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למתן שירותי הצבה, תפעול  020202פומבי מס'  מכרז  - המועצה המקומית מסעדה
 .ופרסום על גביהם  ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות

מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי הצבה,  (להלן : "המועצה") מסעדה המקומיתהמועצה 
ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על גביהם, על פי התנאים המפורטים במסמכי  תפעול

 המכרז.

 ה',  –א'  םבימי , 0202/1/1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, וזאת החל מיום 

 ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא. 0,011תשלום בסך של  תמורת ,00:11עד   0:11בשעות 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום וקודם לרכישתם, במשרדי המועצה, או באתר האינטרנט

 של המועצה, וזאת החל מהמועד הנ"ל.

למתן שירותי הצבה,  02/1/1 מבי מס'את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פו
 (לא לשלוח בדואר)ותחזוקה של מתקני שילוט חוצות ופרסום על גביהם", במסירה אישית  תפעול

 , בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה.אחה"צ 00:11בשעה ,   02202/1/1 עד ליום 

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 .. /10 – 388/331, בטלפון: רו"ח מוטי חן  -לנוספים יש לפנות  לפרטים

 

 בכבוד רב,                           

 רו"ח פאיז חנא   

 יו"ר הועדה הממונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :תוכן עניינים למסמכי המכרז

  .כל מקום בו מצוין במסמכי המכרז לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך

 הזמנה להציע הצעות. –' מסמך א

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח;-( 0)נספח א'

מתן שירותי תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות  –אישור הרשות המקומית -( /)נספח א'
 גביהם; ופרסום על

 ביצוע עבודות לאספקה והצבה של מתקני שלטי חוצות; –אישור הרשות המקומית  -( 8)נספח א'

 ערבות אוטונומית;נוסח -( 8)נספח א'

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז;-( 0)נספח א'

 תצהיר היעדר קרבה לעובד2חבר מועצה;-( 0)נספח א'

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי; –תצהיר קיום דיני עבודה -( 2)נספח א'

 הצעה והצהרת המשתתף. –מסמך ב' 

 הסכם התקשרות. –מסמך ג' 

 ומיקומם; המוצעיםצות העירוניים פירוט מתקני שלטי החו-( 0)נספח ג'

 נספח אחריות בנזיקין, ביטוח ואישור על עריכת ביטוחים;) -( /)נספח ג'

 נוסח ערבות ביצוע;-( 8)נספח ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

של מתקני שלטי  למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה הזמנה להציע הצעות
 .ופרסום על גביהם חוצות

 כללי ומועדים .1

 מזמינה בזה הצעות למתן שירותי הצבה, (להלן: "המועצה") מסעדה המקומיתהמועצה  .0.0
תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על גביהם, וזאת בכפוף לתנאי מכרז זה 

 נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות. על

 למכרז ריכוז מועדים ./.0

  

 12:22עה  ש 122220202 -יום א'  ה מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה
 10:22 עה ש 122220202-ה  א'יום  מועד אחרון להגשת הצעות

 )כולל(  102220202 -ה ג'  יום  תוקף ערבות המכרז
 

 המועצה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד
 ון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי המועדים האמורים תימסר לכל מי שרכש אתהאחר

 מסמכי המכרז.

 תנאים להשתתפות במכרז .0

 עוסקים מורשים) או תאגידים הרשומים כדין בישראל, אשר)רשאים להשתתף במכרז זה יחידים 
 במועד הגשת ההצעות למכרז עומדים בעצמם בתנאים המפורטים להלן:

 תתף הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותי תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצותהמש .0./
 ופרסום על גביהם עבור שתי רשויות מקומיות לפחות, כאשר עבור כל רשות (בילבורדים)

ניתנו השירותים ביחס לחמישה מתקני שלטי חוצות לפחות במהלך תקופה של לפחות 
 .100/-100/חודשים רצופים בין השנים /0

 מתקני שלטי חוצות 8המשתתף הוא בעל ניסיון קודם באספקה והצבה של לפחות  ././
 .100/- 100/, עבור רשות מקומית אחת לפחות, במהלך תקופה שבין השנים (בילבורדים)

המשתתף צירף להצעתו ערבות אוטונומית של בנק בישראל או של חברת ביטוח  .8./
 ₪  1,111/נה להציע הצעות, ע"ס של להזמ(  8)בישראל,בנוסח המצורף כנספח א'

 .(וחמישה אלף שקלים חדשים ובמילים: עשרים)

 (.) כולל 00202/1/1 על הערבות להיות בתוקף עד ליום

 , על שמו של המשתתף ולטובת המועצה, ותהיה בלתי(לא העתק)הערבות תהיה מקורית 
 ימים ממועד הדרישה. 08מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 

 י:מובהר כ

עקב  המועצה תהא רשאית, בהודעה שתימסר למשתתף, להאריך את תוקף הערבות, .8.0./
 התמשכות הליכי המכרז ועד לקבלת החלטה סופית בדבר תוצאות המכרז.

שיסרב  המשתתף מתחייב לשתף פעולה ולהאריך את תוקף הערבות על חשבונו. משתתף
והמועצה תהיה  יפסל הצעתולהאריך את תוקף ערבותו מעבר למועד תוקף הערבות, ת

לבקשה להארכת  רשאית להמשיך במכרז ולבחור בהצעת משתתף אחר אשר הסכים
 למועצה. תוקף הערבות, והכל מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר הנתון

 הארכת תוקף הערבות משמעה גם הארכת תוקף ההצעה.  

 מקרים הבאים:המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון בכל אחד מה /.8./

 כפיים. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון א.

 כל אימת שהמשתתף מסר למועצה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. ב. 



 
 

להגשת  אם המשתתף חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  ג.
 ההצעות.

במכרז לשם  ר כזוכה במכרז, לא פעל לפי ההוראות הקבועותאם המשתתף, אחרי שנבח ד. 
 יצירת ההתקשרות בהסכם.

הפסד  מובהר, כי חילוט הערבות לא יגרע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו2או
 שייגרמו לה עקב ההפרה כאמור.

הבלעדי  לפי שיקול דעתה -ישירות או לבנק)ערבותו תוחזר לו -משתתף שהצעתו לא זכתה  .8.8./
לאי זכייתו או  בסמוך למועד משלוח ההודעה בכתב שתיתן המועצה באשר (של המועצה

 במועד החתימה על ההסכם עם הזוכה.

הצעתו  תוחזר לו הערבות שהגיש עם -להלן: "הזוכה"))משתתף שנקבע כזוכה במכרז 
ויתר  לאחר חתימתו על ההסכם, המצאת אישור על קיום ביטוחים, ערבות ביצוע

 כים אשר עליו להגיש לפי הוראות המכרז ו2או הדין. המסמ

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים 
 הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. במכרז, כולל

 עיקרי ההתקשרות . 3

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה  צדדים רקה

 באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. התייחסות אחרת כאמור

דיגיטליים בגודל שלטי חוצות  0 -על חשבונו , כלהציב להתקין ו המועצה תאפשר לזוכה . 8.0
8X8  שלטי חוצות )להלן : "בילבורד"( דו  / -, כ  ("דיגיטלייםהחוצות ה )להלן: "שלטי

שלטים על גבי עמודי תאורה )להלן:  8/-צידיים בגדלים שונים שייקבעו בהסכם וכן כ
 בתחום השיפוט של המועצה ובהתאם להנחיותיה, כאשר משני צידיהם"שלטי נונסטופ"( 

 יציג הזוכה פרסום לפי בחירתו, ויהיה רשאי לגבות תשלומים בגינו.

 שילוט אשר יוצבו על ידוהמתקני  יתפעל ויתחזק את (להלן: "הזוכה")המשתתף הזוכה  ./.8
 0גביהם, בהתאם לרשימה המפורטת בנספח ג' ופרסום על (להלן: "שלטי החוצות ")

 .המצ"ב להסכם

 ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז.  81הזוכה יחל בשירותים מושא מכרז זה תוך  .8.8

משטחי  01%יב להעמיד לרשות המועצה שטחי פרסום בגודל כולל של עד הזוכה מתחי .8.8
הפרסום הכוללים  במסגרת המכרז בתדירות פעמיים שנה למשך שבועיים ללא תמורה. 

 מועדי הפרסום יתואמו מראש מול המועצה.

הרישוי ,  כלל השירותים יסופקו למועצה על חשבונו המלא והבלעדי של הזוכה, כולל  .8.0
הגרפיקה, ההדפסה, האספקה, התחזוקה, התפעול  ההצבה, הייצור,ם הנדרשים , ההיתרי

השירותים על פי הסכם זה. הזוכה לא יהיה זכאי  וכל הוצאה נוספת הכרוכה בביצוע
 השירותים. לתשלום כלשהו מהמועצה בעבור

עלות החיבור תחול  המועצה תדאג לאספקת נקודת חיבור לחשמל במקומות בהם נדרש. .8.0
 ל הזוכה.ע

כפי -( מודעות ושלטים) מסעדהכמו כן, הזוכה ישלם אגרת שילוט בהתאם לחוק עזר ל .8.2
 בהתאם לתעריפים הנקובים בו., שיחול במועד החיוב

, ומעמדו העירונייםלזוכה לא תהיה כל זכות על הקרקע עליה מוצבים שלטי החוצות  .8.3
 יהיה של "בר רשות" בלבד.

 תקופת ההתקשרות: .8.0

להלן: )חודשים, בהתאם למפורט בהסכם המצ"ב  80ההתקשרות תהיה לתקופה של 
 .(ההתקשרות הראשונה" "תקופת



 
 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת (האופציה)למועצה זכות הברירה 
להלן: "תקופת )חודשים כל אחת  /0הראשונה בתקופות נוספות, בנות עד  התקשרות
 חודשים. 01ת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שתקופ , ובלבד(האופציה"

זכות הברירה תמומש ללא צורך בהודעה מהמועצה, אלא אם המועצה שלחה לזוכה 
יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופת האופציה,  01בכתב, לפחות  הודעה

ה העניין, לפיה אין בכוונתה להאריך את ההתקשרות או שבכוונתה להאריכה לתקופ לפי
חודשים. הודעת המועצה תחייב את הזוכה ללא עוררין. אין באמור בכדי  /0-קצרה מ

המועצה לסיים את ההתקשרות כאמור בפרק "סיום ההתקשרות וביטולה  לגרוע מזכות
 בהסכם. על ידי המועצה"

 בתקופות האופציה, ככל שתהיינה, יחולו כל הוראות ותנאי ההסכם בשינויים המחויבים.

לרשות המועצה ויהיו  ההתקשרות, יועברו שלטי החוצות העירוניים חזרהבתום תקופת 
להורות לזוכה לפרק  רכושה הבלעדי. אולם, למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית

לקדמותה ללא כל תמורה,  ולסלק את שלטי החוצות המסחריים ולהשיב את מצב הקרקע
 בעניין. פי המועצהולזוכה לא תהיה כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה כל

 ככל שההתקשרות מושא המכרז כפופה לאישור מליאת המועצה ולאישור שר הפנים, יהוו .8.01
 אישורים אלה תנאי מתלה לתחילת התקשרות וזו תיכנס לתוקף רק עם קבלת האישורים

 כאמור, הכל כמפורט בהסכם המצ"ב.

 יתר הוראות ההתקשרות הן כמפורט בהסכם ובנספחיו. .8.00

 מסמכי ההצעה 2 צרופות .4

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שלהלן:

 הכל בהתאם לנדרש(, 0)הצהרת המשתתף ואישור רו"ח על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א' .8.0
 ././-0./ לעיל בסעיפים

או נוסח אחר ( /)אישור מלפחות שתי רשויות מקומיות על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א' ./.8
 לעיל. .0./במהותו, בהתאם לנדרש בסעיף  מהדו

או נוסח אחר ( 8)אישור מרשות מקומית אחת לפחות על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א' .8.8
 לעיל. /./במהותו, בהתאם לנדרש בסעיף  דומה

 (.8)לעיל, בנוסח המצורף כנספח א'8./ערבות אוטונומית בהתאם למפורט בסעיף  .8.8

 (.0)ם הגשת הצעות במכרז, בנוסח נספח א'תצהיר בדבר אי תיאו .8.0

הצהרת מורשה חתימה של המשתתף בדבר היעדר קרבה לעובד2חבר מועצה, על גבי  .8.0
 (.0)המצ"ב כנספח א' הנוסח

 לחוק עסקאות גופים (ב)ב/תצהיר מטעם המשתתף על קיום דיני עבודה, בהתאם לסעיף  .8.2
 (.2)כנספח א',על גבי הנוסח המצ"ב  0020-ציבוריים, תשל"ו

 .0020-תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .8.3

 אישור על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, בהתאם לחוק עסקאות .8.0
 .0020-גופים ציבוריים, תשל"ו

 לפי העניין. –צילום ת.ז2העתק תעודת התאגדות של התאגיד  .8.01

 אישור על זהות מורשי החתימה מטעם המשתתף. –תאגיד  ככל שהמשתתף הוא .8.00

 רכישת מסמכי המכרז. קבלה על ./8.0

 -חוברת המכרז על כל חלקיה  .8.08

 על המשתתף למלא את כל פרטיו במקום המיועד לכך בדף הראשון להסכם; .8.08.0



 
 

 על המשתתף לחתום בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז באמצעות מורשי חתימה ./.8.08
 ובצירוף חותמת המשתתף;

 (חתימות מורשי חתימה וחותמת המשתתף)על המשתתף לחתום חתימה מלאה  .8.08.8

 בדף החתימות שבסוף ההסכם בתוספת אישור זהות החותמים ע"י עו"ד2 רו"ח.

על המשתתף לצרף להצעתו את כל דפי התשובות, ההבהרות, ההסברים ונספחי  .8.08.8
כל שנמסרו, וכל מסמך אחר שעליו להגיש בצירוף שנמסרו למשתתף, כ השינויים

חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף באמצעות חתימת מורשי  להצעתו, כשהם
 החתימה וחותמת המשתתף.

 רכישת חוברת המכרז .0

בכל מקרה, אף  ושלא יוחזר) ₪ 0,011את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, עבור סך של 
 המקומיתהמועצה  ,במשרדי  0202/1/1 -, הב'  מיום , החל (המכרז במקרה של ביטול

 . 00:11עד  0:11ת  בשעוה',   –מחלקת הגביה, בימים א'  אצל, מסעדה

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה להציע הצעות, ללא תשלום, קודם לרכישת מסמכי המכרז, 
ככל שהמועצה תחליט לפרסם את )המועצה או באתר האינטרנט של המועצה  במשרדי

 (.רז באתרמסמכי המכ

אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. הנוסח המחייב הוא זה אשר 
 למשתתפים, וכן כל שינוי ותוספת כפי שיועברו למשתתפים ע"י המועצה. יימסר ידנית

 ההצעה ואופן הגשתה .2

 המשתתף ימלא את טופס הצעה והצהרת המשתתף המצ"ב כמסמך ב', וינקוב במקום .0.0
שנה,  של שלט חוצות למשך סוגד בסכום המוצע על ידו לתשלום למועצה עבור כל המיוע

  .לא כולל מע"מ

הנקוב במסמך ב' לכל סוג הסכום המוצע על ידי המשתתף לא יפחת מסכום המינימום 
 למשך שנה, לא כולל מע"מ. שלט

 וע.תיפסל על הסף ללא שימ -הצעה שתנקוב בסכום נמוך מסכום המינימום הנקוב לעיל 

 לסכום הנקוב לעיל יתווסף מע"מ.

 כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. ./.0

המחיר המוצע יהיה מחיר כולל ומוחלט, המגלם את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא  .0.8
יוצא מהכלל, הכרוכות ו2או הנובעות מביצוע השירותים ומילוי כל התחייבויות  וללא

ת שכר, הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, ביטוחים, ההסכם, לרבות עלויו הזוכה לפי
משמרות, חומרים, ציוד, כלים וכד'. הזוכה לא יהיה זכאי לשום תמורה  ביטול זמן, תגבור

תעמודנה לו טענות או דרישות כלשהן לתמורה המגיעה לו מכוח  עבור השירותים ולא
 מתן השירותים.

 ימים מהמועד( ) מאה ועשרים ימים0/1בתוקף לתקופה של לפחות  הצעת המשתתף תהא .0.8
האחרון להגשת הצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה והערבות 

סיום ההליכים. לאחר בחירת זוכה במכרז ימשיכו ההצעות לעמוד בתוקפן, כמפורט  עד
 "הודעה על זכייה וההתקשרות" שלהלן. בפרק

כמי שהצהיר שערך את כל הבדיקות הנדרשות כל משתתף המגיש הצעה במכרז ייחשב  .0.0
ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי שברשותו נמצאים כל מסמכי והוא קראם, הבין  לטעמו

קיבל את כל ההסברים אשר ביקש, ומתחייב לספק את השירותים עפ"י תנאי  את תוכנם,
 המצורף, אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה.  ההסכם

 ל גבי הסט המקורי של מסמכי המכרז, כפי שנמסר לו על ידיהמשתתף יגיש את הצעתו ע .0.0
ערך המשתתף שינוי,  המועצה, מבלי לבצע כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא.

במקומות  למעט הוספת הפרטים הנדרשים ממנו)מכל סוג שהוא, במסמכי המכרז 
 לפסול אתתהא המועצה רשאית, מטעם זה בלבד,  (המיועדים לכך במסמכי המכרז



 
 

ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמשתתף לתקן את הצעתו. בכל מקרה, גם 
המועצה לא התייחסה כלל לשינויים ו2או הסתייגויות כאמור, יחייב את הצדדים  אם

מסמכי המכרז כפי שנקבע ע"י המועצה במועד האחרון להגשת הצעות. הודיעה  הנוסח של
מת מההסתייגות, וסרב הוא לחתום על ההסכם ו2או למשתתף כי היא מתעל המועצה

השירותים מושא המכרז, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו של המשתתף  לספק את
 רשאית, בין היתר, לחלט את הערבות הבנקאית. והמועצה תהיה

 את ההצעה ואת כל מסמכי המכרז יש להגיש בשני עותקים, במעטפה סגורה נושאת ציון .0.2
 ן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצותלמת 02/1/1' י מס"מכרז פומב

 לתיבת(אחרתלא לשלוח בדואר או בכל דר)ופרסום על גביהם" בלבד, בהגשה ידנית בלבד 
 .במסעדההמכרזים שבמשרדי המועצה 

 .00:11  ,בשעה 02202/1/1 -, הא' המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו יום  .0.3
  

 ועצה לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה, מכל סיבה שהיא.המ

 אופן בחינת ההצעות .2

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא בכלל. .2.0

 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שנראית בעיניה כבלתי סבירה בשל מחירה, ./.2
 חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת תנאיה או בשל

 המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש.

 לשם בחירת ההצעה הזוכה, המועצה רשאית לשקול את הנתונים הבאים: .2.8

 גובה ההצעה .2.8.0

 אמינותו, ניסיונו המקצועי, כישוריו ורמת עבודתו של המשתתף. ./.2.8

בבעלות המועצה  של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם המועצה ו2או חברות ניסיון עבר .2.8.8
 ו2או רשויות וגופים אחרים.

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .2.8.8

על בסיס שיקולים אלו רשאית המועצה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה הגבוהה 
 או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל. ביותר

אית לבטל את המכרז בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה, מכל סיבה שהיא, המועצה רש .2.8
 שיקול דעתה הבלעדי. לפי

 על אף כל הוראה אחרת במכרז, אם וככל שהמכרז בוטל לאחר מועד הגשת ההצעות בשל
נסיבות שאינן קשורות להיעדר הצעות כשרות ו2או מתאימות, רשאים המשתתפים 

הצעה בפועל לקבל זיכוי בגין עלות רכישת מסמכי  את חוברת המכרז והגישו שרכשו
לזיכוי כאמור, לא תעמוד כל טענה ו2או דרישה כלפי המועצה, לרבות  המכרז. מעבר

 הוצאות מכל סוג שהוא ובכל עילה שהיא. דרישת פיצוי ו2או החזר

 המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם לטעמה יוכח .2.0
 רה קשר כזה ו2או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המשתתפים, ובכלל זה קשרילכאו

בעלות בין המשתתפים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו2או 
קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו2או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים  אם

אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות  ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו2או מסוימים
 המכרז.

המועצה רשאית לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו ו2או ניתוחי מחיר ו2או  .2.0
נוספים ו2או הוספת מסמכים ו2או השלמתם ו2או מסירתם ו2או תיקונם, לרבות  פרטים

 למסמכים שלא צורפו להצעה, והכל לפי דרישת המועצה ו2או מי מטעמה. ביחס

 אם יסרב משתתף לשתף פעולה עם המועצה, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות
 עיניה ואף לפסול את ההצעה מטעם זה בלבד.



 
 

אין  המועצה רשאית להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של המועצה לפסול הצעה של משתתף אשר לא צירף

 המסמכים הנדרשים להצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.איזה מ

בנוסף לכל האמור לעיל, רשאית המועצה לדרוש מהמשתתף לגלות פרטים מלאים  .2.2
בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, או  ומדויקים

כן לבקש כל אסמכתא בו וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו ו של בעלי עניין
 ומסמך הנוגעים לדבר.

בהגשת הצעתו נותן המשתתף מראש את הסכמתו כי המועצה תעשה כל שימוש, כפי  .2.3
לנכון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת תציג, בפני כל גוף, אשר עמו תהיה  שתמצא

 למכרז ו2או למתן השירותים מכח המכרז ו2או בפני משתתפים אחרים, בקשר בנוגע
 את ההצעות בשלמותן. חלקים מהצעות או

 על אף האמור לעיל, ככל שמשתתף יידרש לספק ניתוחי עלויות רשאי הוא לבקש בכתב
 ובמפורש במועד מסירת המידע שניתוחי העלויות יישמרו כסוד מסחרי של מגיש ההצעה,

 והמועצה תחליט בבקשתו לפי שיקול דעתה.

 תמצא לנכון על מנת לברר אמיתות כל מידע ו2אוהמועצה רשאית לנקוט בכל אמצעי ש .2.0
הצהרה לגבי המשתתף, ובכלל זאת באמצעות בירורים מול כל גורם שהיא מוצאת 

לצורך העניין. המשתתף, בהגשת הצעתו במכרז, נותן בזאת הסכמתו לבירורים  רלוונטי
 כאמור. 

 עצה על פי כל דין.אין באמור בהזמנה להציע הצעות כדי לגרוע מסמכויותיה של המו .2.01

 הוצאות .8

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, .3.0
ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשת במסמכי המכרז או 

תחולנה על המשתתף בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי המשתתף לא יהיה  הארכתה,
תשלום או פיצוי עבור הוצאות שהוציא לשם הגשת הצעה במכרז זה,  אוזכאי לכל החזר 

 לעיל.  2.8בסעיף  וזאת בכפוף לאמור

במסגרת זכות העיון וכתנאי לצילום מסמכי ההצעה הזוכה רשאית המועצה לדרוש  ./.3
 כיסוי העלות הכרוכה וקשורה לצילום המסמכים. תשלום

 הבהרות ושינויים .2

 בין מסמכי המכרז ו2או אם הוא מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו2או מצא משתתף סתירה .0.0
 , 01202/1/1 -, הא' ליום בלבד, עד  WORDשאלות טכניות, יפנה אותן בכתב, בקובץ 

 motih@motihcpa.comדוא"ל:  , באמצעותרו"ח מוטי חןלידי ,1100:בשעה 

  ./10 – 331388/באחריות המשתתף לוודא הגעת פנייתו ליעדה, באמצעות טלפון 

השאלות ותשובות המועצה יופצו לכל המשתתפים אשר נרשמו בעת רכישת מסמכי  ./.0
 ככל שניתן, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המכרז,

המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לבצע שינויים  .0.8
 לות משתתפים.במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשא ותיקונים

 התשובות 2 ההבהרות 2 הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
 המשתתפים לצרפם להצעתם למכרז כשהם חתומים על ידם בתחתית כל עמוד בחותמת

 המשתתף ובחתימת מורשי החתימה.

רק  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .0.8
 בכתב תחייבנה את המועצה. תשובות

 

 



 
 

 שמירת זכויות .12

 המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת .01.0
 הצעה במכרז זה.

 המועצה תהיה זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז. ./.01

 תהודעה על זכייה וההתקשרו .11

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.  .00.0

 יום ממועד קבלת הודעת 08-עד למועד שייקבע על ידי המועצה, ובכל מקרה לא יאוחר מ ./.00
הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי 

רבות ביצוע ואישור על עריכת לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ולרבות ע המכרז,
 ביטוחים.

 לעיל, תוך התקופה הנדרשת, /.00לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .00.8
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו2או 

זוכה במכרז, מהצעתו, יהיו רשאים הוועדה ו2או המועצה לבטל את זכייתו של ה חזר בו
הערבות אשר הוגשה על ידי המשתתף במצורף להצעתו, וזאת כפיצוי קבוע  ולחלט את

ללא הוכחת נזק ומבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד נוספים הנתונים  ומוסכם מראש
 למועצה.

המועצה ו2או ועדת המכרזים יהיו רשאיות לקבוע זוכה אחר במכרז מבין משתתפיו או 
מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאיות המועצה  את המכרז, והכל לבטל

 המכרזים על פי המכרז ו2או על פי כל דין. ו2או ועדת

 סמכות שיפוט .10

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל העניינים הנוגעים למכרז זה ובכלל זה ליישום 
 בלבד. צפוןממנו, היא של בתי המשפט המוסמכים במחוז  ההסכם הנובע

 

 בכבוד רב,                 

 רו"ח פאיז חנא            

 מסעדהיו"ר ועדה ממונה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 020202מכרז מס'        

 (1נספח א')

 ו"חרהצהרת המשתתף ואישור 

 

 להזמנה להציע הצעות 0.0-1.0הצהרת המשתתף לעניין סעיפים 

 ' רישום: ______________שם המשתתף:______________________________ ח.פ. 2 מס

 תאריך:_______________________________________________

 .ניסיון קודם 0

הרינו להצהיר כי המשתתף הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותי תפעול ותחזוקה של מתקני  .0.0
ופרסום על גביהם עבור לפחות שתי רשויות מקומיות לפחות, כאשר  (חוצות )בילבורדים שלטי
רשות ניתנו השירותים ביחס לחמישה מתקני שלטי חוצות לפחות במהלך תקופה של  כל עבור

 ,כדלקמן: 100/-100/חודשים רצופים בין השנים  /0לפחות 

 א. שם הרשות המקומית _______________________

 מספר מתקני שלטי החוצות עבורם ניתנו השירותים __________

 ____________________(שנה-חודש-נה ועד יוםש-חודש-מיום)תקופת מתן השירותים 

 ב. שם הרשות המקומית _______________________

 מספר מתקני שלטי החוצות עבורם ניתנו השירותים __________

 ____________________ (שנה-חודש-שנה ועד יום-חודש-מיום)תקופת מתן השירותים 

 ג. שם הרשות המקומית _______________________

 מספר מתקני שלטי החוצות עבורם ניתנו השירותים __________

 ____________________ (שנה-חודש-שנה ועד יום-חודש-מיום)תקופת מתן השירותים 

 מתקני שלטי 8.הרינו להצהיר כי המשתתף הוא בעל ניסיון קודם באספקה והצבה של לפחות  0./

 , 100/-100/ת, במהלך תקופה שבין השנים , עבור רשות מקומית אחת לפחו(בילבורדים)חוצות 

 כדלקמן:

 א. שם הרשות המקומית _______________________

 מספר מתקני שלטי החוצות שהוצבו __________

 ____________________ (שנה-חודש)תקופת אספקת והצבת שלטי החוצות 

 ב. שם הרשות המקומית _______________________

 צות שהוצבו __________מספר מתקני שלטי החו

 ____________________ (שנה-חודש)תקופת אספקת והצבת שלטי החוצות 

 

 חתימה וחותמת המשתתף:________________________________



 
 

 

 

 

 אישור רואה חשבון                           

 

 לן:לה)לבקשת ____________________________ ח.פ. 2 מס' רישום ______________ 
 02/1/1מס'  וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף במסגרת מכרז פומבי ("המשתתף"

בדבר ניסיונו הקודם כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות  מסעדה המקומית המועצה פרסמהש
 היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. הנהלת המשתתף. אחריותנו

לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת  ערכנו את ביקורתנו בהתאם
אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון  אשר ראינו

הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  שאין בהצהרה הנ"ל
 בסכומים ובמידע שבהצהרה.

גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על  הביקורת כוללת
ההנהלה של המשתתף וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  ידי

 נאות לחוות דעתנו. מספקת בסיס

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 בה. ידע הכלולהמ

 תאריך:__________________

 בכבוד רב, 

 _______________ ________________ 

 (חתימה וחותמת)   שם רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 020202מכרז מס'         

 (0)נספח א'

  אישור הרשות המקומית

 מתן שירותי תפעול ותחזוקה

 אישור מאת רשות מקומית

 

 לעיל יש לצרף אישור מכל רשות  0.1אמור בסעיף להוכחת מתן השירותים, כ

 (מקומית בנפרד בנוסח המצ"ב )או בנוסח דומה במהותו

 

 שם המשתתף : ______________________

 מס' זיהוי : _________________

 לכבוד

 מסעדה המקומיתהמועצה 

 גביהםהנדון: אישור על מתן שירותי תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על 

 (תפקיד)אני הח"מ ________________ מספר זיהוי _______________, ______________

 מאשר בזאת (להלן: "הרשות המקומית")ברשות המקומית __________________________ 

 ,(להלן: "המשתתף")כי ____________________ מספר זיהוי ____________________ 

 (בילבורדים)ירותי תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות סיפק עבור הרשות המקומית ש

 ופרסום על גביהם, כמפורט להלן:

 סוג שלטי החוצות____________  גודל שלטי החוצות : __________________

 מספר שלטי החוצות : ________________________

 ה ____________שנ-חודש-שנה _____________ ועד יום-חודש-תקופת מתן השירותים: מיום

 פרטי איש קשר אצל הרשות המקומית:

__________________  

 שם המאשר

__________________ 

 תפקיד

__________________ 

 טלפון

__________________ 

e-mail כתובת 

____________________________________ 

 חתימה + חותמת

 



 
 

 020202מכרז מס'         

 (3נספח א')

 המקומית אישור הרשות

 ביצוע עבודות אספקה והצבה

 

 אישור מאת רשות מקומית

המקומית בנוסח  לעיל יש לצרף אישור מהרשות 0.0להוכחת ביצוע העבודות, כאמור בסעיף 
ככל שמעוניינים להציג אישור מאת רשויות מקומיות נוספות, (. המצ"ב )או בנוסח דומה במהותו

 .זה יש לשכפל אישור

 ________________שם המשתתף : ______

 מס' זיהוי : _________________

 לכבוד

 המועצה המקומית מסעדה

 אישור על ביצוע עבודות אספקה והצבה של מתקני שלטי חוצותהנדון: 

 (תפקיד)אני הח"מ ________________ מספר זיהוי _______________, ______________

 מאשר בזאת (ן: "הרשות המקומית"להל)ברשות המקומית __________________________ 

 ,(להלן: "המשתתף")כי ____________________ מספר זיהוי ____________________ 

 ,(בילבורדים)ביצע עבור הרשות המקומית עבודות אספקה והצבה של מתקני שלטי חוצות 

 כמפורט להלן:

 גודל שלטי החוצות : __________________

 __________סוג שלטי החוצות :________

 מספר שלטי החוצות : ________________________

 שנה _____________-תקופת ביצוע העבודות: חודש

 פרטי איש קשר אצל הרשות המקומית:

__________________ 

 שם המאשר

__________________ 

 תפקיד

__________________ 

 טלפון

__________________ 

e-mail כתובת 

____________________________________ 

 חתימה + חותמת



 
 

 020202מכרז מס'         

 (4נספח א')

 נוסח ערבות מכרז

 לצרף להצעתו למכרז נוסח ערבות, אשר על המציע

 תאריך:________

 לכבוד

 ("המועצהלהלן: ") מסעדה מקומיתמועצה 

 ג.א.נ.,

 ערבות אוטונומית מספר _____________________________

 אנו ("המבקשלהלן: ")__________________ ת.ז.2ח.פ. _______________  על פי בקשת

 במילים: עשרים אלף)ש"ח  1,111/ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 מתןל 02/1/1' וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז מס ("סכום הערבותלהלן: ") (שקלים חדשים

 י חוצות ופרסום על גביהם, ולהבטחת מילוי תנאישירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלט

 המכרז ומילוי הוראות חוזה ההתקשרות במסגרתו.

 יום מיום דרישתכם 08אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

 הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו

 ו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרךאו באופן כלשה

 אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו

 כלפיכם.

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

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

 הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. ______דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. _____לאחר יום 

 עברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת לה

דרישה בפקסימיליה, במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות 
 זה.

 _______________בנק 2 חברת ביטוח:  _____________תאריך: 

 

 

 

 



 
 

 020202מכרז מס'         

 (0נספח א')

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות
 במכרז

 020202הצעות במכרז מס' תצהיר בדבר אי תיאום 

 אני הח"מ __________________ מס' ת.ז. _____________ נושא משרה אצל

 (להלן: "המציע")_______________ ___________ מספר זיהוי ________________ 

 להלן: "המכרז") מצהיר בזאת כדלקמן:)המגיש הצעה במכרז שבכותרת 

 מציע ומנהליו..אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה 0

 .אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המשתתף במכרז זה. /

 .פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר 8

 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 ע למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או.הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המצי 8

 תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע

 הצעות במכרז זה.

 .המציע ו2או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או 0

 נמוכה יותר מהצעתו של המציע למכרז.

 ר לא היו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית.המציע ו2או המצהי 0

 מכל סוג שהוא.

 .הצעתו של המציע למכרז זה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים 2

 כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 א82נות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש ש

 .0033-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 ______________ ________  _______________ ______________ ________ 

 המצהיר חתימת   ותפקידו  שם המצהיר     חותמת התאגיד          שם התאגיד        תאריך 

 אישור עו"ד

__ מאשר, כי ביום _____________ התייצב2ה בפני אני החתום מטה, עו"ד _____________
______________ הנושא2ת תעודת זהות שמספרה _____________ והמוסמך2כת  מר2גב

המשתתף והמוכר2ת לי אישית 2 אותו2ה זיהיתי לפי ת.ז. מספר _____________  להתחייב בשם
אם לא יעשה2תעשה כן עליו2ה לומר את האמת כולה ורק אותה וכי  ולאחר שהזהרתיו2ה כי

בחוק אישר2ה באוזניי את נכונות הצהרתו2ה וחתם2מה  יהיה2תהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים
 עליה בפני.

 

 __________________ ____________________             ________________ 

 תאריך     חותמת    שם מלא + חתימה 

 



 
 

 020202מכרז מס' 

 (2נספח א')

 עדר קרבההצהרה בדבר ה

 לעובד2חבר מועצה

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו2או לחבר המועצה

 לכבוד

 מסעדה מקומיתמועצה 

 ג.א.נ.,

 אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ נותן הצהרה זו בשם .0

 , והנני מצהיר כי אני מוסמך2ת(להלן: "המשתתף")__________________________ 

 ה זו בשם המשתתף.לתת הצהר

  הריני מאשר כי הובאו לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים וכי בחנתי בעצמי את הוראות ./

 הסעיפים בנוסח העדכני ביותר:

 כדלקמן: ,הקובע 0003-תשי"ח (,לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות (ב)א30סעיף  .0./

על עשרה  ורים חלק העולה"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש אחד האמ
יהיה צד לחוזה או לעסקה  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא

 בת, אח או אחות". בן זוג, הורה, בן או –עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" 

 של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ()א/0כלל  ././

 יות, הקובע כדלקמן:ברשויות המקומ

 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית:

ראה )שליטה בו  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי –לעניין זה, "חבר מועצה" 
 ".(ב)(0)/-ו (ב)(0)0הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ,קובע 0003-, תשי"ח(ת אזוריותמועצו)לצו המועצות המקומיות  00סעיף  . /.8

 כדלקמן:

סוכנו או שותפו,  זוגו,-"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן
למענה או בשמה, פרט לענין שיש  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה,

המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  של עובדי לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה  מהשירותים שהמועצה

 לגבי חברי המועצה". (ב)א30זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף  כאמור, אם

 להודיע בהתאם לכך ובשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ"ל לפי בדיקתי, הנני מבקש . 8
 ולהצהיר כי:

לו סוכן או  בין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני . 0.8
 שותף.

אחוזים  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה . 8./
מהם מנהל או עובד אחראי  דבהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאח

 בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה. . 8.8

 ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי וכן לחלט את הערבות, אשר הגשתי  . 8



 
 

 במצורף להצעתי אם מסרתי הצהרה לא נכונה.      

      נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם . 0
 אמת.

     לצו) (8)(ב)ב30אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  . 0
    מחבריה 28/לפיהן המועצה ברוב של 0003-, תשי"ח(מועצות אזוריות)המועצות המקומיות 

   לצו ובלבד שהאישור ותנאיו (א)ב30סעיף ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי 
 פורסמו ברשומות.

 

 

__________________ ___________________ _________________ 

 חתימה    שם מלא    תאריך    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 020202מכרז מס'         

 (2נספח א')

 –תצהיר קיום דיני עבודה          

 וריתנאי לעסקה עם גוף ציב

 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ___אני הח"מ _____
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר2ה בזה כדלקמן: האמת וכי

 (להלן: "המציע")שהוא המציע  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________

למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי  02/1/1המבקש להגיש הצעה במכרז מס' 
 .(להלן: "המכרז") מסעדה מקומיתופרסום על גביהם, שפורסם על ידי מועצה  חוצות

 אני מצהיר2ה כי הנני מוסמך2ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בתצהירי זה, משמעותו של 
) להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר2ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח 0020 –

 אני מבין2ה אותו. זה וכי

 איסור העסקה שלא כדין והבטחת)עבירה לפי חוק עובדים זרים  –משמעותו של המונח "עבירה" 
,ולעניין עסקאות  0032 –או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  0000-, התשנ"א(וגניםתנאים ה

,גם  100/ –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  /שירות כהגדרתו בסעיף  לקבלת
 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. עבירה על

 המועמד הינו תאגיד הרשום בישראל.

 (צת המתאימהבמשב Xסמן )

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות 
 מטעם המציע במכרז. בהתקשרות נשוא המכרז. (להלן: "מועד להגשה")

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות 
 למועד ההגשה.ממועד ההרשעה האחרונה ועד 

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות 
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 .ן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזה שמי, להל

 

_________________ ____________________ ____________________ 

 תימה וחותמתח   שם      תאריך 

 אישור עורך דין

אני הח"מ _________________________, עו"ד מאשר2ת כי ביום ____________ הופיע2ה 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב2עיר ____________ מר2גב'  בפני

שזיהה2תה עצמו2ה על ידי ת.ז. ___________________ 2המוכר2ת  ___________________
כי עליו2ה להצהיר אמת וכי יהיה2תהיה צפוי2ה לעונשים  ישי, ואחרי שהזהרתיו2הלי באופן א

 בפני על התצהיר דלעיל. הקבועים בחוק אם לא יעשה2תעשה כן, חתם2ה

_________________ ___________________ ___________________ 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון    תאריך 



 
 

 020202מכרז מס' 

 מסמך ב'

 והצהרת המשתתף הצעה

 הצעה והצהרת המשתתף - מסמך ב'

 לכבוד

 (להלן: "המועצה) מסעדה מקומיתמועצה 

 ג.א.נ.,

          למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום 020202מס' מכרז הנדון: 
 על גביהם

 רים ומתחייבים בזהאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהי

 כדלקמן:

 הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא .0
 מן הכלל ואנו מסכימים לכל האמור בהם, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו2או

 הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל הגורמים המשפיעים או עלולים להשפיע על
 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו -ת הכרוכות במתן השירותים ההוצאו

 בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי
 המועצה ו2או עובדיה ו2או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו

 סמכי המכרז ולא נציג כל תביעות ו2אומצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במ
 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו2או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה

 כאמור.
 

התשלום המוצע על ידינו להלן כולל את כל השירותים מושא המכרז, את כל ההוצאות,  ./
מושא המכרז,  מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע כלל הדרישות בין

 כיסוי מלא להתחייבויותינו מושא המכרז וההסכם. ומהווה
 

 הננו מודעים לכך כי המועצה רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת .8
 ההצעות במכרז. הננו מאשרים כי לא תהיינה לנו כל טענות ו2או דרישת בקשר לביטול

 המכרז כאמור.
 

 שים מהמשתתפים במכרז ו2או על פי כל דין למתןאנו עומדים בכל התנאים הנדר .8
 השירותים, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו

 לספק את השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 

 אנו מתחייבים להודיע למועצה על כל שינוי במבנה המשתתף, בבעלות, בכל נתון או בכל .0
 ת הצעתנו למכרז ו2או הדרוש לצורך מתן השירותים או עריכתמסמך שנמסר במסגר

 ההתקשרות על פי המכרז ו2או כל דין. 
 

 יש לנו את כל האמצעים הטכניים כמו גם המקצועיים וכל הציוד וכח האדם הנדרשים על .0
מנת לספק את השירותים בהתאם למפורט במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן 

 נזכה במכרז. אם
 

 מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. אנו .2
 

 הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך לפחות .3
 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה () מאה עשרים0/1

ערבות, ואם לא נאריך הצעתנו זו רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה ותוקף ה
תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו2או תרופה אחרים להם זכאית  לכשנדרש,

 פי המכרז ו2או על פי כל דין. המועצה על



 
 

 אנו מסכימים, כי המועצה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו זו משום הצעה .0
 ובקבלתה על ידה 0028 –)חלק כללי), התשל"ג לחוק החוזים  8חוזרת, כאמור בסעיף -לא

 ייכרת הסכם מחייב בינינו לבין המועצה.
היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שייקבע על ידי הוועדה בהודעתה על  .01

כאמור, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי  הזכייה
 ת הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.לרבות ההסכם חתום כדין, ערבו המכרז,

 
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .00

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

 .להלן הצעתנו, לא כולל מע"מ: /0

הצעה לתשלום לשנה בש"ח  ג השלטסו
 לא כולל מע"מלשלט בודד 

סכום המינימום לתשלום 
בש"ח לשנה לשלט בודד לא 

 כולל מע"מ
חד  8X8שלט דיגיטלי בגודל  

 צידי
 0/,111 

דו  83Xשלט דיגיטלי בגודל  
  צידי

 00,111 

דו  /0Xשלט בילבורד בגודל 
 אופקי\צידי אנכי

 0/,111 

 8,111  ורהשלט על גבי עמוד תא
 

הצעה אשר תנקוב  המפורט לעיל.הסכום המוצע על ידי המשתתף לא יפחת מסכום המינימום 
  ללא שימוע. תיפסל על הסף -בסכום נמוך מסכום המינימום הנקוב לעיל 

 יותר. במקרה של סתירה בין הסכום בספרות לבין הסכום במילים, יגבר הסכום הגבוה

 .לסכום הנקוב לעיל יתווסף מע"מ

שלם למועצה עבור הוצאות החשמל שאת בעלות החיבור לחשמל וכן לנדרש בנוסף לידוע לנו כי 
 בגין השלטים.

 ולראיה באנו על החתום:

 שם המשתתף: _______________________; כתובת:___________________________

 טל': _________________________; פקס: ____________________;

 ר אלקטרוני: _______________________________________;כתובת דוא

 פרטי מורשי החתימה:

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 חתימות וחותמת המשתתף: _____________________ תאריך : __________________

 הגשת הצעה ע"י תאגיד במקרה של –אישור עו"ד 

 להלן:)אני הח"מ _____________,עו"ד, מ.ר. __________, של ____________________ 
 -ו מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ ("המשתתף"

את  ____________בשם המשתתף, אשר הנם מורשי החתימה של המשתתף וחתימתם מחייבת
על  הנ"ל אישרו בפני כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים המשתתף.

 פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין להשתתפות המשתתף בהליך.

_______________ 

 , עו"ד 



 
 

 מסמך ג'

 חוזה התקשרות

 הסכם                           

 לחודש _______ שנת ______ ביום ____ מסעדה מקומיתשנערך ונחתם במועצה 

 מסעדה המקומיתהמועצה   בין: 

 (להלן: "המועצה")

 מצד אחד;

 __________________  לבין: 

 ת.ז.2ח.פ.2ע.מ. _______________

 ע"י מורשי חתימתו:

 שם: ___________ ת.ז. _____________

 שם: ___________ ת.ז. _____________

 מכתובת: ___________________

 פון: _____________ פקס: _______________טל

 כתובת דוא"ל: ___________________________

 להלן: "הספק"))

 מצד שני;

שבתחומה  : והמועצה מעוניינת בשירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצותהואיל
 ;(להלן: "השירותים")ופרסום על גביהם, כמפורט בהסכם ובנספחיו 

במסגרת  ק מעוניין במתן השירותים כאמור והגיש למועצה הצעה למתן השירותים: והספוהואיל
הזוכה במכרז למתן  , והצעתו נבחרה כהצעה(להלן: "המכרז")מכרז פומבי של המועצה 

 השירותים.

את  : והספק מצהיר כי ברשותו הכלים, הציוד, כח האדם, החומרים והניסיון לספקוהואיל
 ביעות רצון המועצה;השירותים באופן מקצועי ולש

 : והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלן;והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .0.0

מהווים חלק  לרבות הבהרות שניתנו במסגרתו) והנספחים למכרז ולהסכם)כל מסמכי המכרז 
 כלהלן: בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו. הנספחים להסכם זה הינם

 פירוט מתקני שלטי החוצות העירוניים והמסחריים ומיקומם. -( 0)נספח ג'

 נספח אחריות בנזיקין, ביטוח ואישור על עריכת ביטוחים. -( /)נספח ג'

 נוסח ערבות ביצוע.  -( 8)נספח ג'



 
 

ו2או  התאמה או ספק בדבר משמעות הוראות בהסכם-רה או איבכל מקרה של סתי ./.0
ו2או דרישה  מבלי שתעמוד לו טענה -בנספחיו, יפנה הספק למנהל ויפעל לפי הוראותיו

 כלשהי בקשר להוראות המנהל.

על  בחותמו על החוזה, מצהיר הספק כי הוא קרא, בדק והבין את כל האמור בהסכם
וכן כל מסמך  אם לאו), לרבות הוראות הדין הרלבנטיות בין אם צורפו בפועל ובין)נספחיו 

בפרק ההגדרות  רלבנטי אחר, וכי ביקר ובדק את מתקני שלטי החוצות, כהגדרתם
התאמה כלשהן, חייב הוא להודיע על -ככל שמצא הספק סתירה או אי ופרשנות שלהלן.

נה ו2או למועצה, לפני שיחתום על הסכם זה, ובכל מקרה לא תעמוד לו טע כך בכתב
 כלשהי כנגד המועצה, ובפרט לא טענה ו2או דרישה לשינוי תמורה או פיצוי. דרישה

של  לא יפורש במקרה -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -חוזה זה, על נספחיו השונים  .0.8
העולה  משמעות כנגד מנסחו אלא לפי לשונו והכוונה-סתירה, ספק, אי וודאות או דו

לסעיפים ולסעיפי  כותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזהממנו, וללא כל הזדקקות ל
 משנה.

 הגדרות ופרשנות .0

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים
 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

לוחיו, מורשיו המוסמכים, ש " כהגדרתו בכותרת ההסכם ולרבות נציגיו, עובדיו,הספק"
 העניין. וכל הפועל מטעמו, לפי

 לצורך חוזה זה. " מנכ"לית המועצה או מי מטעמה או שהוסמך על ידההמנהל"

שהוא שצורף  " חוזה זה, על כל נספחיו לרבות כל מסמך מכל מין וסוגהחוזה2 ההסכם"
 או יצורף לחוזה בעתיד.

הלשכה המרכזית  סמת מעת לעת" מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפרהמדד"
 לסטטיסטיקה.

 מרץשהנו מדד חודש  " המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז,מדד הבסיס"
 . 1/1/שנת 

" מתקני שלטי חוצות על כל מרכיביהם ורכיביהם, 2שלטי החוצות מתקני שלטי החוצות"
נוספים,  וכן מתקני שלטי חוצות , כהגדרתם בהסכם זה להלן,לסוגיהם השונים

 שיתווספו, בהתאם להוראות הסכם זה. שיתווספו, ככל

 עיקרי ההתקשרות .3

  שלטי חוצות דיגיטליים בגודל 0 -המועצה תאפשר לזוכה להתקין ולהציב על חשבונו , כ .8.0
X3 8 דו  שלטי חוצות )להלן : "בילבורד"(  / -)להלן: "שלטי החוצות הדיגיטליים"(  , כ   

שלטים על גבי עמודי תאורה )להלן:  8/-נים שייקבעו בהסכם וכן כצידיים בגדלים שו
"שלטי נונסטופ"( בתחום השיפוט של המועצה ובהתאם להנחיותיה, כאשר משני צידיהם 

 יציג הזוכה פרסום לפי בחירתו, ויהיה רשאי לגבות תשלומים בגינו.

ההצבה,  , כוללכלל השירותים יסופקו למועצה על חשבונו המלא והבלעדי של הספק ./.8
ייצור, הגרפיקה, ההדפסה, האספקה, התחזוקה, התפעול וכל הוצאה נוספת הכרוכה ה

כלשהו מהמועצה  בביצוע השירותים על פי הסכם זה. הספק לא יהיה זכאי לתשלום
 בעבור השירותים.

כפי , (ושלטים מודעות) מסעדהכמו כן, הספק ישלם אגרת שילוט בהתאם לחוק עזר ל .8.8
 .וועל פי התעריפים הנקובים ב אותה עתשיחול ב

לספק לא תהיה כל זכות על הקרקע עליה מוצבים שלטי החוצות העירוניים ומעמדו יהיה  .8.8
 של "בר רשות" בלבד.



 
 

משטחי  01%מתחייב להעמיד לרשות המועצה שטחי פרסום בגודל כולל של עד  ספקה .8.0
נה למשך שבועיים ללא תמורה. הפרסום הכוללים  במסגרת המכרז בתדירות פעמיים ש

 מועדי הפרסום יתואמו מראש מול המועצה.

 תקופת ההתקשרות: .4

 חודשים, מיום ________ ועד יום ___________ 80ההתקשרות תהיה לתקופה של 

 .(להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה")

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת(האופציה)למועצה זכות הברירה 
 להלן: "תקופת)חודשים כל אחת  /0התקשרות הראשונה בתקופות נוספות, בנות עד ה

 חודשים. 01האופציה"), ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

זכות הברירה תמומש ללא צורך בהודעה מהמועצה, אלא אם המועצה שלחה לספק 
או תקופת האופציה,  יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה 01בכתב, לפחות  הודעה

העניין, לפיה אין בכוונתה להאריך את ההתקשרות או שבכוונתה להאריכה לתקופה  לפי
חודשים. הודעת המועצה תחייב את הספק ללא עוררין. אין באמור בכדי  /0-מ קצרה

המועצה לסיים את ההתקשרות כאמור בפרק "סיום ההתקשרות וביטולה  לגרוע מזכות
 שלהלן. על ידי המועצה"

 בתקופות האופציה, ככל שתהיינה, יחולו כל הוראות ותנאי ההסכם בשינויים המחויבים.
 בתום תקופת ההתקשרות, יועברו שלטי החוצות, הן העירוניים והן המסחריים, חזרה

 לרשות המועצה ויהיו רכושה הבלעדי. אולם, למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית
 ת שלטי החוצות המסחריים ולהשיב את מצב הקרקעלהורות לספק לפרק ולסלק א

לקדמותה ללא כל תמורה, ולספק לא תהיה כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה כלפי 
 בעניין. המועצה

 כללי -הצהרות והתחייבויות הספק  .0

מקצועית  הספק מתחייב כי יעניק למועצה את השירותים במיומנות, מומחיות וברמה .0.0
המקצועיים  ניצול והשקעת מירב הידע, האמצעים והכישורים גבוהה ביותר, תוך
 העומדים לרשותו.

יבוא  הספק מתחייב לשמור על התנהגות נאותה, מקצועית ואדיבה כלפי כל גורם עמו ./.0
 במגע במסגרת השירותים שיספק למועצה.

 הספק מתחייב לפעול בנאמנות ובמקצועיות למען המועצה. .0.8

השירותים  הנו בעל הניסיון והידע המקצועי הדרושים לצורך מתןהספק מצהיר כי  .0.8
של רשות מוסמכת  למועצה לפי הסכם זה, לרבות הכרות וידע עם כל דין, תקן והוראה

 בתחומים הרלוונטיים לשירותים. 

לעדכן את  הספק מתחייב להתעדכן באופן שוטף בשינויים החלים בתחומי עיסוקו, וכן
רלוונטיות  ו2או בהוראות רשות מוסמכת, אשר יש להם המועצה בכל שינוי בדין

 לשירותים מושא הסכם זה.

להן, ככל  הספק מתחייב להיות זמין בכל עת במהלך שעות העבודה המקובלות, ואף מחוץ .0.0
בכלל זאת, הספק מתחייב להתייצב לפגישות במשרדי המועצה או  שיעלה בכך הצורך.

 עצה וצרכי השירותים.רלוונטי אחר לפי צרכי המו בכל אתר

ליתן ( הן מניעה שבדין והן מניעה שבחוזה)הספק מצהיר כי לא חלה עליו כל מניעה  .0.0
 פי הסכם זה.-למועצה את השירותים על

לשאת  הספק מתחייב שלא לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלול לדרוש מהמועצה .0.2
 ובכתב. רה מראשבהוצאה, תשלום או חיוב כלשהם, אלא אם קיבל לכך את אישו

לרבות ) הספק מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו זכויות כלשהן, קנייניות, חוזיות או אחרות .0.3
שיימסרו  , במקרקעין עליהם מוצבים שלטי החוצות(זכויות כלשהן כ"דייר מוגן"

 לאחריה. לאחריותו ו2או לחזקתו במסגרת הסכם זה, לא בזמן ההתקשרות ולא



 
 

השירותים על  ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעת ולצורך מתןהספק מתחייב כי  .0.0
הדין ו2או כל רשות  ידו, בהתאם לדרישות התפקיד ובכל מקרה לא פחות מהוראות

הספק יהיה האחראי המלא והבלעדי לשמירה על הוראות וכללי הבטיחות על  מוסמכת.
 ת כל דין ו2או רשותעל ידי כל עובדיו ועל ידי כל מי מטעמו, בהתאם לדרישו ידו,

קיום  מוסמכת. בכלל זאת, הספק מתחייב לערוך ביקורות תקופתיות על מנת לוודא
את כל עובדיו  הוראות הבטיחות, וכן לערוך תדריכי בטיחות ע"י גורם מוסמך ולהחתים

  וכל מי מטעמו על כך שקיבלו תדריך בטיחות מגורם מוסמך.

 הקמה והצבה של שלטי החוצות  .2

 המנהל, על  בהתאם לדין ולהנחיות את שלטי החוצותלהקים ולהציב מתחייב פק הס .0.0
 חשבונו.

כפופים  המיקום בו יוצבו השלטים ייקבע בתיאום עם המועצה ועל פי הנחיותיה, ויהיו ./.0
 לאישורי הגורמים המוסמכים והרלוונטיים.

ם של שלטי החוצות מחומרים שלא יפחתו בטיבם מהחומרי שלטי החוצות יהיו עשויים .0.8
בסטנדרט אחיד, אלא אם קיבל הספק אישור  , ויהיובכל מקום אחר בישראל העירוניים

 מראש אחרת מהמנהל. 

העבודות  העבודות יבוצעו תוך שמירה על כל הוראות וכללי הבטיחות בעבודה, וסדרי .0.8
 הבאים:

 הסדרת דרכי גישה למקומות ההקמה וההצבה. .0.8.0

הנובע מעצם  נזק לסביבה לרבות למדרכה, כביש, צנרת וכו', למעט נזק אי גרימת ./.0.8
הוא יתוקן על ידי הספק  ההקמה וההצבה של המתקנים עצמם. ככל שנגרם נזק,

 והמצב יושב לקדמותו. עם סיום ההקמה והצבה על חשבונו של הספק

חות בטי כל העבודות יבוצעו באופן שלא יפריע לזרימת התנועה ולא תיפגע .0.8.8
 הסביבה והציבור.

 כל פסולת שהצטברה במקומות ההצבה תסולק בהתאם לדין. .0.8.8

 האחריות לקבלת רישיונות והיתרים הינה באחריותו של הספק ועל חשבונו .0.0
 בלבד, לרבות הוצאת היתרי בניה ותשלום אגרות בנייה, ובכלל זאת יכין ויגיש

המועצה  דרשים לצורך כך.הספק את כל המסמכים, התוכניות והאישורים הנ
 תסייע לספק בתהליך קבלת האישורים הנדרשים ככל שיתאפשר.

 הצבת שלטי החוצות המסחריים על ידי הספק תיעשה בתיאום עם המועצה, .0.0
 ובנוכחות איש בטיחות ומפקח מטעם המועצה.

 ובין לזמן במקרה בו שלטי החוצות יפריעו לתנועה ו2או לסביבה, בין דרך קבע .0.2
החוצות  מוגבל, או במקרה בו תדרוש כל רשות מוסמכת להסיר את שלטי

קבלת  ימים לאחר 01המסחריים, יסיר הספק על חשבונו את השלטים, תוך 
התקופה בה  הודעה על כך מהמועצה. הספק לא ישלם למועצה דמי שימוש עבור

 השלטים יהיו מוסרים מהטעמים המפורטים בסעיף זה.

 שלטי החוצות  תחזוקה ותפעול של .2

ותיקונם, באופן  הספק יתפעל ויתחזק את מתקני שלטי החוצות, לרבות ניקיונם, הארתם .2.0
שלם ותקין לחלוטין,  שוטף ורציף במשך כל תקופת ההתקשרות כך שהם יהיו במצב

חלקים בהתאם לצורך, החלפת  לרבות תיקון פגמים ונזקים כולל נפילת שלטים, החלפת
בהתאם לדין, ניקיון בחומרי ניקיון  פרסומים שהודבקו שלאנורות חשמל, הסרת 

 מתאימים כולל אספקת החומרים.

החוצות  הספק מתחייב כי לפחות פעם אחת בחודש יבצע סיורים בכל מתקני שלטי ./.2
וכו', ויתקן כל  ויבדוק את תקינותם לרבות הקונסטרוקציה וחוזק המתקנים, ניקיונם

 מכל סיבה שהיא. או שנגרם במתקני שלטי החוצותפגם, ליקוי או בלאי שיתגלה 



 
 

במתקני שלטי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי יתקן כל פגם או נזק .2.8
שבתות וחגים, ובכל  החוצות מיד כשיידרש לכך על ידי המועצה כל ימות השנה, כולל

 מקרה לא יאוחר מלוחות הזמנים שלהלן:

מידי עם  באופן -(מהוה סיכון או מטרד)ידי המועצה כדחוף  תיקון המוגדר על .2.8.0
בשבתות ובחגים, ובכל  קבלת ההודעה מהמועצה או מהמוקד העירוני, לרבות

 מקרה לא יותר מתוך שלוש שעות.

 שעות. 8/תוך  –כל תיקון אחר  ./.2.8

נת לבצע מ הספק יחזיק מלאי חלפים, כוח אדם מיומן, מנוסה ומקצועי וציוד מתאים על .2.8
 את התחזוקה באופן שוטף ומלא במשך כל תקופת ההתקשרות.

עבודות  הספק יתקן על חשבונו ובאחריותו כל נזק או ליקוי שייגרם במסגרת ביצוע .2.0
נורות מים, יצ התחזוקה והתפעול למתקני שלטי החוצות ולסביבתם, לרבות מדרכה,

 רכוש המועצה וכיו"ב.

 ארים בכל עת.כל שלטי החוצות, יהיו מו .2.0

חשמל לצורך הארתם של שלטי החוצות  המועצה תסייע לספק במציאת חיבור למקור
  ספקוהחשבונות השוטפים בגין הצריכה יחולו על ה העירוניים. עלות חיבור החשמל

 הוראות בדבר הפרסומים .8

 פרסום עירוני .3.0

משטחי  01%ל של עד הזוכה מתחייב להעמיד לרשות המועצה שטחי פרסום בגודל כול 3.0.0
הפרסום הכוללים  במסגרת המכרז בתדירות פעמיים שנה למשך שבועיים ללא תמורה. 

 מועדי הפרסום יתואמו מראש מול המועצה.

כמודעות על גבי שלטי  המועצה תעביר לספק את המסרים המבוקשים על ידה לפרסום ./.3.0
המנהל. ככל שלמנהל יהיו החוצות. הספק יעצב גרפית את המודעות, ויעבירן לאישור 

ויעבירן  תיקונים למודעות, יתקן הספק את המודעות לפי הוראות המנהל הערות ו2או
הספק את המודעות וכך עד  שוב לאישורו. ככל שיהיו הערות ו2או תיקונים נוספים, יתקן

הגרפיקה על ידי המנהל, הספק יערוך, יפיק  למתן אישור המנהל. לאחר מתן אישור
 להן את אישור המועצה וידביק אותן ע"ג שלטי החוצות. המודעות, יקבל וידפיס את

 פרסום מסחרי .8.0

מסחרי לפי בחירתו, ובכפוף להוראות  פרסום – בשלטי החוצותהספק יהיה רשאי להציב  .0./.3
הפרסום, ולגבות על כך תשלום מהמפרסמים, הכל בהתאם  כל דין ביחס לתוכן ואופן

 הסכם זה. להוראות

ו2או אשר עשוי לפגוע  הספק מצהיר ומתחייב שלא להציב כל שילוט שהוא בניגוד לכל דין ././.3
ממנו או אשר עשוי להוות לשון הרע  במועצה, ו2או ברגשות הציבור בכללותו או בחלק

להלן: )לגרום נזק כלשהו למועצה ו2או לכל צד ג'  ו2או הפרת זכויות קניין רוחני ו2או
 .("פרסום אסור"

מטעם הספק יהיה  מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הספק כי תוכנו של הפרסום .8./.3
 את המועצה. נאות ומכובד, כיאה לשלטים שחלקם משמשים גם

"פרסום אסור" כאמור  ההחלטה באשר לתוכן הפרסום מטעם הספק ו2או לשאלת היותו .8./.3
 להנחיותיו. תהיה של המנהל, והספק יפעל בהתאם

הספק ו2או לשאלת  ה של מחלוקת בין המנהל והספק באשר לתוכן הפרסום מטעם במקר .0./.3
ע"י ראש המועצה והספק מתחייב לפעול  היותו "פרסום אסור" כאמור, תוכרע המחלוקת

 אם תידרש לכך, להסיר פרסום שאינו יאה כאמור. בהתאם להנחיותיו, לרבות,

 פיקוח, ביקורת ודיווח .2

 הסכם זה יהיה כפוף הספק להוראותיו ולהנחיותיו שלבמתן השירותים לפי  .0.0



 
 

הוראות שנתן המנהל לעובדיו של הספק  המנהל, וזאת מבלי לגרוע מחובותיו לפי ההסכם.
כהוראות שניתנו לספק עצמו, והספק מתחייב לפעול  ו2או לכל גורם אחר מטעמו, ייחשבו

 לפיהן.

שיידרש  גורם במועצה ומטעמה, כפיהספק מתחייב בזה לשתף פעולה עם המנהל ועם כל  ./.0
 במסגרת ו2או לצורך מתן השירותים על ידו.

 למועצה. הספק מתחייב לדווח למנהל באופן שוטף ויזום על השירותים אותם הוא מעניק .0.8

להתעורר  הספק מתחייב לדווח למנהל באופן מיידי על כל בעיה שהתעוררה או עלולה .0.8
 פק.במסגרת השירותים אותם הוא מס

 הספק מתחייב להקפיד על כך שכל הדיווחים וכל המידע שימסור יהיו מדויקים .0.0
 ומפורטים לשביעות רצונו של המנהל.

בטרם  הספק מתחייב לקבל אישור מראש מהמועצה או ממלא מקומו ומגזבר המועצה .0.0
מהותיות על  ביצוע כל פעולה חריגה אשר צפויות להיות לה השלכות ו2או השפעות

 מועצה או על קופתה.ה

שיקבע  המנהל רשאי לערוך ביקורת בקשר לשירותים שמספק הספק, מפעם לפעם וכפי .0.2
לאפשר לו לערוך את  המנהל, והספק מתחייב לשתף פעולה עם המנהל באופן מלא על מנת

 הביקורת באופן מלא ומדויק.

ובכל  דוחות מכל סוג המנהל רשאי לדרוש בכל עת ולפי שיקול דעתו, קבלת מידע ו2או .0.3
ובהתאם  מתכונת והספק מתחייב להפיק דוחות אלו בתוך המועדים שנדרשו ממנו

 לדרישה.

 שמירת דינים, זכויות יוצרים, רישיונות ואישורים .12

התקנים,  הספק מתחייב להקפיד ולמלא אחר הוראות כל החוקים, הצווים, התקנות, .01.0
חלים ויחולו במשך  מוסמכת וגוף רלוונטי, אשרחוקי העזר, וכן אחר כל הוראת רשות 

 תקופת ההתקשרות לרבות עדכונם מעת לעת.

בגרפיקה,  על הספק מוטלת החובה והאחריות המלאים והבלעדיים לוודא כי כל שימוש ./.01
על ידו ו2או  תוכנות, חומרות, מוצרים, ציוד, כלים וכל דבר אחר בו נעשה שימוש

כל בעל זכויות ו2או  טעמו, נעשה ברשות, בהיתר ובאישור שלבאמצעותו ו2או על ידי מי מ
 בעל רשות ו2או כל גורם רלוונטי. 

ובידי  הספק אחראי באופן מלא ובלעדי לכך כי לאורך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו .01.8
לצורך מתן  הפועלים מטעמו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות וכיו"ב הדרושים

לפעול במסגרת עוסק  רותו עם המועצה, וכי הוא פועל וימשיךהשירותים ולצורך התקש
 מורשה כדין.

יידרש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שבמסגרת השירותים מושא הסכם זה .01.8
יבוצעו עבודות  הספק לביצוע עבודות קבלניות, כגון עבודות חשמל, עבודות בנייה וכו',

-הנדסה בנאיות, תשכ"ט ישום קבלנים לעבודותאלה באמצעות קבלן הרשום על פי חוק ר
 בענף ובסיווג המתאימים לסוג ולהיקף העבודה. 0000

לעיל בפרק  הספק יישא בכל תשלום והוצאה שיידרשו על מנת להבטיח את קיום האמור .01.0
אינה אחראית בכל צורה תסייע להשגת היתרים אך מוסכם על הצדדים כי המועצה  זה.

היתרים, ולא תשא בכל תשלום או הוצאה  ונות ו2או אישורים ו2אושהיא על קבלת רישי
 בקשר לכך.

בגין כל  במידה ויפר הספק חובה שהוטלה עליו כאמור בפרק זה יפצה הוא את המועצה .01.0
 נזק ו2או הוצאה שייגרמו למועצה עקב ההפרה.

 העסקת כח אדם .11

 כללי



 
 

גבוהה,  ניסיון, ידע ומומחיות בדרגה הספק מתחייב להעסיק עובדים מהימנים ובעלי .00.0
פי הסכם -על במספר הדרוש, והכל לשביעות רצון המנהל ולשם מילוי כל התחייבויותיו

 זה.

 הספק מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים, במספר הדרוש לשם מתן ./.00
כל דין,  לפי השירותים. בשירותים או עבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון או היתר

 חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור.

לשם כך  יקבלו –ידו בימים ובשעות מנוחה -הספק מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על .00.8
 את כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות כל דין.

להחליף כל  שהם לספק,המנהל יהיה רשאי לדרוש, בכל עת, וללא צורך במתן נימוקים כל .00.8
בעל תפקיד חילופי  בעל תפקיד המספק שירותים למועצה, והספק מתחייב להקצות מיד

 בשל דרישתו. כנדרש, ללא דיחוי ומבלי שתעמוד טענה כלשהי כלפי המנהל

על הספק חל איסור מוחלט להעסיק עובדים זרים, אלא בכפוף לאישורים ולהיתרים  .00.0
 המוסמכות, ובכפוף לאישור המנהל. תהנדרשים לשם כך מהרשויו

 מנהל עבודה

לצורך  הספק יעסיק מנהל עבודה מטעמו, אשר ישמש כאיש קשר בינו לבין המועצה .00.0
הסלולארי שלו  השירותים אותם הוא מספק למועצה. פרטי איש הקשר ומספר הטלפון

 יימסרו למנהל ולכל הנציגים הרלוונטיים במועצה. 

  רם בעל ניסיון ניהולי מוכח בתחום השירותים.מנהל העבודה יהיה גו

בשבוע במשך  מנהל העבודה יהיה זמין לקריאות המנהל ו2או המוקד העירוני שבעה ימים
הוראת המועצה, בכל  כל שעות היממה, ויתייצב במועצה או במתקני שלטי החוצות לפי

 עת שיידרש לכך.

 לספק עצמו. שב כאילו נמסרהכל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל העבודה תיח

שתידרש  המועצה תהיה רשאית לדרוש מהספק להחליף את מנהל העבודה מטעמה, מבלי
 לתת נימוקים לכך.

 מעביד-שמירה על תנאי העסקה והיעדר יחסי עובד .10

קיבוצי או כל  הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר .0./0
 ייבים במסגרת יחסי העבודה בתחומו ובכלל.נוהג ומנהג מח

בלבד  ידו בביצוע השירותים, הם עובדיו שלו-הספק מצהיר שכל העובדים שיועסקו על ././0
האחריות הנובעת  והוא ועובדיו אינם בכל מקרה עובדי המועצה, והוא לבדו יישא בכל

נוסח )וח הלאומי הביט פי כל דין, ולרבות חוק-פי חוזה זה ו2או על-מהיותו מעבידם על
 משולב) והצווים והתקנות שמכוחו.

תשלומי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו את כל .8./0
החלים עליו  מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, וכל מס ו2או אגרה ו2או או תשלום

 הסכם זה. במסגרת יחסיו עם עובדיו ובקשר לתשלומים שישולמו לו במסגרת

כנדרש  הספק יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו ורווחתם .8./0
 בחוק ו2או כנדרש בכל הוראה מחייבת מטעם גורם מוסמך.

ובשום שלב  מוצהר בזאת כי הספק ו2או עובדיו ו2או כל מי מטעמו לא ייחשבו בשום אופן .0./0
 עובד ומעביד. יניהם לבין המועצה כל יחסיכעובדים של המועצה, ולא ייווצרו ב

משתלב בכל  הספק מצהיר בזה כי בהתקשרות זו הוא פועל כספק שירותים עצמאי שאינו .0./0
בפעולותיו של הספק ו2או  דרך שהיא במסגרת המועצה. מובהר, כי לא יהיה בנוכחות ו2או

וד של המועצה ו2או בשימושם בצי מי מעובדיו ו2או מי מטעמו בתוך משרדי המועצה ו2או
פעולה אחרת, כדי לסתור את היותו של הספק  בקיום פגישות במשרדי המועצה ו2או בכל

 מעביד כאמור לעיל.-יחסי עובד עצמאי ואת היעדר קיומם של



 
 

רשות  היה וחרף המוסכם לעיל בפרק זה ייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו2או על ידי .2./0
יחסי עובד  יבות הפסיקה אשר תיהנה, כי נוצרומוסמכת, מכל סיבה שהיא ותיהנה נס

וישפה הספק את  מעביד בין הספק ו2או מי מעובדיו ו2או מי מטעמו לבין המועצה, יפצה
דרישה כנגד כך. בנוסף,  המועצה בגין כל תשלום אליו תידרש, במלואו וללא כל טענה או

או בעקיפין לצורך נדרשה במישרין  הספק יפצה וישפה את המועצה בגין כל הוצאה אליה
 מעביד.  -קיומם של יחסי עובד טיפול בטענות מצד כל גורם שהוא בעניין

 הסבת ההסכם והעסקת קבלני משנה .13

ו2או את  הספק לא יהא רשאי להעביר ו2או להסב ו2או לשעבד ו2או להמחות את זכויותיו .08.0
גוף אחר, מבלי  ם או, לכל אד(להלן: "המחאה")חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן 

 לקבל את הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב.

טענה או  החלטת המועצה בעניין ההמחאה תהיה סופית ומוחלטת, ולא תעמוד לספק כל
 דרישה בעניינה.

תעבור  מובהר כי כל שינוי בזהות בעלי המניות של הספק, ככל שהשליטה האפקטיבית
מראש ובכתב  אה אסורה הדורשת אישורלידי בעלי מניות אחרים, תחשב אף היא כהמח

 של המועצה לשם המשך מתן השירותים ע"י הספק.

כלשהי של  המועצה רשאית להמחות את זכויותיה לאחרים, מבלי שיהיה צורך בהסכמה
 הספק, ובלבד שלא תפגענה זכויות הספק בהתאם להסכם זה.

הסכם  ים למועצה מכחהספק לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירות ./.08
 זה, למעט בעבודות מסוימות שיאושרו על ידי המנהל מראש.

מראש  העסקת קבלני משנה בעבודות מסוימות כאמור לעיל, מותנית וכפופה באישור
כאמור בכדי להטיל  ובכתב של המועצה להעסקת קבלן המשנה ולזהותו. אין במתן אישור

משנה,והאחריות המלאה תיוותר בידי על המועצה חבות כלשהי בקשר לעבודת קבלן ה
 הספק בלבד.

קבלן  ככל שהספק יעסיק קבלן משנה, מתחייב הוא להחתימו על הסכם המכפיף את
קיומם של  המשנה לחובותיו של הספק כלפי המועצה בתחומים הרלוונטיים, לרבות

רשות מוסמכת,  היתרים ו2או רישיונות ו2או אישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי כל
 המשנה. ולרבות כיסוי ביטוחי מתאים למועצה בקשר לפעילותו של קבלן

סיבה  המועצה רשאית לסרב להעסקת קבלן משנה מסוים ו2או לדרוש את החלפתו מכל
בכל  כל עוררין. שתמצא לנכון, והספק מתחייב לפעול לפי דרישות המועצה בעניין זה ללא

אחרת בקשר  אשי" או בכל עילהמקרה לא יהיה הספק זכאי לתמורה כלשהי כ"קבלן ר
 להעסקת קבלני משנה ובכלל.

הספק את  מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה .08.8
משנה ללא קבלת  זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתם, או יעסיק קבלן

ותיו המוטלות עליו להתחייבוי אישורה של המועצה מראש ובכתב, יישאר הוא אחראי
שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המועצה  עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי

לגרוע מכל סעד או תרופה כלפי הספק בשל  כלפי הגורם הנמחה2קבלן המשנה ומבלי
 הפרת התחייבותו.

 פיצויים מוסכמים .14

 ויסודייםעיקריים  תנאיםנם הי, 0,0,2,3,0,01,00,08 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים   .08.0
 בפיצויים המועצה את המזכה החוזה של יסודית כהפרה תחשב מהם אחד כל והפרת

 .₪ 0,111 בסך מראש וקבועים מוסכמים

  

הסכם זה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תקופה אחרים המוקנים למועצה על פי ./.08
להלן, תהא  פרות החוזה המפורטותאו על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין ה

 המועצה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידן:



 
 

 לכל שעת איחור בכל מתקן שלט חוצות ₪ 011  - איחור בתיקון נזק או פגם שהוגדר כדחוף

 לכל יום איחור בכל מתקן שלט חוצות ₪ 11/  - איחור בתיקון נזק או פגם שלא הוגדר כדחוף

להחלפת נורות,  ו2או המועצה באשר  לכל מתקן שלט חוצות ולכל מקרה אי מילוי הוראות המנהל
 ₪ 011 - חלפים וכו'

 לכל מתקן שלט חוצות ולכל מקרה ₪ 011אי ניקיון מתקני שלטי החוצות 

 לכל יום איחור ולכל מתקן שלט חוצות ₪ 011איחור במסירת מתקני שלטי החוצות העירוניים 
 ההתקשרות חזרה למועצה בסיום

 שהמועצה ככל, ההתקשרות בסיום לקדמותו המצב והשבת  ר בפירוק מתקני שלטי החוצותאיחו
 לכל יום איחור  ₪ 011 כך לעשות הורתה

סכומי  מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים כי לא תישמע כל טענה של הספק כנגד .08.8
נזקים  בהוכחת הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהסכם, ואלו יחולו ויחייבו ללא כל צורך

 ו2או בהבאת ראיות כלשהן מצד המועצה.

האמצעים  אין בדרישת הפיצוי המוסכם ו2או בתשלומו בכדי למצות את הסעדים ו2או .08.8
אין בתשלום  הספק. הנתונים למועצה לפי ההסכם ולפי כל דין לאור הפרת ההסכם על ידי

עצה על זכויותיה המו הפיצוי המוסכם על ידי הספק בכדי להוות הסכמה או ויתור מצד
 וחובותיו של הספק לפי ההסכם ולפי כל דין.

לעיל  המועצה תהא זכאית לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה זה .08.0
 באמצעות ערבות הביצוע שבידיה או בכל דרך חוקית אחרת.

 אחריות בנזיקין וביטוח  .10

 המצ"ב להסכם זה.(  /)כמפורט בנספח ג'

 .העבודות והיעדר בלעדיותהיקף  .12

ההסכם,  מוסכם ומוצהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות לשנות את ההיקף הכספי של .00.0
והצבה והן תפעול,  הן הקמה)על דרך של הוספה ו2או הפחתה של מתקני שלטי חוצות 

הכולל בראשיתה של  מסכום ההתקשרות 01%, בגבולות של עד (תחזוקה ופרסום
 ההתקשרות.

החלק  במקרה של שינוי ההיקף הכספי, יעודכן סכום דמי השימוש שישולם למועצה לפי ./.00
 היחסי של השינוי.

שלטי חוצות  מובהר בזאת כי שינוי בהיקף השירותים, בין אם מדובר בהוספה של מתקני .00.8
המחיר שהציע בהצעתו  ובין אם מדובר בהפחתה, לא תקנה לספק כל זכות לשנות את

 במכרז.

בלעדיות ו2או  למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי אין בהתקשרות בהסכם זה משום יצירת .00.8
למועצה שירותים  התחייבות ו2או מצג כלשהם בדבר זכות בלעדית של הספק לספק

לפי שיקול דעתה הבלעדי ובשים לב לצרכיה,  בתחום הפרסום על גבי שלטי חוצות.
חרים, לרבות ביחס לשירותים הנכללים עם ספקים א המועצה רשאית לבחון התקשרויות

יובהר  לא תהיה כל טענה ו2או דרישה כלפי המועצה בשל כך. במסגרת התקשרות. לספק
מסוים לספק  ויודגש כי הספק אינו זכאי לבקש מהמועצה להעביר את הטיפול בעניין

 אחר.

 דמי שימוש .12

 נה בתוספת מע"מ* לכל ש₪הספק ישלם למועצה דמי שימוש בסך של _______  .02.0

  .(*הסכום יושלם בהתאם לתוצאות המכרז)

 שלהלן. דמי השימוש ישולמו מדי שנה מראש, כמפורט בפרק אופן תשלום דמי השימוש ./.02



 
 

למספר שלטי החוצות  מובהר, כי בגין שלטי החוצות ישלם הספק דמי שימוש בהתאם .02.8
אם לא התקין פרסומים על המסחריים שהציב בהתאם להוראות והנחיות הסכם זה,אף 

גביהם או התקין פרסומים באופן חלקי בלבד. ככל שהספק לא הציב כלל שלטי חוצות 
לא ישולמו בשל אי קבלת היתר או בשל הנחייה מהמועצה שלא להציבם ,מסחריים, 

 כלל. עבורם דמי שימוש

כלל  הציב עוד יובהר, כי סכום דמי השימוש הנקוב לעיל לא ישתנה גם אם הספק לא .02.8
 שלטים מסחריים או הציב חלק מהם.

סים, יבמ עוד מובהר, כי למעט האמור בהסכם זה, תנודות במדדים, בשכר העבודה, .02.0
בהם על פי ההסכם  ארנונות, תשלומים ומחירי ציוד אשר על הספק לספק ו2או להשתמש

 לא ישנו את המחיר הנקוב לעיל.

לבין  בהתאם לשיעור השינוי שיחול בין מדד הבסיסדמי השימוש יהיו צמודים למדד,  .02.0
 המדד הידוע במועד כל תשלום בפועל.

מסכום  על אף האמור לעיל, לא יהא סכום דמי השימוש אותו ישלם הספק למועצה נמוך .02.2
המדד נמוך  לעיל, וזאת אף אם במועד התשלום יהא 02.0דמי השימוש הנקוב בסעיף 

 לעיל ללא הצמדה. 02.0למו דמי השימוש כאמור בסעיף ממדד הבסיס. במקרה כזה, ישו

מיסים,  הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום מהמועצה, לרבות לא החזר הוצאות, תשלומי .02.3
 תשלומים לעובדים או בגין העסקת עובדים וכו'.

וכל  למעט אם נקבע אחרת באופן מפורש ובכתב במסגרת הסכם זה, כל ההוצאות .02.0
זה יחולו על  ות ו2או כרוכות ו2או נובעות ממתן השירותים במסגרת חוזההעלויות הקשור

 כך. הספק בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל החזר ו2או תוספת תמורה בשל

 תנאי תשלום דמי השימוש .18

 התשלום ישולם למועצה על ידי הספק בתנאים ובאופן המפורטים להלן:

 כאשר עבור השנה הראשונה ישולמו דמי השימוש ישולמו מראש על ידי הספק למועצה,
 דמי השימוש עם חתימת חוזה זה.

 בחודש הרלוונטי של 0-חודשים, עד ליום ה /0דמי השימוש לשנה העוקבת ישולמו מדי 
 אותה שנה, אשר בגינה משתלמים דמי השימוש.

 ריבית .12

בגין כל תשלום שישולם באיחור, ישלם הספק למועצה ריבית חשב בשיעור הריבית 
 00-אצל החשב הכללי לאוצר כפי שיקבע על פיו מעת לעת, וזאת החל מהיום ה נהוגהה

 המועד האחרון הנקוב לתשלום. שלאחר

 ערבות לקיום החוזה .02

ימציא  פי הסכם זה,-לשם הבטחת מילוי מלא ומושלם של כלל התחייבויות הספק על .1.0/
מותנית, ערוכה  ת, בלתיהספק למועצה במועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומי

 .(להלן: "ערבות הביצוע") ₪  1,111/לטובת המועצה, בסך של 

תקופת  להסכם, ותוקפה יהיה לכל(  8)נוסח ערבות הביצוע יהיה בהתאם לנספח ג' ./.1/
 ימים נוספים. 01ההתקשרות על פי הסכם זה ובתוספת 

בהתאם  תחייב הוא להאריכהככל שהספק יגיש ערבות ביצוע שתוקפה קצר מן הנדרש, מ .1.8/
תוקפה של ערבות  יום טרם סיום 81-לתוקף הנדרש כאמור לעיל, וזאת עד לא יאוחר מ

 הביצוע שבידי המועצה.

שבידי  הארכת ערבות כנדרש לעיל מהווה עילה לחילוט מלוא סכום ערבות הביצוע-אי
 המועצה.

במספר  קצתו, בפעם אחת אוהמועצה רשאית לגבות את סכום ערבות הביצוע, כולו או מ .1.8/
 פעמים, ולהיפרע מהספק מתוכו.



 
 

חדשה  נגבתה ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, יהיה הספק חייב להמציא ערבות ביצוע
 הערבות או חלקה. ימים ממועד גביית 2העומדת בתנאים ובדרישות פרק זה, והכל בתוך 

העומדים  זכות ו2או סעד אחרים זכויות המועצה לחילוט ערבות הביצוע באות בנוסף לכל .1.0/
 לה כלפי הספק מכוח ההסכם ו2או כל דין.

המועצה או  הערבות תחולט במידת הצורך לפי החלטתם ושיקול דעתם הבלעדי של ראש .1.0/
 גזבר המועצה.

 מניעת ניגודי עניינים .01

ים או ישיר הספק מתחייב שבמהלך כל תקופת ההתקשרות יימנע מכל מעשה ו2או פעולה, .0.0/
בכל  השירותים למועצה. עקיפים, אשר עלולים להעמידו בפני חשש לניגוד עניינים במתן

את עמדתם  מקרה של ספק יפנה הספק למנהל וליועץ המשפטי של המועצה מראש, יקבל
 בכתב ויפעל לפי הוראותיהם.

עמו, מט האמור בפרק זה לחוזה יחול גם על כל עובדיו של הספק וכן על כל הפועלים ./.0/
הפרת התחייבויותיו של הספק  והספק מתחייב להדריכם, להזהירם ולהנחותם בעניין זה.

 לעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. פי סעיף זה בחוזה, כמפורט-או מי מעובדיו על

 מובהר כי התחייבויות אלו תחולנה אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים. .0.8/

 קיזוז ועיכבון .00

לצד  צה רשאית לקזז לספק כל סכום, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה אוהמוע .0.//
הצדדים או  שלישי, לפי לדעתה, מהספק על פי חוזה זה או על פי כל התחייבות אחרת בין

לגבות את החוב האמור  על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה
 בכל דרך אחרת. 

עבודה  אית לעכב בידיה כל מיטלטלין, מסמכים, מתקנים, חומרים, כליהמועצה רש ././/
על פי הקבוע  וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא

 בהסכם לפי שיקול דעה של המועצה.

 מוסכם ומוצהר כי לספק לא תעמוד כל זכות עכבון ו2או קיזוז כלפי המועצה. .8.//

 די המועצהביצוע על י .03

והוא  כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הספק לבצע על פי חוזה זה .8.0/
מלציית להן על  נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המנהל או המועצה ואשר נמנע

לבצען, בעצמה או  (חייבת אך לא)אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית 
 באמצעות אחרים.

נגרמו לה  המועצה תהיה רשאית לחייב את הספק במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר ./.8/
כהוצאות כלליות  שייחשבו 00 % בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת

 וכפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק.

אלא  לעיל 8.0/המועצה לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעיף  .8.8/
 שהודיעה לספק מראש על כוונתה. לאחר

שלא  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי החוזה או מזכות המועצה .8.8/
 בשל התנהלותו. לבצע את העבודות ולחייב את הספק בעלויות, בהוצאות ובנזקים שנגרמו

 סיום ההתקשרות וביטולה על ידי המועצה .04

המועצה  פת ההתקשרות לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיה שלבנוסף על האמור בפרק תקו .8.0/
הצדדים תבוא לידי  בגין כל הפרה יסודית מצד הספק, מוצהר בזאת כי ההתקשרות בין

 סיום מיידי בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

את ההפרה  הספק הפר את ההסכם ו2או פעל בניגוד להוראות המועצה ולא תיקן .8.0.0/
 המועצה; רק הזמן שנקצב לו לשם כך ע"יאו פעולתו בתוך פ



 
 

בעבירת  הספק פעל תוך הפרת חובת הנאמנות שלו למועצה ו2או הוא נחשד ./.8.0/
 מרמה או שוחד או בכל עבירת מרמה אחרת;

 נגד הספק הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הנוגעת .8.0.8/
 לשירותים אלה; ים דומיםלשירותים אותם הוא מספק מכח הסכם זה או שירות

הינו  באם –מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ו2או הוכרז כפושט רגל, או  .8.0.8/
 זמני; קבוע או –ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק  –תאגיד 

 הספק הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות. .8.0.0/

במנייתם  חינת רשימה סגורה וכי איןמוסכם ומוצהר כי אין המקרים המנויים לעיל בב
בהסכם, ובכלל זה  בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין או

 לבטל את ההסכם עקב הפרתו היסודית על ידי הספק.

המנהל  הספק מתחייב, כי במועד סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יפעל לפי הוראות ./.8/
כל מתקני שלטי  פנה את שלטי החוצות מצידם המסחרי.באשר לפרסום העירוני וי

וחופשיים כשהם תקינים,  החוצות, הן העירוניים והן המסחריים, יוחזרו למועצה פנויים
כמו כן, לפחות  רגיל וזהיר בהם. במצב טוב ומסודר, בכפוף לבלאי סביר הנובע משימוש

שלטי החוצות תוך  ימים טרם סיום ההתקשרות יערכו הצדדים סיור בכל מתקני 01
שבמתקני שלטי החוצות.  עריכת פרוטוקול ליקויים בו יפורטו כל הליקויים והפגמים

תורה המועצה. על הספק יהיה לתקן  המועצה תזמן את הספק לעריכת הסיור במועד עליו
ימים ממועד עריכת  81שלטי החוצות תוך  את כל הליקויים והנזקים שיימצאו במתקני

 הפרוטוקול.

המועצה לתקן  ן הספק את הליקויים והנזקים במועד הנקוב לעיל, תהיה רשאיתלא תיק
שייחשבו  00 % בתוספת את הליקויים בעצמה ולגבות מהספק את עלות התיקונים

 הפיצויים המוסכמים בהסכם זה. כהוצאות כלליות, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפרק

החוצות,  השימוש בגין כל שלטיהסתיימה ההתקשרות, ישולם החלק היחסי של דמי  .8.8/
ביחס לדמי השימוש שנותרו לתשלום ו2או  ותעשה בין הצדדים ההתחשבנות הסופית

 ששולמו ביתר לפי העניין.

 מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה והסתיימה ההתקשרות עקב אחד מהטעמים
 המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י הספק, לא יהיה זכאי הספק לכל פיצוי שהוא

 מהמועצה בגין סיום ההתקשרות.

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .00

למועצה אישור  במעמד חתימתו של ההסכם ובסמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק .0.0/
 על שם הספק. (או פטור מניכוי מס במקור)על ניכוי מס במקור 

להתקיים בו  משיכוהספק מצהיר בזאת כי כל התנאים המפורטים להלן מתקיימים בו וי ./.0/
 למשך כל תקופת ההתקשרות:

 . 0020- הוא מחזיק בתעודת עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו .0./.0/

 .0020 –הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  ././.0/

כנדרש  הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה .8./.0/
 י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.עפ"

התשלומים  הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, הוא משלם בגינם את כל .8./.0/
 ומפריש את כל ההפרשות על פי הדין.

 ויתור ו2או שינוי הוראות ההסכם .02

לכל משא  הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ביחס לנושאו, ולא תהיה כל נפקות .0.0/
פה, בין -ובין בעל מתן ו2או הבנה ו2או מצג ו2או הסכמה, אשר היו, אם היו, בין בכתבו

 במפורש ובין מכללא, בין הצדדים להסכם זה עובר לכריתתו.



 
 

 הצדדים. כל תוספת ו2או שינוי להסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ובחתימת ./.0/

יהיו ברי  י כלשהו בהסכם זה על נספחיו, לאשום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בתנא .0.8/
כלפי הצד השני לא  תוקף, אלא אם ייעשו בכתב. שום איחור מצד אחד בשימוש בזכויותיו

או בכל אחת מהן לחוד, הן  ייחשב כוויתור, וכל צד יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן
 לפי הסכם זה והן לפי כל דין, בכל עת שימצא לנכון.

 אישור מליאת המועצה ושר הפנים - תנאי מתלה .02

המועצה וכן  מובהר כי ככל שהסכם זה וההתקשרות על פיו טעונים אישורם של מליאת .2.0/
וככל שאלה יתקבלו.  של שר הפנים, ייכנס ההסכם לתוקפו רק עם קבלת אישורים אלו

 תנאי זה הינו תנאי עיקרי של הסכם זה.

להתקשרות  2או שר הפנים בדבר סירוב ליתן אישורניתנה הודעה מאת מליאת המועצה ו ./.2/
באופן מהותי את  הצדדים על פי הסכם זה, או שאישורם יהיה כפוף לתנאים המשנים

מהתחייבויותיהם על פי כל מסמכי  ההתקשרות נשוא הסכם זה, יהיו הצדדים משוחררים
יעה ו2או ולצדדים לא תהיה כל טענה ו2או תב המכרז ויראו את הסכם זה כבטל ומבוטל

 ו2או בקשר להליכי המכרז. סעד אחד כנגד משנהו בקשר לכך

כאמור  למען הסר ספק מובהר, כי כל הוצאה שתוצא על ידי הספק לפני קבלת האישורים .2.8/
להעלות כלפיה  תהיה על אחריותו בלבד והספק לא יהיה רשאי לדרוש מאת המועצה ו2או

 ות כאמור.כל טענה ו2או תביעה ו2או דרישה בגין הוצא

 כתובות הצדדים .08

אשר  כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם או בכתובת אחרת, .3.0/
 עליה ימסור צד למשנהו הודעה בכתב וממועד קבלת אותה הודעה.

כתובת  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי ./.3/
בדואר רשום  שלח בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחההצד השני, או שתי

מסירתה למשלוח בסניף  תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן
באותו יום ובלבד  -(שיגור מוצלח עם אישור)דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה 

שלח; ואם נמסרה ביד על קבלת המסמך שנ שהינו יום עסקים וכן התקבל אישרור טלפוני
האחר בכתובת שלעיל, בשעות העבודה הרגילות כנגד  בעת מסירתה במשרדו של הצד -

 אישור קבלה.

 סמכות שיפוט בלעדית .02

 ,צפוןסמכות השיפוט הבלעדית לעניין הסכם זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

 ולהם בלבד.

 ולראיה באו הצדדים באו על החתום:

___________________    _________________ 

 הספק    מסעדה המקומיתהמועצה  

 באמצעות מורשי חתימתה באמצעות מורשי חתימתו 

 במקרה של תאגיד אישור עו"ד לחתימת הספק

 אני ______________, עו"ד, מ.ר. ______________ מרח' ______________ מאשר בזאת

 זה ה"ה ______________ ת.ז.כי ביום ______________ חתמו בפני על הסכם 

 ______________ ו______________ ת.ז. ______________ אשר הנם מורשי החתימה של

 תאגיד מחייבת את התאגיד.התאגיד ______________ ואשר חתימתם בשם ה

 

 



 
 

 020202' מס מכרז

 (1)'ג נספח

 החוצות שלטי מתקני פירוט

 ומיקומם

 ומיקומם ייםהעירונ החוצות שלטי מתקני פירוט

 שלטי חוצות דיגיטליים: .1
 

 בכניסה הדרומית ליד תחנת הדלק. 8X8שלט חד צידי בגודל   – 0שלט מס' 
 בצומת הפנייה לאודם. 8X 8חד צידי בגודל שלט   – /שלט מס' 
 בכניסה למגרש הכדורגל. 8X 8צידי בגודל  דושלט  –  8שלט מס' 
 הכפר מול תחנת כב"א.במרכז  8X 8צידי בגודל  שלט דו –  8שלט מס' 
-נבי-בכניסה מכיוון מג'דל שמס מול הכניסה לא 8X 8צידי בגודל  שלט דו  – 0שלט מס' 

 אליה.

 

 :בילבורד()שלטי חוצות מוארים  .0

 בכניסה לבניין המועצה. X0/שלט דו צידי מואר בגודל  – 0שלט מס' 

ה בסמוך למובל בכניסה מכיוון עין קיני X0/שלט דו צידי אנכי בגודל  – 2שלט מס' 
 הניקוז.

 

 שלטים על גבי עמודי תאורה: .3

שלטים על גבי עמודי תאורה לאורך הכביש הראשי בכפר במיקומים שייקבעו  8/-כ
 בהמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 020202' מס מכרז       

 (0)'ג נספח

 וביטוח אחריות נספח

 ביטוחים עריכת על אישור ונוסח

 וביטוח אחריות

 אחריות .1

 לרבות,מטעמו מי כל ידי ועל ידו על שייגרם נזק כל בגין הבלעדית באחריות ישא הספק .0.0
 בין, אחר גורם או אדם לכל או2ו עימה הקשורים לגורמים או2ו מטעמה למי או2ו למועצה

 או כתוצאה, בעקיפין ובין במישרין בין, מחדל בשל ואם מעשה בשל אם, לרכוש ובין לגוף
 עריכת, ניקיונם, תפעולם, תחזוקתם ,הצבתם, ספקתםא, החוצות שלטי למתקני בקשר

 הכרוכה או הקשורה נוספת או אחרת פעולה וכל  הפרסום הדבקת, גביהם על הפרסום
 .החוצות שלטי במתקני

 או2ו לעובדיה או2ו למועצה שייגרם נזק לכל אחריות כל תהא לא מטעמה מי או2ו למועצה ./.0
 עקב בעקיפין ובין במישרין בין לרכושו או2ו ופולג שהוא' ג צד לכל או2ו מטעמה מי לכל

 .זה בהסכם כאמור, הפרסום ומודעות החוצות שלטי מתקני ותפעול תחזוקת

 לכל בקשר 'ג צד כל או2ו המועצה עובדי י"ע שתוגש תביעה כל בגין באחריות ישא הספק .0.8
 נזקים או2ו פיצויים או2ו תשלומים כל בגין המועצה את וישפה לעיל האמור ממין נזק

 סעד לכל המועצה בזכות לפגוע מבלי וזאת כאמור לנזק בקשר לה שייגרמו הוצאות או2ו
 .דין לפי ותרופה

 או2ו הוצאה או2ו תשלום כל בגין הראשונה דרישתה עם מיד המועצה את ישפה הספק .0.8
 או2ו המועצה על יוטלו אשר כלשהם נזקים או2ו פיצויים או2ו אגרה או2ו היטל או2ו קנס
 לעיל כאמור הספק אחראי להם אשר, לנזקים קשורים או2ו והנובעים, תחויב בהם אשר
 .המועצה של הראשונה דרישתה עם מיד, וזאת

 שלטי למתקני בקשר תביעה או דרישה כל קבלת לאחר בסמוך לספק תודיע המועצה .0.0
 .החוצות

 ביטוח .0

 ממועד ,דין כל פי על או2ו זה םהסכ פי על הספק ומהתחייבות מאחריות לגרוע מבלי .0./
 ולקיים לערוך הספק מתחייב, זה הסכם לפי העבודות תחילת ממועד או זה הסכם תחילת

 הביטוחים את, בישראל ביטוחים לעריכת כחוק מורשית ביטוח בחברת, חשבונו על
 להלן) ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה ב"המצ" הביטוח עריכת אישור"ב המפורטים

, שלו הארכה וכל, ההסכם פי-על ההתקשרות תקופת כל למשך וזאת ("הספק ביטוחי"
 דין פי על אחריותו קיימת עוד כל מוצר חבות ביטוח או2ו מקצועית אחריות ביטוח ולעניין

 .ההסכם או2ו

 עריכת באישור המפורט הרכוש ביטוח את לערוך שלא רשאי הספק, לעיל האמור אף על
 הביטוח נערך כאילו יחול 01./ בסעיף המפורט ורהפט אך, בחלקו או במלואו, הביטוח

 .במלואו בגינו

 גופנית פגיעה בגין דין פי-על כנדרש חובה ביטוח: הבאים הביטוחים את הספק יערוך כן ././
 בכלי השימוש עקב שלישי צד של רכוש בגין אחריות ביטוח וכן, רכב בכלי השימוש עקב
 חלק מהווה ואינו לעבודות המשמש לציוד חביטו; אחד נזק בגין ₪ 811,111 לסך עד רכב
 כאמור בציוד וייערך היה) הנדסי מכני ציוד ולעניין", מורחב אש" סיכוני כנגד מהן

 ".הסיכונים כל" במתכונת ביטוח ייערך (שימוש

 בין ,מתחייב והוא, זה בסעיף הנזכרים הביטוחים תנאי כל אחר למלא מתחייב הספק .8./
 הספק ביטוחי פוליסות כי ולוודא לדאוג, ובמועדם במלואם וחהביט דמי את לשלם, היתר

 לא, ההתקשרות תקופת כל במשך בתוקף ותהיינה, הצורך לפי, לעת מעת תחודשנה
 מתחייב כן. הביטוחים תוקף את להפקיע או2ו לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות



 
 

. הביטוחים פי על זכויותיו של ומימוש שמירה לשם המזמין עם פעולה לשתף הספק
 בביטוחי הנקובים העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה בכל ישא הספק כי, יודגש
 .הספק

 ימים 2-מ יאוחר לא, למזמין להמציא הספק מתחייב המזמין מצד דרישה בכל צורך ללא .8./
 בדבר אישור, המוקדם לפי, העבודות תחילת מועד לפני או זה הסכם תחילת מועד לפני

 ידי על כדבעי חתום כשהוא ,ב"המצ לנוסח בהתאם לעיל כאמור פקהס ביטוחי עריכת
 תנאי הינו, כנדרש הביטוח עריכת אישור המצאת כי לו ידוע כי, מצהיר הספק. המבטח

 לא הביטוחים עריכת אישור המצאת אי ואולם ,ידו על העבודות להתחלת ומקדמי מתלה
 .זה הסכם פי על הספק של מהתחייבויותיו יגרע

 עריכת אישור, המזמין בידי להפקיד הספק מתחייב, הספק ביטוחי תקופת תום מועד עד .0./
 על ההתקשרות תקופת כל במשך חלילה חוזר וכך נוספת לשנה תוקפו הארכת בגין ביטוח

 .לעיל 0./ בסעיף כמפורט יותר מאוחרת לתקופה או2ו ההסכם פי

 ידי על שיומצא הביטוחים כתערי אישור את לבדוק, חייב לא אך, רשאי יהיה המזמין .0./
 הרחבה או2ו התאמה או2ו תיקון או2ו שינוי כל לבצע מתחייב והספק, לעיל כאמור הספק

 .זה הסכם פי על להתחייבויותיו האישור נושא הביטוחים את להתאים מנת על שיידרשו

 טכמפור השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת המזמין זכויות כי, ומתחייב מצהיר הספק .2./
 לגבי שהיא אחריות כל או2ו חובה כל מטעמו מי או2ו המזמין על מטילות אינן לעיל

 ואין, העדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, הביטוחים עריכת אישור נושא הביטוחים
, דין כל פי על או2ו זה הסכם פי על הספק על המוטלת שהיא חובה מכל לגרוע כדי בהן

 אישור את בדקו אם בין, לאו אם ובין לעיל כמפורט ייםשינו עריכת דרשו אם בין וזאת
 .לאו אם ובין הביטוחים עריכת

 בבחינת הנה ביטוחים עריכת באישור כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .3./
. זה הסכם לפי חבותו ממלוא אותו פוטרת שאינה הספק על המוטלת מינימום דרישת
 המזמין כלפי דרישה או2ו טענה כל מלהעלות מנוע ואה כי, בזאת ומאשר מצהיר הספק

 בנושא אחרת טענה כל או2ו האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמו מי או2ו
 .ידו על שהוצא הביטוחי הכיסוי היקף או2ו גובה

 הקבלן של התחייבות מכל לגרוע באות אינן, שבו המשנה סעיפי כל על, זה נספח הוראות .0./
 בגין כלשהי מאחריות הספק את לשחרר כדי בהן ואין דין כל פי על או2ו ההסכם לפי
 .הספק בביטוחי מכוסה שאינו או המכוסה' וכד הפסד2אובדן2נזק

 על הובא אשר אחר רכוש כל או2ו מתקנים או2ו לציוד ביחס, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .01./
 דרישה או2ו טענה כל לו יהתה לא כי מצהיר הספק, המזמין לחצרי מטעמו או2ו הספק ידי

 שהספק בין כאמור לציוד אבדן או2ו נזק בגין מטעמו מי או2ו המזמין כנגד תביעה או2ו
 המזמין את פוטר והוא, שלא ובין (ערך אם) שערך רכוש מביטוח בגינו לשיפוי זכאי

 .כאמור לנזק אחריות מכל מטעמו והבאים

 נשוא העבודות עם בקשר או2ו במסגרת המשנ קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב הספק .00./
 את ההולמות ביטוח הוראות עמם ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא זה חוזה
 מובהר ספק הסר למען .כאמור בביטוחיו חבותם את לכלול או עמם ההתקשרות היקף
 לרבות במלואן לעבודות ביחס המזמין כלפי באחריות הנושא הוא הספק כי בזאת

 לשפות אחראי יהיה והוא משנה קבלן ידי על להינתן היו אמורים או2ו ניתנוש שירותים
 עקב, בעקיפין או במישרין, שייגרם נזק או2ו אובדן כל בגין המזמין את לפצות או2ו

 אובדן אם בין, ייגרם אם, המשנה קבלן ידי על להינתן היו אמורים או2ו שניתנו שירותים
 .לאו אם ובין דלעיל ותמהפוליס במי מכוסה כאמור נזק או2ו

 

 

 

 



 
 

 הביטוח עריכת אישור

 _____________ תאריך 

 לכבוד

 מועצה מקומית מסעדה 

 ("המזמין")להלן:

 שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכה חברתנו כי בזאת לאשר מתכבדים הננו

 ,יצור הכוללות עבודות עם בקשר ("הקבלן: "להלן)_______________________ 

 תחומי המועצה המקומית ב שילוט של ואחריות שירות ומתן בדיקות ביצוע, קנההת, אספקה

 לבין ביניכם שנערך בהסכם וכמפורט כמוגדר הכל, הנלווים והשירותים העבודות כל וכןמסעדה 

 __________ ביום המתחילה לתקופה וזאת") העבודות" או" ההסכם: "להלן( הקבלן

 :להלן כמפורט ("הביטוח קופתת: "להלן)_________ ביום והמסתיימת

 ,הקבלן חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח - שלישי צד כלפי חבות ביטוח .0
 אדם כל של לרכושו או2ו לגופו שייגרמו נזק או2ו אובדן או2ו פגיעה כל בגין, דין כל פי על

 העבודות במסגרת או2ו עם בקשר מטעמו מי או2ו עובדיו, המזמין לרבות, כלשהו גוף או2ו
 ₪ 111,111,/של  מסך יפחת שלא אחריות בגבול מטעמו הפועלים כל ידי ועל ידו על

 הנובעת חבות בדבר הגבלה לכל כפוף אינו זה ביטוח. ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע
 ,בהלה, במשקה או במזון מזיק דבר כל, סוג מכל תאונתי זיהום, התפוצצות, מאש

 ,ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים וכלפי בגין ותחב, וטעינה פריקה, הרמה מכשירי
 ,פועלים עליו רכוש, חיים בעלי, והשבתות שביתות, הרעלה, פגומים סניטריים מתקנים

 .לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף ותביעות שליטה או2ו השגחה או2ו בפיקוח רכוש

 מי או2ו הקבלן מחדלי או2ו למעשי אחריותו בגין המזמין את לשפות מורחב הביטוח
 עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו, צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת מטעמו

 .המבוטח מיחידי אחד כל

 .גוף נזקי לעניין יחול לא מקצועית אחריות חריג כי במפורש מובהר

 פי על ידו על המועסקים עובדיו כלפי הקבלן חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח ./
 , 0031 - ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או2ו) חדש נוסח( הנזיקין פקודת

 או2ו כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה עובד לכל נפשי נזק או2ו גוף נזק או2ו מוות בגין
 לאירוע, לנפגע ₪ 1,111,111/ של מסך יפחת שלא אחריות בגבול העבודות ביצוע עקב

 משנה קבלני, קבלנים בדבר הגבלה לכל כפוף אינו זה ביטוח. ביטוח לתקופת כ"ובסה
 הביטוח. נוער והעסקת, רעלים, פיתיונות, בגובה עבודות, עבודה ושעות ימי, ועובדיהם

 מעובדי מי של כמעבידם ויחשבו במקרה מטעמו מי או2ו המזמין את לשפות מורחב
 .הקבלן

 סוג מכל לציוד מלא כינון ובערך שווי במלוא" מורחב אש" מסוג ביטוח - רכוש ביטוח .8
 העבודות לצורך או2ו במסגרת המזמין לחצרי הקבלן ידי על שיובא אחר רכוש כל או2ו

 נוזלים נזקי, שטפון, סופה, סערה, אדמה רעידת, התפוצצות, ברק, עשן, אש עקב נזק כנגד
 ,טיס כלי ידי על פגיעה, רכב כלי ידי על פגיעה, תאונתית פגיעה, צינורות והתבקעות

  לפיו סעיף כולל כאמור הביטוח. ושוד פריצה, בזדון נזקים, פרעות, ביתותש, התנגשות
 שהאמור ובלבד מטעמו הבאים כל או2ו המזמין כלפי לתחלוף זכותו על המבטח מוותר
 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא התחלוף זכות על הויתור בדבר

 
 לתקופה........................ '...מס פוליסה המוצר חבות עם משולב מקצועית חבות ביטוח .8

 לאירוע ש"ח 0,111,111 של אחריות בגבול.......................  ליום עד...............  מיום
 לראשונה שתוגש דרישה או2ו תביעה בשל חבות מבטח הביטוח .ביטוח לתקופת ובמצטבר

 מטעמו םוהפועלי הקבלן של מקצועי מחדל או2ו מעשה בשל הביטוח תקופת במשך
 טופלו או2ו תוקנו או2ו שהותקנו כלשהם במוצרים הקשור בכל או2ו העבודות במסגרת

 או השהיה בדבר הגבלה כל כולל אינו הביטוח. העבודות במסגרת מטעמו ומי הקבלן י"ע



 
 

 יושר אי בשל חבות בגין הרחבה כולל הביטוח, כן כמו. ביטוח מקרה בעקבות עיכוב
 עליו מוטלת להיות עלולה אשר חבות בגין המזמין את תלשפו מורחב הביטוח. עובדים

 מבלי וזאת המוצרים עקב או2ו מטעמו הפועלים או2ו הקבלן של מחדל או2ו מעשה עקב
 מאוחר שאינו למפרע מועד כולל הביטוח. המזמין כלפי הקבלן של חבותו מביטוח לגרוע

 ילפנ לא אך) בעבודות הקשור בכל הקבלן של פעילותו תחילת ממועד
 תוקף תום לאחר חודשים /0 של גילוי תקופת כולל הביטוח(________________

 למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח
 .זה באישור מהאמור

 כללי

 בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי לבדו הקבלן א.
 .לעיל תהמפורטו הביטוח

 והבאים אורחיו, עובדיו, המזמין כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים  ב.
 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהויתור ובלבד מטעמו

 י"ע הנערך ביטוח לכל קודמים אלו ביטוחים כי מפורש לעיל המפורטים בביטוחים  ג.
 או2ו המזמין ביטוחי שיתוף בדבר טענה או2ו דרישה כל על מוותרים אנו וכי המזמין
 .מטעמו הבאים

 שניתנה מבלי הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא הביטוחים כי, מאשרים אנו . ד
 .מראש יום 01, רשום בדואר כך על הודעה לכם

 על המוטלות חובות לב בתום קיום אי לעיל המפורטים בביטוחים כי בזאת מאשרים הננו . ה
 של הפרה או2ו תביעה הגשת אי או2ו הודעה מתן לאי מוגבל לא אך, לרבות, המבוטח

 .שיפוי לקבלת המזמין של בזכויותיו תפגע לא הפוליסות מתנאי תנאי

 ",ביט"כ הידוע מהנוסח נחותים יהיו לא הקבלן פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם . ו
 לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים .לעיל הנקובים לשינויים בכפוף

 כדי האמור בשינוי שאין ובלבד, זה באישור שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות
  .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע

 

 

_____________ _____________ __________  ___________ 

 תםהחו תפקיד  החותם שם  המבטח חותמת  המבטח חתימת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 020202' מס מכרז

 (3)'ג נספח

 ביצוע ערבות נוסח

 ביצוע ערבות נוסח

 :________תאריך

 לכבוד

 ("המועצה: "להלן) מסעדה אזורית מועצה

 .,נ.א.ג

 _____________________________ מספר אוטונומית ערבות

 ("המבקש" :ןלהל)_______________  רשום תאגיד' מס__________________  בקשת פי על
 שקלים אלף עשרים :במילים) ח"ש 1,111/ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 של ותחזוקה תפעול, הצבה שירותי למתן הסכם עם בקשר וזאת ("הערבות סכום: "להלן) חדשים
 .גביהם על ופרסום חוצות שלטי מתקני

 בכתב דרישה ממועד יום 08 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו
 את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, המועצה גזבר או המועצה ראש ידי על החתומה

 בתביעה המבקש מאת תחילה הסכום את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם
 למבקש דלעמו שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר

, דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם
 הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן אחת שכל

 .ל"הנ הכולל

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 .בכלל ועד______  עד בתוקפה תישאר זו רבותע

 .תענה לא_______  אחרי אלינו שתגיע דרישה

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו________  יום לאחר

 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 כתב לעניין כדרישה תחשב לא אחר אלקטרוני באמצעי או במברק, בפקסימיליה דרישה

 .זה ערבות

___________  _____________ 

 :בנק                      : תאריך


