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 ראש העיןהחברה הכלכלית ל
 

 20/2022מכרז פומבי מס' 

   ראש העיןב בילבורדלאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני 
 ולמתן זכות פרסום על גביהם 

מזמינה בזאת  (,  "(מזמינה" ו/או "ה"להחכו/או "  "החברה)להלן: "החברה הכלכלית לראש העין בע"מ   .1
 . ראש העיןקבלת הצעות לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני פרסום ב

,  "(החברה  משרדי)להלן: "  ראש העין,  11  העבודה  וב, רח  החברהניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי   .2

  .15/01/2023)אשר לא יוחזרו( וזאת החל מיום    ₪  3,000, תמורת סך של  09:00-15:00ה' בין השעות  -בימים א'

ולשלם את   haayin.com/-www.roshלהוריד את חוברת המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת:    ניתן

  146432, מס' חשבון     543החברה בבנק מזרחי טפחות , סניף    לחשבון  בנקאית  העברה  באמצעותהתמורה  
 לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה.    ניתן  .

  בכנסההשתתפות    .0041:  בשעה  2023/01/23  א'  ביום  ,החברהמשרדי  ב  יתקיים  –(  חובה)מציעים    כנס .3
 המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעות במכרז.

לא תתקבלנה הצעות לאחר    בדיוק.   0021:  בשעה  3202/02/06  ' ב  המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום .4
 ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת(.  את .מועד זה

בנוסח    (חדשים    שקליםאלף    חמישים₪ )  50,000: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של  ערבות הגשה .5
 המצורף למסמכי המכרז.

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.  מזמינהה אין  .6

גבר  י האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, י .7
 האמור במסמכי המכרז.

 

 

 

 בברכה,

 יאיר אברהם, עו״ד 

 מנכ״ל 

 

 
 
 

  

http://www.rosh-haayin.com/
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 תוכן העניינים 

 ז הזמנה להציע הצעות ותנאי המכר - א'  מסמך

           ;כללי - פרק א'

           ; תנאי המכרז - פרק ב'

 :להזמנה להציע הצעותים ח נספ

 . טופס הצהרת המציע - (1נספח א')

 . טופס ההצעה הכספית - (2נספח א')

 נוסח ערבות הגשה. - (3נספח א')

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף.  - (4נספח א')

פרטים בדבר ניסיון  טבלת ריכוז   -(  1()5א')לתצהיר  נספח ו  תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי  -  ( 5נספח א') 
 קודם.

 . אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור הכנסות - (6נספח א')

 . 1976- תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - (7נספח א')

 תצהיר בדבר העדר הרשאה פלילית.  - (8נספח א')

 משפחה.הצהרה בדבר ניגוד עיניים או קרבת  -( 9נספח א')

 . מורשי חתימה של המציעאישור  -( 10א')נספח 

                                                                               נספחיו , עלמזמינהלחוזה ההתקשרות בין הספק    - מסמך ב'

 : נספחים לחוזה 

 .הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז על נספחיו  - נספח א'

 לקיום תנאי החוזה.  נוסח ערבות - 'בנספח 

 הספק. אישור עריכת ביטוחי וסח נ - 'גנספח 

 טכני. מפרט - 'דנספח 

 מזמינה הלאישור על ידי   מפרטים טכניים -' הנספח 

 . רשימת המתקנים - 'ונספח 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 4  - 

 

 

 

 

 

 הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז  -א'  מסמך

 כללי  - פרק א' 

 כללי  .1

להלן, וכן,    1.3  בסעיף של מתקנים, כהגדרתם    ההקמ אספקה והצעות לנת לקבל  ימעוני   החכ"ל  1.1
בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי    , הכלגביהםעל  חוצות  פרסום  לתחזוקתם, תפעולם וביצוע  

  (."השירותים" המכרז )להלן: 

 ריכוז מועדים למכרז: 1.2

 הערות מועד פעילות

 מכירת מסמכי המכרז 
שעה ב 15/01/2023ם החל מיו

09:00 

 ₪ 3,000  –עלות 

 

 14:00  בשעה  23/01/2023 'ב ביום כנס מציעים )חובה( 

. העין  ראש, 11העבודה   וברחב
 . 3קומה 

 

אחרון לשאלות  מועד 
 הבהרה

בשעה   25/01/2023 'ד עד ליום
16:00 

פתוח   MS-Wordעל גבי קובץ  
 בלבד לעריכה 

מועד אחרון להגשת  
 הצעות

בשעה  06/02/2023 'ב עד ליום
12:00 

 

 :הגדרות 1.3

 ; במכרז, שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ציעהמ - "הספק"או "הזוכה" 

 מסמך ב',  נספחיועל    מזמינהההחוזה שייחתם בין הזוכה לבין   - "החוזה"
 ;למכרז

  וכן מתקני פרסום מסוג טוטם,  ,מסוג בילבורדמתקני פרסום   - "המתקנים"
בעיר   העיןשיוצבו  המכרז   ראש  מסמכי  להוראות  בהתאם 

 ; והחוזה

 "העירייה" 

 "תקופת ההיערכות"

 

 "פן פרסום"                        

 . ראש העיןעיריית  -

, החל מחתימת החוזה ועד  לחוזההראשונים    ששת החודשים
 .  החוזה  לתום ששת החודשים הראשונים מיום חתימת

 אחד משני צידי כל מתקן עליו ניתן להציב את הפרסום; 
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 נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי   1.4

על המציע להגיש הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה   1.5
 .מזמינההעלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז ונספחיו, לרבות כל המסמכים   1.6
 הנוספים אשר יהוו חלק ממסמכי הצעתו של המציע הזוכה. 

 תיאור השירותים ועיקרי ההתקשרות  .2

תהיה האופציה, על פי    מזמינהולחודשים,  (  60)  שישים  מכרז זה הנהתקופת ההתקשרות על פי   2.1
   ,חודשים  12של    תקופות נוספותשתי  בת ההתקשרות  תקופאת  די, להאריך  שיקול דעתה הבלע

(  84)  וארבעה  שמוניםביחד עם כל תקופות ההארכה לא יעלה על    החוזהובלבד שסך כל תקופת  
 .  חודשים

שיי  2.2 ההתקשרות  חוזה  להוראות  בהתאם  השירותים  את  יספק  במכרז  לבין  חהזוכה  בינו  תם 
הקבוע    מזמינהה המכרז    'ב  במסמךבנוסח  ההתקשרות,    –למסמכי  להוראות  חוזה  ובהתאם 
הטכניים  'ד  נספח ב  הטכני  מפרטה והמפרטים  ההתקשרות  ידי    לחוזה  על    מזמינההשאושרו 
 המכרז והחוזה. מהווים חלק בלתי נפרד מהוראות מסמכי ו ,לחוזה ההתקשרות 'ה נספחב

 :קיימים, על בסיס מיקומים  מתקני פרסום 31  לפחותיפעיל  הזוכה  ,במסגרת ההתקשרות 2.3

 הערות סוג מתקן מיקום מסד

  בילבורד  מנחם בגין / נחל רבה  1

  בילבורד  מנחם בגין / משה דיין  2

  בילבורד  נחל רבה / הציונות  3

  בילבורד   מחלף ראש העין / ק גלויות  4

להחליף    רשאי הזוכה,  בילבורד מחלף ראש העין / ק גלויות  5
 למתקן טוטם 

 

  בילבורד   כניסה לפארק אפק  6

להחליף    רשאי הזוכה,  בילבורד כניסה לפארק אפק  7
 למתקן טוטם 

 

  בילבורד  נחל רבה / קיבוץ גלויות  8

  בילבורד  נחל רבה / קיבוץ גלויות  9

  בילבורד  קיבוץ גלויות / כניסה לעיר  10

  בילבורד  קיבוץ גלויות / נוה אפיקים  11

  בילבורד  זבוטינסקי / ויצמן  12
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  בילבורד  יגאל אלון / קיבוץ גלויות  13

  בילבורד  ז'בוטינסקי מול יהודה  14

  בילבורד  שבזי / אחרי מנהרה  15

  בילבורד  כיכר שבזי מול שילה  16

  בילבורד  יהודה הלוי / שלום שבזי  17

  בילבורד  חותמי המגילה / הרש"ש  18

  בילבורד  שלמה המלך / שבזי  19

  בילבורד  שלמה המלך / אבן גבירול  20

  בילבורד  בן גוריון / הרצוג  21

  בילבורד  אליהו  בן גוריון / פולד 22

  בילבורד  בן גוריון / גולדה מאיר  23

העתקה של המיקום למיקום  בילבורד  יגאל אלון / יפה ירקוני  24
(  2סמוך, כמפורט בנספח ו)

 לחוזה 

  בילבורד  בן גוריון / מול הרב גורן  25

  בילבורד  בן גוריון / נלי זקס  26

  בילבורד  בן גוריון / חיים ויצמן  27

העתקה של המיקום למיקום  בילבורד  חיים ויצמן / בן גוריון  28
(  2סמוך, כמפורט בנספח ו)

 לחוזה  

העתקה של המיקום למיקום  בילבורד  איינשטיין / שי עגנון  29
(  2סמוך, כמפורט בנספח ו)

 לחוזה  

  בילבורד  איינשטיין / ויצמן  30

ניסים  31 מול   / הרצוג  חיים 
 אלוני 

  בילבורד 

 

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 7  - 

 

 

)רשות( 2.4 באפשרותו  פרסום    8  עד  פעיללהו  קיםלה  בנוסף,    , יםשונ  יםבפורמט   חדשים,מתקני 
    כמפורט להלן:

 הערות סוג מתקן מיקום מסד

 :מיקום חדש 32

 444שלמה המלך / כניסה מ 

  טוטם  בילבורד או

 :מיקום חדש 33

 חיים הרצוג / גולדה מאיר 

  קטן  בילבורד

 :מיקום חדש 34

 המרץ / מנצורה 

  בילבורד 

 :מיקום חדש 35

 444המרץ / כניסה מ 

  בילבורד 

 :מיקום חדש 36

 5בן גוריון / כניסה מ 

  בילבורד או טוטם 

 :מיקום חדש 37

 עובדיה יוסף/המרץ 

  קטן  בילבורד

 :מיקום חדש 38

 יהושע בן נון/אפיק 

  בילבורד 

 :מיקום חדש 39

 444המרץ / כניסה מ 

  בילבורד או טוטם 

 

 יוחלפו עד לתום תקופת ההיערכות. ( 31עד  21מס"ד )מתקנים   11 2.5

 ( :1-20מתקנים )מס"ד  20ב  2.6

  2.2.3בהתאם לאמור בסעיף    תוחלפנה ליחידות תאורה חדשות  יחידות התאורה  2.6.1

 . כנספח ד'למפרט הטכני המצורף 

שתכלול  מסגרת  תשודרג   2.6.2 כך  של  המתקנים  פתיחה  המתקן    מסגרת מנגנון 

צירים  שמשוניות   באמצעות  באמצעות  פרסום  לבצע  המאפשר  בתוך    ונעילה 

 . מסגרת המתקן

והשמשה 2.6.3 ותקנית    שדרוג  המתקניםמלאה  כל  צבע,  ,  של  ביסוס,  תיקוני  לרבות 

 חלקי חילוף ומערכות חשמל ככל ונדרש. 

המתקנים  הפרסום 2.7 כל  שמשונית  על  מסוג  בד  באמצעות  המתקן בלבד    יבוצע  מסגרת   בתוך 
 לחוזה(.  נספח ד'למפרט הטכני ) 3כמפורט בסעיף 
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 הזוכה יחבר את כל המתקנים לחשמל, בהתאם למפורט בחוזה.  2.8

הזוכה  בהוספת מתקנים חדשים, מובהר כי    הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל ולרבות מחובת   2.9
אחר  אתר מורשה  לאתר פסולת או    ופינוייםבהסרת כל המתקנים הקיימים    ,על חשבונו,  מחויב

.  בסמוך למועד הקמת המתקנים החדשים  ,(פינוי הביסוס הישן  )לרבות  אשר תורה עליו המזמינה
יובהר כי המזמינה לא תשלם כל תמורה בגין הסרת    למזמינה אישור פינוי פסולת חתום.יש לספק  

 המתקנים ו/או פינויים או כל הוצאה הקשורה בכך. 

  הזוכהבעת פרסום המכרז, ובכל מקרה    למזמינהכמות המתקנים הקיימת היא הכמות הידועה   2.10
 מחויב בספירה של כמות המתקנים בפועל.  

 כלהלן:   כמפורט פרסום מטעם העירייהיוקצו ל  ל אחד מהמתקניםכ על  פני הפרסוםמ  50% 2.11

 . ויהיו קבועיםהתקשרות הפני הפרסום יוגדרו מראש בתחילת   2.11.1

 פרסום עירוני בצד א'.  -פני פרסום על מתקני הבילבורד לבחירת העירייה   4 2.11.2

 צד ב' לפרסום עירוני. –ביתר מתקני הבילבורד  2.11.3

תנועה  2.11.4 באיי  ויוקמו   מתקנים  אחד  –  ככל  השניים   צד  העירייה    מתוך  לבחירת 

 לפרסום עירוני. 

העירייה    מבלי לגרוע מהאמור, יחויב הזכיין בכל מקרה שהוא להעמיד לרשות   2.11.5

  ף מיד עם תחילת  תקופת ההיערכות, את מכסת הפרסום העירוני כהגדרתה בסעי

   לחוזה ההתקשרות. 5.7

  העירוני  הפרסום  לתפעול  וראותוה העירייה      לרשות  העומדות  ההפקות  כמות 2.11.6

 . ההתקשרות לחוזה 5 בפרק מפורטות 

 :בין יתר התחייבויותיו על פי החוזה, ובנוסף לתשלום התמורה יבצע הזוכה 2.12

דרישת   2.12.1 עפ"י  או העתקה,  הסרה  העירייה  ו/או    חכ"להשדרוג, החלפה, התקנה, 

יד והוראות חוזה זה, של כל המתקנים, בקצב ובסדר המיקומים   י  שייקבעו על 

 ו/או העירייה.   חכ"לה

 ;ותיקון תקלות תחזוקה של כל המתקנים 2.12.2

 .הזוכה יבצע תחזוקה של כלל המתקנים 2.13

ובין    בתקופת ההיערכות   2.14 פי החוזה,  על  להיערך לביצוע התחייבויותיו  במכרז  על הזוכה  יהיה 
המחייבות  ההנחיות  , וזאת על פי  מתקנים קיימים  לרבות החלפת  חדשים  להקים מתקנים  היתר

המכרז למסמכי  בלבד,  המצורפות  חשבונו  ועל  הבלעדית,  האחריות  תוטל  במכרז  הזוכה  על   .
על מנת לעמוד בכל    וגורם מוסמך  פי כל דיןעל  להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים  

   ערכות האמורה. י התחייבויותיו בתקופת הה

)להלן:    חוזהבהרשות לביצוע הפרסום כאמור    הענקת  עבור  מזמינהל הזוכה  התמורה שישלם   2.15
ל  כוללת   אינה,  "(התמורה" העזר  חוק  פי  על  השילוט  אגרת  סכום  העיןאת  מודעות )  ראש 

   . אשר ישולם לעירייה על פי נהליה( ושלטים

 החתימה על החוזה. ממועדמובהר ומודגש כי התמורה תשולם  2.16
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חשמל  העלויות צריכת    את  כוללת הזוכה    ל ידיכי התמורה שתשולם ע  ,מובהר  ,למען הסר ספק 2.17
 . אשר יחוברו לרשת המאור העירונית המתקניםשל 

עבור מתקני    ראש העיןבעיר    בתחום פרסום החוצות  בלעדיות  זוכהמובהר כי מכרז זה מעניק ל 2.18
אחר   מזמינההכי    ,מובהר  .אלקטרונייםשאינם  ,  בלבד  בילבורד  מסוג פרסום   גורם  כל   ו/או 
  ראש העיןוכי בתחום העיר  ,  נוספיםפרסום    באמצעישאים להפעיל זכייני פרסום  יהיו ר  מטעמה

 .פועלות מדיות נוספות בתחום זה

 רכישה ועיון במסמכי המכרז .3

  בימים  ,  3  קומה ,  העין  בראש,  11  העבודה  ברחוב,  החברה  במשרדיאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש   3.1
 .9:00-15:00 השעות ביןה', -א'

באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום  תשולם  אשר     ,  ₪  3,000המכרז הינה  מסמכירכישת  עלות   3.2
   .מזמינהה במשרדירכישת מסמכי המכרז, 

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה הכלכלית   3.3
ליצור קשר עם מנהלת  . ניתן  146432ן  -, ח 543לראש העין בע"מ שפרטיו: בנק מזרחי טפחות, סניף  

מובהר,   .03-9383278החשבונות  של החברה  הגב' קרן נגר לקבלת חשבונית/קבלה במס' הטלפון:  
 כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה.  

המציע   3.4 ידי  על  המכרז  מסמכי  רכישת  כי  במסגרת    מהווהמובהר,  המציע  הצעת  להגשת  תנאי 
 בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור. או אישור ונית/קבלה חשבהמכרז. כל מציע יצרף להצעתו 

   ,לגב' קרן נגר   פנותלניתן  ו/או קבלת חשבונית/קבלה  לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז   3.5

 .  7893832-03בטלפון  haayin.com-keren@rosh בדוא"ל: 

לפני רכישתם באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת    ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, 3.6

www.rosh-haayin.com . 

והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש     מזמינהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות   3.7
 אלא לצורך הגשת הצעתו בלבד.

  בכל  שהוא  וסוג   מין  מכל   אחריות  תחול  לא  המי מטעמ  או/ו  המכרזים  ועדת ו/או    מזמינהה  על 3.8
  המכרז  למסמכי  הקשור  בכל  או/ו  המכרז  במסמכי  שחלו  השמטה  או/ ו  דיוק  אי  או/ו  לטעות  הנוגע

  במסגרת  פה  בעל  או/ ו  בכתב  למציעים  נגיש  שהיה  או/ו  יימסר  או/ו  שנמסר  למידע  הנוגע  בכל  או/ו
 . המכרז  הליך

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל מידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז   3.9
פיו, מתבקש   על  ומילוי ההתחייבויות  להוראות מסמכי    בהתאםאת הצעתו    להגיש  המציעזה 

 המכרז.

 כנס מציעים  .4

,  מזמינההבמשרדי    הישיבות  בחדר   ,14:00בשעה    23/01/2023  ביוםך  ייער  המציעים  כנס 4.1

 . ראש העיןב , 11חוב העבודה ר

ו  אהי  כי ההשתתפות בכנס המציעים  ,מובהר 4.2 ולהגשת   מהווה תנאי להשתתפות במכרזחובה 
מציע אשר לא ישתתף בכנס המציעים, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, לא יורשה    .ההצעה

 להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

mailto:keren@rosh-haayin.com
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ויופץ פרוטוקול 4.3 ידי   כנס ככל   יצורףע,  המצי ידי על הפרוטוקול, חתום ,מזמינההמציעים על 

  .בו האמור לכל הצדדים להסכמת אישור וישמש מהם נפרד חלק בלתי יהווהז, המכר למסמכי

לכל   תוקף יהיה לא למציעים, ככל ויישלח, שיישלח החתום הפרוטוקול למסמך פרט כי מובהר 4.4

 .הכנס במהלך בכתב או פה בעל ניתנו, אם שניתנו, מידע או הבהרה הצהרה,

 הבהרות ושינויים .5

בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי    מזמינההלפנות אל  רשאי    ממשתתפי המכרז כל אחד   5.1
 המכרז או לחלק מהם.  

-info@rosh  :דוא"לאמצעות  ביש להפנות    בנוסח ובאופן המפורטים להלן,,  בהרההאת שאלות ה 5.2

haayin.com , ,16:00בשעה   25/01/2023 מיום יאוחר לאוזאת. 

, בפורמט  בלבדפתוח לעריכה    MS-Wordהמתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך 5.3
תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות לתנאי  תוך ציון לסעיף אליו מתייחסת השאלה ושל טבלה,  

 . "בצהמכרז, לחוזה ההתקשרות וכיו

של   5.4 האינטרנט  לאתר  יועלה  ו/או  המכרז  לכל משתתפי  יופץ  והתשובות  שיענו  השאלות  העתק 
אינה    מזמינההמובהר, למען הסר ספק, כי  ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.    המזמינה

כי לא    המזמינה כמוה כהודעה מטעם    –מחויבת להשיב לכל השאלות שיופנו אליה והעדר תשובה  
 יחול שינוי בתנאי המכרז באותו עניין.  

רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים    מזמינהה 5.5
תה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק  במסמכי המכרז, ביוזמ

  בלתי נפרד מתנאי המכרז. שינויים כאמור יופצו לכל משתתפי המכרז ו/או יועלו לאתר האינטרנט 
 . של המזמינה

לעיל,   5.6 המצעים  כאמור  ועל  המכרז  ממסכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו   פם לצרהתשובות/ההבהרות 
   כשהם חתומים על ידם.למכרז  םלהצעת

פה, אין ולא יהיה להם כל  - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנה בעל  מובהר, כי  ,למען הסר ספק 5.7
 . המזמינהתוקף שהוא. רק תשובה בכתב תחייבנה את 

 מקום הגשת ההצעותומועד  .6

ה  6.1 המכרז  מסמכי  כל  מס'  את  בסעיף  ליום   להגיש  יש,  שלהלן   12נקובים  עד  המאוחר,  לכל   ,

ידי    כשהםעותקים    בשני בדיוק      12:00  בשעה  06/02/2023 על  להכניס  ו,  המציע חתומים 

יצוין  עליה  סגורה  את"20/2022מס'    פומבי"מכרז    למעטפה  להגיש,    .  יש  הסגורה  המעטפה 
 .  מזמינהה במשרדילתיבת המכרזים הנמצאת , בלבד ידנית במסירה

תיבת המכרזים,  להמעטפה    הכנסתמשלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה   6.2
ת  םאינ לא  מעטפתו  אשר  מציע  המכרז.  דרישות  על  בתיבת  יעונים  שהיא,  סיבה  מכל  מצא, 

 המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז. 

 . להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים ת רשאי מזמינהה 6.3

לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם    תרשאי  תהיה  מזמינהה 6.4
 . הבלעדי  הלתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעת

וועדת המכרזים להאריך את מועד  מובהר, כי כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, תהיה רשאית   6.5
 המציעים כמסכימים לאמור.   בכנסההגשה ויראו את המשתתפים 
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 תוקף ההצעה .7

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    90ההצעה תהא בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  
יום לשם בחירת   90תהא רשאית לדרוש מן המציעים את הארכת הצעתם לתקופה נוספת בת  מזמינהה

   הזוכה במכרז.

 הוצאות .8

ב  ובהשתתפות  וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  על  כל ההוצאות, מכל מין  מכרז תחולנה 
המציע. למען הסר ספק מובהר, כי המציע לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום עבור הוצאות שהוציא  

 לשם הגשת ההצעה במכרז זה וזאת גם במקרה בו בוטל המכרז מכל סיבה שהיא. 

 תנאי המכרז - ' בפרק 

 תנאי סף  .9

  הבאים,רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה במועד הגשת ההצעה למכרז, על כל תנאי הסף  
 :במצטבר

ישראלי 9.1 אזרח  יחיד  אחת,  משפטית  אישיות  הינו  תאגיד    ,המציע  או  או  )חברה  אחר  משפטי 
לא תותר השתתפות של    .לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף.  רשום כדין בישראלשותפות( ה

 "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".  

 המציע הינו עוסק מורשה.   9.2

סעיף   9.3 תנאי  בו  שמתקיימים  התשל"ו2מציע  ציבורים,  גופים  עסקאות  לחוק  בנוגע  1976  - ב'   ,
לעמידה בהוראות חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים. יובהר, כי על פי החלטת ממשלה מספר  

מיום  2003 בין  15.7.2010,  חוץ,  מומחי  למעט  זרים,  עובדים  להעסקת  המציע  על  איסור  חל   ,
, בין אם על ידי המציע ובין אם באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה או  במישרין ובין בעקיפין

 כל גורם אחר עמו התקשר המציע. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודיות של הוראות המכרז.  

סעיף   9.4 בו תנאי  ציבורי   1ב'2מציע שמתקיימים  גופים  בנוגע  1976  - ם, התשל"וילחוק עסקאות   ,
 .1998  -לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9לעמידה בהרואות סעיף 

ושישה)  36של    מוכח   ניסיון  למציע 9.5 ( שישים)    60במהלך    לפחות,רצופים,    חודשים (שלושים 
של מתקני    בהקמה הפעלה ותחזוקה ,  אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  החודשים 

חוצות גביהםשל    מסחרי  ושיווק  פרסום  על  רשויות מקומיות  לפחות  עבור,  פרסום    תנוב  שתי 
אחת  תושבים  50,000  לפחות עירוניים  כל  תאגידים  בנות  )ו/או  מקומיות  רשויות    לפחות  של 
 .במקביל או במועדים נפרדים, כזכיין ו/או חברות ממשלתיות(,  תושבים   50,000

כולל    לא(,  מיליון שקלים חדשים  עשרה₪ )  10,000,000לפחות    ו, הינ המציע  כנסות שלהמחזור ה 9.6
   . 2021בדצמבר  31ועד   2019בינואר  1לתקופה שמיום  מצטברבמע"מ, 

  למסמכי המכרז.   (3)  א כנספחהמצורף סח  בסכום ובנולהצעתו ערבות הגשה   המציע צירף 9.7

 המציעים.  בכנסהשתתף  המציע 9.8

 רכש את מסמכי המכרז. המציע 9.9

 (.  8א') בנספח המציע עומד בתנאי העדר הרשעה פלילית כאמור  9.10

 ואופן הגשתה המציע הצעת  .10
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אין  .  מזמינההשנרכשו במשרדי    הצעת המציע תוגש אך ורק על המסמכים הכלולים בחוברת זו 10.1
 להגיש את ההצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

כל עמוד ועמוד על ידי  שולי  מקורי, כשהיא חתומה ב  –על המציע למלא את הצעתו בעותק אחד   10.2
 המציע ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז. 

ים בנספחי המכרז ואין  במכרז למלא פרטים כאלה ואחר   המציעמובהר בזאת, כי כל אימת שעל   10.3
המקום שהוקצה עבורם מספיק, רשאי הוא לצרף מסמך נילווה חתום ומאומת, בנוסח נספחי  

 .המכרז, אשר יפרט את הפרטים הדרושים

פרטיה מולאו וכשהיא חתומה על ידי המציע במקום  שכל  הצעת המחיר תוגש בגוף חוברת המכרז   10.4
 למכרז.   (2א')פח  נס"טופס ההצעה הכספית" המהווה  - המיועד לכך 

המהווה    לציין המציע  על   10.5 הכספית"  ההצעה  "טופס  סכום  למכרז,    ( 2א')נספח  במסמך  את 
על גבי כלל המתקנים  מתן הזכות לבצע פרסום  עבור    למזמינה,שישולם על ידו    הכוללהתמורה  

   .ללא תוספת מע"מ ("המחיר המוצע")להלן:   לשנה,  נשוא המכרז

העזר תשלום אגרות שילוט כמתחייב מחוק    כולל  אינו  ידי המציעמובהר כי המחיר המוצע על  
  .שילוט ופרסום()  ראש העיןל

 .לטופס ההצעה הכספית  2מחיר המינימום, כאמור בסעיף מהמציע לא תפחת  הצעת 10.6

 מציע אשר יציע הצעה שתפחת מהצעת מחיר המינימום, הצעתו תיפסל. 10.7

 להלן כמות המתקנים הנדרשת: 10.8

 סוג המתקן
   המתקניםכמות 

 המינימלית 
כמות המתקנים  

 המקסימלית 

 39 31 בילבורד  

מתקני   5מהם עד 
 טוטם 

 

 כל מתקן )דו צדדי( יכלול פן פרסום מסחרי אחד.  – לעיל   2.11בהתאם לאמור בסעיף  10.9

ל  10.10 פני הפרסום תגדל אל מעבר  וכמות  פני פרסום מסחריים כאמור, התמורה הכוללת    39-ככל 
 , באופן הבא: לעיל  10.5להצעה הכוללת המובאת בסעיף  תגדל באופן יחסי 

 מסכום התמורה הכוללת. 2.5%מתקן בילבורד = עבור כל  10.10.1

עד  עבור   10.10.2 פרסום  שטח  בעל  טוטם,  =    32מתקן  צד(  דופן  )כולל   5%מ"ר 

 מסכום התמורה הכוללת.

למחיר   10.10.3 יחסי  באופן  בפועל,  שטחו  ע"פ  יחושב   = יותר  גדול  טוטם  מתקן 

 לעיל.   10.10.2מסעיף קטן הנגזר 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה אשר תשולם על ידי הזוכה, לא תפחת מהצעתו, אף  10.11
  פני פרסום. 31- אם ביצע פרסום על פחות מ
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הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז על נספחיו,  מהווה חלק    –כל מסמכי המכרז לרבות מסמך א'   10.12
לבין   הזוכה  בין  נפרד מהחוזה שיחתם  ) מזמינההבלתי  א  נספח  טופס ההצעה הכספית,    – (  2. 

 .  מזמינהללמסמכי במכרז מהווה חלק נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה 

אין לבצע כל שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות באיזה ממסמכי המכרז. למען הסר ספק מובהר   10.13
י כל שינוי  כי לא יהא כל תוקף לכל שינוי ו/או תוספת ו/או הסתייגות כאמור. המציע מסכים כ 

בגוף   תוספת  ידי  על  אם  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  המכרז  במסמכי  שייעשו  תוספת  או 
המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתבו, ובמקרה שכזה תהיה  

 את ההצעה. לפסול רשאית ועדת המכרזים 

 אגרות שילוט והוצאות אחרות .11

  ראש העיןבהתאם לחוק העזר לעל גבי המתקנים,    המסחרי  הפרסום  תשלום אגרות השילוט, בגין 11.1
 . ישירות לעירייה על פי נהליהעל ידי הזוכה וישולם   כלול בתמורהאינו (, מודעות ושלטים)

המתקנים 11.2 הארת  בגין  חשמל  החשמל  המחוברים    הוצאות  .  בתמורה  כלולה העירונית  לרשת 
ולמימוש    לתפעול השלטים  נדרשותאחרות הה  והעלויות  הוצאותהכל  ב  יישא   הזוכה  מובהר כי

  חברת  של  החשמל  לרשת המחוברים    בגין הארת המתקנים  לרבות הוצאות חשמל    זכות השימוש
   ככל שישנן.והוצאות חיבור לחשמל, והכל, , החשמל

 מסמכים ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו  .12

הוכחת   והאישורים  עלצורך  המסמכים  את  להצעתו  יצרף  המציע  המכרז,  של  הסף  בתנאי  מידתו 
 הבאים, כשהם על שם המציע ובתוקף במועד הגשת הצעתו: 

ההזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז יצורפו על ידי המציע כשהם חתומים על ידי    -   מסמך א' 12.1
וקול כנס המציעים  המציע בחתימה ובחותמת בכל עמוד. לתנאי המכרז יצרף המציע את פרוט

כשהוא חתום על ידי    –אם ישלח    – וכן כל מסמך הבהרות ו/או תשובות לשאלות הבהרה שישלח  
 המציע בכל עמודיו. 

 טופס הצהרת המציע כשהוא חתום ומלא על ידי המציע.  - (1נספח א') 12.2

 טופס ההצעה הכספית כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.  - (2נספח א') 12.3

 נקאית.ערבות ב  - (3נספח א') 12.4

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין.  - (4נספח א') 12.5

תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין. על    -  ( 5נספח א')  12.6
 את הניסיון הנדרש.  ( 5כנספח א') המצורפת  המציע לפרט בטבלה

   המלצות חתומות על ידי מזמין השירות וכן פרופיל מקצועי של המציע.המציע, בנוסף יצרף 

 אישור רו"ח מטעם המציע.  - (6נספח א') 12.7

כשהוא חתום על    1976- בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר    -  (7נספח א') 12.8
 ידי המציע ומאומת כדין. 

 ה פלילית. עתצהיר בדבר העדר הרש -( 8נספח א') 12.9

 הצהרה בדבר ניגוד עיניים או קרבת משפחה. -( 9נספח א') 12.10

 . מורשי חתימה של המציעאישור  -( 10נספח א') 12.11
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 חוזה התקשרות, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים לכך.  - מסמך ב' 12.12

)אכיפת ניהול  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים   12.13
 .1976-חשבונות וכו'(, התשל"ו

 . ומספרו אצל רשויות המס אישור על היות המציע עוסק מורשה 12.14

 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.  12.15

)מרשם החברות / רשם השותפויות, לפי  עותק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של המציע   12.16
וכן אישור עו"ד / רו"ח בדבר רשימת מנהליו )במקרה של חברה( /    ,ותמצית מידע מעודכןהעניין(  

לחובות השותפות )במקרה של שותפות(. במקרה של  בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו 
מציע שהינו חברה ציבורית, יצורף גם העתק נאמן למקור של תדפיס עדכני של הבורסה לניירות  

 אחזקה בחברה.  ערך ו/או הרשות לניירות ערך לגבי ה

עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים    בביצוע העבודות אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק   12.17
חוק עובדים "   :)להלן  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 זרים. (, עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק עובדים "זרים

 . , על שם המציעקבלה על רכישת מסמכי המכרזחשבונית/עותק  12.18

 אמות המידה וקביעת ההצעה הזוכה .13

 (:%60) ההצעה הכספית 13.1

הכספי   13.1.1 הרכיב  של  בסעיף  משקלו  כמפורט  הנו  לעיל,    10,  הכולל  בציון 
60%   . 

ביותר יקבל את מירב הנקודות, והיתר    הגבוהההמציע אשר הגיש את ההצעה   13.1.2
 אליו.   ביחסינוקדו 

 :  (%15עיצוב ואיכות המוצר ) 13.2

של   13.2.1 הטכניים  המאפיינים  עבור  ניקוד,  יקבל  במכרז  השילוט המשתתף    מתקני 
הניקוד  ועבור הפרמטרים העיצוביים/אסתטיים של המתקנים, המוצעים על ידו.  

יהיה בטווח   בציון    15%ויקבל משקל של  ת  נקודו  0-100לעיצוב ואיכות המוצר 
 להלן.  13.4הסופי המשוקלל בהתאם לנוסחה בסעיף 

 פרמטרים טכניים:   -מתקן הפרסום  13.2.2

ההנחיות   13.2.3 פי  על  המתקן  של  הטכניים  המאפיינים  כל  את  להצעתו  יצרף  המציע 
 .המפרט הטכני –לחוזה  ד'בנספח 

 פרמטרים עיצוביים / אסתטיים:   -מתקן הפרסום  13.2.4

המציע יצרף להצעתו הדמיות, תרשימים, צילומי מתקנים קיימים וכל חומר נוסף  
בכדי לתאר תאור מפורט ככל הניתן של המתקנים אותם הוא מתכוון להציב בכל  

 המפרט הטכני.  –נספח ד' לחוזה אחד מהמיקומים, הכל על פי הנחיות 

מדים בכלל  המציע רשאי להציע יותר מדגם אחד עבור המתקנים, דגמים אשר עו
 ההנחיות המחייבות למתקנים, והמזמינה תבחר ותנקד את הדגם המועדף עליה. 

 (: %25הניסיון ) 13.3
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בהתאם לניסיונו בתחום השילוט בכלל, תוך שימת    המשתתף במכרז יקבל ניקוד, 13.3.1
פרסום   זיכיון  שילוט  בנושא  רשויות מקומיות  עם  ניסיון בהתקשרויות  על  דגש 
של   והתקנה  אספקה  על  ובדגש  בפרט,  מתחלף  עירוני  פרסום  מערך  או  חוצות 

ויקבל  נקודות    0-100הניקוד לניסיון יהיה בטווח  מתקנים מהסוגים נשוא המכרז.  
 . להלן 13.4בציון הסופי המשוקלל בהתאם לנוסחה בסעיף  25%משקל של 

המשתתף במכרז יצרף להצעתו פרוט הניסיון הנטען על ידו וכן כל מסמך לרבות   13.3.2
 המלצות, אישורים, או כל מסמך אחר לשם הוכחת הפרוט האמור. 

לקוחות לפחות של המציע, בהתאם לאנשי הקשר שיפורטו    2-תתקשר ל  המזמינה 13.3.3
ועל פ ציון להצעה בהתאם  המזמינהי שיקול דעתה הבלעדי של  בהצעתו  יינתן   ,

לחוות הדעת שיתנו הממליצים ביחס למקצועיות המציע, איכות עבודתו, עמידה  
 בלוחות זמנים, שירותיות, זמינות וכיו"ב. 

 :השקלול ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה 13.4

T    =0.25 D X    +  0.15  (A/B  X  60) + C X  

 כאשר :

A  –  ;המחיר המוצע על ידי משתתף במכרז 

B –    מבין משתתפי המכרז;   ביותר הגבוההמחיר המוצע 

C –    העיצוב מרכיב  בגין  במכרז  המשתתף  שקיבל  הניקוד 
 ואיכות המוצר; 

D-  ;הניקוד שקיבל המשתתף במכרז בגין מרכיב הניסיון 

T  –   ;הניקוד המשוקלל הסופי שיקבל המשתתף במכרז 

חייבת, שלא לקבל הצעה שציון רכיב האיכות שלה   כי ועדת המכרזים רשאית, אך לא   מובהר 13.5
 המרבי.  , אף אם בשקלול הכולל תקבל אותה הצעה את הניקוד70%יפחת מ 

 הגשהערבות  .14

אוטונומי 14.1 בנקאית  ערבות  להצעתו  יצרף  מותני   תהמציע  שהוצאה    תובלתי  ישראלי,  בנק  של 
, המתפרסם על ידי  , צמודים למדד המחירים לצרכןהמזמינהלבקשת המציע, על שמו ולטובת  

  2023  בינואר  15כפי שיפורסם ביום    2022  דצמברחודש    בגיןהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  
 )או בסמוך לכך(.  

 (. "ערבות הגשה"למסמכי המכרז  )להלן:  (3א')בנוסח המצורף כנספח בסכום ו הערבות תהיה

)תשעים( יום נוספים    90-רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההגשה ב  מזמינהה 14.2
או חלקם, עקב הימשכות הליכי המכרז, ובמקרה שכזה המציע יהיה מחויב להאריך על חשבונו  

 את תוקף הערבות. הארכת ערבות ההגשה משמעה הארכת תוקף ההצעה. 

מקצתה כל אימת שהמציע לא יעמוד  תהא רשאית לחלט את מלוא ערבות ההגשה  או    מזמינהה 14.3
יגרע   לא  מקרה,  בכל  ההגשה,  ערבות  חילוט  כי  מובהר,  המכרז.  תנאי  פי  על  בהתחייבויותיו 

 לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב אי קיום ההצעה.   מזמינההמזכותה של  

רז, הצעתו למכ  (3א') מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח   14.4
הסף על  ההצעה  .תיפסל  לפסילת  יביא  הערבות  בנוסח  שינוי  כל  כי  ערבות   מובהר,  לרבות 

 .מיטיבה

 ביטוח .15
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הזוכה 15.1 המפורטים    הספק  לתנאים  בהתאם  הביטוח  בדרישות  לעמוד  המכרז יידרש    במסמכי 
  (."הספק"אישורי ביטוחי )להלן:  לחוזה ההתקשרות ג' בנספחו

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות במסמכי   15.2
מהות   ואת  ממבטחיו    השירותיםהמכרז  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר  במלואן  המכרז  מסמכי  לפי 

 התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

הנדר  מגיש 15.3 הביטוחים  את  לבצע  מתחייב  והמפורטים  ההצעה  המכרז  במסמכי  במסמכי  שים 
ו ההתקשרות    ג'  בנספחהמכרז  בידי  לחוזה  הקבועים  מזמינהה ולהפקיד  למועדים  בהתאם   ,

)בנוסחן המקורי( כשהם   הספקאישורי ביטוחי  במסמכי המכרז וכתנאי להכרזה כ"זוכה", את  
המציע  חתומים כדין על ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב  

 העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.  הבכתב ימציא ל מזמינההכי בכפוף לדרישת  הזוכה

ות  בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהר   מובהר 15.4
הביטוח   לדרישות  הסתייגויות  תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך 

 מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

אלא  , כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  יודגש 15.5
המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות  ,  בחתימה וחותמת של המציע 

 לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. 

 שינויים, השמטות, הסתייגויות .16

  כל  או/ו  המכרז  במסמכי  ציעהמ  ידי  על  שיעשו  תוספת  או/ו  השמטה  או/ו  שינוי  של  מקרה  בכל 16.1
לנהוג    הבלעדי  הדעת  שיקול  על פי  מזמינהה  רשאית ,  שהיא  צורה  או/ו  דרך  בכל,  לגביהם  הסתייגות

 : באחת מן הדרכים הבאות

 הצעת המציע.  את לפסול  16.1.1

 . מהן ולהתעלם,  כלל נכתבו  שלא  ככאלה בהסתייגויות לראות 16.1.2

 . בלבד טכני פגם המהוות  ככאלה בהסתייגויות לראות 16.1.3

  את   לשנות  כדי   בתיקון  יהיה  שלא  ובלבד   ההסתייגות  את  לתקן   ציעמהמ  לדרוש 16.1.4

 ו/או עיקרון השווין בין המציעים השונים.   בה מהותי פרט  או/ו  ההצעה מחיר

  המכרזים  ועדת   של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונהלעיל    16.1שבסעיף    האפשרויות  בין  ההחלטה 16.2
 .  מזמינההשל 

   על ידי ועדת המכרזים ההצעות בחינת .17

. ועדת המכרזים תפעל בהתאם  מזמינהה הצעות המשתתפים תיבדקנה על ידי ועדת מכרזים של   17.1
 להוראות כל דין.  

  להתחשב  לא  או/ו  לקבל לא  או/ו לפסול , הבלעדי דעתה  שיקול  לפי , רשאית  תהא ועדת המכרזים  17.2
 . המכרז במסמכי המפורטות לדרישות   מלא באופן תואמת תהא לא  אשר בהצעה

 ביותר או כל הצעה שהיא. הגבוההועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה הכספית  17.3
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וככל  17.4 נגדו,  שהוגש  מציע  של  זכיה  או  הצעה  לפסול  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת 

שמדובר בתאגיד גם נגד בעלי השליטה בו, כתב אישום לבית משפט ו/או הוא הורשע  

לי או עבירה פלילית לפי סעיפים  בעבר על ידי בית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסק

)להלן: "חוק העונשין"(, או    1977  –)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז    297  -290

לחוק    438  –  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים    393  –  383לפי סעיפים  

שהוא,   סוג  מכל  בנפש  פגיעה  בגין  ו/או  ועושק(  סחיטה  מרמה,  )עבירות  או  העונשין 

  שנים שקדמו למועד פרסום המכרז.  7-עבירות בדיני עבודה, וכל זאת ב

    1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "בעל שליטה" 

לשם הוכחת הדרישות האמורות לעיל, על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות, בנוסח  

ביחס למציע, בעלי השליטה כאמו  4- המצורף כמסמך א' ומנהלי למסמכי המכרז,  ר 

  המציע. 

אשר לגביו    מציעאת הזכות, לפסול על הסף    הלעצמ   תשומר, ועדת המכרזים  בהצעות  הדיון  בעת 17.5
.  מזמינהה ו/או עבור השביצע עבורשירותים  שנתגלה כשל מהותי ב  ניסיון רע או  מזמינהל היה  

ניכר,   באופן  הפוגם  מחדל  או  מעשה  ייחשב  זה  לעניין  מהותי  כשל  או  רע  וועדת ניסיון    לדעת 
 ת: המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבו

לביצוע הוראות 17.5.1 תגובה איטי  זמן  ובלוח הזמנים, לרבות   אי עמידה בדרישות החוזה 

 .  מזמינהה

 .מזמינהה אי היענות לדרישות  17.5.2

 .צו סילוק יד 17.5.3

 .מזמינההכשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם   17.5.4

או קיומה של חוות    מציעה של    מהשירותיםקיומה של אי שביעות רצון משמעותית   17.5.5

 .על טיב עבודתו  מזמינההשלילית בכתב של  דעת

בעל    זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או  ציעבמקרים אלה, תינתן למ
 פה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

המכרזים   17.6   גם,  נוספות  הבהרות  או/ו  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  תהיהועדת 
.  בתנאי הסף של המכרז  הצעתואת עמידת  ו  ציעהמ  את  לבחון  מנת  על,  ההצעות  פתיחת  לאחר

  והניתוחים  ההסברים כל את המטעמ למומחים או/ולוועדת המכרזים  למסור חייב יהיה ציעהמ
  עד,  דעתה  שיקול  לפי  מסקנות  להסיקוועדת המכרזים    רשאית,  סירוב  של  ובמקרה,  לעיל  כאמור

 . ההצעה פסילת כדי

הכספיות    במקרה 17.7 ההצעות  בין  שוויון  יש    ותהגבוה של  דהיינו  יותר)  הצעות  2ביותר,  (  או 
תיבחר    (הנקודה  שתי ספרות אחריעד  )   המקיימות את כל תנאי המכרז והצעות המחיר הן זהות

גבוהות ביותר,  ה באמצעות התמחרות בין ההצעות הזהות    האלה,ההצעה הזוכה, מבין ההצעות  
 .   מזמינהה לשיקול דעתה של  בהתאם 

חוסר    ועדת 17.8 או  תנאיה  בשל מחירה,  סבירה  בלתי  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  המכרזים רשאית 
 מונע הערכתה כדבעי.    ההתייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת
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  בכדי או חלקם    כולם  המשתתפים  אל  וההערכה   הבדיקה  במהלך  לפנות  רשאיתועדת המכרזים   17.9
  הכל,  ההצעות  בבדיקת  להתעורר  השעלול  רותיבה   אי  להסיר  בכדי  או ,  להצעתם  הבהרות  לקבל
 . התקפים והחוקים להוראות בכפוף

  דעתה  שיקול  לפי,  הזכות  את   לעצמה  שומרתועדת המכרזים  ,  לעיל  האמור   מכלליות  לגרוע  מבלי 17.10
  או /ו  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  לאחר  מהמשתתפים  אחד  מכל  לדרוש,  הבלעדי

 . ציעהמ של ויכולתו לניסיונו הקשור בכל דקלרטיביים אישורים  או/ו  המלצות

 . דין כל  פי  על וועדת המכרזים מזמינהה מזכויות לגרוע כדי המכרז בסעיפי אין 17.11

 ביטול המכרז   .18

תהא רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ו/או לא תוגש יותר    מזמינהה 18.1
מהצעה אחת ו/או מסיבות ארגוניות ו/או תקציביות ו/או מכל סיבה אחרת והכל בהתאם לשיקול  

תהא   זה,  בסעיף  כאמור  המכרז  בטול  הבלעדי.  כל    מזמינההדעתה  עם  מו"מ  לנהל  רשאית 
התקשר עם מי מהמציעים ו/או עם גורמים אחרים כאמור  המציעים ו/או עם כל גורם אחר ול

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.  

לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם בהתאם  רשאית,    מזמינה המבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל,   18.2
לעכב   השירותיםאת   לבטל  םו/או  ביצוע  םו/או  תחילת  לפני  עת  בכל  בפועל    םלחלוטין, 

חוזה    הוראותעל פי  , הכל  ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה ו/או טענה בגין כך
 ההתקשרות. 

בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת   תשא לא מזמינהה 18.3
  לליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אילמכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכ  הצעתו

 המכרז ו/או ביטול המכרז.  שוא נ  השירותיםקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף  

 וההתקשרותבדבר תוצאות המכרז הודעה  .19

כי אין    ,מובהר בזאת  שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על ההחלטה.  ציעתמסור לכל מ  מזמינהה 19.1
שהודיעו לו על זכייתו. מבלי    ציעלמ  מזמינההבמסירת ההודעה כאמור משום כריתת הסכם בין  

כדין    החוזהכי ההתקשרות בין הצדדים מותנית, בין היתר, בחתימת    ,מובהר,  לגרוע מן האמור
 . ההתקשרותשזכה, ועמידתו בתנאים לחתימת הסכם  מציעה ל ידיע

לבין   19.2 הזוכה  כתוצאה  הייחתם    מזמינההבין  כאלה  יהיו  אם  המחויבים,  בשינויים  חוזה, 
 מההחלטה. 

את    מזמינהלונספחיו לחתימה, ימציא הזוכה    חוזההימי עסקים מרגע קבלת    )חמישה(  5תוך   19.3
, בעקבות  מזמינהלצירוף כל המסמכים שעליו להגיש , בם על ידומיחתו  םחוזה על נספחיו כשהה

   כמפורט במסמכי ההתקשרות. יטוחיםואישור קיום ב ערבותזכייתו במכרז, לרבות  

בגין שנים עשר בגובה מלוא סכום התמורה    ההמחא  מזמינהלימציא הזוכה    ,מועד זהנוסף, בב
 . החוזה( החודשים הקלנדריים הראשונים של תקופת 12)

בסעיף   19.4 כמפורט  התחייבויותיו  אחר  הזוכה  מילא  שם,    19.3לא  האמורה  התקופה  תוך  לעיל, 
בו מהצעתו,   חזר  ו/או  נדרש להמציא  יותר מהמסמכים אשר  או  לא המציא אחד  ולרבות אם 

תהא רשאית לבטל את זכייתו במכרז    מזמינהוהייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו  
חלט את ערבות ההגשה וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  לו

 על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.     מזמינהה נוספים העומדים לרשות 

רבות  המציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ע
 ההגשה מהנסיבות המפורטות בסעיף זה.
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להלן, והכל מבלי לגרוע מכל   19.5, לקבוע זוכה אחר במכרז, כמפורט בסעיף  מזמינההכן רשאית  
 זכאית על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.  אחרים להם היאסעד או תרופה  

ההצעה הזוכה גם על כשיר    ועדת המכרזים תהא רשאית , אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת 19.5
שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה נוסף במכרז בכל מקרה בו, מכל  

 סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה אחר במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.

ת הצעותיהם  לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיי  מזמינההבכפוף להוראות סעיף זה, תיתן   19.6
 והם יהיו זכאים לקבל את ערבות ההגשה שצורפה להצעתם בהתאם למפורט להלן: 

תושב לו ערבות ההגשה עם המצאת חוזה התקשרות חתום בצרוף    -  הזוכה במכרז 19.6.1
 . כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות ערבות חוזה ואישור קיום ביטוחים

עם הזוכה    מזמינהההשלמת התקשרות    לו ערבות ההגשה לאחר  תושב  -  כשיר שני  19.6.2
במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר השני בכל מקרה בו לא תשתכלל  
המסמכים   כלל  המצאת  לאחר  רק  זאת  אך  במכרז,  הזוכה  עם  ההתקשרות 
והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי  

 רות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. חוזה ההתקש

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז השונים, לרבות נספחיו ולרבות חוזה ההתקשרות, או   19.7
 . מזמינההלפי פירושה של  מזמינההבין הוראות שבמסמכים אלה, תגבר ההוראה המיטיבה עם 

 זוכההזכות עיון בהצעה  .20

,  ת המכרזיםרשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדיהא  במכרז    מציעכל    כללי המכרזים,בהתאם ל 20.1
 .מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז  ימים 7בתוך זאת בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, 

ההצעה  בחלקים של  , או  ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא  במכרז    במציע 20.2
סוד מס  לחשוף  ועדת המכרזים  לדעת  עלול  בהם  העיון  סוד מקצועיהזוכה, אשר  או  או  חרי,   ,

 בביטחון הציבור.  

בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון,    מזמינה היהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי    ניתן  20.3
 .  מזמינההולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג 

₪    0.5סך של    מזמינה לשיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם  ציע  מ 20.4
 (.A4ור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל )חצי  ₪(, עב

מנהלת הכספים  העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י    קבלת 20.5
 , מעת לעת ולפי נסיבות העניין. מזמינההשל 

את    שמימשמובהר כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן המשתתפים   20.6
זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות  

 סעיף זה.  

 תחום השיפוט .21

ממנו הנובע  ו/או  המכרז  בהליך  הקשור  עניין  בכל  לדון  והבלעדית  הייחודית  סכסוך    הסמכות  ובכל 
משפטי שעילתו במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבתי המשפט  

 בלבד. מרכזהמוסמכים במחוז 
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 בברכה,

 עו״ד  יאיר אברהם,

 מנכ״ל

החברה הכלכלית  
 לראש העין 
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 טופס הצהרת המציע -( 1א') נספח

 לכבוד 
 ( "מזמינהה")להלן:  ראש העיןהחברה הכלכלית ל

 ראש העין  __________רח' 

 ג.א.נ.,

 20/2022' סמ פומבי מכרז - הצהרת המציע  טופסהנדון: 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  
 בזה כדלקמן: 

אנו   .22 כי  בהתאם,  הצעתנו  את  והגשנו  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי  בזה,  מצהירים  אנו 
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי  

בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו    הטענכל  הבנה, ואנו מוותרים מראש על  
 כאמור. רישות כל דין מד

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל   .23
לתנאים   בהתאם  ההתקשרות,  את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי  המכרז  שבמסמכי  הדרישות 

 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

יבוצעו על ידנו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל  אנו מצהירים ומאשרים כי העבודות   .24
ן וכי יהיו בידנו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים  מדין, מנוסה ומיו

 הנדרשים בדין לביצוען על ידנו. 

ינו  אנו מצהירים כי הובהר לנו מפורשות, כי אנו נהיה רשאים לפרסם במתקני הפרסום כל פרסום שא .25
 אסור בפרסום על פי דין ו/או על פי הוראות מסמכי המכרז.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .26

)תשעים( יום   90לתקופה של  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .27
לפ במכרז.  ההצעות  להגשת  האחרון  לתקופה    מזמינההדרישת    ימהמועד  ההצעה  תוקף  את  נאריך 

כי דרישה להארכת ערבות המכרז, תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת  ידוע לנו,  ימים.   90נוספת בת  
 במכרז. ציע המ

 בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.מכרז להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  .28
חוזה על נספחיו,  ה( ימי עסקים מיום קבלת  חמישה)  5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך   .29

את   נדרשים  הנמציא  אנו  אותם  המסמכים  כל  לרבות  ידינו,  על  חתומים  כשהם  נספחיו  על  חוזה 
   ואישור קיום ביטוחים. החוזה להמציא על פי המכרז, כולל ערבות 

, שצרפנו למכרז,  המכרזבויותינו, אנו מסכימים שאת ערבות  אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחיי .30
כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם  

 דין. עפ"י זכאים על פי המכרז ו/או 

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד,   .31
במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל  

 מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .32

 

 _______________________________ 
 במכרז ציעחתימת וחותמת המ
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 אישור 

בפנ הופיע   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברחוב ייהנני  במשרדי   ,__________________ עו"ד   ,

   ,___________________ מר/גב'  שמספרה  ש_______________________,  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה 

לעונשים   צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ____________

 רתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצה

 ___________________ 

 ,עו"ד____________                       
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 נספח א')2( - טופס ההצעה הכספית

 

 לכבוד 
 ( "המזמינה"החברה הכלכלית לראש העין )להלן: 

 ראש העין  __________רח' 

 ג.א.נ.,

   20/2022מס' הצעה הכספית במכרז פומבי הנדון: 

ובין אם לאו,   צורפו  בין אם  והוראותיו,  ובדקנו את כלל מסמכי המכרז  עיינו  אנו הח"מ, לאחר שקראנו, 
 מציעים בזה הצעתנו הכספית, בהתאם לתנאי המכרז וחוזה ההתקשרות, כדלקמן:  

הכספית   .1 על    הכוללתהצעתנו  הפרסום  זכות  מתן  מכרז עבור  נשוא  כל  זה,    המתקנים  וביצוע 
_____ הינה  ונספחיו  ההתקשרות  חוזה  המכרז,  פי  על  ש"ח  ___ התחייבויותינו   _________

 לשנה.  ,ובתוספת מע"מ כדין  __ שקלים חדשים(__________)_______________________

)להלן "     ובתוספת מע"מ כדין  ש"ח  אלף(    ים ושבע)חמש מאות וארבע   547,000  והינהמינימום  מחיר   .2
 מחיר המינימום"(.

 מחיר המינימום, הצעתו תיפסל.ממציע אשר יציע הצעה שתפחת  .3

מסמכי  ביצוע כל התחייבויותינו על פי  לעיל הינה בנוסף ל  1הכספית האמורה והמפורטת בסעיף    ההצעה .4
 ובמועדן. הם, במלואן  חוזה ונספחיההמכרז, 

עבור כל פן    2.5%פני פרסום, התמורה הכוללת תגדל ב    39-ככל וכמות פני הפרסום תגדל אל מעבר ל .5
 .  עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן טוטם 5%פרסום מסחרי על מתקן בילבורד ו 

וכל   לרבות אגרות השילוט  כל תשלום החל על המציע על פי מסמכי המכרז אינה כוללתהתמורה לעיל  .6
 . צאות הכרוכות בהתקנת השלטההו

 _____________________________  שם המציע: 

 _____________________________  ח.פ:

 _____________________________  איש קשר:שם 

 _____________________________  טלפון נייד: 

 _____________________________  כתובת דוא"ל: 

 

 

 _____________________________  _____________________________ 
 חתימה וחותמת המציע  תאריך 
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 ערבות הגשהנוסח  -( 3א') נספח

 לכבוד 
 ( "המזמינה"החברה הכלכלית לראש העין )להלן: 

 ראש העין  __________רח' 

 ג.א.נ.,

 נומית מס' _______________ ואוט ערבות בנקאית  הנדון:

( אנו ערבים בזאת  "המציע"  :)להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________  פי בקשת _________________-על
 , ("סכום הערבות")להלן:    (שקלים חדשים  אלף  חמישים)  ₪   00050,כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

,  לאספקה  20/2022מס'  פומבי    בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז
(  "המכרז"  :)להלן  ולמתן זכות פרסום על גביהם  ראש העין ב  בילבורדהתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני  

 . על ידי המציע ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה    המחירים לצרכןסכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד  
 : המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן

   .2022 דצמברמדד בגין חודש  -"המדד הבסיסי" 

 המדד הידוע במועד דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה.     -"המדד החדש" 

 יה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות. במקרה בו המדד החדש יה 

מיום  )שלושה( ימי עסקים    3עד  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים, עד לסכום הערבות וזאת  
(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק  "הדרישה"דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן:  

  מציע פן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהאת דרישתכם בהליך כלשהו, או באו
 כלפיכם.  מציעלעמוד ל  הבתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  
 סכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מה

  30/4/2023  ליוםעד  ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה  
 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.  

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

מכשיר   באמצעות  ידנית,  במסירה  רשום,  במכתב  דרישה  משמעה  בכתב  "דרישה"  זו,  ערבות  לעניין 
 ן.פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לפי הפרטים הרשומים להל 

 

 

 על החתום 

 

 

              _________________              ____ ______________________________ 

 חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק                      תאריך                       
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 נספח א')4( - תצהיר המציע הדבר עמידה בתנאי הסף 

______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  אני הח"מ  
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 (."המציע"  :הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן

 המפורטים להלן:  נאי הסף של המכרזת בכל המציע עומד  .1

 המציע הינו אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראלי, או תאגיד רשום כדין בישראל.  .א

(  שישים)  60( חודשים רצופים, לפחות, במהלך  ושישה  שלושים)   36מוכח של  למציע ניסיון   .ב
פרסום   מתקני  של  בהפעלה  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קדמו  אשר  החודשים 

  לפחות   בנות  שתי רשויות מקומיות  לפחות חוצות ושיווק מסחרי של פרסום על גביהם, עבור  
  50,000של רשויות מקומיות בנות לפחות    )ו/או תאגידים עירונייםכל אחת  תושבים    50,000

 .,  במקביל או במועדים נפרדים, כזכייןתיות(ו/או חברות ממשל  תושבים 

 המציע הינו עוסק מורשה.   .ג

, בנוגע  1976  - ב' לחוק עסקאות גופים ציבורים, התשל"ו2מציע שמתקיימים בו תנאי סעיף   .ד
לעמידה בהוראות חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים. יובהר, כי על פי החלטת ממשלה  

ר על המציע להעסקת עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,  , חל איסו15.7.2010, מיום  2003מספר  
בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין אם באמצעות קבלן כח אדם, קבלן  
משנה או כל גורם אחר עמו התקשר המציע. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודיות של הוראות  

 המכרז.  

, בנוגע  1976  -ות גופים ציבוריים, התשל"ולחוק עסקא   1ב' 2מציע שמתקיימים בו תנאי סעיף   .ה
 .1998  -לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9לעמידה בהוראות סעיף 

  לא (,  ₪ )עשרה מיליון שקלים חדשים   10,000,000לפחות    ו , הינהמציע  כנסות שלהמחזור ה .ו
   . 2021בדצמבר  31ועד   2019בינואר   1לתקופה שמיום   מצטברבכולל מע"מ, 

 ( למסמכי המכרז.  3להצעתו ערבות הגשה בסכום ובנוסח המצורף כנספח א )  המציע צירף .ז

 השתתף בכנס המציעים. המציע .ח

 רכש את מסמכי המכרז. המציע .ט

   (.8')א בנספח המציע עומד בתנאי העדר הרשעה פלילית כאמור  .י

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2

            ______________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור 

בפנ הופיע   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברחוב ייהנני  במשרדי   ,__________________ עו"ד   ,

   ,___________________ מר/גב'  שמספרה  ש_______________________,  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה 

לעונשים   צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ____________

 רתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצה

 ___________________ 

 ,עו"ד____________                       
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 המציע לעניין ניסיון מקצועי תצהיר  -( 5א')נספח 

    9.5  ף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעישל ניסיון המציע    פירוטן יכלול  ל התצהיר שלה .1
 . י המציע ויכלול פירוט אודות ניסיונו המקצועיל יד התצהיר ימולא וייחתם ע  לתנאי המכרז.

  אותהמכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך יש לפרט בטבל  לתנאי    9.5  ףהדרישות המפורטות בסעי .2
 מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן את הצרופות הבאות:  .3

 המלצות מזמיני העבודות.  .3.1

 פרופיל מקצועי של המציע.  .3.2

תיאור  שם המזמין  מס'
 המתקנים 

פירוט 
ומהות 
ם  השירותי

הניתנים על  
 ידי המציע 

מספר 
 המתקנים 

מועד 
ההתקשרות  
)תאריכים  

 מלאים( 

שם איש  
קשר 

במזמין +  
 ישיר טלפון

1.  
      

2.  
 
 
 

     

3.  

 

 
 

     

 

 תצהיר

אני הח"מ _________________________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: את האמת וכי אהיה צפוי/ה  

מוסמך/כת   .1 ח.פ.הנני   _______________________________ בשם  זה  תצהיר  על    ח.צ/לחתום 
ראש  ב  בילבורדאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני  ל  20/2022_____________ המציע במכרז  

 "(. המציע" )להלן:  ולמתן זכות פרסום על גביהם  העין 

 המצ"ב נכונים ומדויקים. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות   .2

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .3

            _________________ 
 חתימת המצהיר  

 אישור 

 

עו"ד   בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  מר/גבהנני   ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________'  

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  ____________  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה ________,

האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה 

                                                                                                                                בפני. 

                _________________ 

   , עו"ד                                                                                                                                                     
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 הכנסות אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור  -( 6')אנספח  

 
 לכבוד 

 ( "המזמינה")להלן: החברה הכלכלית לראש העין 
 ראש העין   _______רח' 

 ג.א.נ.,

 
 אישור רו"ח בדבר מחזור הכנסותהנדון:     

 _________________ ח.פ./ח.צ./מ.ר_________לבקשת  המציע  _____    ,_______________ במכרז  . 
ולמתן זכות פרסום    ראש העיןב  בילבורדלאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני    20/2022פומבי מס'  

וכרואה חשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסוימים בהצעת המציע    ("המכרז "-ו  "המציע "  : להלן)  על גביהם
 אשר אושרו על ידו. 

 :, כדלקמן (4א') נספח , המציעאישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר   .1

כולל מע"מ,    לא(,  ₪ )עשרה מיליון שקלים חדשים  10,000,000לפחות    ו, הינהמציע  כנסות של המחזור ה
 .   2021בדצמבר  31ועד  2019בינואר   1לתקופה שמיום  מצטברב

( הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותי היא לחוות דעה  האישור"":  הצהרתו הנ"ל של המציע )להלן
 על האישור בהתבסס על ביקורתי. 

את   .2 לתכנן  מאתנו  נדרש  אלה  תקנים  פי  על  מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  הביקורת  את  ערכתי 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באישור הנ"ל הצגה מטעה מהותית.   הביקורת 

ת כוללת את בחינת הנתונים שנמסרו ע"י הנהלת המציע וכן בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  הביקור
נאותות ההצגה באישור. אני סבור שביקורתי   גם בחינת הערכת  כוללת  בנתונים שבאישור. הביקורת 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתי. 

בהתאם למסמכים אחרים,  לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ו .3
 מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו. 

 
 
 
 
 

 _______________________  _______________________ 
 שם רוה"ח, חתימה וחותמת  תאריך 
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   1976-תשל"והתצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -( 7א')נספח 

_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז.  

 כדלקמן: אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב

הנני מוסמך/כת  הנני מצהיר בזאת, כי אני בעל השליטה ו/או בעלי המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד   .1
פומבי  מכרז  בהמציע    ,__________ ח.פ./ח.צ ___________________ לחתום על תצהיר זה בשם  

 . ראש העיןהחברה הכלכלית לשל  20/2022מס' 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:  .2

 ב' לחוק, וכי במועד  2על פי סעיף    מציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירותה
 ;ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

   במועד אך  עבירות,  משתי  ביותר  הורשעו  אליו  זיקה  בעל  או  למכרז  המציע  זו  הצעה  הגשת 
 האחרונה. אחת לפחות ממועד ההרשעה  חלפה שנה    20/2022

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3

  לא חלות על המציע.  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

   חלות על המציע והוא   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף
 מקיים אותן.   

 במשבצת המתאימה להלן:   Xעובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן  100ככל שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9יישום חובותיו לפי סעיף  

   המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו

משנה   פסקת  הוראות  התקשרות  2)א()  1ב2לפי  במסגרת  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  ()ב( 

ותר( ליישום חובותיו  שנעשתה עמו בעבר וטרם קיבל  הנחיות/ופועל לביצוע ההנחיות )מחק את המי

 לחוק שוויון זכויות. 9לפי סעיף 

 

אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה  

   ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 

          זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. 

 

 

                               __________________ 

 חתימת המצהיר                                    
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 אישור

 

מר/גב'    ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

 ________,  שזיהה/תה 

 

כן   לא  שאם  האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ____________ שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה 

 יהיה/תהיה צפוי/ה  

 

 נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.  לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את

         

 

 

 חתימת עורך דין ___________________ 
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 ה פלילית  עבדבר העדר הרשתצהיר  -( 8א')נספח 

 על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(  ימולא) 

 

הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את האמת וכי   אני

 אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

  כאשר "( )ימולא המציע_______________ )להלן: "  בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1
 ( תאגיד הינו המציע

אספקה, התקנה, תחזוקה   שעניינו  20/2022מס'  פומבי  זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז    תצהיר .2
 (.  "המכרז")להלן:  ומתן זכות פרסום על גביהם ראש העיןב בילבורדותפעול של מתקני 

של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף ביחס השליטה  להצהיר כי בעלי    הריני .3
 לכל אחד מבעלי המניות(:  

 .ז./ח.פ. _______________ ת)חברה/מר/גב'(: ____________   שם .3.1

 .ז./ח.פ. _______________ ת)חברה/מר/גב'(: ____________   שם .3.2

 מנושאי  אחד  לכל  ביחס  הסעיף  את  להשלים)יש    הבאים  האנשים  הם  המציע  אצל  המשרה  נושא  כי  להצהיר  הריני .4
 :  המשרה

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

הורשע בעבר על ידי בית משפט, בגין לא  כתב אישום לבית משפט ו/או הוא  לא הוגש  המציע  נגד  מצהיר כי    הנני .5
  1977  –)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז    297  -290עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים  

לחוק   438  –  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים    393  –  383)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  
העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, או עבירות בדיני עבודה, וכל זאת 

  שנים שקדמו למועד פרסום המכרז. 7-ב

לעיל( ומול נושאי   3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .6
המשרה אצל המציע    נושאיהמניות ו/או    מבעלי  אחד  אףכנגד  כי  לעיל(,    4ציע )שפורטו בסעיף  המשרה של המ

הורשע בעבר על ידי בית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי לא  כתב אישום לבית משפט ו/או הוא  לא הוגש  
לן: "חוק העונשין"(,  )לה   1977  –)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז    297  -290או עבירה פלילית לפי סעיפים  

לחוק העונשין )עבירות   438  –  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים    393  –  383או לפי סעיפים  
שנים שקדמו   7-מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, או עבירות בדיני עבודה, וכל זאת ב

     למועד פרסום המכרז.
    1981-שמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמ –"בעל שליטה" 

יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב  מזמינהלידוע למציע כי  .7

 אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 .אמת  דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .8

 

 חתימת המצהיר _______________________         

 

   

 

 

 



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 31  - 

 

 

 אישור 

 

מר/גב'    ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  

האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה 

 בפני. 

        

 _______________________  עורך דין חתימת     
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 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה -( 9נספח א')

 המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[ ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי 

 

מצהיר/ה    _____________ היא  שכתובתי   ,_____________ ת.ז.   ______________ הח"מ,  אני 

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן:  

 

ח.פ./ת.ז.   .1  ______________ המציע  של  הצעתו  הגשת  במסגרת  ניתנת  זו  הצהרה 
שעניינו  אספקה, התקנה, תחזוקה      20/2022ס'  פומבי מ "( למכרז  המציע________________ )להלן: "

 "(. המכרזומתן זכות פרסום על גביהם )להלן: "מתקני בילבורד בראש העין ותפעול של 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה   .2
הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור  

על החוזה  ולביטול  המציע  עם  שייכרת  החוזה  של  יסודית  הפרה  יהווה  זו,  עם  יד-בהצהרה  שייכרת  י 
 המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.  

 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית ראש העין או עובד תאגיד עירוני  .3

)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע  174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1
 כדלקמן:  

או  )א(  . 174 במישרין  מעונין,  או  נוגע  יהיה  לא  עירייה  של  עובד  או  פקיד 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.

 [:הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים את הריני להצהיר כי ] .3.2

איננו עובדים בעיריית ראש העין או בתאגיד עירוני השייך לעיריית אנוכי ובן/בת זוגי   .3.2.1
 . ראש העין

 או

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

הועדה  .3.3.1 עיריית ראש העין או  עובד  לי קרבת משפחה לאדם שהוא  ידיעתי, אין  למיטב 
 ש העין.  המקומית לתכנון ובנייה רא 

בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח   -"  קרובלעניין הצהרה זו: "
או אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או  

 אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי החוזה שייכרת בין המציע )אם יזכה   .3.4
במכרז( לבין החברה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד החברה ולא  

 ידוע לי כי עובד החברה נגוע או מעוניין בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין.  

 רבת משפחה לנבחר ציבור הצהרה בדבר ק .4

א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע  122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   .4.1
 כדלקמן:  

לאחד   א. )א( 122 שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר 
או  ברווחיו  או  בהונו  אחוזים  עשרה  על  העולה  חלק  מהאמורים 

אי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  שאחד מהם מנהל או עובד אחר
זוג, הורה, בן או בת, אח או    –עם העיריה; לענין זה, "קרוב"   בן 

 אחות
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 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

ראש  .4.2.1 עיריית  במועצת  ציבור  נבחר  לי קרבת משפחה לאדם שהוא  אין  ידיעתי,  למיטב 
 העין.  

 או

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:    .4.2.2

 ._______________________________________________ 

 .______________________________________________ 

 ._______________________________________________ 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 

הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות, הורה של   בן זוג, הורה, הורה של  -"  קרוב"
בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח  

 או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; 

מכרז(  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי החוזה שייכרת בין המציע )אם יזכה בין ה .4.3
לבין החברה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית ראש  
העין  ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בעיריית ראש העין  יש נגיעה כלשהי לחוזה, בין במישרין ובין  

 בעקיפין.  

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .5

שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר במועצת  הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים   .5.1
 עיריית ראש העין ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית ראש העין.  

 לעניין סעיף זה:

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או חבר   ":נושא משרה "
בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או  
אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי  

 או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;

ת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון ובנייה  נכון למועד חתימ ":תאגיד עירוני "
 ראש העין,  ____________  

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית   .5.2
התאגידים   מן  באחד  משרה  כנושא  ו/או  העין  ראש  עיריית  במועצת  כחבר  ו/או  העין  ראש 

ין, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא  העירוניים של עיריית ראש הע
 הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל.  

 לעניין סעיף זה:

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או חבר   ":נושא משרה "
בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או  
אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי  

 או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת; מנהל מינהל או מנהל אגף.

 נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: ____________________.    ":עירוני תאגיד "

כיהן באחד התפקידים   נושא המשרה מטעם המציע  ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, 
נא    –המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו  



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 34  - 

 

 

ץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה  לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היוע
 מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 .____________________________________________________ 

 ._____________________________________________________ 

 ._____________________________________________________ 

שר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה הריני לא .5.3
או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית ראש העין שירותים כלשהם )עבודות  
קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(,  

 , חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת הציבור(:   בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(

 לעניין סעיף זה:

 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "

עצמאי   ": בעל תפקיד" כספק  ובין  כשכיר  שהועסק  בין  הספק,  אצל  בכיר  תפקיד  בעל 
פיננסיים, תקציב או   חיצוני בתחומי תפעול,  יועץ  החיצוני לספק, לרבות 

 כוח אדם;  

האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל    ככל שבמהלך שלוש השנים
 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:   –

 ._____________________________________________________ 

 .____________________________________________________ 

ים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה הריני לאשר כי במהלך שלוש השנ .5.4
אצל רשות מקומית המצויה במחוז מרכז או תאגיד עירוני של רשות מקומית המצויה במחוז  

 מרכז ו/או של מוסד תכנוני במחוז מרכז ו/או לא הייתי בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:   

 לעניין סעיף זה:

 מועצה מקומית, מועצה אזורית; עירייה,  ": רשות מקומית"

רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או ועדת   ": מוסד תכנוני"
 משנה שלה; 

 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "

 כהגדרתו לעיל; ": בעל תפקיד"

כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור(, אשר לרשות מקומית   ":תאגיד עירוני "
, הזכות למנות דירקטורים או מנהלים  50%ות בשיעור העולה על  יש בו מני

 ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום העיסוק של התאגיד אשר יהיה; 

התפקידים   באחד  כיהן  המציע  מטעם  המשרה  נושר  האחרונות,  השנים  שלוש  שבמהלך  ככל 
לעיל   ו/או שם התאגיד  –המפורטים  )שם הרשות המקומית  לפרט את הדברים  העירוני,    נא 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 

 ._____________________________________________________ 

 .____________________________________________________ 

 ._____________________________________________________ 
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זו, לא סיפקתי שירותים    הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו .5.5 לחתימתי על הצהרה 
בכיר   עובד  בעירית ראש העין או  ו/או לעובד בכיר  בעיריית ראש העין  ציבור  לנבחר  אישיים 

 בתאגיד עירוני השייך לעיריית ראש העין. 

 לעניין סעיף זה:

כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית ראש העין במהלך   ": נבחר ציבור"
ים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר  שלוש השנ 

פטירה(,   התפטרות,  )בחירות,  שהיא  סיבה  מכל  הופסקה  כהונתם 
 ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית ראש העין;

סגן   :"עובד בכיר בעירייה" החברה,  מהנדס  החברה,  מזכיר  המנכ"ל,  סגן  החברה,  מנכ"ל 
גזבר סגן  החברה,  גזבר  החברה,  העיריה,  מהנדס  מבקר  החברה,  ות 

יועץ משפטי לעיריית ראש העין, וטרינר החברה, מנהל מינהל או אגף  
 בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 

 לעיל;  4.2כהגדרתו בסעיף   "תאגיד עירוני":  

מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או מבקר   :"מנהל בתאגיד עירוני"
 בתאגיד;     

הגורמים   לאחד  שירותים  סיפק  המשרה  נושא  האחרונות,  השנים  שלוש  שבמהלך  ככל 
נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,    –המפורטים לעיל  

 ים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירות 

 .____________________________________________________ 

 ._____________________________________________________ 

 ._____________________________________________________ 

בטל את השתתפות המציע במכרז  הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי החברה שומרת לעצמה את הזכות ל .6
ו/או החוזה שנכרת מכוחו בין המציע החברה ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת החוזה אם  
יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות החברה  

לרבות בגין מצבים שבהם יווצר  פחה,  ו/או הועדה המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת מש
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה  ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה

 ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.  

הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר  הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות   .7
 כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.  

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את המציע   .8
 במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של החברה ואפעל בהתאם להנחיותיה. 

 

                                    __________________ 
 חתימת המצהיר                  
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 אישור

 

מר/גב'    ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

עליו/ה להצהיר את  ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה 

 בפני. 

         ___________________ 

 _____________, עו"ד  
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 מורשי חתימה של המציע  אישור   -( 10א')נספח 

 

 לכבוד 
 ( "נהמזמי"ה)להלן: החברה הכלכלית לראש העין 

 ראש העין   _______רח' 

 ג.א.נ.,

 פרטי המציע  אישור הנדון:

הח"מ,   דין  אני  ______________________  עורך  של  לבקשתו  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________, 

 : כדלקמן, מאשר בחתימתי( "המציע":  להלן)__ ____________

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1

 _________________ ת.ז. ____________________ גב' / מר   

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 

ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו   ועניין  חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר 

במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע  

מורשי   באמצעות  נחתמה  והיא  למכרז  המציע  להצעת  המצורפים  המסמכים  ועל  למכרז 

 החתימה שלו כאמור לעיל.  

 

התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות   .2

 שלו. 

 

 

 

 

 _____________

 ___ 

 _______________

 ___ 

 _______________

 ___ 

 חתימה וחותמת  שם ומ.ר תאריך 
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 חלק ב' - חוזה ההתקשרות 

 
 ראש העין החברה הכלכלית ל

 

 

 

 20/2022מס' פומבי מכרז 

 
 ותפעול לאספקה, התקנה, תחזוקה 

 ראש העין ב בילבורדשל מתקני 
 ולמתן זכות פרסום על גביהם
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 חוזה 

 שנת ______________ לביום ____ בחודש ____________  ראש העיןבשנערך ונחתם 

 

 ראש העיןהחברה הכלכלית ל בין: 
 העין  ראש, 11העבודה  ובמרח 

 ("המזמינה "שתיקרא להלן: )

 - מ צ ד   א ח ד    - 

 , ח.פ/ע.מ ______________ _____________________ לבין: 
 ע"י מורשי החתימה כדין:

 ______________  ______________, ת.ז. 
 ______________  ______________, ת.ז. 

 ___________________________________ __  'רחמ
 טלפון: _______________, פקס: _______________ 

 ( "הספק")להלן: 

 - מ צ ד    ש נ י    -

מס'    מכרז  פרסמה  מזמינהוה  :הואיל מצורף    שהעתק  20/2022פומבי  כ  לחוזהממנו   א' ספח  נזה 
הצעות    (,"המכרז")להלן:   להציע  מציעים  הזמינה    תחזוקה  ה,התקנאספקה,  לבמסגרתו 

   ;על גביהםולמתן זכויות פרסום  ראש העיןב  בילבורדשל מתקני  תפעולו

על פי חוזה זה,    ולחיובי המלא את מלוא המידע והפרטים באשר    ו רצונלשביעות    ןבח   והספק   :והואיל
 ;במסגרת המכרז והצעת והגיש את 

 הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז; ספק ה והצעת    :והואיל

המיומנות והניסיון הדרושים    ,בעל הידע  והינ מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי  ספק  וה :והואיל
"לביצוע   )להלן:  המכרז  במסמכי  האמורות  ההתחייבויות  כל    ובידיוכי  "(  השירותים כל 

  ן מוכ  ו הינברמה גבוהה ביותר וכי    לשם כך האמצעים, הכלים וכוח אדם מיומן, הדרושים  
בחוזה  במסמכי המכרז ובמועדים ובתנאים כמפורט  ביצוע השירותים  את    ועצמ לקבל על  

 זה;

 ; , הכל כאמור בתנאי חוזה זההשירותיםאת ביצוע  ספקל ינת למסור ימעונ  מזמינהוה  :והואיל

   זה.  בחוזהוברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם, הכל כמפורט להלן   :והואיל

 : לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 המבוא, נספחים וכותרות .1

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו. המבוא לחוזה זה  1.1

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי   1.2
 פירושו. 

 הגדרות  1.3
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 "הספק"

 "המזמינה" 

 

- 

;_____________________ 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ.  

או    "החוזה"
 "חוזה זה"

- 
 ; חוזה זה על נספחיו

 , על נספחיו; מזמינההפורסם על ידי  אשר 20/2022מכרז מס'  - "המכרז"

 "מנהל הפרויקט"
- 

  הספק לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות    המזמינהנציג  
 לספק; המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  ע"פ

 "המתקנים"
- 

וכן מתקני פרסום מסוג טוטם,    ,מתקני פרסום מסוג בילבורד
י ו/או  מוצבים  העיןבעיר  וצבו  אשר  להוראות    ראש  בהתאם 

 ; על נספחיו חוזה זה ו  מסמכי המכרז

 ; ראש העיןעיריית  - "העירייה" 

 על המתקנים; פרסום מסחרי - "הפרסום" 

 מסרים מטעם העירייה או מי מטעמה, כמפורט בחוזה; - "הפרסום העירוני"

 -  פרסום""פן 
 

הפרסום, את  להציב  ניתן  עליו  מתקן  כל  צידי  משני   אחד 
 בהתאם להוראות חוזה זה; 

המחירים  " מדד 
 - לצרכן"

ידי מדד על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  הלשכה    המחירים 
שיבוא  אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה                                                            המרכזית 

 ; במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו

 "מדד הבסיס"
- 

לצרכן   פורסם    2022  תשנ  דצמברש  לחוד מדד המחירים  אשר 
 ; 2022 בנובמבר 15ביום 

 "המדד החדש" 
- 

  מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד החזר 
 ; הוצאה או תשלום

הפרשי הצמדה "
 למדד"

- 

חוזה זה,  אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי
כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל  
התשלום, על פי חוזה זה, חייב לשלם למשנהו או לקבל ממנו,  

בהתאם לעליית או    מוגדל או מוקטןאת אותו תשלום כשהוא  
 ; ת המדד החדש לעומת מדד הבסיסיריד

 "ריבית"

 

"תקופת 
 " היערכותה

- 

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  
 ; לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל הקבוע

ששת החודשים הראשונים לחוזה זה, החל מחתימת החוזה ועד  
 ליום ___________________.   

 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה:  1.1

 הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז על נספחיו; - נספח א' 1.1.1

 נוסח ערבות;  - 'בנספח  1.1.2

 ; הספקאישור עריכת ביטוחי וסח נ - 'גנספח  1.1.3
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  ;טכני מפרט - 'דנספח  1.1.4

אשר   מזמינהמאושרים על ידי ה  מפרטים טכניים -'  הנספח   1.1.5
 ; יוקמו על ידי הספק

כולל צילומי שטח  ,  המתקניםטבלת מיפוי מיקום    -   'ונספח   1.1.6
( החדשים  המתקנים  מיקום  מתקנים    (1'ו  נספחשל  ושל 

 .(2נספח ו'הנדרשים בהעתקה ) 

 ההתקשרות .2

נספח  המפורטים בהמתקנים  גבי  , זכות לפרסום על  ספקלמעניקה בזאת    מזמינהה 2.1
 בתקופת חוזה זה.  'ו

 מתקני פרסום, על בסיס מיקומים קיימים: 31  לפחותהספק יפעיל  ,במסגרת ההתקשרות 2.2

 הערות סוג מתקן מיקום מסד

  בילבורד  רבה מנחם בגין / נחל  1

  בילבורד  מנחם בגין / משה דיין  2

  בילבורד  נחל רבה / הציונות  3

  בילבורד   מחלף ראש העין / ק גלויות  4

להחליף    רשאי הזוכה,  בילבורד מחלף ראש העין / ק גלויות  5
 למתקן טוטם 

 

  בילבורד   כניסה לפארק אפק  6

להחליף    רשאי הזוכה,  בילבורד כניסה לפארק אפק  7
 למתקן טוטם 

 

  בילבורד  נחל רבה / קיבוץ גלויות  8

  בילבורד  נחל רבה / קיבוץ גלויות  9

  בילבורד  קיבוץ גלויות / כניסה לעיר  10

  בילבורד  קיבוץ גלויות / נוה אפיקים  11

  בילבורד  זבוטינסקי / ויצמן  12

  בילבורד  יגאל אלון / קיבוץ גלויות  13

  בילבורד  ז'בוטינסקי מול יהודה  14

  בילבורד  שבזי / אחרי מנהרה  15
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  בילבורד  כיכר שבזי מול שילה  16

  בילבורד  יהודה הלוי / שלום שבזי  17

  בילבורד  חותמי המגילה / הרש"ש  18

  בילבורד  שלמה המלך / שבזי  19

  בילבורד  שלמה המלך / אבן גבירול  20

  בילבורד  בן גוריון / הרצוג  21

  בילבורד  אליהו  בן גוריון / פולד 22

  בילבורד  בן גוריון / גולדה מאיר  23

העתקה של המיקום למיקום  בילבורד  יגאל אלון / יפה ירקוני  24
(  2סמוך, כמפורט בנספח ו)

 לחוזה 

  בילבורד  בן גוריון / מול הרב גורן  25

  בילבורד  בן גוריון / נלי זקס  26

  בילבורד  גוריון / חיים ויצמן בן  27

העתקה של המיקום למיקום  בילבורד  חיים ויצמן / בן גוריון  28
(  2סמוך, כמפורט בנספח ו)

 לחוזה  

העתקה של המיקום למיקום  בילבורד  איינשטיין / שי עגנון  29
(  2סמוך, כמפורט בנספח ו)

 לחוזה  

  בילבורד  איינשטיין / ויצמן  30

ניסים  31 מול   / הרצוג  חיים 
 אלוני 

  בילבורד 

 

  ים בפורמט  חדשים,מתקני פרסום    8  ולהפעיל עד  קיםבנוסף, באפשרותו של הספק )רשות( לה 2.3
   כמפורט להלן: ים,שונ

 הערות סוג מתקן מיקום מסד

 :מיקום חדש 32

 444שלמה המלך / כניסה מ 

  בילבורד או טוטם 



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 43  - 

 

 

 :מיקום חדש 33

 חיים הרצוג / גולדה מאיר 

  קטן  בילבורד

 :מיקום חדש 34

 המרץ / מנצורה 

  בילבורד 

 :מיקום חדש 35

 444המרץ / כניסה מ 

  בילבורד 

 :מיקום חדש 36

 5בן גוריון / כניסה מ 

  בילבורד או טוטם 

 :מיקום חדש 37

 עובדיה יוסף/המרץ 

  קטן  בילבורד

 :מיקום חדש 38

 יהושע בן נון/אפיק 

  בילבורד 

 :מיקום חדש 39

 444המרץ / כניסה מ 

  בילבורד או טוטם 

 

 יוחלפו עד לתום תקופת ההיערכות. ( 31עד  21מס"ד )מתקנים   11 2.4

 (:1-20מתקנים )מס"ד  20ב  2.5

  2.2.3בהתאם לאמור בסעיף  התאורה תוחלפנה ליחידות תאורה חדשות    תויחיד  2.5.1
 .כנספח ד'למפרט הטכני המצורף 

שתכלול  מסגרת  תשודרג   2.5.2 כך  של  המתקנים  פתיחה  המתקן    מסגרת מנגנון 
צירים שמשוניות  באמצעות  באמצעות  פרסום  לבצע  המאפשר  בתוך    ונעילה 

 . מסגרת המתקן

, לרבות תיקוני ביסוס, צבע,  קניםשל כל המתמלאה ותקנית    שדרוג והשמשה 2.5.3
 חלקי חילוף ומערכות חשמל ככל ונדרש. 

 כל זאת, עד לתום תקופת ההערכות כאמור להלן.  2.5.4

המתקנים  הפרסום 2.6 כל  שמשונית  על  מסוג  בד  באמצעות  המתקן  יבוצע  מסגרת  בתוך    בלבד 
 לחוזה(.  נספח ד'למפרט הטכני ) 3כמפורט בסעיף 

 לחוזה.  'דנספח    -המפרט הטכני  יעמדו בהנחיות המתקנים 2.7

 לחוזה.   'ובנספח ו  לעיל  2.2בסעיף  המתקנים יותקנו במיקומים המפורטים 2.8

 בתקופת חוזה זה.  בצע תחזוקה של כל המתקניםי הספק 2.9

 . , בהתאם להוראות החוזההמתקניםגבי  פרסום אך ורק על בצע י ספקה 2.10
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אשר יחוברו    המתקניםשל  חשמל  הכוללת את עלויות צריכת    הספקהתמורה שתשולם על ידי   2.11
 לרשת המאור העירונית.  

עבור מתקני    ראש העיןכי מכרז זה מעניק לזוכה בלעדיות בתחום פרסום החוצות בעיר    מובהר 2.12
בלבד  בילבורד  מסוג  האלקטרונייםשאינם  ,  פרסום  כי  מובהר  אחר    מזמינה.  גורם  כל  ו/או 

  ראש העיןנוספים, וכי בתחום העיר   באמצעי פרסוםכייני פרסום  מטעמה יהיו רשאים להפעיל ז
 .פועלות מדיות נוספות בתחום זה

 תקופת היערכות .3

 מתחייב לבצע, במהלך תקופת ההיערכות את כל הפעולות להלן: ספקה 3.1

התכנון המוקדם להכין את    ספק, על התקופת ההיערכותימים ממועד תחילת    21בתוך   3.1.1
ו  למתקנים,  המוצעיםוהמפורט  המתקנים  מפרטי  את  יחידות לספק  מפרט  את   ,

  'דבנספח  , כל זאת על פי הדרישות המפורטות  התאורה, ואת מפרט המסגרת החדשה
 לחוזה.  

 .  מוצר איכותי וחדשני ולשקף גבוהעיצובי  בסטנדרטכי על המפרטים להיות  מודגש 3.1.2

ויהוו חלק בלתי נפרד   לחוזה   'הכנספח יצורפו   המזמינההמפרטים המאושרים על ידי  3.1.3
 . הימנו

 תקניםמ  11  להחליף  ,מתקנים  20לשדרג  מתחייב  הספק  עד לתום תקופת ההיערכות,   3.1.4
למפרט הדרישות המחייבות    בהתאם  במיקומים כמפורט לעיל,  מתקנים,  3ולהעתיק  

הטכני   תקופת   'דכנספח  המצורף  במפרט  שבתום  כך  בחוזה,  האמור  ולכל  לחוזה 
המתקנים המפורטים בנספחי הסכם זה, וזאת על פי המיקומים   כלההיערכות יעמדו  

 .'ובנספח לעיל ו  2.2בסעיף  הקבועים

בקשר לעיצוב המתקנים,   מזמינההקמת המתקנים תבוצע לאחר אישור מראש ובכתב של ה 3.2
  מזמינה האשר יבוצע על פי הסטנדרטים הקבועים במפרטים הטכניים להתקנת המתקנים.  

בתצורת  תהא   והתאמות  לדרוש שינויים  יהיו   ספקולהמתקנים המוצעים  עיצוב  רשאית  לא 
בקביעת ההצעה הכספית למכרז, הספק לוקח    ., לרבות לעניין תשלום התמורהטענות בשל כך

בתצורת עיצוב המתקנים, וכי לא יהיה  ים  את האפשרות שיידרש לבצע התאמות ושינוי בחשבון  
 זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך. 

מקצועיים  המתקנים  הקמת 3.3 עובדים  ידי  על  לכך,    ,תבוצע  הוכשרו  אשר  ומיומנים,  מנוסים 
, אחרי קבלת כל ההיתרים  ובתיאום ואישור מנהל הפרויקט  בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור

למעט  לרבות    והאישורים הנדרשים ואישור מתן היתר  ומבלי  יועץ תנועה  ובניה,  מאגף תכנון 
כל התיאומים הנדרשים להצבת לעבודה בשטח   בשטח לרבות אך לא רק בקשר עם   םוביצוע 

 עבודה בגובה. 

לצורך   ובהתאם  כן  מקדימים    - כמו  ולסגירת  אישורים  לילה  עבודות  לביצוע  מהעירייה 
 כבישים. 

 מודגש כי נדרשת הוצאת היתרי בניה למתקנים שיוקמו על ידי הספק בוועדה לתכנון ובניה.  3.4

החוזה,   3.5 על  ממועד החתימה  של  הבלעדי  אחראי  ה  ספק ה  יהיה החל  ולבטיחותו  כל  לתקינותו 
 . נשוא הסכם זהמתקן 

 .החוזהעל  החתימה ממועדתשולם במלואה מובהר ומודגש כי התמורה   3.6
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יהיה   3.7 ועל  הספק  הבלעדי,  ו/או  חשבונו  האחראי  האישורים  ו/או  ההיתרים  כל  להשגת  בלבד, 
הקמת המתקנים,    הרישיונות הנדרשים נדרש,  לצורך  עירוני  כל אישור  נדרש   אףולרבות  אם 

מתחייב לפעול בהקמת המתקנים על פי כל  א  ווה ,    מהכגון יועץ תנועה  וכדו  אישור גורם חיצוני
  , דיני בטיחות בעבודה וכיוצ"ב.עירוניים עזרדין, לרבות חוקי  

מובהר ומוסכם כי לא יהא באי השגת אישור ו/או היתר ו/או רישיון נדרש כדי להוות כל טענה   3.8
כאמור בחוזה  לשלם את התמורה  ספק  של ה   ו, ולרבות לא בעניין חובת המזמינ כלפי הספק  מצד ה

 זה. 

העבודות 3.9 לביצוע  הנדרשים  המקדימים  והאישורים  העבודות  החוק    כל  הנחיות  פי  על  יבוצעו 
 . מזמינההנהלי ו

לרשת המאור של  בלבד את כל המתקנים  וחבר על חשבוניהספק עד לתום תקופת ההיערכות,  3.10
מתחייב לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או והוא  לרשת החשמל של חברת החשמל,  או  העירייה  

 . , על חשבונו ועל אחריותוההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים לשם כך

במידת    מובהר כי חיבור החשמל הינו באחריות הספק בלבד ולא יישמעו טענות בקשר לכך. 3.11
בלב  הצורך חריגים  אחרת  דובמקרים  בדרך  להזין מתקן לחשמל  ניתן  לא  חיבור    ,בהם  יותר 

, בהתאם לשיקול  מראש ובכתב  מזמינהה   באישורהמתקנים לרשת הזנה עצמאית )סולארית(  
או  . במידה וכך הפאנל הסולארי יהיה חלק אינטגרלי מגג המתקןדעתה הבלעדי של המזמינה 

 . ועוצמת התאורה תהיה חזקה שוטפת ואחידה בכל שטח הפרסום מגופי התאורה

יבוצע אך ורק לאחר אישור  החיבור  חשמל,  ברת המתקנים למקור הזנה של ח  חיבורככל ויידרש   3.12
לח  מזמינהה ישירות  ישולם  עבור הצריכה  והתשלום  ובכתב,  ולברת המראש    מזמינהחשמל,  

 על פי דרישתה.  יועבר העתק אישור התשלום 

בתקופת    והתחייבויותי במלוא  הספק  לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה, לא עמד  מבלי    3.13
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לכדי סיום.  מזמינהה, תהא רשאית  היערכותה

זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי, מכל סוג ומין שהוא, לא בגין עבודה    ספקהיה היבמקרה כאמור, לא  
, והבעלות בכל המתקנים והמחוברים להם תהיה  וידולא בגין מתקנים שהוקמו ו/או הוחלפו על  

 בלבד.   מזמינההשל 

אחראי באופן בלעדי לכל תקלה במתקנים    ספק הא היממועד תחילת תקופת ההיערכות    החל 3.14
נזק שייגרם כתוצאה מהמתקנים   ו/או ליקוי    מזמינהולו/או  לא תהיה שום אחריות לכל נזק 

 אשר יתגלה במתקנים כתוצאה מליקוי במתקן.  

 המתקנים  .4

 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  4.1

 אך ורק על גבי המתקנים נשוא מכרז זה.   מתן השירותים הספק יבצע את 4.2

, על פי חוזה זה, משום מתן השירותיםל לו  שאין ברשות הניתנת  לו  מצהיר בזאת, כי ידוע  הספק   4.3
הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין וכי אין בחוזה זה משום עסקה במקרקעין כהגדרתה בחוק  

 . 1969 -במקרקעין, התשכ"ט  

 על גבי המתקנים הינה, בין היתר, על פי התנאים הבאים: ת השירותים  ליתן אהרשות הניתנת  4.4
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מי    ספקלתאפשר    מזמינהה 4.4.1 סביר   ומטעמ וכל  זמן  בכל  המתקנים,  לשטח  להיכנס 
ביצוע   זה  והתחייבויותי למטרת  חוזה  פי  לל,  על  חידוש רבות  תיקון,  תחזוקה,  צורך 

הקשור   מכני  ציוד  ו/או  חשמלי  ציוד  ו/או  המתקנים  של  ו/או  והחלפה  למתקנים 
 לפרסום. 

בזאת במפורש, לקיים מייד אחר כל הוראה  הספק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב   4.4.2
, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה במתקנים ו/או ביצוע הפרסום. מזמינההשל  

 סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 .  מזמינההתהא של וכל המחובר להם  המתקנים על  מובהר בזאת כי הבעלות  4.4.3

 שינויים במתקנים  4.5

כל אחת ואחת מן    על חשבונו  , לבצעעל פי שיקול דעתה הבלעדי,  לספקרשאית להורות    מזמינהה
  החל , או את חלקן, או את כולן ביחד, לגבי כל מתקן ומתקן, בכל עת,  המפורטות להלןהפעולות  
זה  החוזה  תקופת  כל  במשךו  החוזה  תקופת  מתחילת בחוזה  המפורטות  לכמויות  בהתאם   ,

 (: "המטלה" או "השינוי")להלן: 

לרשימת    , בכל שנה,  (1אחד ) טוטם  מתקן   ( מתקני בילבורד או עד3)  שלושה  עד להוסיף   4.5.1
 המתקנים.

מן המיקום בו הן מוצבים למיקומים אחרים בכל שנה,  ( מתקנים  3)  שלושהעד  להעתיק   4.5.2
 . ראש העיןבתחומי העיר 

 בכל שנה. ( מתקנים 2עד שני )סיר  לה 4.5.3

 הכמויות תהיינה נצברות לשנתיים.   4.5.4

הנספחים לחוזה זה בהתאם, כך   ש,ככל הנדר  ,לאחר ביצוע המטלה הנדרשת, יעודכנו 4.5.5
שישקפו בכל עת, בתקופת החוזה, את מספר המתקנים הנכון ומיקומם המדויק לאחר 

, לאחר סיום ביצוע המטלה הספקביצוע המטלה. הנספחים המעודכנים יוכנו על ידי  
 .והספק מזמינההוייחתמו על ידי 

י הצעת המחיר של תהיה בהתאם לסוג המתקן ועל פ  התמורה עבור המתקנים הנוספים 4.5.6
 לחוזה.  11המציע כאמור בסעיף 

    :העירייה אשר ישמשו לפרסום עירוני בלבדהוספת מתקנים ביוזמת  4.6

רשאית   4.6.1 ולהפעילהמזמינה  הספק,    להקים  הבלעדיבאמצעות  דעתה  שיקול  פי  , ועל 
המתקנים לעיל, אשר ישמשו לפרסום   39מתקנים נוספים אשר אינם נכללים ברשימת  

   עירוני בלבד. 

,  ₪ בתוספת מע"מ כחוק  35,000ישולמו לו  ככל ויידרש הספק להקים מתקנים אלה,   4.6.2
באמצעות קיזוז מאבן הדרך העוקבת לתשלום התמורה על ידי הספק, או באמצעות  

)שוטף +   ייעודי  ימים(, וזאת לאחר השלמת הקמת המתקן בהתאם לכל    60תשלום 
 .  המזמינהדרישות הנספח הטכני ולשביעות רצונה של  

מובהר כי כל חובות הספק בקשר עם הקמת המתקנים בחוזה זה יחולו על מתקנים  4.6.3
 אלה, לרבות כל האישורים וההיתרים הנדרשים.  

הספק לא ישלם תמורה נוספת בגין מתקנים אלה. כל ההפקות העירוניות על מתקנים   4.6.4
 להלן.  5.7.13אלה ישולמו בהתאם לתעריף הנקוב בסעיף 
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   :הספקהוספת מתקנים ביוזמת  4.7

אשר אינם   מתקנים נוספים  ,הספקלהקים באמצעות    מזמינה הלבקשת הספק, רשאית   4.7.1
 .  המתקנים לעיל 39נכללים ברשימת 

ידי הייבחנו  הספק  בקשות   4.7.2 פי שיקול דעת ת, אשר  מזמינהעל  על  ה  אשר את ההצעה 
   ולתנאי השטח.המוצע  להתאמת המתקן המוצע למיקום    בכפוףהבלעדי, 

על מתקנים יחולו    בחוזה זה  בקשר עם הקמת המתקניםהספק  כל חובות  מובהר כי   4.7.3
 לרבות כל האישורים וההיתרים הנדרשים.  , אלה

ועל פי הצעת המחיר של   המתקן  סוגהיה בהתאם לת עבור המתקנים הנוספים  תמורה  ה 4.7.4
 . חוזהל 11סעיף המציע כאמור ב

 :הנחיות כלליות לביצוע מטלה 4.8

פי התוכניותהמטלה   4.8.1 המאושרות. מקום שנקבע   תבוצע, על פי הוראות חוזה זה ועל 
שאינה   באיכות  העבודה  או  החומר  יהיו  מסוימים,  לעבודה  או  לחומר  ישראלי  תקן 

 נחותה מהתקן. 

 : של ביצוע המטלהעבודות תשתית  תיאום 4.8.2

פי  הספק  על   4.8.2.1 על  הדרושים,  ההיתרים  ו/או  הרישיונות  כל  לקבלת  לדאוג 
פי   על  הנחיות  הדין,  פי  ועל  תשתית  עבודות  ביצוע  תיאום  מנהל  נוהל 

 . , על חשבונו ועל אחריותו, לביצוע המטלההפרויקט

מתחייב שלא לבצע כל עבודת חפירה, או תשתית, בכביש/מדרכה,  הספק   4.8.2.2
תת   חשמל  עבודות  מים,  צנרת  ביוב,  בצנרת  קרקעיות,  תת  במערכות 

ורת תת קרקעיות,  קרקעיות ועל קרקעיות, מערכות בקרה ומערכות תקש
ממנהל הפרויקט  ללא קבלת רישיון ו/או היתר מתאים ו/או אישור בכתב  

 או מכל גורם מוסמך אחר.  ראש העיןאו מעיריית 

,  ידו, בכל מקום בו תבוצענה עבודות על  חשבונומתחייב להציב, על  הספק   4.8.2.3
הנחיות   פי  על  ותמרור,  הפרויקטשילוט  עיריית  מנהל  ישראל,  משטרת   ,

, או כל גורם אחר המוסמך על פי הדין ליתן הנחיות והוראות  ראש העין
 בנושא. 

לאישור  ייתן את השירותים    הספק   4.8.2.4 ובכפוף  פי  על  רק  הפרויקט,  ,  מנהל 
בנושא,   ולנוהלי העירייה  ישראל, לחוקי העזר העירוניים  לתנאי משטרת 

 ככל שישנם, וכפי שיהיו מעת לעת. 

לרבות, אך לא  מומחים לכל מקצוע,    מתן השירותים  בביצועיק  הספק יעס 4.8.2.5
קונסטרוקציה, מהנדסי  מהנדסי חשמל,  יועץ תנועה, יועץ בטיחות,  רק,   

בעלי רמה ומהנדסים בכל תחום רלוונטי לביצוע המטלה, מוסמכים כדין,  
 במועד.   הוהשלמת המטלהמקצועית טובה ובמספר הדרוש לשם ביצוע 

לביצוע  , על חשבונו ואחריותו,  יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה  הספק 4.8.2.6
ב שונים  מקצועהשירותים    מתןשלבים  ברמה  יעמדו  שאלה  ובלבד  ת י, 

לעיל.     המתקנים   לעמידת  רלוונטיים   אישורים   יספק  הספקכאמור 
 . כאמור מהמומחים המקצועיות בדרישות
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והבלעדית  המלאה  מאחריותו  מסירת ביצוע מטלה לקבלני משנה לא תגרע   4.8.2.7
מאיזו  אותו  על פי חוזה זה, ביחס לכל מטלה ומטלה ולא תשחרר  הספק  של  

 .זה על פי חוזהמהתחייבויותיו 

י 4.8.2.8 ביצוע  מטעמומנה  הספק  במקום  יימצא  אשר  מוסמך  עבודה  מנהל   ,
ויפקח מטעם   ביצועה  זמן  כל  העובדים  הספקהמטלה במשך  עבודת  על   ,

 וקבלני המשנה, אופן ביצועה והתקדמותה.  

ישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות  ספק  ה 4.8.2.9
התש"ל  בעבודה  חדש(,  )עבודות    1970-)נוסח  בעבודה  בטיחות  ובתקנות 

התשמ"ח על    ,1988- בניה(,  המבוצעת  מטלה  כל  הוראות    ע"פידו  לגבי 
 חוזה. ה

על  הספק   4.8.2.10 הוראות  עצמו  מקבל  לביצוע  הכוללת  האחריות  תקנות  את 
התשמ"ח בניה(,  )עבודות  בעבודה  מטלה  1988-הבטיחות  לכל  ביחס   ,

, לתקנות אלו למפקח  2הודעה על המינוי, כאמור בתקנה ישלח ומצהיר כי  
 העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת המטלה. 

יתוקן כל  מתחייב, כי אם במהלך ביצוע מטלה, ייגרם נזק כלשהו,  הספק   4.8.2.11
 . מזמינהוה מנהל הפרויקטלשביעות רצון חשבונו ועל  ידו  על    נזק כאמור

 : בדק ואחריות למטלה 4.9

על  י  הספק 4.9.1 לתקן,  ומתחייב  המטלה  ביצוע  לטיב  אחראי  אותם חשבונוהיה  כל  את   ,
(, אשר יתהוו, אם יתהוו, או אשר "הליקויים"ליקויים, קלקולים, או פגמים  )להלן:  

 . נים בתקופת החוזהיתגלו אם יתגלו במתק

לא   4.9.2 בו  הספק  במקרה  רשאית  תיקן  ונספחיו,  זה  חוזה  להוראות  בהתאם  ליקויים 
בכל העלויות בגין ביצוע  אותו  ולחייב  הספק  לתקן את הליקויים על חשבון    מזמינהה

 תיקונים אלו. 

הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל אחריות החלה על   למען 4.9.3
 זה ו/או הדין בקשר עם ביצוע המטלות.על פי חוזה הספק 

זה  הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית   סעיף 4.9.4
 של חוזה זה. 

 טיפול בתקלות ותקן נדרש  תחזוקת המתקנים, 4.10

 הנחיות תחזוקה כלליות  4.10.1

ותבצע  4.10.1.1 וסביבתם  המתקנים  של  שוטפת  תחזוקה  יבצע  הספק 

ת במתקנים באופן שוטף, במשך כל תקופת  תיקונים של תקלו

 החוזה ובהתאם להנחיות שיקבל ממנהל הפרויקט מעת לעת. 

באמנות   4.10.1.2 שייקבעו  העקרונות  פי  על  לפעול  מתחייב  הספק 

מעת    מזמינההשירות שתפורסמנה, אם תפורסמנה, על ידי ה

 לעת. 
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תחזוקת   4.10.1.3 עם  בקשר  העבודה  ישיבות  בכל  ישתתף  הספק 

 ו/או מנהל הפרויקט.  מזמינהדי ההמתקנים, שתיקבענה על י

השירותים  במהלך   4.10.1.4 תיקון    מתן  ו/או  המתקנים  תחזוקת  ו/או 

תקלות בהם, ימנע הספק מכל פגיעה במדרכה ו/או במפרדה 

בו   במקרה  אחר.  חפץ  בכל  ו/או  במתקנים  ו/או  בגינה  ו/או 

ייגרם נזק למדרכה ו/או למפרדה, ו/או לגינה ו/או למתקן ו/או  

ו/או עבודות תחזוקה ו/או    מתן השירותיםלכל חפץ אחר, בשל  

חשבונ  על  הנזק  את  לתקן  הספק  מתחייב  ליקויים,    ו תיקון 

 ולהשיב את המצב לקדמותו מיידית.

ומובהר בזאת, כי ביצוע עבודות התחזוקה ו/או ביצוע    מוסכם 4.10.1.5

הפרעה   כל  תיווצר  שלא  כזה,  באופן  יהיה  הליקויים,  תיקון 

 הולכי רגל.  לתנועה ו/או לזרימתה ו/או לבטיחות

ידאג   4.10.1.6 מידי  הספק  וסילוק  באופן  הקשורה כל  לניקוי  פסולת 

 . ולרבות הקשורה לתפעול ולתחזוקת המתקנים למתקנים

עקב   4.10.1.7 ממתקן,  חלק  להחליף  צורך  הפרויקט  מנהל  לדעת  נוצר 

חדש,  בחלק  הפגום  המתקן  חלק  יוחלף  במתקן,  ליקויים 

 לחוזה זה.בהתאם למפרט הטכני של אותו מתקן, המצורף 

  הספק נקוט  י במהלך עבודות התפעול והתחזוקה של המתקנים   4.10.1.8

 בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי דין. 

וישולט  ורזא 4.10.1.9 יגודר  יסומן,  והתחזוקה  התפעול  באופן    עבודות 

בולט, להולכי הרגל ולכלי רכב, מכל עבריו ובמרחק הולם ככל 

 הנדרש. 

על פי הנחיות    הספקפעל  י במהלך עבודות התפעול והתחזוקה   4.10.1.10

 או מי מטעמו.  ,מנהל הפרויקט

מונעת:   4.10.1.11 יתחזוקה  לשם הספק  המתקנים  את  ותתחזק  תפעל 

 מניעה, ככל הניתן, של תקלות וכשלים בפעילותם. 

עבודו 4.10.1.12 שביצוע  צירי  ככל  חסימת  יחייב  והתחזוקה,  התפעול  ת 

תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי רכב על מדרכה, או 

הציבורי,   המרחב  למשתמשי  אחרת  הפרעה  ,  הספקדאג  יכל 

לכל התיאומים והסדרי הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, 

ו/או מי    מזמינהה  ליווי משטרה וכל נושא נוסף על פי הנחיות

 ו/או על פי הדין.  המטעמ
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את   ספקשיב היעם השלמת ביצוע עבודות התפעול והתחזוקה,   4.10.1.13

 למצבם הקודם.סביבת המתקנים  

 :וצביעה ניקיון 4.10.2

יכלול   4.10.2.1 הניקיון  לחודש.  אחת  לפחות  ינוקו  שטיפת המתקנים 

המתקן של    קיטור חלקי  אחר      כל  נגיש  חלק  וכל  וייבושם. 

ודעות וכרזות  וניקיון סביבת המתקן. כן יוסרו, במסגרת זו, מ 

 מתקנים, כתובות גרפיטי וכל אלמנט זר אחר.ב שהותקנו 

המתקן   4.10.2.2 )רגל  המתקנים  צביעת  של  חידוש  יבוצע  לשנה  אחת 

 והמסגרות(. 

 מבחן התוצאה: 4.10.3

השוטפת  מבלי 4.10.3.1 התחזוקה  ממטלות  להלן,    לגרוע  המפורטות 

, וסביבתם, יישמרו  וכי כל המתקנים שבאחריות  ספקוודא הי

נקי תקין,  כנדרש   במצב  התשתיות  לכל  מחוברים  וכשהם 

   .ובהתאם לכל דין

 : ביקורת ותחזוקה תקופתית 4.10.4

תבוצע ביקורת במתקנים ע"י צוותי תחזוקה בהם  לחודש אחת  4.10.4.1

ייעודיי מקצוע  פגום  הספקמטעם    ם בעלי  או  בלוי  חלק  כל   .

 בחלק זהה בהתאם למפרט המתקן הרלוונטי. יתוקן או יוחלף  

, תכנית עבודה  הל הפרויקטלמנ  הספקעביר  יבתחילת כל שנה   4.10.4.2

 לביקורת ותחזוקה של המתקנים. 

, דו"ח המפרט את  למנהל הפרויקטהשלמת הביקורת יועבר  עם   4.10.4.3

שבוצעו   פעולות  כולל  ממצאיה,  ואת  הביקורת  היקף 

 במסגרתה.  

אחת לחודש יעביר הספק למנהל הפרויקט סקר מצולם של כל   4.10.4.4

ומשני  המתקנים.   במלואם  המתקנים  ייראו  בצילומים 

 .צדדיהם

 טיפול בתקלות 4.10.5

 :הגדרות 4.10.5.1

בטיחותית" סכנה   -   "תקלה  המהווה  או    תקלה  רכב  כלי   / רגל  להולכי 
 לגורם אחר. 

תקלה המהווה סכנה למתקן עצמו, או מהווה הפרעה    -  "תקלה דחופה"

 . , או תקלה המשביתה את המתקןמרחב הציבוריל
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 . או דחופה תקלה שאינה בטיחותית  - "תקלה רגילה"

בהתאם לשיקול    מנהל הפרויקט,/ מזמינההעשה על ידי  יסיווג התקלות י
רשאי מנהל הפרויקט לנייד תקלה מרמת עדיפות אחת    ,כמו כן  דעתם.  

 לאחרת על פי שיקול דעתו והמצב בשטח. 

 תקלה בטיחותית  4.10.5.2

, כתובת נאצה  מתקן המאיים לקרוס/ להישברחוט חשמל חשוף,    דוגמה:
 בוטה, מפגע תברואתי. 

תטופל   4.10.5.2.1 בטיחותית  קבלת שעתיים)עד    מידתקלה  עם   )
ו/או   רלבנטי  עירוני  גורם  מאת  הפרויקטממנהודעה   הל 

 .  הספקו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של  

יותר   4.10.5.2.2 העניין,  פי  במועד   לספקעל  בתקלה  מקיף  טיפול 
ובלבד  השבוע(  תחילת  או  המחרת,  )יום  יותר  מאוחר 
המפגע  והסרת  הסכנה  לנטרול  האמצעים  כל  שננקטו 

 . מנהל הפרויקטובתאום עם  

/   מזמינהה 4.10.5.2.3 לנטרול  לפעול  הצורך,  פי  על  רשאית,  תהיה 
 .הספקתיקון התקלה על חשבון 

 תקלה דחופה: 4.10.5.3

תוך   4.10.5.3.1 תטופל  דחופה  הודעה   8תקלה  קבלת  ממועד  שעות 
ו/או עם   ממנהל הפרויקטמאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  

 .  הספקאיתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של 

לטיפול  4.10.5.3.2 המוגדר  הזמן  במסגרת  הספק  עמד  ולא  היה 
ה רשאית  את   מזמינהבתקלה,  לתקן  מטעמה  מי  ו/או 

 . התקלה, כולה או חלקה, על חשבון הספק

 תקלה רגילה  4.10.5.4

תוך 4.10.5.4.1 תטופל  רגילה  הודעה   24  תקלה  קבלת  ממועד  שעות 
ו/או עם   ממנהל הפרויקטמאת גורם עירוני רלבנטי ו/או  

 . הספקאיתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של 

עמד   4.10.5.4.2 ולא  לטיפול   הספקהיה  המוגדר  הזמן  במסגרת 
ה רשאית  את   מזמינהבתקלה,  לתקן  מטעמה  מי  ו/או 

 . הספקהתקלה, כולה או חלקה, על חשבון  

סעיף זה לחוזה זה הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה   4.10.6
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 חשמל במתקנים  4.11

הספק 4.11.1 בלבד    באחריות  חשבונו,  וובאחריותו  לחיבו על  המתקנים    של   רלדאוג  כל 
העירייה   של  המאור  מתחייב  לרשת  והוא  החשמל,  חברת  של  החשמל  לרשת  או 

ככל  לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים לשם כך.  
ותהיה בעיה נקודתית לגבי חלק מהמתקנים עם חיבור לחשמל יאשר הספק מול  

 . לארית(המתקנים לרשת הזנה עצמאית )סו)מראש ובכתב( חיבור  מזמינהה
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שא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקנת, תחזוקת ושימוש בציוד  יי   הספק 4.11.2
הקשור   אחר  או  מכני  ציוד  כל  הפעלת  או  הפרסום,  לתאורת  הנדרש  החשמלי 

הא רשאי לחבר את המתקנים לרשת המאור העירונית או ישירות  י  ספקה  בפרסום.
 . מנהל הפרויקטללוח של חברת החשמל, הכל עפ"י באישור 

מתחייב כי התאורה במתקנים תופעל ותופסק יחד עם התאורה העירונית    ספקה 4.11.3
העיר   העיןברחובות  להחלטת  ראש  בהתאם  יהיו  התאורה  שעות  המחלקה  . 

 , מעת לעת.בעירייה הרלוונטית

כל עבודה בקשר למתקנים, הקשורה לחיבורם לחשמל, לרבות    מתחייב כי  ספקה 4.11.4
 . מנהל הפרויקטעם   מראשתתואם עבודת תחזוקה ותיקון ליקויים, 

הטיפול  הספק   4.11.5 יבוצע  הדין,  והוראות  זה  חוזה  הוראות  לכל  בנוסף  כי  מתחייב 
וכל התקנות והצווים אשר    1954  -במתקנים בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד  

צווים על פי הדין    והוצאו מכוחו ו/או על פי כל חוק רלוונטי אחר ו/או תקנות ו/א 
 בישראל. 

זה לחוזה זה הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה    סעיף 4.11.6
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 הפרסום  .5

ותנאיו,   5.1 זה  חוזה  גבי המתקנים  יהיה רשאי הספק  בכפוף להוראות  על  לבצע את הפרסום 
 בתקופת הפרסום. 

 המפורטים להלן:הפרסום יבוצע על פי כל התנאים  5.2

זה  הפרסום 5.2.1 חוזה  הוראות  נוגד  ללא  העזר  חוק  הוראות  ו/או  העין,  )שילוט    ראש 
 ו/או כל דין, ו/או מסית לעבירה על הוראות כל דין.   ופרסום(

 לא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת.  הפרסום 5.2.2

,  מזמינה של ה  לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור, באינטרס כלשהו  הפרסום 5.2.3
 בפני הציבור.  הכולל תדמית

  מזמינה לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי ה  הפרסום 5.2.4
 ו/או כל צד שלישי שהוא. 

את הזכות, לפסול  פרסום שבוצע על גבי המתקנים, או להתנות את  ה  שומרת לעצמ  מזמינהה 5.3
הצגת   על  מגבלות  להטיל  או  בו,  שינויים  עריכת  בדבר  לרבות  בתנאים,  הפרסום  המשך 

שלא להציג פרסום, או לחדול מהצגת פרסום ו/או להסיר פרסום, מהספק  הפרסום או לדרוש  
 ה הבלעדי. בכל עת במהלך תקופת הפרסום והכל, על פי שיקול דעת 

בסעיף    מזמינהההחליטה   5.4 בכתב    5.3כאמור  כך  על  תודיע  יפעל  לעיל,  והספק  פי  לספק  על 
.  מזמינה הכל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד לספק וזאת מבלי להעניק   מזמינה הדרישות  

, תוך שתים חשבונו, על  הספקזאת  יבצע  לעיל,    5.4  הסרת הפרסום לפי סעיף  מזמינההדרשה  
 בכתב.  מזמינהה( שעות מקבלת דרישת 12עשרה )

  ו/או   מזמינה הלא יטילו על   מנהל הפרויקטו/או של   מזמינה הלמען הסר ספק, פעולותיה של   5.5
, ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי לגבי הפרסום, תצוגתו  מנהל הפרויקטעל    ו/או   מזמינהה

 ותוכנו. 
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ל התאגיד שלו, בכל אחד מן המתקנים. פרסום  הספק יהיה רשאי לציין את שמו ו/או סמ  5.6
 הספק כאמור בסעיף ייעשה לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש. 

 :  הבילבורד מתקניעל  מתחלףעירוני  פרסום 5.7

על  להציב כרזות פרסום עירוניות    לספקלהורות    רשאית  מזמינה ו/או העירייה,ה 5.7.1

 בהתאם לאמור להלן.  הבילבורדמתקני 

 ויהיו קבועים. תקשרות ההפני הפרסום יוגדרו מראש בתחילת   5.7.2

  צד הפרסום אשר ישמש   –ממתקני הבילבורד אשר ייבחרו על ידי העירייה    4על   5.7.3

 . של המתקן  בצד א'יהיה פרסום עירוני  ל

של    ' בבצד  יהיה  פרסום עירוני  ל  צד הפרסום אשר ישמש   –ביתר מתקני הבילבורד   5.7.4

 . המתקן

 בלבד.     מובהר כי ארבעת מתקני הטוטם ישמשו לפרסום מסחרי 5.7.5

, תיתן  מתקני הבילבורדעל גבי מתקני הפרסום על  העירוני  לצורך ביצוע הפרסום   5.7.6

מראש    ימי עסקים(  5)חמישה  הודעה של לפחות    , לספק, או מי מטעמההעירייה

גבי   על  הכרזות  לתליית  הדרוש  המועד  לפני  הב ובכתב,  )להלן:    ילבורדמתקני 

 "( . ההודעה"

את   5.7.7 לדרוש  העירייה  רשאית  הדחופים"(,  "הפרסומים  )להלן  דחופים  במקרים 

שלושה   בתוך  הדחופים"  הפרסומים  הפרסומים  (  3)ביצוע  מספר  עסקים.  ימי 

 (.ביחס לכל פן פרסום בנפרדבשנה ) 6הדחופים לא יעלה על 

הנדרש  5.7.8 הפרסום  פרטי  יצוינו  מוגבלתתקופת  ו  בהודעה  אשר  כאמור  הפרסום,   ,

ופימים  10לעד    לעיל,  כי    רוט י,  בזאת  מובהר  הפרסום.  יוצב  עליהם  המתקנים 

, כאמור, בכל עת, בתקופת  ספקאו מי מטעמה רשאים למסור הודעות ל  העירייה

 החוזה.  

ההפקה  5.7.9 דרישות  את  התואמת  גרפיקה  קבצי  יצורפו  פיהם   להודעה  על  אשר 

, את הכרזות, לרבות  הספקפיק  י עם קבלת ההודעה  .  הספקתופקנה הכרזות על ידי  

ו וחיתוכן,  מתקני  יהדפסתן  גבי  על  גבי  על  אותן  הנחיות    הבילבורדתקין  פי  על 

( שעות ממועד ההודעה כאמור  120)  מאה ועשרים ו/או  מי מטעמה, תוך    העירייה 

 . לעיל

 ( כרזות על כל פן פרסום בשנה.  24)  וארבעעשרים , עד ופיק, על חשבוני  הספק 5.7.10

 המכסות לא תהיינה נצברות משנה לשנה.  5.7.11

   ₪ בתוספת מע"מ כחוק.  260עבור פרסום כל כרזה נוספת, תשלם החכ"ל לספק   5.7.12

התשלום יקוזז מהתמורה המשולמת לחכ"ל )אבן הדרך העוקבת לתשלום שלאחר  

על פי שיקול    ביצוע הפרסום כאמור( או שיועבר לספק בנפרד כנגד חשבונית, וזאת

 דעתה הבלעדי של החכ"ל ועל פי הנחיותיה. 
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מסחרי זה או אחר, כגון לוגו נותן חסות    המסרים העירוניים יכולים לכלול אלמנט 5.7.13

 . ומהוכד

לבדוק   תהיה רשאית  ו/או מי מטעמה העירייהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   5.7.14

המוזמנ הפרסום  כרזת  דוגמת  את  יד   תולאשר  שלב    העל  טרם  הדפוס,  בבית 

 ההפקה וההתקנה של הפרסום. 

סעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י הספק תהווה הפרה יסודית של   5.8
 החוזה. 

 ספקההרות הצ .6

היטב    ול רים  מצהיר בזאת כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו וברו  ספקה 6.1
 על פי חוזה זה. ו התחייבויותימהות ההתקשרות ויתר 

  ן בח,  וודרכי הגישה אלי  ו, סביבתשטח המיועד להקמת המתקניםמצהיר כי ביקר ב  ספקה 6.2
מוותר    ספקה ולצורכי חוזה זה.    ולצרכיאת כל הנ"ל באופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים  

   .מראש, על כל טענת מום ו/או אי התאמה

 למתן השירותים כאמור בחוזה זה. את מלוא הידע והכישורים  ו למצהיר כי יש  ספקה 6.3

שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו,    ולמצהיר בזאת כי ידוע  ספק  ה 6.4
רשות או מן הצורך לשלם ו  , אישור, היתרןרישיומכל חובה או צורך לקבל כל    ולשחרר כדי  

 ו/או על ביצוע הפרסום, על פי כל דין.   ועליהמוטלים  ,  ובה וכיו"במס, היטל, אגרה, תשלומי ח 

בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע לפרסום ומתחייב להתעדכן כל  א  ו המצהיר בזאת כי    ספקה 6.5
 הקשור לפרסום.  ןהעת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדי

בחוזה זה,    ועמ להתקשר    מזמינההשלעיל הנן ביסוד הסכמתה של ו  הצהרותי מודע כי    ספקה 6.6
וכי באם יתברר כי הצהרה כאמור אינה נכונה ו/או שגויה ו/או במקרה של הפרה של איזו  

 . מבין הצהרות שלעיל, כי אז ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה

 ספק ההתחייבויות  .7

 : , ובנוסף להןפי חוזה זהעל   ספקהשל האחרות   ומהתחייבויותימבלי לגרוע 

זהמתחייב  הספק   7.1 ובחוזה  השירותים כאמור במסמכי המכרז  כי  ליתן את  בזאת  מובהר   .
 אם לאשר את הפרסום. וסופי שיקול דעת בלעדי  מזמינהל

ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות    ליתן את השירותים  מתחייב    ספקה 7.2
אשר   שהצוות  לכך  השירותיםבמ עסיק  יומתחייבת  יעסוק    תן  אשר  גורם  כל  בהמתן  ו/או 

 על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.  השירותים

הקמת המתקנים, לרבות חיבורם לחשמל ו/או לכל  את    ו ואחריות  ו חשבונעל  בצע  י  ספקה 7.3
מתחייב  וכן    , מנהל הפרויקטבאישור  והכל  התקנת דברי הפרסום,  תשתית נדרשת אחרת,  

   .החוזהבתום תקופת מהמתקנים את הפרסום  להסיר

  ו להתנהגותבכל הנוגע    מנהל הפרויקטו/או    המזמינה מתחייב בזאת לציית להוראות    ספקה 7.4
 מתן השירותים. בקשר עם   ומטעמו/או התנהגות כל מי  ושל

כי  הספק   7.5 שיוקמומתחייב  יה   יםעמיד  יויה  המתקנים  אוויר,  מזג  תנאי    ים בטיחותי  יובכל 
   .שלום הציבור וצדדי ג'ב לא יפגעובאופן מלא, ו 
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לדין,  הספק   7.6 מלאה  בהתאמה  באתר  ותופעלנה  תורכבנה  החשמל  מערכות  כל  כי  מתחייב 
 לנהלים ולתקנים הרלבנטיים. 

בהתאם  ומבלי למעט  מתחייב לפעול ולמלא הסכם זה בהתאם להוראות כל דין, לרבות  הספק   7.7
 להוראות חוק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו. 

  ראש העין ליהא בהתאם להוראות חוק עזר  על גבי המתקנים  מתחייב, כי כל פרסום    הספק 7.8
להיתר על פי    להגיש, בקשר לכל פרסום, בקשה   ועלי(, ובהתאם לכל דין וכי  ופרסום  )שילוט

 חוק העזר הנ"ל, או כל דין אחר שיבוא במקומו. 

 לא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי רלוונטי.   מתחייב, כי בכל עת בתקופת הפרסוםהספק  7.9

כרזת    במידה או  שלו  עצמי  פרסום  הספק  יתקין  להצבה  מסחרי  פרסום  קיים  לא  ולספק 
ברירת מחדל של העירייה עם תמונת רקע של העיר והפניה למוקד העירוני )הגרפיקה תסופק  

 על ידי העירייה(. 

 פרסום בלוי. לא יהיה  החוזהמתחייב, כי בכל עת בתקופת הספק  7.10

הדרכים הספק   7.11 תהיינה  לא  ארעית,  עבודה  כל  לרבות  העבודה,  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב 
המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים  

שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהא פגיעה שלא לצורך בנוחות  הספק  האמורות. עוד מתחייב  
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך  בזכות    הציבור,  בזכות השימוש והמעבר של כל אדם או 

 השימוש ברכוש ציבורי כלשהו. 

סעיף זה תחשבנה מעיקרי החוזה, והפרתן, כולן או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של    הוראות 7.12
 חוזה זה.   

 תקופת החוזה .8

של   8.1 תוקפו  למשך  תקופת  הינה  זה  זה    60חוזה  חוזה  חתימת  מיום  החל  )להלן:  חודשים 
 (."החוזה"תקופת או  "תקופת הפרסום"

להאריך את  זכות הברירה )האופציה(  תהא    בלבד   מזמינה, ולמזמינהלמרות האמור לעיל, ל  8.2
ובלבד,   ("תקופות ההארכה")להלן:    חודשים  12בנות    תקופות נוספות  2עד  תקופת הפרסום ל

   ( חודשים.84)וארבעה   שמוניםשסך כל תקופות הפרסום ביחד לא יעלה על 

ואינה מקימה לספק כל ציפיות ו/או    מזמינהזכות הברירה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה
ה כלפי  תביעה  ו/או  טענה  כל  על  מוותר  הספק  זכותה    מזמינההסתמכות.  מימוש  אי  בגין 

 . וכיוצ"בת ו/או ציפייה ו/או אובדן רווח  כאמור לרבות בעילות של הסתמכו

, תודיע  מתן השירותים את תקופת שניתנה לה להאריך  הזכותלממש את  מזמינהההחליטה  8.3
)עד    ספקל על כך   יום  60שישים  ובכתב, לרבות על משך תקופת    החוזהלפני תום תקופת  ( 

 . המחויביםההארכה. בתקופת/תקופות ההארכה יחולו כל תנאי חוזה זה, בשינויים 

  8.1המצוינת בסעיף  החוזהלעיל, הינה חלק מתקופת   3בסעיף  המפורטת  היערכות תקופת ה 8.4
 לעיל. 

של  תהווה הפרה יסודית  ספק  הסעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י   8.5
 החוזה. 

 שיונות יאישורים ור .9



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 56  - 

 

 

שיונות ו/או האישורים  י, לקבל את כל ההיתרים, הר ווהוצאותי  וחשבונ אחראי, על  הספק   9.1
דין, להצבת הפרסום כל  פי  על  ו/או  ו/או המתקנים  הנדרשים  כל האגרות  , לרבות תשלום 

 .המתקניםהמתקנים ו/או בגין תפעולם של החלים בגין הצבת ו/או התשלומים ההיטלים 

הניתנת   9.2 את    ספק לההרשאה  פוטרת  אינה  זה  חוזה  האישורים    ספק הלפי  את  מלקבל 
לא תהיה אחראית לפעולות    מזמינהוה  ,מאת הרשויות המוסמכות  דיןכל  הדרושים על פי  

נגד   יקבלו אישורים    הספקכלשהן שתינקטנה  . אגרות כלשהן  כאמוראו המפרסם אם לא 
בקש כלשהן  רשויות  ידי  על  ידי  שתתבענה  על  תשולמנה  הפרסומת  דברי  להצגת    ספק הר 

 במישרין. 

 זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. סעיף 9.3

 מעביד  -היעדר יחסי עובד    .10

 פועל כעצמאי. א  והמצהיר בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה  ספקה 10.1

  , לבין ומטעמ או בין מי  ו/  ובינמצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור    ספקה 10.2
  ו מטעמו/או    ויד יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על  ,  המטעמ ו/או מי    מזמינהה

 בלבד. ספקהיחשבו כעובדים של  ייהיו ו  ,על פי חוזה זה והתחייבויותי או ביתר /בפרסום ו 

בין  מטעמו  ולהדריך את העובדים    מתחייב להנחותהספק   10.3 כל הוראות החוזה  למלא אחר 
 בכלל ובכל הקשור להוראות הבטיחות בעבודה בפרט.    מזמינההצדדים ודרישות ה 

  ו עובדי סים, בקשר עם העסקתם של  י מתחייב כי ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמ ספקה 10.4
ו/או  ומטעמו/או מי   , לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס 

היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה  
ו/או לעובדים   ספקל, לרבות לפקח, להדריך או להורות  למנהל הפרויקטו/או    מזמינה לזה  

להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא   אלא כאמצעי, מוו/או למי מטע  ומטעמ
, כל זכויות של עובד המועסק על ידי  ומטעמ ו/או לכל מי    ומטעמו/או לעובדים    לספקתהיינה  

והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי    מזמינהה
 . מזמינההמעבידו מטעם 

יקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,  אם י יל מוסכם בזאת, כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לע 10.5
  מזמינה ה   ו לביןמעובדיו/או מי  הספק  לעיל בכל זאת התקיימו בין  בסעיף זה  למרות האמור  ש

ה  עובד  מזמינהו/או  תחשב  - יחסי  הפרסום  מעביד,  בפני  השימוש  הספק  קבל  יש זכות 
מעביד  ו ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד    מזמינהמה

הבראה,   דמי  ותגמולים,  פיצויים  בגין  הפרשות  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  ובכלל 
 . ישא בכל תשלום נוסף בגין אלות לא   מזמינההו  ,וכיו"ב נסיעות, דמי חופשה שנתית

יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים    אם מכל סיבה שהיא, בנוסף לאמור לעיל,   10.6
ובין בנפרד, כי    הספק  , בין ביחד עם  מזמינהההנם עובדים של    ומטעמ, או כל מי  ספקהשל  

, הראשונה, בגין כל סכום  הדרישת, מיד לפי  מזמינההלפצות ולשפות את    הספקאז מתחייב  
ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה  ש לשלם לכל אדם  ודרת  מזמינהשהללא יוצא מן הכלל,  

 . , ולרבות שכ"ט עו"דכזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל

 התמורה ותשלומים נוספים .11

הפרסו 11.1 לביצוע  הרשות  הענקת  זהתמורת  בחוזה  כאמור  הספק  ,  מים  ,  מזמינהלישלם 
  ________________שקלים_________ובמילים:  )  ₪ בכל שנה__  _______________

 . ובתוספת מע"מ כדין ("התמורה"חדשים )להלן 
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ב    39-ככל וכמות פני הפרסום תגדל אל מעבר ל 11.2   2.5%פני פרסום, התמורה הכוללת תגדל 
 . עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן טוטם  5%עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן בילבורד ו  

, לא תפחת מהצעתו,  הספקהתמורה אשר תשולם על ידי  בכל מקרה  למען הסר ספק, מובהר כי   11.3
  פני פרסום.  31-אף אם ביצע פרסום על פחות מ

 מועדי תשלום התמורה יהיו כדלקמן:  11.4

11.5 ( בגין שנים עשר  ( החודשים הקלנדריים הראשונים של תקופת הפרסום,  12מלוא התמורה, 
 תשולם במועד חתימת חוזה זה.

חודשים קלנדריים של תקופת הפרסום תשולם שלושים    (12מלוא התמורה בגין כל שנים עשר ) 11.6
 ( החודשים שקדמה לה. 12( ימים לפני תום תקופת שנים עשר )30)

11.7 ( שלושים  תשולם  ההארכה,  מתקופות  אחת  כל  בגין  התמורה  קבלת  30מלוא  לאחר  ימים   )
 לעיל, על רצונה להאריך את תקופת הפרסום.   8.2, כאמור בסעיף מזמינההודעת ה

פק, מובהר בזאת, כי התמורה בתקופות ההארכה תהיה זהה לתמורה בתקופת  למען הסר ס 11.8
 הפרסום. 

אשר    2022מדד הבסיס יהיה מדד בגין חודש דצמבר    לתמורה יתווספו הפרשי הצמדה למדד. 11.9
 )או בסמוך לו(.  2023בינואר  15פורסם ביום 

התמורה ישולם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי עדכון ההצמדה הינו שנתי, וכי סכום   11.10
החדש    המדדאו ירידת  בהתאם לעליית  או מוקטן  כשהוא מוגדל  בכל אחד ממועדי התשלום  

 לעומת מדד הבסיס. 

, בנוסף  מזמינה לשלם ל  הספקבתשלום כלשהו שהיא חייבת בתשלומו יחייב את    הספקפיגור   11.11
זכאית  להפרשי הצמדה למדד, גם בתשלום  ריבית וזאת, מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו  

 , לרבות הפיצוי המוסכם. הספקבגין הפרת חוזה זה על ידי  מזמינהה

, מכל סיבה שהיא, יהווה הפרה  מזמינהל  חייבת בתשלומו  שהספקפיגור של חודשיים בתשלום   11.12
 יסודית של הסכם זה ותביא לביטולו.   

עבור   כוללת   אינה התמורה   11.13 מ  שילוט אגרת    תשלום  עזר  המחויבת  חוק  העין להוראות    ראש 
 . לעירייה על פי נהליה הספק ידי על םול תש  אשר, (ופרסום  ילוט)ש

 . התמורה כוללת תשלום עבור הארת המתקנים 11.14

תהווה הפרה יסודית של חוזה    הספקסעיף זה ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י   11.15
 זה.

 העברת זכויות .12

 מתחייב: הספק  12.1

ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות    חלקלהעביר חוזה זה ו/או כל    לא 12.1.1
לא למסור לאחר את רשות השימוש במתקנים ו/או את ביצוע    ,הנובעת ממנו לאחר

לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקנים ו/או בפרסום,    ,ם, או חלק מהםמיהפרסו
, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי  מזמינההאלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי  

 . מזמינההשל 

 אף את הפעולות או האירועים הבאים: זכויות כהעברת  יראו 12.1.2
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- לידי צד ג' המקנות לאותו צד ג' החזקה של יותר מ בספקמניות העברת  12.1.2.1
 . הספקניות ממ  25%

בביצוע הפרסום, בין מכוח הסכם שותפות בכתב, ובין    ספקרוף שותף ליצ 12.1.2.2
 מכוח הסכם בעל פה. 

  ו להעסיק עובדים מטעמ  הספקשל    ואין באמור לעיל לפגוע בזכות 12.1.2.3
 במתקנים. 

מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה  הספק  של    וזכויותי 12.2
 כלשהי. 

רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או    מזמינהה 12.3
להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ו/או בפרסום ו/או במתקנים והכל באופן  

כל תביעות או טענות    לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו    השתמצא לנכון, על פי שיקול דעת
 על פי חוזה זה לא תיפגענה.  הספקלבד, שזכויות  בקשר לכך וב

 שמירת דינים  .13

תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים    ליתן את השירותיםמתחייב    ספקה 13.1
וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה  
ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לפרסום וכל הכרוך בו ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר 

 .רות וכל תשלום אחר החל בגין הפרסוםסים, אגישיונות ותשלום מ ימתן הודעות, קבלת ר

והגהות לשם שמירה על שלומם של   ספקה 13.2 כל תנאי הבטיחות  מתחייב להבטיח קיומם של 
ו/או    וו/או לשלוחי ו ספק לעובדיי ספקהו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע הפרסום.   ועובדי 

מטעמ  הפועלים  חשבונולכל  על  בטיחותי  ווהוצאותי  ו ,  וציוד  מגן  ציוד  כל  בהתאם  ,  הדרוש 
 להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע הפרסום. 

שה  הספק 13.3 בזה  העבודהומצהיר  על  הפקוח  ארגון  חוק  את  מכיר  פקודת  1954-תשי"ג,  א   ,
לנהוג על פיהם    וא מקבל על עצמוהבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם וכי ה

  ה ו/או מי מטעמ   מזמינהה  או נגד  ויעה שתוגש נגד את כל האחריות לכל תב   וולוקח על עצמ
 עקב הפרתם. 

רספק  ה 13.4 ו/או  היתר  כל  של  תנאיו  כל  אחר  לשמור  בקשר  ימתחייב  יינתן  אשר  למתן  שיון 
 ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא. השירותים

 . החוזהתהווה הפרה יסודית של  הספקוהפרתו על ידי    החוזהסעיף זה הנו מעיקרי   13.5

 אחריות  .14

אחראי לכל פגיעה, הפסד    ספק היהיה  מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,   14.1
רשלניים ו/או עקב הפרה של מעשה או מחדל  עקב  ו/או לכל אדם אחר    מזמינהלונזק שייגרם  

  ,ואו מי מטעמ  ול עובד מעובדיו/או כ,  הספקו/או עקב הפרה של דין כלשהו שיבוצעו ע"י    החוזה
 או עקב ביצוע פגום של הפרסום.  או כמה מהם,

אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות,    ספקה 14.2
יגרמו לעובדי  או מחדל    וו/או למי מטעמ   ונזק או הפסד שיקרו או  ביצוע  עקב,  כדי או  תוך 

 על פי חוזה זה.   ספקהשל   ומהתחייבויותי
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לרבות אחריות מקצועית לכל    ובלעדית  אחריות מלאה ו קבל על עצממספק הלמען הסר ספק,  14.3
ו/או לכל    מזמינהלו/או הוצאות שהן, שייגרמו  -בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש  -אבדן ו/או נזק 

צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל תוך ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה, במידה שאחריות  
 . )נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין

ביצוע  י  ספקה 14.4 בגין  שיוטלו  אחר  תשלום  ו/או  מס  קנס,  כל  לתשלום  הבלעדי,  האחראי  היה 
 שא באחריות המלאה בגין כך. ייהפרסום שלא על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ו

  בגין העילות   ןלשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשה   דרשית  מזמינההאם   14.5
בשלמות בעד כל סכום או  , לפי העניין,  מזמינההלשפות את    ספקה האמורות, מתחייב בזאת  

ואותו סכום יראוהו כחוב  , הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד  בתוספתלשלמו,   שידרשותשלום  
 על פי חוזה זה.   הספקמאת  מזמינהלהמגיע  

  מזמינה ה לכל נזק ופגיעה, לרכוש או אדם כלשהו, כולל מי מטעם  הבלעדי  אחראי  ההיה  י  ספקה 14.6
ו/או   המתקנים  העתקת  המתקנים,  מאחזקת  מהפרסום,  כתוצאה  שלישיים  צדדים  ולרבות 

   בגין כל נזק כאמור. מזמינההפצה כל אדם ו/או גורם לרבות י השימוש בהם, ו

לטת לעניין הפרה של כל  באחריות מלאה ומוח   ספקהשא יימבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,  14.7
 בביצוע הפרסום.  ואו מי מטעמ ו/  הספקזכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים, בידי  

בכל האחריות לעניין חוק איסור לשון הרע,    ספקהשא  יימבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,   14.8
 בביצוע ותוכן הפרסום. , 1965-ההתשכ"

ו  ועלית מלאה ומוחלטת לתוכן הפרסום  באחריושא  יי  הספק מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה,   14.9
במתקנים ולוודא כי הפרסום עומד בדרישות    ולביצועמקבל  א  ושה לבדוק מראש כל פרסום  

 דין. כל חוזה זה והוראות 

ו/או    ה, הבאים מכוחמזמינההלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי   14.10
לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג    תחייב  תהיהלא    ההמועסקים על יד

ואשר    ביצוע פרסוםו/או בקשר לכדי    תוך   ו ידו/או שישולמו על    לספקאו סיבה שהם שייגרמו  
 לשאת בהם.  מזמינההלא נאמר במפורש בחוזה זה כי על  

  ה צורפ ם אםגאחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו,  הספקמובהר ומוסכם בזאת, כי  14.11
לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או  המלאה והמוחלטת  באחריות  שא  ייא  ו וה  ,כנתבעת  מזמינההלה  

 הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת.

בדיקת   14.12 ספק,  הסר  הפרויקט למען  לבדיקת    מנהל  תחליף  אינם  הפרסום,  לביצוע  ואישורו 
להטיל אחריות כלשהי  , או מתן הכשר או הסכמה לתוכנו ואין בהם כדי הספקהפרסום על ידי  

על פי חוזה זה ועל פי הדין,    הספק לגרוע מאחריות  ו/או כדי    המטעמו/או על מי    מזמינהעל ה
 . של הפרסום בניגוד לתנאי חוזה זה הצגתולהכשיר את כדי  או ו/לתוכן הפרסום 

  תהווה הפרה יסודית של חוזה  הספקייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, ע"י  סעיף זה 14.13
 זה.

 ביטוח .15

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  , המהווה'ג נספחהוראות הביטוח יחולו על פי  

 ערבות .16



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 60  - 

 

 

יפקיד הספק במועד חתימת  זה במלואן ובמועדן,  על פי חוזה    והתחייבויותילהבטחת מילוי כל   16.1
בידי   לחתימתו,  וכתנאי  זה  אוטונומית  מזמינהה ולטובת    מזמינהההסכם  בנקאית  ערבות   ,

  וחמישים  מאתיים)ש"ח   000502,בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך כספי של 
  מועד סיום החוזה ממים  ( י90תהיה בתוקף עד תום תשעים )  ערבותה  .שקלים חדשים(  אלף

זה    לחוזה  ב'כנספח  בנוסח המצורף  ופת הארכה, ככל שתחול. הערבות תהיה  קלרבות כל ת 
 (."הביצוע "ערבות)להלן ולעיל: 

ידי הספק וכלל התחייבויות  ערבות הביצוע תינתן להבטחת הביצוע של הוראות חוזה זה על   16.2
 הספק על פיו, לרבות להבטחת האחריות לטיב ה עבודה והחומרים.

כך    מזמינהה 16.3 על  ליתן  צורך  בלא  חלקה,  או  כולה  הביצוע,  ערבות  את  לחלט  רשאית  תהיה 
התראה מראש לספק בכל מקרה שלפי שיקול דעתה הפר הספק הוראה אחת או יותר מהוראות  

 חולט לא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. חוזה זה ובלבד שהסכום המ 

  מזמינה ה קבלת ערבות הביצוע ו/או חילוטה, כולה או חלקה, לא יפגעו בזכויות האחרות של   16.4
 לפי חוזה זה ו/או על פי הוראות כל דין. 

, תוקפה של ערבות הביצוע  החוזהאם וככל שלא ניתן יהיה להוציא ערבות ביצוע לכל תקופת   16.5
ידי הספק לתקופה נוספת או תקופות נוספות באופן שערבות הביצוע תהא בתוקף  יוארך על  

הארכה האחרונה, לפי עניין. חלף הארכת  ה  תקופתאו  /ו   החוזהיום לאחר תום תקופת    90  עד ל
כתב ערבות ביצוע חדש בהתאם לתנאי    מזמינהלתוקף ערבות הביצוע רשאי הספק להמציא  

 חוזה זה.

את כתב ההארכה של ערבות הביצוע או את כתב הערבות החדש, לא   מזמינהל הספק ימציא   16.6
 תב ערבות. כ)שלושים( יום לפני מועד פקיעת  30 -מיאוחר  

תהא רשאית, בנוסף לכל    מזמינההו  החוזה אי חידוש ערבות הביצוע, יהווה הפרה יסודית של   16.7
 סעד אחד, לחלט עקב כך את ערבות הביצוע, כולה או חלקה.

ערבות    מזמינהה  יהיה הספק חייב להפקיד בידי  החוזהולא בוטל    מזמינההבות ביד  חולטה הער 16.8
 נוספת בשיעורה, בערכה ולתוקפה של הערבות כפי שיהיה בעת החילוט.

 מזמינה ההפסקת עבודה על ידי  .17

, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב של  ופסיק את עבודתי   הספק 17.1
הודעה בכתב על כך. הפסקת העבודה נתונה לשיקול    וחדשה אלא אם ניתנה לי, ולא  מזמינהה

 . מזמינההדעתה הבלעדי של 

באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה על    הספקנקוט  י,  מזמינההביצוע העבודה על ידי    הופסק 17.2
 פי הצורך. 

בכל פיצוי, ולוחות הזמנים לביצוע העבודה יעודכנו    ספקזכה את היביצוע העבודה לא    הפסקת 17.3
 בהתאם למועד הפסקת העבודה וחידושה. 

או לצמיתות,  ספק  ל 17.4 זמנית  ו/או תביעות בקשר עם הפסקת העבודה,  כל טענות  לא תהיינה 
 . מזמינההכי הפסקת העבודה תהא בשיקול דעתה הבלעדי של   םמסכי ספקוה

 הפרות וסעדים .18

על פי כל דין, להביא  בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ורשאית,    אתה  מזמינהה 18.1
 הסכם זה לקיצו לאלתר וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:  
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 . שהפרתו מהווה הפרה יסודית הפר תנאי יסודי של חוזה זה הספק 18.1.1

ולא    הספק 18.1.2 יסודית,  הפרה  שאינה  מהוראותיו,  הוראה  או  זה  חוזה  את    ןתיקהפר 
תוך   ההפרהם  ימי  14ההפרה  בדבר  הודעה  קבלת  בתשלומי  ממועד  פיגור  לרבות   ,

 . התמורה או כל סכום אחר שתשלומו חל על הספק

ן הספק הוא חברה קבילה  הספק הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופי 18.1.3
החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל  
קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת והצו, המינוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו  

 )שלושים( ימים ממועד קבלתם. 30תוך 

ה זה אינה  אם התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוז 18.1.4
היה בה   מזמינההעובדה מהותית אשר, לדעת    מזמינהלנכונה, או שהספק לא גילה  

 כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

אישור  הספק   18.1.5 ללא  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  שיעבד  ו/או  הסבה  ו/או  המחה 
זהמזמינהה בחוזה  כמפורט  ספק,    .,  שליטה  העברת  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 

 ות ערך, כמוה כהסבת חוזה זה לאחר.כהגדרתה בחוק נייר 

   .חדל בפועל מלנהל עסקיה או מלבצע את הפרסום נשוא חוזה זה הספק 18.1.6

בעבירה    ובאו בעלי העניין    ובאו נושאי המשרה    וממנהלי או מי    ספקהאם הורשע   18.1.7
, לפגוע  מזמינההלדעת  עלול  מעשה או מחדל כלשהו אשר,    העש שיש עמה קלון או  

 לגיטימי אחר שלה.  סבאינטר לפגוע  או/ו  מזמינהההטוב של   ןבשמעקב כך 

על פי הוראות חוזה זה יחול על    החוזה כל נזק שיגרם לספק ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול   18.2
 הספק. 

תהא   18.3 לעיל,  מהאמור  לפגוע  קבוע    מזמינהה מבלי  כפיצוי  הביצוע,  ערבות  את  לחלט  רשאית 
 זכות אחרת הנתונה לה על פי כל דין ו/או הסכם.ומוסכם מראש בגין נזקיה ומבלי לפגוע בכל 

מתקני פרסום  בוטל חוזה זה או נסתיים תוקפו, לא יהיה הספק רשאי להתקין ו/או להציב   18.4
תהא רשאית    מזמינההו/או לבצע פרסום על גבי המתקנים ולגבות עבורם כל תשלום שהוא.  

התחייבויות הספק וזאת מבלי לגרוע  להתקשר עם אחר ו/או להעסיק עובדים מטעמה בביצוע 
 מכל זכות אחרת הנתנוה על בהוראות הדין ו/או על פי חוזה זה. 

יפנה הספק לאלתר את שלטי הפרסום ממתקני הפרסום וימסור את המתקנים    החוזהבוטל   18.5
 במצב תקין. היה ויימצאו נזקים במתקנים יתקנם הספק לאלתר, על חשבונו. מזמינההלידי  

  והתחייבויותי את    ספקהיפר  , ובנוסף לו, מוסכם כי בכל מקרה בו  לעיל האמורמבלי לגרוע מן   18.6
לכל סעד אחד העומד לה על פי דין    , זכאית בנוסףמזמינההתהא  בקשר עם אחזקת המתקנים,  

 לכל אחת מן התרופות כדלהלן:

מן   18.6.1 של  הספק  לקבל  בגובה  מוסכם   איחור   ₪   175פיצוי  יום  בביצוע    לכל 
חור  , ובמקרה של אילכל פן פרסום לעיל,    5.7הפרסום העירוני כאמור בסעיף  

דחופים, של    םכהגדרת  בפרסומים  בגובה  פיצוי  של    יום  לכל₪    250לעיל, 
 .  לכל פן פרסום  ,איחור
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לכל יום איחור בביצוע מטלה   ₪ 750לקבל מן הספק פיצוי מוסכם  בגובה של  18.6.2
ובמק הפרויקט,  מנהל  ע"י  הספק  על  מטלה  שהוטלה  ביצוע  אי  של  רה 

₪    1,500בטיחותית, לרבות תקלה בטיחותית כהגדרתה לעיל, פיצוי בגובה של  
 של איחור בביצוע התיקונים הנדרשים.   שעה לכל

  לדאוג באופן מיידי   לעיל,  4על פי סעיף  התחייבותו  את  הספק  במקרה שבו הפר   18.6.3
תקלה חמורה, תהא    כי לא תשקף כל סכנה לפגיעה בציבור ו/או הרכוש עקב

גורם אחר כי לא תשקף כל    מזמינההרשאית   לדאוג בעצמה ו/או באמצעות 
 .  מזמינהלבכל עלות שתיגרם עקב כך הספק סכנה כאמור, ולחייב את 

בכל עלות  הספק  להעביר את אחזקת המתקנים לידי גורם שלישי, ולחייב את   18.6.4
 עקב כך.   מזמינהלרם שתיג

תהיה רשאית לעשות    מזמינה המכל הוראה מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה כי    לגרועמבלי   18.7
 לשם כיסוי העלויות כאמור בסעיף זה.  הספק  שימוש בערבויות הניתנות על ידי  

 הוראות כלליות  .19

 ויתור על סעדים 19.1

ן כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה  ימצהיר ומתחייב בזה, כי לעני הספק
בעקיפין,  ו  ל או  במישרין  אליו,  או בקשר  או מכוחו  זה  חוזה  הזכות    ו ליהיה  לא  לפי  אלא 

וי מניעה  ו מוותרת מראש על כל זכות לסעד זמני כלשהו וכן על כל זכות לצא  ווהלפיצויים  
לסיים    מזמינה המרשאי למנוע  יהיה  כלשהם, בין זמניים ובין קבועים, וכי בשום מקרה לא  

במקרה של הבאת    הסכם זה ו/א לתבוע את אכיפתו בפועל, להבדיל מן הזכות לתבוע פיצוי,
 רשאי למנוע מסירת הפרסום לאחר. הספקהיה  י , לא מזמינההע"י  חוזה זה לידי סיום

במפורש על כל זכות עיכבון או קיזוז, וכן על כל זכות לעשיית דין עצמי לגבי   ספקהכן מוותר  
תוגבל לתביעת פיצויים בבית משפט,   ווזכות, בהקשר לחוזה זה,  ול כל טענה או זכות שיהיו  

להסרת ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף    ואכיפת פסק דין של פיצויים כאמור, אם יינתן.
 על פי הדין או על פי הסכם זה. מזמינהלה או אחרת המוקנית זה כדי לפגוע בכל זכות דומ 

 שיפוי 19.2

  מזמינה ה מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את    ספקה
ו/או את עובדיה ו/או שלוחיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל    מזמינההו/או  

ל ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד  עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, ע
על פי חוזה זה    הספקכל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי  

במלואם ו/או    מזמינהלו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו  
אחראי להם על פי חוזה    הספקבכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן בקשר לנזקים, אשר  

ו/או דרישה ו/או  , מיד עם קבלת הודעה לספקתודיע  מזמינההשזה ו/או על פי הדין ובתנאי,  
 תביעה כאמור. הודעה ו/או דרישה ו/או הזדמנות להתגונן כנגד   לספק תן י, ותתביעה כאמור

 או שינוי רויתו 19.3

ולא   19.3.1 לא תהווה תקדים  צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים  של  הסכמה 
בזכויות   מהצדדים  מי  השתמש  לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו 
שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות  

ת וחובות לפי חוזה  במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויו
 זה.
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  שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  19.3.2
של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן  

 בכל עת שימצא לנכון. 

  עוסק מורשה 19.4

  םרשו  יהיה  , לרבות תקופות הארכה אם יהיו,מתן השירותיםמתחייב, כי במשך כל תקופת    ספקה
וכן   כדיןנהל  י כעוסק מורשה  ה  .ספרי חשבונות  זה  ע"י    החוזהנו מעיקרי  יסעיף    הספק והפרתו 

 תחשב כהפרה יסודית. 

 תיקון לחוזה  19.5

על  כדין  ייערכו בכתב וייחתמו  לא יהא להם כל תוקף אלא אם כן  כל תיקון או תוספת לחוזה זה  
 .הצדדים

 תשלום במקום הצד האחר  19.6

במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד   לשלםצד רשאי    כל 19.6.1
האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.   7תוך 

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי   19.6.2
ה האחר.  מהצד  השבתו  את  עם  לדרוש  מיד  הסכום,  להחזר  זכאי  יהיה  המשלם  צד 

י זה  כשסכום  הראשונה,  השבתו  ידרישתו  ליום  ועד  הסכום  תשלום  מיום  החל  שא, 
 . 3% בשיעור  שנתית  ריביתבפועל, 

 סמכות שיפוט והדין החל 19.7

 חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו. הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על  19.7.1

, ככל שהיא מוקנית  בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנולדון המקומית הסמכות   19.7.2
עניינית לבית משפט השלום, תהא לבית משפט השלום   וככל תקווה  בפתח מבחינה   ,

לעבודה, היא תהא   דין  עניינית לבית משפט מחוזי, או לבית  שהיא מוקנית מבחינה 
בית משפט  לכל    מקומית , ולא תהיה סמכות  מרכז  במחוזמשפט אלה    לבתימוקנית  

 אחר בעניין זה. 

 מיצוי התנאים המוסכמים 19.8

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות, ערובות,  
ידי  - פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או נעשו על-הסכמים בכתב או בעל

לידי   באו  לא  ואשר  זה  חוזה  כריתת  לפני  על  הצדדים  להוסיף  כדי  בהם  אין  בו,  מפורש  ביטוי 
לשנותם, והצדדים לא  החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או  

 יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 

 הודעות .20

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.   -לנמען המצוין להלן    -כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  20.1

שתשלח   20.2 למשנהו  צד  ידי  על  הודעה  הנמען  ו/או    דוא"לכתובת  בכל  ציון  ותוך  להלן  המצוין  בפקס 
, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים  שלחהיתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה  - המצוין להלן  

לא   ואם  המקובלות  העסקים  בתנאי    -ובשעות  והכל  העוקב,  העסקים  ביום  כמתקבלת  תיחשב 
 שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.  
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הנמען    ך ציוןכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותו 20.3
 שלחה. ישעות ממועד ה 72על ידי הצד השני תוך   תחשב כאילו התקבלה  -המצוין להלן 

 כתובות הצדדים .21

 . ראש העין _________, רחוב  ראש העיןהחברה הכלכלית ל הנמען: -  מזמינהה 21.1

 פקס ________________ דוא"ל______________. 

 

 . ____________________, רחוב _______________הנמען:  - הספק 21.2

 פקס ________________ דוא"ל______________. 

 

 

 : היום__________________ ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

__________________________     ____________________________ 
 הספק                   ראש העיןהחברה הכלכלית ל   
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 הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז על נספחיו  - ' אספח נ
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 ביצוע  בנקאית  נוסח ערבות  -ב' ספח נ

 תאריך______________ 
 לכבוד 

 ( "המזמינה")להלן: החברה הכלכלית לראש העין 
 ראש העין   11/1העבודה רח' 

 ג.א.נ.,

 

   20/2022מס'  פומבי מכרזאוטונומית בנקאית  כתב ערבות  הנדון:

 ערבות מס'__________כתב 

"(  הנערבבהתאם לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "
אלף שקלים   וחמישים מאתיים₪ )במילים:  250,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

)   חדשים( למדד  הנ״ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  הצמדה״  :להלןבתוספת   (״הפרשי 
"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר _____שבנדון,  סכום הערבות: "להלן)

   ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב.

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה    המחירים לצרכןסכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד  
 המדד    .2022  דצמבר    חודש  בגיןמדד    –"  הבסיסיהמדד  המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, "

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה     –"  החדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות. 

בתוך   וזאת  הערבות  לסכום  עד  סכומים  או  סכום,  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מיום    7אנו  ימים  )שבעה( 
(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק  "הדרישה דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

ו/או חלקו תחילה מהנערב   את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות 
 בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם. 

מו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלו
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות. 

ליום   עד  בתוקפה  ותישאר  לביטול  ניתנת  ואינה  תלויה  בלתי  חוזרת,  בלתי  ערבות  הינה  זו  ערבות 
 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.   ___________

  120  -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב
 רים( ימים נוספים, וככל שיידרש. )מאה ועש

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

מכשיר  לעני  באמצעות  ידנית,  במסירה  רשום,  במכתב  דרישה  משמעה  בכתב  "דרישה"  זו,  ערבות  ין 
 פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לפי הפרטים הרשומים להלן.

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 __________          _____________________________________ 

 חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק             תאריך      
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 נספח ג' - נספח ביטוח 
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 טכני  מפרט  -ד' נספח 

 כללי  .1

 המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים.  .1.1

 מוצר איכותי וחדשני.  וישקפו גבוה  בסטנדרטיעוצבו  המתקנים .1.2

 מערכת החשמל והתאורה תהיה תקנית, נסתרת ובלתי נגישה לציבור.  .1.3

 .LEDכל מערכות התאורה במתקנים תהיינה מערכות חסכוניות מבוססות תאורת  .1.4

 גודל המתקנים ושאר חלקיהם, יהיו קטנים ככל הניתן ובעלי השפעה סביבתית נמוכה.  .1.5

יוצב   .1.6 הוא  בה  הייחודית  לסביבה  עשוי מתאימים  הוא  והחומרים ממנו  מבחינת טמפ',    -המתקן 
 לחות, מליחות, רוחות, עוצמת אור ועוד. 

 הצבת המתקן תעשה על פי כל הנחיות הבטיחות והנגישות שבתוקף.  .1.7

ע"י   .1.8 מראש  ותאושר  ההנדסה  כללי  מיטב  עפ"י  ותיוצר  תתוכנן  המתקנים  של  הקונסטרוקציה 
 . הספקוקטור מטעם קונסטר 

 יסוד בקרקע יבוצע באחריות הספק לרבות בדיקת קרקע מקדימה בכל אתר.  .1.9

 :דרישות מחייבות ספיציפיות לכל מתקן מבין המתקנים  .2

 מתקן בילבורד:   2.1

 בלבד. 7126בגוון ראל  בצבע אפור,  היהי   ןהמתק 2.2.1

בצורתם, ובכל מאפיין אחר למפרט    שווי ערך  כל מתקני הבילבורד אשר יוצבו יהיו 2.2.2

דגם הבילבורד החדש המוצב בעיר ראש העין, אשר הוצב על ידי הזכיין הנוכחי.  

 דוגמת הדגם להלן: 

 

 :2.2.2חריג לאמור בסעיף  2.2.3

יחידות התאורה אשר תהיינה שוות ערך וזהות בצורתן ליחידות התאורה של   2.2.3.1

   .ב בעיר קרית גתדגם הבילבורד אוריה של חברת "אביב פרסומאים" המוצ

ונעילה   המתקן באמצעות צירים  מסגרתמנגנון פתיחה של    הכוללתמסגרת   2.2.3.2

 בתוך מסגרת המתקן. המאפשר לבצע פרסום באמצעות שמשוניות
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 המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים. 2.2.4

המתקנים, 2.2.5 קונסטרוקצית  לעניין  קונסטרוקטור  אישור  לצרף  ביסוס    יש  חוזק, 

 וכיו"ב. 

מ' גובה(, לפן    3מ' רוחב,    4מ"ר )  12שטח הפרסום במתקני הבילבורד יעמוד על   2.2.6

 פרסום בודד.  

מ'   2.5מ' רוחב,  3מ"ר ) 7.5יעמוד על   הקטנים שטח הפרסום במתקני הבילבורד 2.2.7

 גובה(, לפן פרסום בודד.  

באמצעות אך ורק  המתקנים יכללו דלתות ומנגנון נעילה ויאפשרו לבצע פרסום   2.2.8

 שמשוניות בתוך מסגרת המתקן.

מסגרת המתקן תהיה אחידה סביב כל שטח הפרסום וזהה לו בצורתה, כך שיהיו   2.2.9

 שוליים אחידים במידותיהם סביב כל שטח הפרסום.  

 . ס"מ 35לא יעלה על ס"מ ו  20-לא יפחת מהמסגרת רוחב  2.2.10

 המתקן יוצב על רגל בודדת.  2.2.11

 מ'.  1רוחב הרגל לא יעלה על  2.2.12

ס"מ    225רגל המתקן, מפני הקרקע עד חלקו התחתון של שטח השלט, תהיה בגובה   2.2.13

 לכל הפחות. 

 יהיו מקבילים וזהים.  בשני צידי המתקן שני פני הפרסום 2.2.14

צבע  העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה ע"י גילוון או צביעה ב  חלקי המתקן   2.2.15

 מגן. ייעשה שימוש בחלקים העשויים מתכת בלתי מחלידה.

בגוון    חלקי המתכת הגלויים של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור 2.2.16

 .  7126ראל 

 כל חיבורי המתקן יהיו נסתרים. 2.2.17

 יסוד המתקן יהיה נסתר ומוטמן מתחת לפני השטח.  2.2.18

 נגישה לציבור. מערכת החשמל והתאורה תהיה תקנית, נסתרת ובלתי  2.2.19

תאורת   2.2.20 מבוססת  חסכונית  מערכת  תהיה  התאורה  מערכת  מואר.  יהיה  המתקן 

LED. 

 המתקן לא יאפשר טיפוס.  2.2.21

 . מזמינהיוצג על רגל המתקן בהתאם להנחיות ה העירייהלוגו   2.2.22

 הזכיין ימספר את כל המתקנים בשני צדדיהם.   2.2.23

    :מתקן טוטם 2.2

 .  7126ראל    בגווןהמתקן יהיה בצבע אפור,  2.1.1



 

 

 חתימה וחותמת המציע: ________________        

- 71  - 

 

 

מת 2.1.2 יהיו  הטוטםקני  כל  יוצבו  ערך  אשר  אחר    שווי  מאפיין  ובכל  בצורתם, 

זה למפרט   דוגמת  הזיכיון(,  )שלטי  השרון  רמת  בעיר  המוצב  הטוטם  דגם 

 המוצב ברחוב משה סנה: 

 

הן יחידות התאורה אשר תהיינה שוות ערך וזהות    2.2.2חריג לאמור בסעיף   2.1.3

"אביב   חברת  של  אוריה  הבילבורד  דגם  של  התאורה  ליחדות  בצורתן 

 פרסומאים" המוצב בעיר קרית גת. 

המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל   2.1.4

 שקיים. 

חוזק, ביסוס  יש לצרף אישור קונסטרוקטור לעניין קונסטרוקצית המתקנים,   2.1.5

 וכיו"ב. 

 : מתקן הטוטם מידות 2.1.6

  Xמ' רוחב    3)   מ"ר   24עמוד על  יחזית ובגב המתקנים  שטח הפרסום ב 2.1.6.1

  .(מ' גובה  X 6מ' רוחב  4או  מ' גובה 8

שרוחבה  2.1.6.2 התנועה,  לכיוון  הפונה  הצדדית  הדופן  על  פרסום  בנוסף, 

 . מ' 1יעמוד על 

יהיה ברוחב  המתקן, מפני הקרקע עד חלקו התחתון של שטח השלט,    בסיס 2.1.7

   .שלט הפרסום

חלקי המתקן העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה ע"י גילוון או צביעה   2.1.8

 בצבע מגן. ייעשה שימוש בחלקים העשויים מתכת בלתי מחלידה.

  ר חלקי המתכת הגלויים של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנו  2.1.9

 . 7126בגוון ראל 

 כל חיבורי המתקן יהיו נסתרים. 2.1.10

נסתרים,   2.1.11 יהיו  חיצוניים,  תאורה  גופי  להוציא  החשמל,  מערכת  חלקי  כל 

 תקניים ובלתי נגישים לציבור.

המתקן יהיה מואר. מערכת התאורה תהיה מערכת חסכונית מבוססת תאורת   2.1.12

LED. 

 יסוד המתקן יהיה נסתר ומוטמן מתחת לפני השטח. 2.1.13
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 יאפשר טיפוס. המתקן לא  2.1.14

 המתקן.   בסיסעל   העירייהרשאית לדרוש הטבעת לוגו  מזמינהה 2.1.15

 אופן ביצוע הפרסום על גבי המתקנים  .3

שמשונית, מתוחה ללא כפלים, ארוגה שתי וערב, במשקל של  הפרסום יבוצע באמצעות בד מסוג   3.1
 .גרם למ"ר לכל הפחות 400

 השמשונית תוצב בתוך מסגרת המתקן כך שחיבורי השמשונית למתקן יהיו נסתרים. 3.2

 .נק' לאינצ' )די, פי, אי( 600איכות הדפוס: ההדפסה תהייה הדפסה באיכות גבוהה,   3.3

לרבות עמ 3.4 עמידה בתנאי חוץ  בפני קרינתההדפסה תהיה  לא תדהה, תיעכר או תגרום   ,UV ידות 
 .למראה לא אחיד של הדימוי המודפס, מיום הצבת הפרסום ועד הסרתה

. מסרה  הספקהפרסום יוחלף באופן מידי על ידי    -במידה וההדפסה )או חלקה( תדהה או תיעכר   3.5
ובין בשל שימוש/    לספק  המזמינה )בין במקור  הודעה על החלפת השילוט מפאת פגמים בהדפסה 

 . המזמינהימי עבודה, לשביעות רצון   2בלאי(, תוחלף השמשונית, בתוך 

 מתחייב כי השילוט שיוקם יהא עמיד בכל תנאי מזג אוויר ויהא בטיחותי באופן מלא.  הספק 3.6

 

 נוהלי עבודה .4

שזהותו    המזמינהעם מנהל הפרויקט מטעם    הספקש נציג  עם קבלת אישור לתחילת עבודה, ייפג .4.1
 . , או מי מטעמו, לשם סגירת פרטים, ותיאומים סופייםספקתימסר ל

פגישה בשטח לקביעת מיקום התקנה מדויק של המתק .4.2 , בהתאם לתיאום  נים החדשיםתתקיים 
 תשתיות שיבוצע באחריות הספק ועל חשבונו. 

ע"י   .4.3 מראש  יתואם  ההתקנה  פרטי  יום  את  היצור  עבודת  בטרם  מראש  לבדוק  הספק  על  הספק. 
 ה ופני השטח. ההתקנ 

 . המזמינהבתום ההתקנה תיערך ביקורת, העבודה תיחשב כגמורה רק לאחר אישור בכתב מ .4.4

 

 בדיקות קבלה  .5

,  (עד להחלפתם למתקנים חדשים  שדרוג הקיימים)וכן  החדשים    מתקניםבמעמד סיום הקמת ה .5.1
 המפרט. החוזה ותבוצע בדיקת קבלה על מנת לוודא תקינות והתאמה לדרישות 

 . מנהל הפרויקט בדיקות הקבלה הסופיות יבוצעו בנוכחות  .5.2

מנהל  במידה ותוצאות הבדיקות, כולן או חלקן, לא תעמודנה במדדים שנקבעו במפרט הטכני יודיע   .5.3
לתיקון כל הליקויים שנתגלו ו/או הנדרש  מתחייב    ספק העל השגותיו והערותיו.    ספקל הפרויקט  

 תיקון בתוך שבעה ימי עבודה.

 אחריות: .6

שנים הנוגעת לטיב החומר, וכן לאיכות הצבע של המתקנים )קילוף,   7מתחייב לאחריות של   הספק .6.1
 היסדקות, ושינוי גוון(. 

 לכל קלקול או פגם אשר נובעים מטיב העבודה והחומרים. ספקבמשך תקופה זו אחראי ה .6.2
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חשבונ   ספקה  על .6.3 על  להחליף  נזקים    ויהיה  כוללת  איננה  האחריות  מיידי.  באופן  פגום  פריט  כל 
 וונדליים. 
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 המפרטים הטכניים של המתקנים   - ה'נספח 

 

 ( מזמינהה)כאן יצורפו מפרטי המתקנים שאושרו על ידי  
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 ו'נספח 

 מיפוי המתקנים 

 

)חובה( מיקום קיים  

 מיקום חדש )רשות( 
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 החדשים ם מיקומיה  -( 1ו')נספח 

 ( או בילבורד )טוטם  444שלמה המלך / כביש  

 

(בילבורד )  444המרץ  / כביש 
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 )בילבורד( המרץ / מנצורה

 

 

 בתוך אי עפר על המדרכה  (קטן )בילבורד –המרץ /  עובדיה יוסף
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 (בילבורד ) יהושע בן נון/אפיק 

 

 

 בילבורד קטן( חיים הרצוג / גולדה מאיר )
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 (או בילבורד )טוטם 5בן גוריון / כניסה מכביש 

 

( או בילבורד  )טוטם  444המרץ  / כביש 
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 מיקומים להעתקה  – ( 2ו')נספח 

 אשר נדרש בהעתקה מיקום קיים   –באדום 

 מיקום חדש מוצע   –בירוק 
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