו/או והקבלןלעיל, 

מצהיר כי  הקבלןעל פי הסכם זה.  להתחייבויותיו אישור הביטוחאת הביטוחים נשוא 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על  עירייההזכויות 

הביטוח, ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור  עירייהה
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל  הקבלן
 ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

יטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם מתחייב למלא אחר כל תנאי הב הקבלן 11.6
ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 

יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות  הקבלןתוקף הביטוחים. יודגש, כי 
 .הקבלןהנקובים בביטוחי 
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י לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא כד הקבלןכי, אין בעריכת הביטוחים על ידי  מובהר 11.7
מחובתו לשפות ו/או לפצות  הקבלןמהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את 

אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום  הקבלןבגין כל נזק ש עירייההאת 
ו יהיו תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי ל

 ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד. עירייההזכאים 

קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  מוסכם כי 11.8
שאינה פוטרת אותו ממלוא  הקבלןנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על יהביטוחים ה

ע את גבולות האחריות לבחון את חשיפתו לחבות ולקבו הקבלןחבותו לפי הסכם זה. על 
מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  הקבלןבהתאם. 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי  עירייהה
  .הביטוחי שהוצא על ידו

וש המובא על ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכ העירייהפוטר את  הקבלן 11.9
השירות, ולא תהיה לו כל מתן ו/או המשמש לצורך  עירייההידו ו/או מי מטעמו לחצרי 

ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור;  עירייההטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 אחריות על הציוד  .12

וביטחון הציוד תהיה באחריות מאלה של הקבלן. מפעם השמירה על תקינות, אחזקה 
יתבקש הקבלן  לפעם יתקיימו אירועים, עליהם תודיע העירייה מראש, אשר בהם

להשאיר בשטח האירוע חלק מהציוד או את כל הציוד. השארת ציוד בשטח האירוע 
לאורך התקופה עליה תורה העירייה, תהא באחריותו המלאה של הקבלן. העירייה לא 

 תישא בכל אחריות לגניבת הציוד ו/או לנזק כלשהו אשר יגרם לו. 

 ערבות .13

יבויותיו, מתחייב הקבלן ילהבטחת ביצוע יעיל של שירותי הקבלן ולהבטחת מילוי כל התח  12.1
להמציא לעירייה עם החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד 

לאחריו, בלתי מותנית ולטובת העירייה המחירים לצרכן של חודש שפורסם בחודש ש
שתעמוד בתוקפה חודשיים לאחר סיום תקופת , ₪()עשרת אלפים  ₪ 10,000בשיעור של 

 ההתקשרות.

העירייה תהא רשאית לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של  12.2
ות או יפר או ראש העירייה או גזברית העירייה, בכך מקרה שהקבלן לא יבצע את העבוד

 לא ימלא אחר התחייבויותיו ע"פ הסכם זה. 

 הפרות ופיצויים  .14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למזמין ע"פ חוזה זה או על פי 
זכאי לפיצויים  כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפוורטות להלן יהיה מהזמין

 ה( כמפורט בצידן: מוסכמים מאקסימליים )למקר

 

 פיצויים מוסכמים  הפרה

העדר פעולה בהתאם 
 להוראות מנהל 

 ש"ח 750

אי עמידה בזמנים 
שנקבעו להקמת 

 האירוע 

 ש"ח 1500

אספקת ציוד בלוי 
ו/או שאינו מתאים 
לאירוע ו/או שאינו 
מאפשר שימוש בציוד 
שסופק ו/או שאינו 

 ש"ח 4000
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תואם את המפרט 

 הטכני 

תקנות אי עמידה ב
הבטיחות כמצויין 
בנספח הבטיחות ו/או 
בהנחיות תיק 
האירוע/ יועץ/ מהנדס 

 בטיחות לאירוע

 ש"ח 4000

 

 הפרת הסכם ודרכי בטלותו  .15

 
 הפרת אחד מהתנאים הבאים תחשב כהפרת החוזה כולו מצד הקבלן: 15.1

 
אמור בנוהל כוחו לשם קבלת הודעות לביצוע העבודות בהתאם ל-אי התייצבות הקבלן או בא א. 

לביצוע העבודות ע"י הקבלן, לא נמצא מי שיקבל את ההודעות במספרי הטלפון/ פלאפון, או 
במכשיר הקשר שמסר הקבלן למנהל, ו/או לא אותר הקבלן במספר המנוי של האיתורית 

 שנמסר למנהל על ידי הקבלן.
 

 לא החל בביצוע העבודות תוך הזמן הקבוע במפרט. ב.
 

במועד ו/או במקצועיות )על פי קביעת המנהל או המוסמך מטעמו( בתקלות  לא טיפל הקבלן ג. 
 דחופות.

 
הוכרז הקבלן לפושט רגל, ו/או ניתן נגדו צו לכונס נכסים ע"י בית המשפט מוסמך ו/או החלו נגד  ד. 

 הקבלן הליכי פירוק.
 

 לא החזיק הקבלן צוות וציוד תקין כנדרש. ה. 
 
או לא השלים את העבודה תוך פרק זמן סביר, ו/או הפסיק ולא /ביצע עבודה בצורה רצופה, ו ו.

השלים את העבודה לרבות העבודות הנוספות ללא אישור או דרישה בכתב מאת מהנדס 
 העירייה.

 
 בוטל ו/או שונה אחד מהתנאים ברשיון הקבלן שנדרשו בהתאם לתנאי המכרז. ז.

     
מה זכות לבצע את הדברים הבאים או, חלק מהם לפי הפר הקבלן את החוזה שומרת העירייה לעצ         15.2

 קביעתה הבלעדית:
 

 לחלוט את הערבות הבנקאית לכיסוי הוצאותיה ונזקיה כנ"ל. א.
 

 להפסיק את שירותיו של הקבלן לאלתר. ב.
 
 לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו לה. ג.
 

 להפסיק כל התשלומים לקבלן. ד.
 

 בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים. לבצע את העבודות ה.
 
לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיה, ונזקיה הישירים והעקיפים על פי  ו.

 תחשיביה.
 

החליטה העירייה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית  15.3
חלטה זו של העירייה תהיה לעשות כן מיד עם קבלת החלטה מבלי צורך להודיע על כך לקבלן . ה

 סופית ולא ניתנת לערעור ע"י הקבלן.
 

החליטה העירייה להמשיך בבצוע העבודות בעצמה, ו/או באמצעות קבלנים אחרים, תהיה היא  15.4
רשאית לסלק מתחומי מקום העבודה את הרכוש ואז האביזרים של הקבלן, ולגשת מיד עם 
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 ו/או ע"י אחרים.קבלת החלטתה כאמור לבצע העבודות בעצמה, 

 שונות 16

 ה.העירייאין בהסכם זה כדי לגרוע מסמכויות/זכויות/חובות ציבוריות/שלטוניות של  16.2

 .1970-על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"א 16.3

כל הודעה . רכי הסכם זה הינן כמצויין במבוא להסכםוהצדדים מצהירים, כי כתובותיהם לצ 16.4
ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל תחשב כהודעה שהגיעה -ח עלשלישת

 .שעות מזמן המשלוח 48לידיעת הצד השני כעבור 

בין הצדדים וכל שינוי שלו לא יהיה בר  כל ההסכמותמוסכם כי הסכם זה משקף וממצה את  16.5
 אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים. ,תוקף

דעות בקשר לביצוע העבודה לקבלן לא תהיה רשות להפסיק את המשך בכל מקרה של חילוקי  16.6
ביצוע העבודות, אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקן. הפוסק היחידי בנושא חילוקי 

 דעות בין הצדדים יהיה המנהל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית ומחייבת את הקבלן.

עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות הצדדים עפ"י  התגלעותם של מחלוקות בין הצדדים לא יהוו 16.7
 חוזה זה.

כי להתקשרות זו קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר וכי  יםמצהירבשם העיריה  ח"מה 16.8
 .נתקיימו בהתקשרות זו כל התנאים וכי ניתנו לגביה כל האישורים הדרושים על פי כל נוהל ודין

  
 :ולראיה באו הצדדים על החתום 

  
          ____________________             __________________ 

 הספק                              העירייה  
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 ' אנספח      
 

 לכבוד              
 עיריית יבנה

 י ב נ ה
 
 

 א.נ.,
 8/2020הצהרת המציע במכרז מס' 

 
ז בין המצורפים, ובין אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכר

שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן:

 
ו נאנו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי א

י מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על א
 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על 
כל הדרישות שבמסמכי במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם 

 לתנאים שבמסמכי המכרז.
 

 י הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים.אנו מצהירים בזה כ
 

  .26.5.2020 עד ליום ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי 
 

 אנו נאריך את הצעתנו בהתאם לדרישת העירייה כאמור במסמכי המכרז. 
ובקבלתה על ידכם חוזה אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו 

 מחייב בנינו לביניכם.
 

 ₪ 10,000ס להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית צמודה ע"
 בהתאם לתנאי המכרז.  ₪( שח 10,000)במילים: 

 
ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 

 ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.שת החוזה ואישור ביטוח כדריונפקיד בידכם 
 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על 
ם הערבות יחולט על ידכם לטובת העירייה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על וידכם וסכ

 אי עמידתנו בהתחייבויותינו כאמור.
 

בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין לחתום זכאים  אנו מצהירים כי אנו
 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
________________     _____________________ 

 חתימות המנהלים וחותמת      שם התאגיד המציע  
 

כתובת: _____________________ טלפון: ________________ פקס: 
_____________.__ 

 
 אישור

 
אני החתום מטה רו"ח/עו"ד של החברה מצהיר ומאשר בזאת כי חתימת ה"ה וחותמת החברה 
מחייבים את החברה בהתאם  לתזכיר ותקנון החברה וכי התקבלו כל ההחלטות הדרושות על מנת 

 לחתום על התחייבות זו.
_____________ 

 חתימה + חותמת 
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 'ב נספח
 

 ערבות בנקאית לקיום המכרז
 

 לכבוד 
 עיריית יבנה 

 
 

 א.נ.,
 

 הנדון:  כתב ערבות      
 

עד לסך   "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום –על פי בקשת __________ )להלן 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  ,₪( 10,000) ₪ עשרת אלפים  של

"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר  –כרז, כמפורט להלן, )להלן האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למ
עבודות אספקת התקנת ופירוק במות וציוד לביצוע  8/2020עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 

 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. בעיר יבנה  לאירועים 
 

 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 
 אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 
 הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

 
 משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –"מדד" 

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז היינו 

והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד "המדד היסודי"( יהיו הקרן  -________ נקודות )להלן
 החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

 
  . 26.5.2020 יום וכולל בתוקף עד ערבות זו תישאר 

 
 לא תענה., 26.5.2020 דרישה שתגיע אלנו אחרי

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא 26.5.2020 לאחר

 
 תאריך: ___________ בנק: ____________
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 על קיום ביטוחיםאישור  –'גנספח 

 

 
 

 
 
 

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים -נספח ג' 

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  , בהתאם למידעבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 ֹעיריית יבנה
)המזמינה ו/או חברות 

 בנות ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ☒
 

שירותי אספקה התקנה 
ופירוק של ציוד ובמות 

ו/או מתן לאירועים 
 שירותים נלווים.

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 יםמזמין שירות☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 יבנה 52שד' דואני 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף וביטול חריגים כיסויים נוספים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 וסףמבקש האישור מבוטח נ 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 (*:ג'יין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצפירוט השירותים 
 הופעות / קולנוע/ שירותי בידור 023
 הפקת אירועים 026

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 טופס המלצותד'  נספח

 
 

 לכב' 
 ועדת המכרזים של עיריית יבנה 

 
 א.ג.נ., 

 
 חוות דעת/ המלצה על ספק הנדון:   

 
 שם הגוף הממליץ: _________________________

 
לבקשת __________________________________ ח.פ/ע.מ./ מס' תאגיד : 

 "המציע"( ________________)להלן:
 

₪  הרינו מאשרים בזאת כי המציע סיפק עבורנו במות וציוד לאירועים בהיקף של ______________ 
בתאריכים שיפורטו להלן: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________אם השירות הינו בהיקף שנתי יש לציין זאת במפורש : 
________________________________________________________________________

_____ 
האירוע בו ניתנו השירותים: 

________________________________________________________ 
מספר האנשים 

 __________________________________________________באירוע___________
השירותים שניתנו 

_______________________________________________________________: 
 הספק התקין סיפק ופירק במות וציוד לאירועים באירוע יום עצמאות לאלפיים איש לפחות : כן/ לא

 בשנים: __________________________. 
וו"ד על השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות(:  ח .א

__________________________________________________
___ 

 חוו"ד על המוצרים שסופקו:  .ב
__________________________________________________

___ 

 חוו"ד על דייקנות וטיב העבודה:  .ג
__________________________________________________

___ 

 חוו"ד על עמידה  בלוחות זמנים:  .ד
__________________________________________________

___ 

 חוו"ד  על היענות לביצוע מטלות יוצאות דופן:  .ה

 
 
 

 
שונות: 

__________________________________________________
__________________________________________________

______ 
 

:__________________________ תפקיד: ______________________ טלפון נייד:  שם
 _____________________ אימייל: ____________________
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 ' הנספח 
 

  בנקאית לקיום החוזה נוסח ערבות
 לכבוד

 עיריית יבנה
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 עד סכום כל כלפיכם לסילוק הבז ערבים אנו "(שתתףהמ"– על פי בקשת ________ )להלן

בתוספת הפרשי הצמדה למדד  (מע"מ בש"ח כולל  (ש"ח)עשרת אלפים ₪  10,000 -לש לסך
 "הפרשי הצמדה"( זאת להבטחת -להלן )להלן כמפורט למדד הנ"ל הנובעים מהצמדת הסך

הקמה לביצוע עבודות  8/2020 מס'זכיה במכרז  פ"יחוזה ההתקשרות ע תנאי קיום ומילוי
 בעיר יבנה.קה פירוק והובלה של ציוד ובמות לאירועים אספ

הצמדה מיד עם  הפרשי בתוספת הנ"ל לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם אנו חייבים
 לנמק את דרישתכם או לבסס עליכם להטיל דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי

 בתביעה ת המשתתףמא תחילה הסכום את לדרוש כלשהו, או באופן או כלשהו בתהליך

לעמוד  הגנה כלשהי שיכולה  טענת כלפיכם לטעון אחרת, ומבלי דרך בכל או משפטית
 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למשתתף

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

 על שותיכם לא יעלה דרי שסך בלבד, בתנאי נ"לה  מהסכום לחלק מתייחסת מהן אחת שכל

 .הנ"ל הסך הכולל

 
 :זה במכתבנו 

 
 המרכזית הלשכה ידי על משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם –"המדד" 

 .לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

 –אם יתברר מתוך המדד שפורסם  לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
החדש"(כי המדד החדש עלה לעומת המדד המדד הידוע בעת חתימת החוזה שפורסם  "המדד

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי  –ביום ______ היינו _________ נקודות )להלן 
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק 

 במדד היסודי.
 

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת
 

חודשיים מתום )יש למלא תאריך לפי:  _______________-ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל
. דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה. לאחר מועד זה ערבותנו זו בטלה (תקופת ההסכם

 ומבוטלת.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 
 

 ק:_______________________ תאריך: ____________________________חתימת הבנ
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 'ו נספח     
 קיום הוראות פקודת הבטיחות

 
 

 1970הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודת )נוסח חדש( תש"ל  .1
, ולפי כל דין אחר 1954והתקנות שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

ק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או העוס
יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים על פי דין לתת הוראות 

בנוסף הקבלן ועובדיו נדרשים לעבור תדריך בטיחות אצל קב"ט בנושאי בטיחות. 
 ות. לפני התחלת העבוד  ממונה בטיחות/ מהנדס בטיחות /העירייה

 

הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות ונהלי בטיחות בעבודה וכי נהירים לו הסיכונים  .2

הריני מתחייב לעמוד בדרישות התקנות לעניין ציוד מגן אישי לעובדים. . האפשריים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות 

 יב לנהוג על פיהם. ולעמוד בתקנות הבטיחות ומתחי

 
הנני מתחייב לפעול בהתאם לנהלי הבטיחות ברשות במקומית בכל הקשור לבטיחות  .3

 ולרבות בתיק הבטיחות לאירוע, ומתחייבים לנהוג על פיהם. 

 
הנני מתחייב להדריך ולשמור על בריאות ורווחת העובדים ולמנוע תאונות בנפש  .4

 וברכוש. 

 
באתר העבודה שבתחום העירייה, יחזיק הקבלן הקבלן מצהיר כי כל עוד הוא עובד  .5

בפוליסת ביטוח תאונות עובדים תקפה וכי העירייה מסתמכת על הצהרתו זאת, וכי 

הוא מתחייב לפצות את העירייה בכל תביעה ו/או דרישה ו/או תשלום שהעירייה 

 תידרש לו.

 
המקצועית הקבלן מצהיר כי העבודה  נשוא מכרז זה ידועה לו וכי הינו בעל היכולת  .6

והכלים המתאימים לביצוע עבודה זו ויש לו את כל הרשיונות הדרושים לעניין עבודה 

 זו. 

 
הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור  .7

 בנספח זה.

 

 

 ___________________   _________________ 

  הקבלןחתימת                      תאריך        

 תפקידו: ______________ _______________ שם החותם: __________ ת.ז. :
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 1'ז נספח 
  – בדבר העסקת עובדים זרים כחוק קבלן ההצהרת 

 
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 ("החוק" )להלן: 1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 
אני הח"מ ___________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי  .1

עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 
 -מצהיר/ה בזאת :

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  לא הורשעוובעל זיקה אליו  קבלןה .א
שקדמה למועד עריכת  בשנה, 1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  העסקה שלא

 תצהיר זה;
לפי חוק עובדים  בשתי עבירות או יותרבפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה אליו  קבלןה .ב

, כאשר ההרשעה 1991 –זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. ניםלא הייתה בשלוש השהאחרונה 

לפי חוק עובדים  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה אליו  קבלןה .ג
, ואולם מועד 1991 –זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1.1.02עבירת העבירה האחרונה, היה לפני יום 
 בלתי רלוונטיים[.למחוק את הסעיפים ה קבלןה]על 

גם  –הוא חבר בני אדם  ה, ואם קבלןהלעיל, הינו מי שנשלט על ידי  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2
בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה 

 .1968  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 תצהירי אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן .3

_______________ 
______________ 

 אישור
אני הח"מ __________עו"ד )מ.ר. __________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
____________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

עשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י
 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

            
         _________________ 
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 2זנספח 
 בדבר תשלום שכר מינימום קבלןההצהרת 

 
 לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 ("החוק")להלן:  1976 –עובדים זרים כדין( תשל"ו ושכר מינימום והעסקת 
 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 
 ינימום;ובעל זיקה* אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מ קבלןה .א

 

או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת  קבלןה .ב
 לפחות ממועד ההרשעה;

 

או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו  קבלןה .ג
 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 י רלוונטיים[.למחוק את הסעיפים הבלת קבלןה]על  

 ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________ 

 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ _________ עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  _____________ ת.ז. ____________, לאחר

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 
 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

            
                     

_____________ 
 עו"ד      חתימת   
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  :3'ז נספח

 
 

תאריך:                                            לכבוד
_________ 

 יבנהעיריית 
 שדרות דואני יבנה 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:יבנה הנני מצהיר בזאת כי עיריית  1
 

 בע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקו122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

בן  -אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   )א( של12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה  -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ף בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעי
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 
 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך  2

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או  2.1
 שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  2.2
מנהל או עובד בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
הצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור ב 4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף: __________________                __________שם המשתתף: __________
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז- '4זנספח 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר 
למכרז  "(,המשתתף_ )להלן: "___________________________________הצעת בקשר עם זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " ________מכרז פומבי מס' , ____________
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו  .3
 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד  .4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 יש הצעה למכרז.לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהג .5

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6
 המשתתף למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8
 תחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.מ

)יש לסמן בעיגול את  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 
_____________________________________________________________________

___ 
_____________________________________________________________________

___ 
_____________________________________________________________________

___  

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות   .10
            אם לא נכון, נא פרט: . ()יש לסמן בעיגול את התשובהנכון / לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 

_____________________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________________
___ 

 י מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אנ .11

 
     ______________________     _____________________     __________ _____________ 

 ימת המצהיר תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חת     

 אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב 

כן יהיה צפוי בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 
 לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_______________                                                                      ________________________ 
  שם מלא + חתימה + חותמת                                           תאריך                                                             
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 ח'נספח      
  כתב כמויותמפרט טכני ו

 
 

מספר 
 אירוע 

עלות לכל רכיב  פירוט האירוע ורכיבים מוערכים לביצוע 
מחיר ורכיב 

בש"ח )לא 
 כולל מע"מ(

 תוספת לאמפי: –יום הזכרון  .1

  מטר רוחה עומק  12 מפלסים בגודל 3במה למקהלה
 3סה"כ  –ס"מ  40ועל זה מדרגה נוספת בגובה  0.80

 מפלסים כולל הרצפה

 פודיום מנצח 

 תורן לדגל ישראל 

 

 יום השואה: .2

 2  1במות בגודלX5  0.80גובה  

 פודיום לתזמורת 

 

 

 יום העצמאות: .3

 גדרות+ מחסומים: .1

 100 מחסומים + פיזור 

 200 גדרות + פיזור 

 80  יש להשאיר  –מסביב לבמה מחסומי לחץ
מטר בסמוך למדרגות לצורך הורדת  6פתח של 

 ציוד + מחסום לחץ אמצעי עם פתח לכבלים.

כל הפודיומים והבמות לאייר. יש לעטוף את  –במות  .2
כלל הבמות והבינוי עם סקרטינג שחור מסביב, כל 

 הבמות מצופות לבד שחור או צבועות שחור:

  12במה בגודלX12  יש לגדר את  – 1.50בגובה
הבמה במעקה מתפרק לצורך העמסת ציוד, יש 

להציב מדרגות בשני צידי הבמה )אמצע 
 הבמה(.

 2  מ' מהרצפה  10.5מגדלים לרמקולים בגובה
מידות  –מטר מהבמה( עם חלל ריק למטה 9)
3X4 .יש לחבר את המגדלים לבטונדות .

 הבטונדות באחריות העירייה.

 3  2.40פודיומים לנגניםX2.40 0.40ובה ג. 
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 2  6פודיומים למסכי לדX2  צמודים ומחוברים
 .PAלמגדל ה

  מטר רוחב וגבוה  12במה למסך לד אחורי
 מחוברת לבמה ראשית. –מטר מגובה הבמה 

  4במה לצלם + פולוספוטX4  מטר  25במרחק
 מהבמה

  ס"מ 80מטר בגובה  4פודיום להגברה 

 

 כסאות: .3

 3000 כסאות כולל סידור 

 תרנים: .4

 2 גל ישראל + עירייהתרנים לד 

 

 מסע אופניים: .4

 100  מחסומים + פיזור. 

 

 

 מסע אופניים: .5

 100  מחסומים + פיזור. 

 

 

 קיץ באמפי: .6

 2  מגדליPA   8גובה ( 3מטרX4) 

 גב במה 

  1.22עמדת פולוספוטX 2.5 מעקות + 

 3  2פודיומיםX2  +3X3  ס"מ + אופציה  80גובה
 להורדת רגליים

 12 יםקוליסות לצדד 

 מחסומי לחץ 

  חידוש ראצ'טים למגדליPA 

 חידוש כיסוי גב במה 

 התקנת בד לבד למגדלים 
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  8במה למסך אחוריX2  

 2  2במות למסכים בצדדים בגודלX4  מטר  1גובה 

 

 
7.  

 בציר חדש:

במות וגב במה ) כל הבמות עם סקרטינג שחור  .1
מסביב, כל הבמות מצופות לבד שחור או צבועות 

 שחור(:

  8במהX10  2.5+ גב במה  1.20גובהX10  שני +
 גרמי מדרגות )מכל צד(

  2.40שתי במות רמקוליםX2.40  1.5גובה 
 משני צידי הבמה

 2.4X4.8  ללא גב במה 0.40גובה 

  2.40במה X 2.40  3ללא גב במה ) 0.40גובה 
 עלייה( –גרמי מדרגות 

  2.40במהX4.80  2.40גב במה  0.2גובהX2.40 

  1.20שלוש במותX1.20 ללא גב במה 0.40ובה ג 

 מחסומים תרנים ושטיח: .2

 100 יחידות מחסום 

 12 תרנים בהיקף לדגלים סיניים 

 גליל לבד אדום 

 חדר הלבשה: .3

  10קונסטורקצייתX4  גובה סגירה בד שחור
 צדדים ללא גג עם פתח כניסה 4מ

 ייצור בלבד: -שילוט ומידע  .4

 5  100שלטים זהיםX100  על מסגרת עץ לצורך
 ים תלייה על עמוד

 10  חיצים דביקים 

 4 120שלטיםX120 

 2 1.20שלטיםX2.40 
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 :שמחת תורה .8

 פינוי ציוד שלא לצורך האירוע מבציר חדש 

 סה"כ עלות(. השארת במה מבציר חדש( 

 סה"כ עלות( השארת מחסומים מבציר חדש(. 

 

 

מלוא הרכיבים שפורטו לעיל )מחירים בש"ח סה"כ עלות  
 ללא מע"מ(. 

 

  

למלא ברכיבי הצעתו רכיב של כל פריט ופריט וכן את על המציע 
סה"כ מלוא העלות למלוא הרכיבים שפורטו במפרט זה. לעירייה 

כולם או חלקם לפי שיקול  -שמורה הזכות להזמין את הרכיבים
דעתה וצרכיה הבלעדיים. העירייה תשלם לקבלן בגין רכיבים 

כולם או שסופקו בפועל. התשלום בגין הרכיבים כמפורט לעיל )
חלקם( יכלול את מלוא העלויות לקבלן לרבות בגין הובלה, 

 אספקה, הרכבה פירוק ופנוי הרכיבים. 


