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מכרז פומבי מס' 1102/11
למתן זיכיון לזכויות פרסום
על גבי לוחות מודעות
ברחבי העיר ביתר עילית
לוח זמנים לעריכת המכרז:
•

תקופת רכישת מסמכי המכרז:

מיום  51.44.42עד יום 42.45.42
(כולל)

•

מועד כנס מציעים:

ביום  6.45.42בשעה 45:11

•

מועד הגשת שאלות הבהרה:

עד יום  8.45.42בשעה 45:11

•

מועד הגשת הצעות:

ביום 42.45.42עד השעה 45:11

•

תוקף ההצעה:

 451יום

•

תוקף ערבות המכרז

עד ליום 52.4.5146

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם
על ידי נציג המזמין.

מכרז פומבי מס' 14/15

תכולת חוברת המכרז
נספח א'  -הוראות והנחיות למשתתפים
נספח א'  – 4מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
נספח א'  – 5אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית
נספח א'  – 9תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח א'  – 1תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה
נספח א'  – 2תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
נספח א'  – 6דוגמת נוסח ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)
נספח א'  – 7הצהרה על פרטי המשתתף במכרז ואישור זכויות חתימה

נספח ב' – הסכם
נספח ב'  – 4אישור עריכת ביטוחים
נספח ב'  – 5נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

נספח ג' – הצהרת והצעת המחיר
נספח ד' – רשימת שטחי הפרסום בעיריית ביתר עילית

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת

עמוד  5מתוך 93

חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס' 14/15

נספח א'
הוראות והנחיות למשתתפים
 .4רקע כללי
 .4.4עיריית ביתר עילית (להלן" :המזמין") מזמינה בזאת הצעות לקבלת זיכיון לפרסום על
גבי לוחות מודעות ,בהתאם לכל הדרישות וההנחיות המפורטות במכרז זה ,על כל
נספחיו (להלן" :השירותים").
 .4.5יובהר כי הזיכיון לפרסום הינו בלוחות המודעות העירוניים הקיימים בלבד ,בתחום
השיפוט של עיריית ביתר עילית ,שהינם רכוש המזמין.
 .4.9רשימת לוחות המודעות (להלן" :שטחי הפרסום") הקיימים בביתר עילית מפורטים
בנספח ד' למסמכי מכרז זה.
 .4.1כל העלויות הישירות והעקיפות של תפעול ותחזוקת שטחי הפרסום יחולו על המציע
לרבות הוצאות חיבור לחשמל ,מיסים ,אגרות שילוט ,והוצאות הנדרשות במסגרת
התחזוקה (ובכלל זאת תיקון כל שבר ו/או תקלה ו/או ליקוי מכל סיבה שהיא).
 .4.2הזוכה במכרז יהא אחראי לביצוע פרסום מסודר ורציף על גבי שטחי הפרסום .באחריות
הזוכה במכרז לבצע את ההתקשרויות הדרושות עם מפרסמים/מזמיני פרסום ויהא
אחראי אף לתשלום האגרות הכרוכות בפרסומים והכול על פי כל דין ואו כל חוק עזר של
המזמין ,ככל שיהיה.
 .4.6כמו כן ,הזוכה במכרז יהא אחראי לכך שכל שטחי הפרסום ,על אביזריהם וסביבותיהם
יהיו תקינים ומתוחזקים לאורך כל תקופת המכרז .כל פרסום שנעשה שלא על פי מכרז
זה ו/או על פי דין ,יוסר מעל שטחי הפרסום על ידי הזוכה במכרז ועל חשבונו ,כמפורט
במסמכי המכרז וחוזה זה.
 .4.7בתום תקופת הזיכיון ישאיר המציע הזוכה את שטחי הפרסום כשהם שלמים ובמצב
עבודה מלא ,כשהם נקיים מכל חפץ ומפגע בטיחותי ו/או חזותי ,הכול כמפורט במסמכי
מכרז זה.
.4.8

מובהר כי שטחי הפרסום הינם בבעלותו המלאה של המזמין.

 .4.3תקופת ההתקשרות במכרז זה הנה לתקופה של  45חודשים החל מיום החתימה על
הסכם ההתקשרות עם הזוכה (לעיל ולהלן" :תקופת ההתקשרות").
 .4.41למזמין בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ,בכל פעם ל 9-תקופות
נוספות של עד  45חודשים לכל תקופה .כל הארכה כאמור לעיל ,תעשה בהודעה מראש
של  91יום בכתב מראש .סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על  1שנים.
 .4.44מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה
מראש של  91יום לזוכה ,ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת
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 .5תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל
התנאים המפורטים להלן במצטבר:
 .5.4זהות המציע – מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד
רשום כדין בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים
תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד ,וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו
במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.

 .5.5ניסיון – המציע בעל ניסיון מוכח של  9שנים לפחות ב 2-השנים האחרונות ,בביצוע
עבודות נשוא המכרז (קרי  -תחזוקה ותפעול שטחי פרסום) עבור  5רשויות מקומית לכל
הפחות להם נתן המציע שירותים במשך  9שנים לכל אחת בנפרד .לצורך הוכחת עמידת
המציע בתנאי סף זה ,על המציע למלא את הטבלה המצ"ב בנספח א' .1
 .5.9איתנות פיננסית – המציע בעל היקף מחזור הכנסות שנתי של  ₪ 211,111ללא מע"מ
לפחות ,בכל אחת מהשנים  .5141 ,5149 ,5145לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה
יש לצרף אישור רו"ח כנדרש בנספח א' .2
 .5.1המציע רשום כעוסק מורשה ומנהל ספרי חשבונות כדין וכנדרש לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חבות מס) ,התשל"ו .4376-לצורך הוכחת
עמידת המציע בתנאי סף זה ,על המציע למלא הצהרה בנוסח נספח א'  9ולצרף להצעתו
אישורים מתאימים.
 .5.2המציע (לרבות בעלי השליטה בו ומנהליו ,ככל שמדובר בתאגיד) לא הורשע בעבירה של
העסקת עובדים זרים ובעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  4387ולחילופין חלפה
שנה ממועד ההרשעה או אם הורשע פעמיים או יותר – כי חלפו  9שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרון .לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע למלא את
נספח א'  1בשם המשתתף 0בעלי השליטה0מנהליו באם ישנם.
 .5.6המציע (לרבות ,במועד הגשת ההצעה ,בעלי השליטה בו ומנהליו) לא הורשע בנוגע
למעשה שההרשעה לגביו הינה כבחינת עבירה שיש עמה קלון ב 41 -השנים האחרונות
ממועד הגשת ההצעות למכרז .לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה ,על המציע
לצרף הצהרה חתומה בפני עורך דין על העדר רישום פלילי כאמור מהמשטרה וכן למלא
את נספח א' .1
הורשע מי מהמנויים לעיל לאחר זכייה במכרז – תבוטל ההתקשרות עם המציע" .מידע
על הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בשיקולי המזמין ובלבד שחלפה תקופת
ההתיישנות על אותה הרשעה כאמור בסעיף  41לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
תשמ"א – ."4384
 .5.7הצעתו הכספית של המציע לא תפחת מ ₪ 5,111-ללוח מודעות לתקופה של שנה .הצעה
נמוכה מ ₪ 5,111-ללוח לשנה – תפסל על הסף .הצעת התמורה של המציע תמולא
בנספח ג'.
 .5.8המציע השתתף בכנס המציעים כאמור בסעיף  8להלן ורכש את מסמכי המכרז תמורת
סך של ( ₪ 4,211שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא) .לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף
זה ,על המציע לצרף אישור מטעם העירייה על נוכחותו בכנס המציעים וקבלה על שמו
מטעם העירייה על רכישת מסמכי המכרז.
 .5.3המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  1להלן.
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת
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 .5.41המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת ההצעות כנדרש במכרז זה.
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו0או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי
הוא עומד בהם ,רשאי המזמין לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע
חסר ו0או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם,
כישוריהם ,ניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים
נוספים ו0או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר הגשת הצעות.

 .9צרוף אישורים ומסמכים
על המציע לצרף להצעתו אישורים ומסמכים כמפורט להלן.
 .9.4כל מסמך ו/או נספח חתום על ידי המציע המאשר כי הוא עומד בדרישות תנאי הסף
למכרז זה .על המציעים לוודא היטב כי צרפו את כלל המסמכים הנדרשים על פי תנאי
הסף והתנאים הכלליים ,לרבות הנספחים המצורפים לחוברת המכרז ,מסמכי הבהרות,
המלצות ככל שנדרשו וכל מסמך אחר הנדרש במסגרת הגשת ההצעה.
 .9.5טופס הצהרת והצעת המציע כנדרש בנספח ג'.
 .9.9אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס
הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.4372-
 .9.1אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) או
צילום דף אינטרנט המעיד על כך.
 .9.2תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ וניהול ספרים כדין.
 .9.6תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,4376-בנוסח המצורף למסמכי
המכרז כנספח א' .9
 .9.7תצהיר המציע  /מנהליו ובעלי השליטה בו בדבר שמירה על דיני העבודה ,בנוסח המצורף
למסמכי המכרז כנספח א' .1
 .9.8תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח א' .1
 .9.3ערבות השתתפות כאמור בסעיף  1להלן.
 .9.41העתק קבלה המעידה כי המציע שילם עבור מסמכי המכרז.
 .9.44כלל מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות (נספח ב') ,חתומים בשולי כל דף ובחתימה
מלאה במקומות המיועדים לכך על ידי המציע.
 .9.45יש להמציא יחד עם ההצעה הצהרה על פרטי המשתתף ואישור חתום בידי עו"ד או רו"ח
ובו פרטים לגבי רישום המציע ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את המציע
בחתימתם .יש לצרף גם מסמך (מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על
רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליו ובעלי השליטה בו כנדרש בנספח א' .7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת

עמוד  2מתוך 93

חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס' 14/15

בנוסף ,רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים ,לצורך
הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ,וכן לכל צורך אחר שלדעת מציע
המסמך נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
לא צירף המציע להצעתו אילו מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאי המזמין ,מטעם זה
בלבד ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר אילו מהמסמכים שבהצעתו ו/או
הנתונים המפורטים בה.

 .1ערבות להצעה וערבות לביצוע
 .1.4על המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית בלתי מותנית של בנק ישראלי או חברת
ביטוח המורשית להנפיק ערבויות ,על שמו בלבד ,לזכות עיריית ביתר עילית ,בשיעור של
( ₪ 2/,///עשרים אלף שקלים חדשים) ,הערבות תהא בתוקף עד ליום 21.1.2/12
הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת לגביה על פי דרישה חד צדדית של הזמין,
מבלי שהמזמין יידרש לנמק את דרישתו ,בהתאם לנספח א'  2למכרז.
 .1.5המזמין יהא רשאי לדרוש מן המציעים להאריך את תוקפה של הערבות לתקופה של 31
ימים נוספים ,על ידי מתן הודעה בכתב למציעים .נתן המזמין הודעה כאמור יגישו
המציעים ערבות חדשה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת המזמין ו/או יגישו כתב
הארכת ערבות.
 .1.9במידה וידרוש המזמין מהמציעים להאריך את תוקפה של הערבות ,מתחייב המציע ,מיד
עם קבלת דרישת המזמין לכך ,להאריך בהתאמה את הערבות הבנקאית לתקופה
הנדרשת .מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם ,תפסל הצעתו ותחולט ערבותו.
 .1.1מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,סכום הערבות ישמש כבטוחה להארכת תוקף
ההצעה במקרה ותהיה דרישה כאמור ו/או לחתימת ההסכם המצורף כנספח ב' למסמכי
המכרז על ידי הזוכה ,ו/או השלמת ערבות ביצוע ו/או השלמת ביטוחים כנדרש במכרז
ו/או עמידה בהתחייבויות המציע .מובהר כי הערבות תחולט ,כפיצוי מוסכם מראש ,אם
יחזור בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה ,זאת מבלי
לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.
 .1.2הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לעיל תפסל על הסף ,ולא תידון כלל.
 .1.6הזוכה במכרז יידרש להמציא במעמד חתימת ההסכם ערבות אוטונומית ובלתי מותנית
להבטחת ביצוע השירותים נשוא המכרז כמפורט בהסכם המצורף (להלן" :ערבות
לביצוע") .הערבות לביצוע תהא בנוסח נספח ב'  2להסכם.

הגשת הצעות
 .2רכישת מסמכי המכרז
 .2.4את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת נכסים אצל הגב' חוה פרל ,רח' רבי עקיבא ,98
ביתר עילית ,תמורת תשלום של ( ₪ 4,211שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא) ,לפקודת
המזמין .על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.
 .2.5ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי המזמין הממוקמים ברחוב רבי עקיבא
 98ביתר עילית (להלן" :משרדי המזמין").

 .6מועד הגשת ההצעות
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 .6.4על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מיום  42.45.42עד השעה
( 45:11להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") ,לתיבת המכרזים שתוצב
במשרדי המזמין.
 .6.5הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת
לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 .6.9המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .6.1מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת
ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

 .7אופן הגשת ההצעות
 .7.4על המציע להגיש את הצעתו בעותק מקור .ההצעה תיארז במעטפה סגורה ,עליה יצוין:
"מכרז פומבי מס'  ." 1102/11פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף.
 .7.5בנוסף על המציע לצרף לעותק המקור של הצעתו ,עותק של מסמכי המכרז (לרבות כל
מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפים במכרז) כאשר הוא חתום על ידי
מורשי החתימה מטעם המציע.

 .8כנס מציעים
 .8.4כנס מציעים יערך ביום  6.45.42בשעה  45:11במשרדי המזמין.
 .8.5ההשתתפות בכנס הינה חובה.
 .8.9שאלות המציעים לאחר כנס המציעים תוגשנה בכתב בלבד לנציגי המזמין בהתאם
לאמור בפרק הבהרות ושינויים להלן.

 .3חתימות
 .3.4על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ומחוברת המכרז.
 .3.5בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז
ובתנאיו.
 .3.9אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת הזהות
שלו וכתובתו.
 .3.1אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף
מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד .יש לצרף גם
מסמך (מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על רישום התאגיד ורשימה
מאושרת של מנהליו ובעלי השליטה בו.

 .41תוקף ההצעה
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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 .41.4ההצעה תהיה בתוקף לתקופה עד של  451יום ממועד ההגשה.
 .41.5המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופות
נוספות שתקבע על ידו ,שלא יעלו בסה"כ על  481יום נוספים ,וזאת לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת
המזמין לכך .מציע שלא יאריך את תוקף הצעתו כנדרש תחולט ערבותו כפיצוי מוסכם.
 .41.9על אף האמור לעיל ,באם יבחר המזמין בכשיר שני ,שלישי וכך הלאה (להלן" :כשיר
שני") מתחייב הכשיר השני להאריך את תוקף הצעתו לתקופות נוספות ככול שידרוש
זאת המזמין ובלבד שסך כל תקופות הארכה כנדרש בסעיף זה לא יעלו על  511ימים
מעבר למכסת הימים כאמור לעיל ,באם מכסת הימים יעלו על הנדרש והמזמין ידרוש
מכשיר שני כאמור להאריך את הצעתו לתקופה נוספת למציע תהיה זכות סירוב לבקשת
המזמין.

 .44הבהרות ושינויים
 .44.4אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק
כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך במכתב אשר
ישלח בכתב למחלקת המכרזים בפקס 152888424 ______ :טלפון לאישור קבלת הפקס
בלבד  15-2888411לא יאוחר מ 5 -ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.
 .44.5תשובות תשלחנה בכתב ,במידת הצורך ,לכל המשתתפים במכרז .מסמכי התשובות יהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה,
ולחתום עליהן .שאלות שלא נענו ,פירושם שמסמכי המכרז נותרו ללא שינוי.
 .44.9המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא,
ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או
הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין
ביוזמתו ,בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .44.1המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ,תשובות ותיקונים (להלן" :הבהרות") שנמסרו
בכתב יחייבו את המזמין ,כאשר בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות
ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין
מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 .45הסתייגויות
 .45.4בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז
ו/או כל הסתייגות אחרת לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא ,לרבות שינויים בהצעה
הטכנית בהשוואה לאמור במפרט (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
)4
)5
)9
)1

לפסול את הצעת המציע למכרז;
לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ,ולהתעלם מהן;
לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות
את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;

 .45.5ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין
לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק ( )1( - )5לעיל ,והמציע יסרב להסכים
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה
על ידי המציע.

 .49הצהרות המציע
 .49.4הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי הינו מסכים
לאמור בתנאי המכרז ,וכן שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו,
וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל
בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז  -הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.
 .49.5בהמשך לאמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט
כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  -לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 .41מחירי ההצעה
 .41.4המציע יידרש במכרז זה לנקוב במחיר לדמי זיכיון שנתיים לכל לוח מודעות כמפורט
בהצעת המחיר  -נספח ג' ,ואולם מובהר בזאת כי דמי הזיכיון

המינימאליים לא יפחתו מסכום של  ₪ 2,///ללוח מודעות.
 .41.5המציע יציין בהצעתו את הסכום שישולם למזמין עבור דמי הזיכיון לכל לוח .דמי
הזיכיון ישולמו ב 1-תשלומים שווים מראש ,אחת לכל רבעון שנתי מתקופת הזיכיון
והכל כמפורט בהסכם המצ"ב כנספח ב'.
 .41.9מובהר בזאת כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל חומרי העזר ,כח
אדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .41.1נוסף על התמורה המוצעת על ידו ,יישא המציע הזוכה בכל התשלומים הנוספים החלים
על השלטים ,לרבות תשלום עבור צריכת החשמל להארת השלטים וכל היטל ,אגרה או
תשלום נוסף כלשהו ,למעט אגרת שילוט.

 .42אופן קביעת הזוכה במכרז:
 .42.4אופן בחירת הזוכה תתבצע לפי שקלול שיערך על ידי המזמין.
 .42.4.4מחיר  - 0/%בהתאם להצעת המחיר – נספח ג' כמפורט להלן:
 - 81% 42.4.4.4מחיר שנתי לכלל לוחות המודעות.
 .42.4.5איכות  - 2/%ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים הכשירים בהתאם לאיכות
ההצעה ,כמפורט להלן:
 .42.4.5.4ניסיון המציע  - 1%המציע יקבל  4%בגין כל שנת ניסיון מעבר
לנדרש בתנאי הסף ובסך הכל עד .2%
 .42.4.5.5המלצות  - 11%על המציע לפרט פרטי הממליצים להם נתן שירות
כאמור במכרז זה ב 2 -השנים האחרונות ,המזמין רשאי לפנות
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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באופן פרטני אל כל אחד מהממליצים אשר יפורטו בהצעתו או
לממליצים נוספים אף אם אלה לא צוינו בהצעת המציע וזאת על פי
שיקול דעת המזמין.
 .42.5המזמין רשאי לבדוק את האיתנות הפיננסית של המציע .המציע מתחייב להמציא
למזמין ,לפי דרישתו ,כל מסמך אשר יתבקש על ידו לצורך בדיקה זו ,לרבות דוחות
כספיים ומאזני בוחן של השנים האחרונות וזאת כנגד התחייבות המזמין ומי מטעמו
לשמירת סודיות .המזמין יהא רשאי לפסול הצעת מציע אשר יסתבר לאחר בדיקה זו ,כי
אינו בעל איתנות פיננסית ו/או אינו מסוגל לעמוד בהשקעות הכספיות הנדרשות לביצוע
ההתחייבויות הכספיות ובהוצאות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודות נשואות מכרז
זה.
 .42.9כל מציע במכרז מסכים בזה כי במידה שהמזמין יבחר לברר עליו פרטים נוספים ו/או
הבהרות נוספות ,על פי שיקול דעתו ,אצל כל הגורמים הנזכרים לעיל ו/או אצל גורמים
נוספים ו/או אצל המציע בעצמו ,הוא יהא רשאית לעשות כן והמציע לא יבוא בשל כך
בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמין ו/או כלפי אותם גורמים.
 .42.1המזמין רשאי לדחות הצעה של מציע אשר יש לו ו/או לגופים ציבוריים אחרים ניסיון רע
עימו בעבודות קודמות שביצע עבור המזמין או עבור אותם גופים מהם יקבל המזמין
המלצות שליליות.
 .42.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע אשר כנגדו קיים או היה קיים חוב חלוט כלשהו
כלפי המזמין ו/או כלפי גופים הקשורים למזמין לגביו היה לו ניסיון בלתי משביע רצון
בהתקשרות מי מהן עמו במהלך השנים האחרונות ,לרבות בשל הפרת חוזה על ידי
המציע ,חשד למרמה או תביעות בלתי סבירות וכיו"ב.
 .42.6בכל מקרה ,המזמין לא יחתום על הסכם עם זוכה לפני שהזוכה יפרע את כל חובותיו,
אם ישנם ,כמפורט בסעיף  42.2לעיל.
 .42.7אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ,או
כל הצעה שהיא.
 .42.8המזמין שומר לעצמו את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו ,הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
המזמין ,לרבות במקרה שהמזמין יחליט כי אין אף מציע שמתאים לבצע את השירותים.
 .42.3אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה כולו או חלקו ו/או לא
לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל
סוג שהוא כלפי המזמין.
 .42.41למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהודעה על זוכה בפניה זו בכדי לסיים את הליכי הבחירה
או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה
מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים ,המזמין רשאי לבטל או לשנות את
החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 .46הודעה לזוכה והתקשרות
 .46.4המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,על
הזכייה במכרז.
 .46.5המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז
לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת
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 .46.9תוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור ,יאריך המציע הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו
בקשר עם השתתפותו במכרז למשך כל תקופת הביצוע לעוד לשלושה חודשים לאחר
תקופת הביצוע ,ימציא את אישורי הביטוחים ויתר המסמכים והאישורים שעליו
להמציא כמפורט בחוזה.
 .46.1לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא האריך ערבות ההשתתפות לתקופת בביצוע כנדרש
ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך  7ימים– רשאי המזמין להאריך את המועד
לתקופה נוספת או לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד ו/או תרופה המוקנים למזמין בגין כך.
 .46.2רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה ,יודיע המזמין ,בפקס
ובמכתב רשום ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם במכרז ,ויחזיר את הערבות
שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 .47ביטול המכרז
 .47.4המזמין רשאי לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת
למכרז חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות,
או שלא יעמדו בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות
תקציב וכיוצא באלה.
 .47.5בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ״י כל דין ,מובהר בזאת ,כי המזמין יהא רשאי  -אך לא
חייב לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 .47.5.4התברר למזמין ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או
לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים,
או שהושמטו נתונים/דרישות מהותיים מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים
שגויים ,או בלתי שלמים.
 .47.5.5יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או
פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
החליט המזמין על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי
מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או
כלפי מי מטעמו.

 .48ויתור על טענות ודרישות
 .48.4למען הסר כל ספק המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנספחים המצורפים למכרז זה ,מהווים
את מלוא החומר אשר יש ברשות המזמין בנוגע לעבודות נשוא מכרו זה ,וכי מלבד
הנספחים המצורפים אין בידי המזמין כל חומר נוסף .לפיכך מתחייב המציע כי לא
תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל טענות ,דרישות ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי
המזמין ו/או מטעמו בגין אי צירוף מסמך ו/או פרטים כלשהם.
 .48.5למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומלן
שהוא כלפי המזמין בשל שימוש בכל זכות מזכויותיו על־פי מכרז זה ונספחיו ,וכן על־פי
החוזה המצורף למכרז על כל נספחיו.

 .43הוראות כלליות
 .43.4התברר למזמין ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה מהצהרות המציע או
מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמין במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או
מדויקים ,רשאי המזמין לפסול את ההצעה ,לחלט את הערבות שבידו ,ואם בחר בהצעה
כהצעה הזוכה – לבטל את הזכייה.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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 .43.5מסמכי המכרז הם קניינו הרוחני של המזמין ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת
ההצעות בלבד .אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת
ההצעות.
 .43.9סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

_________________
מאיר רובינשטיין ,ראש העיר

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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נספח א' 1
מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
אני הח"מ ______________ מורשה חתימה מטעם חברת ______________ (להלן" :המציע")
מצהיר בזאת כדלקמן:
המציע הינו בעל ניסיון מוכח של  9שנים ב 2-השנים האחרונות ,בביצוע עבודות נשוא המכרז (קרי –
תחזוקה ותפעול שטחי פרסום) עבור  5רשויות מקומיות לפחות:

שם הרשות
המקומית

סוג העבודות שבוצעו

השנים בהם
ניתנו העבודות

היקף כספי של
העבודות

פרטי איש קשר
(שם ,תפקיד ,טלפון
נייד)

רצוי לצרף המלצות ככול שישנן

בכבוד רב,
____________________
שם מלא

_______________________ __________
חתימה וחותמת
תפקיד

____________________________
כתובת

_______________________
טלפון

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת
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נספח א' 2
אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית
שנערך ביום _____ חודש ______ שנת 5142
אני הח"מ רואה חשבון מבקר של ______________ מאשר בזאת כי:
 .1למציע מחזור כספי שנתי של  211,111ש"ח ( שש מאות אלף שקלים חדשים) ,ללא מע"מ לכל
הפחות ,בכל אחת מהשנים .5145-5141
 .2יחס ההון השוטף של המציע הינו כלהלן:
______________ - 5145
______________ - 5149
______________ - 5141

בכבוד רב,
___________________
שם מלא

_______________
רו"ח

____________________________
כתובת

________________
חתימה וחותמת

_______________________
טלפון

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת
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נספח א' 9
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1אני הח"מ _________________  ,בעל ת.ז .מס' _____________________המשמש
כ __________________ אצל __________________ המשתתף במכרז זה (להלן:
"המשתתף") מצהיר/ה בזאת כי המשתתף ו/או בעל זיקה במשתתף (כמשמעו בסעיף 5ב
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  )4376לא הורשעו ביותר משתי ( )5עבירות לפי:
(א) חוק עובדים זרים ,התשנ"א ;4334-ו/או (ב) חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;4387-ו/או
(ג) עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב-
 ;5144ואם הורשעו ביותר משתי ( )5עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות
חלפה שנה אחת ( )4לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה" ו" -הורשע" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.4376-
המזמינה תהיה רשאית שלא לפסול משתתף אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי האמור
בסעיף זה לעיל ,וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם
להוראות סעיף 5ב(ב )4לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 .2זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
המצהיר/ה
אישור עורך דין
אני הח"מ  ,עו"ד ____________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי התצהיר
נחתם על ידי ה"ה ________________ ,ת"ז _____________ ,המורשה בחתימתו לחייב את
_____________________ (להלן" :המשתתף") בהתאם להוראות תקנון המשתתף ובהתאם
לכל דין ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

עו"ד

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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נספח א' 1
תצהיר המציע  0מנהליו ובעלי השליטה בו בדבר שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ _________ נושא/ת ת"ז מס' ____________ מורשה/ית חתימה מטעם
_________ מס' זיהוי/ח.פ( ___________ .להלן" :המציע") נותן/ת תצהיר זה בשם המציע/
מנהליו ובעלי השליטה בו ,באם ישנם ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב
כדלקמן-
 .1המציע ומנהליו (וחברי הדירקטוריון ככול שמדובר בתאגיד) מקיימים את חובותיהם
בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים
הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.
 .2אני מתחייב כי המציע ומנהליו (וחברי הדירקטוריון ככול שמדובר בתאגיד) ימשיכו
לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  4לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות
נשוא מכרז זה.
 .3המציע ומנהליו (וחברי הדירקטוריון ככול שמדובר בתאגיד) לא הורשעו בשלוש השנים
שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו
בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  2לחוק העבירות
המינהליות  ,התשמ"ו ,4382-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

 .4המציע ומנהליו (וחברי הדירקטוריון ככול שמדובר בתאגיד) לא הורשעו בעבירה לפי חוק
שכר המינימום התשמ"ז 4387-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו
פעמיים או יותר -כי חלפו  9שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .5המציע ומנהליו (וחברי הדירקטוריון ככול שמדובר בתאגיד) לא הורשע בעבירה של
העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה.
 .6אני מתחייב כי המציע ומנהליו (וחברי הדירקטוריון ככול שמדובר בתאגיד) מקיימים
וימשיכו לקיים את כל הוראות הדין בעניין עובדים זרים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,4363-אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא_____ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
תאריך___________

שם המצהיר +חתימה ______________
אישור עו"ד


אני הח"מ עו"ד______ מאשר בזאת כי החברה _________ רשומה בישראל עפ"י דין וכי
ה"ה__________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל .כמו כן אני מאשר/ה כי
ביום_____ בחודש______ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב___________ ה"ה מס
זהות________ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
__________
תאריך

_____________
חתימה
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נספח א' 1
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
הנני נותן תצהיר זה ומתחייב בשם _______________________________ (להלן "המציע")
המגיש הצעתו למכרז מס'  _________ 41/5142למתן שירותי הדבקה והסרת פרסומים על גבי
לוחות מודעות עירוניים ,שפרסמה עיריית ביתר עילית (להלן "העירייה").
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1המציע ו/או כל אחד ממנהלי המציע ו/או כל אחד מבעלי המניות המחזיקים מעל  41%מהון
המניות הנפרע של המציע (להלן" :בעלי מניות עיקרים") ,במהלך  41השנים שקדמו למועד
הגשת ההצעות למכרז-


 הורשעו בעבירה/ות מסוג פשע (פרט):

לא הורשעו בפסק דין בעבירה פלילית מסוג פשע

____________________________________________________________________
___________________
____________________________________________________________________
___________________



המציע ו/או כל אחד ממנהלי המציע ו/או כל אחד מבעל מניות עיקריים במציע ,במהלך
 41השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז-


 הורשעו בעבירה/ות מסוג עוון (פרט):

לא הורשעו בעבירה פלילית מסוג עוון

____________________________________________________________________
___________________
____________________________________________________________________
___________________
 .2הנני מאשר כי כנגד המציע ו/או כל אחד ממנהלי המציע ו/או כל אחד מבעל מניות עיקריים
במציע -


 כן תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדי התאגיד ,מנהליו ובעליו ,כתב אישום בגין עבירה
לא תלוי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון

מסוג פשע או עוון (פרט):
____________________________________________________________________
___________________
____________________________________________________________________
___________________
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זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________
ת.ז

___________________
שם מלא
__________________
חתימה
אישור עו"ד

אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או
שזיהיתיו/ת על פי ת.ז .מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
_________________
תאריך

___________________
עו"ד
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נספח א' 2
נוסח ערבות (ערבות השתתפות)
תאריך_________:

לכבוד
עיריית ביתר עלית
(להלן" :המזמין")
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ______

 .4הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של 51,111ש"ח
(עשרים אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם
מאת __________ ח.פ/ת.ז( ____________ .להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז פומבי מס'
 41/5142למתן זיכיון לזכויות פרסום על גבי לוחות מודעות ברחבי העיר ביתר עלית.
 .5אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ( )2ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות
בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  9להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את
דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתנאי שהסכום הכולל
שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים
בסעיף  9להלן.
 .9סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן "המדד היסודי"
לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש נובמבר שנת  5142שיתפרסם ב 42 -לדצמבר שנת .5142
 .1הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי,
יהיו הפרשי ההצמדה -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי
בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם
את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .2ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  52.4.5146ועד בכלל.
 .6ערבות זאת על כל תנאיה ,תוארך עד ליום  25.4.2016על פי דרישת המזמין או מי שהוסמך על
ידו.
 .7ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים
לבטלה בדרך כל שהיא.
 .8כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה
מטה ,וצריכה להגיע לסניפנו עד ליום ( 25.1.2016או  52.1.5146בהתאם לסעיף  6לעיל).
 .3התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

סניף__________________:
כתובת________________ :

בכבוד רב,
בנק/חברת ביטוח:

נספח א' 7
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הצהרה על פרטי המשתתף במכרז
.4

על המשתתף במכרז לציין במדויק את הפרטים הבאים:
___________________________ח.פ;____________________.

4.4

שם:

4.5

כתובת

__________________________;

4.9

שם איש קשר

__________________________;

4.1

טלפון

__________________________;

4.2

פקסימיליה

__________________________;

4.6

כתובת דואר אלקטרוני

__________________________;

4.7

מספר עוסק מורשה

__________________________;

.2

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:
שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

אנו החתומים מטה מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
_______________
שם פרטי

_________________
שם משפחה

_______________
תאריך

_________________
חתימה

דוגמת חתימה

דוגמת חותמת

אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז שנחתם
על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז ___________ ,וה"ה _______ ת"ז __________ הם
מורשים בחתימתם לחייב את חברת _______________ המשתתפת במכרז פומבי מס' 41/5142
______ (להלן" :המשתתף") וזאת בהתאם להוראות תקנון המשתתף ובהתאם לכל דין.
_________ ,עו"ד

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם ב_______ ביום_______ לחודש ______שנת 2/11
בין:

עיריית ביתר עילית
ח.פ____________ .
מען__________ :
(להלן " -המזמין")

לבין:

_________________
ח.פ______________:
מען______________ :
(להלן "-הקבלן")

מצד אחד

מצד שני
הואיל

והמזמין פרסם מכרז מס'  _____ 41/5142לפרסום בלוחות מודעות בתחום עיריית ביתר
עילית ,עפ"י המפורט במסמכי המכרז ונספחיו (להלן" :המכרז");

והואיל

והקבלן הגיש את הצעתו למכרז;

והואיל

והמזמין בחר את הקבלן כמציע הזוכה במכרז;

והואיל

וברצון המזמין לתת לקבלן במסגרת הסכם זה זיכיון לפרסום בלוחות המודעות אשר
מפורטים בנספח ד' למכרז;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע מקצועי ,יכולת ביצוע ,אמצעים כספיים ,טכניים
וארגוניים וכי באפשרותו לבצע את העבודות והשלמתן וכל הכרוך בכך במומחיות,
במיומנות ובמהירות והכול כמפורט בהסכם זה;

והואיל

והקבלן בדק את דרישות והנחיות המזמין ואת כל התנאים וההיבטים הפיסיים,
המשפטיים והאחרים הנוגעים לזיכיון ולהתחייבויות הקבלן;

והואיל

והקבלן הציע לרכוש מאת המזמין את זכויות הפרסום בלוחות המודעות כמפורט בנספח
ד' והמזמין הסכים למכור לקבלן את זכויות הפרסום בתנאים וכמפורט בהסכם זה;

והואיל

והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם כמפורט;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.4

מבוא וכותרות
.4.4

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.4.5

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו להצעתו של הקבלן
במסגרת המכרז ,מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומשלימים אותו.
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.4.9

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

.4.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או כפל-משמעות ו/או פירוש שונה ו/או
השמטה בין התיאורים והדרישות הכלולים בהסכם ו/או בנספחיו ו/או במסמכים
השונים הקשורים להסכם ,כולל מפרטים ותוכניות ,ובין מסמכי ההסכם ,בינם לבין
עצמם ,יקבע המזמין את היחס בין מסמכי ההסכם וייתן הוראות מתאימות בהתאם
להוראות הסכם זה.

.5

מהות ההתקשרות
 5.4כללי
5.4.4

המזמין נותן בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו בזה ,את הזיכיון לפרסום אך ורק
בלוחות המודעות ברחבי העיר ביתר עילית (להלן" :שטחי הפרסום") וזאת בכפוף
למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו הכול לתקופת תוקפו של
הסכם זה בלבד.

5.4.5

למען הסר ספק ,מובהר כי בעלות בשטחי הפרסום ,הן בתקופת ההסכם והן
לאחריה ,מכל סיבה שהיא ,תהיה של המזמין בלבד ,והסכם זה מקנה לקבלן אך
ורק את הזכות לעשות שימוש בשטחי הפרסום לצורך פרסום.

5.4.9

הקבלן יתחזק על חשבונו ובאחריותו הבלעדיים את שטחי הפרסום ברחבי העיר
ביתר עילית בהתאם לרשימה המצורפת כנספח ד' למכרז.

5.4.1

הקבלן לא יתלה כל מודעה מבלי שיהיה בידו אישור פרסום מאת המזמין.

5.4.2

הקבלן מתחייב לתקן ,להחליף ,לתפעל ולתחזק את שטחי הפרסום .על הקבלן
להציב שילוט בראש שטחי הפרסום בו יוזהרו המפרסמים הפיראטיים מענישה
וקנסות .סוג ואופי השילוט יתואם ויאושר מראש ע"י המזמין.

5.4.6

הקבלן מתחייב שלא לפרק ,להעביר ,להזיז או לעשות כל שינוי שהוא בשטחי
הפרסו ם וזאת ללא אישור בכתב ומראש של מנהל המחלקה לאיכות הסביבה של
המזמין.

5.4.7

בכל מקרה של תקלה בשטחי הפרסום ,יתקנם הקבלן בתוך  51שעות מעת שנודע לו
על התקלה או מעת שהודיע לו המזמין על התקלה ,המוקדם מבין השנים.

5.4.8

הקבלן מתחייב כי נציג מטעמו יגיע לשטח המזמין בכל עת שייקרא על ידי המזמין
כדי לטפל באירועים ו/או במפגעים המחייבים לדעת המזמין טיפול מיידי ,וזאת אף
מחוץ לשעות העבודה הרגילות .המזמין רשאי לערוך תיקונים דחופים במקרה
הצורך ולחייב את הקבלן בהוצאות .42%+

 2.2פרסום ואחזקת לוחות מודעות:
5.5.4

ההדבקה תתבצע אך ורק על לוחות המודעות בלבד ובשום אופן לא על קירות,
ארונות סעף וכד'.
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5.5.5

אין להדביק בשום אופן מודעות על השילוט והלוגו של עיריית ביתר עילית המופיע
בחלקו העליון של לוח המודעות.

5.5.9

אין להדביק על לוח המודעות ,בשום אופן ,מודעות החורגות מהשטח הפנימי של
הלוח .אין להדביק מודעות על השוליים או על הלוגו בראש הלוח .כמו כן ,אין
להדביק מודעות באופן שיסתירו ,באופן חלקי או מלא ,מודעות אחרות שהודבקו
באותה הדבקה.

5.5.1

באם יודבקו על לוחות המודעות ,יותר מודעות מגודל הלוח ,המזמין זכאי להוריד
את המודעות ולחייב את הקבלן בעלויות ואף בפיצוי מוסכם מראש.

5.5.2

הקבלן לא יוכל לתבוע את המזמין על נזקים בגין הנ"ל.

5.5.6

באם יודבקו מודעות ע"י גורם פיראטי שלדעת המזמין אינן מתאימות לרוח המקום,
הקבלן מחויב תוך שעתיי ם מזמן שהודיע לו על כך המזמין ,להסיר את המודעות או
להסתירם באמצעות הדבקה מעליהם.

 2.9פרסום על גבי לוחות מודעות בבניינים פרטיים0ציבוריים:
הקבלן יתלה מודעות מטעם העירייה על גבי לוחות מודעות בבניינים פרטיים או ציבוריים
והכל בהתאם לדרישת העירייה .תליית מודעות בבניינים כאמור לעייל מותנית בקבלת
הזמנה מראש.
.9

תקופת ההתקשרות
.9.4

תקופת ההתקשרות הנה לתקופה של  45חודשים החל מיום החתימה על הסכם
ההתקשרות עם הקבלן (לעיל ולהלן" :תקופת ההתקשרות").

.9.5

.1

למזמין בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ,בכל פעם ל 5-תקופות
נוספות של עד  45חודשים לכל תקופה ,ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לרבות
תקופת ההתקשרות הראשונה לא תעלה על  9שנים.

הצהרות הקבלן
.1.4

הקבלן מצהיר בזאת ,כי יש לו כל הרישיונות הדרושים לפי דין כדי לעסוק בפרסום ,וכי
ממלא הוא אחר כל תנאי הקבוע בכל דין המוטל על מי שמתקשר בהסכם לביצוע
פרסום נשוא הסכם זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,מצהיר הקבלן כי הינו עוסק
מורשה ומנהל ספרים כחוק.

.1.5

הקבלן מצהיר כי יש לו את הידע והכישורים הדרושים לביצוע המכרז עפ"י הוראות
הסכם זה וכי הוא יבצע את פעולותיו בזהירות מרבית ובמומחיות ,במיומנות ובשקידה
ראויה ובכפוף לכל דין.

.1.9

הקבלן מצהיר כי ביקר בשטחי הפרסום ,מיקומם ,סביבתם ודרכי הגישה אליהם ,בחן
את כל הנ"ל באופן יסודי ומצאה את כל אלו מתאימים לצרכיה ולצורכי חוזה זה.
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הקבלן מוותר מראש ,על כל טענת מום ו/או אי התאמה.
.1.1

הקבלן מתחייב לנקוט כל אמצעי זהירות המתחייבים בגין ביצוע הפרסום ו/או שימוש
בחומרים בהתאם לכל דין או נוהל החלים בישראל ובאזור.

.1.2

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי לכל עובד שיועסק על ידו לביצוע הסכם זה ,הידע,
הכישורים וההכשרה הנדרשים ,כמתחייב מכל דין.

.1.6

הקבלן מצהיר ,כי יש בידו כל ציוד העבודה הדרוש לביצוע הפרסום עפ"י הסכם זה.

.1.7

כל החומרים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה ,ירכשו ויסופקו ע"י הקבלן ועל
חשבונו.

.1.8

הקבלן מצהיר כי יש בידו את האמצעים הכספיים והציוד המתאים לביצוע
התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,כולל אמצעים כספיים ומכנים באופן שביצוע
התחייבויותיו לא יפגע כתוצאה מתקלה כלשהי.

.1.3

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה ,או בכל הודעה שתינתן על
פיו ,כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר ,אישור או רשות או מן
הצורך לשלם מס ,היטל ,אגרה ,תשלומי חובה וכיו"ב ,המוטלים עליו ו/או על ביצוע
הפרסום ,על פי כל דין.

.1.41

הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,בהתאם להוראות הדין
ו/או הוראה של הרשויות המוסמכות .מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבהסכם זה,
מתחייב הקבלן לפצות את המזמין עבור כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהפרת הוראות
סעיף זה על ידו.

.1.44

אם העמידה בהוראה ,דרישה ותנאים כאמור ,אשר פורסמו לאחר מועד חתימת
ההסכם ,תהיה כרוכה בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם ,יישא הקבלן בכל התשלומים
ו/או הוצאות ולא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות נגד המזמין.

.1.45

הקבלן מתחייב לדאוג ולהשיג על חשבונו הוא את כל האישורים ,ההיתרים,
הרישיונות ,הרישוי ופו ליסות הביטוח הדרושים עפ"י כל דין לשם מילוי התחייבויותיו
עפ"י הסכם זה.

.1.49

הקבלן מאשר ,מצהיר ומודה כי ידוע לו ,כי תושבי העיר משתייכים לזרם החרדי ,ואשר
על כן ,על הפרסומים לענות לקו הרוח ההלכתי המאפיין את תושבי העיר .לצורך כך
המזמין תמנה נציג מטעמה שיאשר ויפקח על אופי הפרסומים.

.1.41

הקבלן מתחייב ,כי לא יאוחר מ  51שעות לפני כל הצבת שלט ו/או פרסום ,יפנה למזמין
לקבלת אישור לתוכן הפרסום ולהצבת השלט וכי פסיקתו של המזמין בעניין ,תהיה
סופית ומחייבת.

.1.42

הקבלן מתחייב להסיר כל פרסום שהמזמין החליט לגביו ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,כי
הינו מנוגד לסעיף  1.44לעיל ,בין שהודבק ע"י הקבלן ובין באופן פיראטי לאחר שקיבל
הודעה על כך בכתב מהמזמין .בכל מקרה והקבלן לא הסיר המודעה עפ"י דרישה ,יהא
המזמין רשאי להסירו ולחייב את הקבלן בהוצאות ולא תהא לקבלן כל טענה או תביעה
כנגד המזמין.

.1.46

מוסכם בין הצדדים ,כי הוראות סעיפים  ,1.49-1.42הינם תנאי לקיומו של ההסכם וכל
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סטייה ,ולו הקלה ביותר מהן ,תזכה את המזמין בביטולו של הסכם זה ,ללא כל
התראה ,אורכה או מתן אפשרות תיקון.
.1.47

מוסכם על הקבלן ,כי הוא יטפל בניקיון לוחות המודעות וסביבתם וזאת לא פחות
מפעם אחת בשבוע .כמו כן ,הקבלן יתקן על חשבונו באופן שוטף את לוחות המודעות,
במידה וקיימים בעיות טכניות ו/או בטיחותיות.

.1.48

מוסכם על הקבלן כי עליו לדאוג לצביעת לוחות המודעות פעם בשנה .הצביעה תתבצע
בתקופה שמראש חודש אדר ועד י' בניסן .הצביעה תתבצע באחריותו ועל חשבונו של
הקבלן .צבע הלוחות יקבע על ידי המזמין.

.1.43

הקבלן מתחייב בזאת לציית להוראות המזמין ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותו
שלה ו/או התנהגות כל מי מטעמו בקשר עם הפרסום ו/או שטחי הפרסום.

.1.51

הקבלן מתחייב בזאת שלא לבצע כל שינוי פיזי ,קונסטרוקטיבי או אחר ,בשטחי
הפרסום אלא אם יידרש לכך על פי המזמין ,בהתאם להוראות חוזה זה.

.2

אחריות
.2.4

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם
ל"עיריית ביתר עילית" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל
מצד הקבלן ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין
במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו
ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

.2.5

מבלי לגרוע מהוראות ס'  2.4לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין כל סכום
שהמזמין יאלץ לשלם מתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בסעיף  2.4לעיל,
וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

.6

.2.9

הקבלן מתחייב כי כל תיקוני הנזק לשטחי הפרסום יהיו על חשבונו ,לרבות תיקונים
בגין ונדליזם.

.2.1

למען הסר ספר ,מובהר בזאת כי הסמכויות הנתונות למזמין ו/או למי מטעמו לפי
הוראות הסכם זה ,לא יגרעו מאחריות הקבלן בכל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

.2.2

המזמין לא יהא אחראי בגין כל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לצדדים שלישיים
או לרכושם בקשר לביצועו של הסכם זה ו/או כל דבר הנובע הימנו .הקבלן בלבד יהיה
אחראי כלפי המזמין ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק.

ביטוח
.6.4

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב לבצע על
חשבונו את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים ב"אישור
עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ב'  ,2ולקיימם במשך כל זמן העבודה :
.6.4.4

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם
פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט ."5149
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-

פרק א' – ביטוח הרכוש – בסכום ביטוח השווה למלוא היקף
העבודה ,כולל חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.

-

.6.4.5

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של
לפחות  $ 211,111 :לארוע ו $ 211,111 -סה"כ לתקופה.
פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים,בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 4,211,111לעובד ו $ 2,111,111 -למקרה ולתקופה.
[מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל
התשלומים המגיעים כחוק ,עבור העובדים].

לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
 .6.4.5.4ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.
 .6.4.5.5ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ911,111 -
ש"ח לארוע ,לכל כלי בנפרד .בפוליסה זו מבוטל (אם קיים)
חריג "נזק תוצאתי".
 .6.4.5.9ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
 .6.4.5.1ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים
 12.1.2.9ו 12.1.2.1 -לעיל ,אולם הוא פוטר את "העירייה" מאחריות
כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו0או לציוד מיכני הנדסי.

.6.5

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או עיריית ביתר עילית ו/או החברות
הכלכליות שלה ו/או עובדיה ו/או כל הבא מטעמה" ( +סעיף אחריות צולבת בביטוח
אחריות כלפי צד שלישי).

.6.9

במעמד חתימת ההסכם ,הקבלן ימציא ל"עירייה" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י הנוסח
המצ"ב כנספח ב'  ,2אשר יכלול בין השאר :
.6.9.4

אישור על קביעת "עיריית ביתר עילית כ"מוטב" בלעדי בפוליסה ,וכי בכל
מקרה של פיצוי עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק
לפקודתה.

.6.9.5

אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.

.6.9.9

אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא
ייכנס לתוקף בטרם חלפו  61יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום
גם למבוטח וגם ל"עירייה".
הקבלן מתחייב להמציא ל"עירייה" אישור חדש ,לפחות  11יום לפני תום
תוקפו של כל אישור ,כל עוד ההסכם מחייב זאת.

.6.1

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
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.6.2

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה
ביטוח להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

.6.6

הקבלן יישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית ,עפ"י כל הפוליסות.

.6.7

תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון "העירייה" – תעביר לו
"העירייה" את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.

.7

יחסי עובד מעביד
.7.4

הקבלן מצהיר בזאת ,כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי.

.7.5

הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו
לרבות קבלני משנה מטעמו ,לבין המזמין ו/או מי מטעמו ,יחסי עובד ומעביד וכי כל
העובדים שיועסקו על ידו ו/או מטעמו בפרסום ו/או ביתר התחייבויותיו על פי חוזה
זה ,יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד.

.7.9

הקבלן מתחייב כי יישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,בקשר עם העסקתם של
עובדיו ו/או מי מטעמו  ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל
מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר ,ואין לראות בכל זכות
הניתנת על פי חוזה זה למזמין  ,להדריך או להורות לקבלן ו/או לעובדים מטעמו ו/או
למי מטעם הקבלן ,אלא כאמצעי להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד ,ולא
תהיינה לקבלן ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו ,כל זכויות של עובד המועסק
על ידי המזמין והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות ,או זכויות של
עובד כלפי מעבידו מטעם המזמין.

.7.1

כמו כן ,הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום
שייקבע מפעם לפעם בחוק ,וכי לדרישת המזמין ,ימציא לו אישור רו"ח בעניין.

.7.2

אם מכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של הקבלן,
או כל מי מטעמו הנם עובדים של המזמין ,בין ביחד עם הקבלן ובין בנפרד ,כי אז
מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין ,מיד לפי דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום,
ללא יוצא מן הכלל ,שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה
וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל ,ולרבות שכ"ט עו"ד.

.8

התמורה
.8.4

בתמורה לזיכיון על פי חוזה זה ,ישלם הקבלן למזמין דמי זיכיון שנתיים בסך
_____________  ₪עבור כל לוח מודעות וזאת כמפורט בנספח ג' ,כאשר סכום זה
צמוד למדד המחירים לצרכן באופן שאם יעלה המדד ביחס למדד הידוע ביום חתימת
החוזה ,יעלה סכום דמי הזיכיון באותו שיעור.

.8.5

דמי הזיכיון ישולמו מראש ב 1-תשלומים שווים ,אחת לכל רבעון שנתי מתקופת
הזיכיון.
חלוקת דמי הזיכיון השנתיים לתשלומים תתאפשר עד לתקרה של  45תשלומים
חודשיים ומותנית בתשלום הפרשי הצמדה לכל תשלום .המדד הקובע לעניין כל
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תשלום יהיה המדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל.
כל חריגה או איחור בתשלומים מעבר לאמור לעייל תישא הפרשי הצמדה 1%+ריבית
מיום ה 4-בינואר לשנה בגינה מתבצע התשלום ועד למועד התשלום בפועל.
למען הסר ספק ,ירידה במדד לא תפחית את סכום דמי הזיכיון הבסיסיים הנקובים
לעיל.
הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של החוזה שתזכה את המזמין בביטולו לאלתר.
.8.9

דמי זכיון בגין לוחות מודעות שהוספו במהלך השנה ישולמו עד ליום  94בינואר בשנה
שאחריה לפי חלק יחסי של התקופה בה היו בשימוש באותה שנה .החלק היחסי יהיה
בהתאם מהתעריף המפורט בנספח ג' ,כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן
באופן שאם יעלה המדד ביום התשלום ביחס למדד הידוע ביום חתימת החוזה ,יעלה
סכום דמי הזיכיון באותו שיעור.

.8.1

במשך תקופת הזיכיון תהיה לקבלן הזכות הבלעדית לגבות תשלום עבור פרסום
מודעות על גבי שטחי הפרסום כאמור בנספח ד' למכרז (קיימים ועתידיים שיותקנו
בהתאם לחוזה זה).

.8.2

התעריפים שיהיה הקבלן רשאי לגבות מאת הציבור ,ייקבעו עפ"י נספח ג' לפי הפירוט
להלן:


מחיר לעסקים תושבי העיר שאין להם סניפים מחוץ לעיר.



מחיר לעסקים ,פרטיים ,מלכ"רים ,אגודות צדקה מחוץ לעיר.



מחיר לפרטי ,גוף לא עסקי (אגודות צדקה ,מלכ"רים ,בתי כנסת) לתושבי העיר
שאין להם סניפים מחוץ לעיר וכן למודעות העירייה מעבר למכסת החינם.



מחיר למודעות אבל של תושבי המקום.



מחיר למודעות אבל לתושבי חוץ.



מחיר להדבקת מודעות בבניינים פרטיים/ציבוריים עבור העירייה.

למען הסר ספק ,בנוגע למודעות אבל ,הקבלן חייב להדביק מודעות אבל גם אם דרוש
לכך הדבקה מיוחדת שלא במסגרת ימי ההדבקות הרגילים.
.8.6

הקבלן יהיה אחראי לפקח ולשמור על לוחות המודעות לרבות נקיטת הליכים
משפטיים כנגד מי שהדביק על לוחות המודעות ,שלא באמצעות הזכיין.

.8.7

על הקבלן להדביק ___ מודעות שונות בשנה בעבור המזמין ,או גופים הקשורים אליו,
ללא תשלום .כל מודעה תודבק על כל אחד מלוחות המודעות בעיר או על חלקם ,והכל
בהתאם לדרישת העירייה .מועד ההדבקה לכל מודעה יקבע על ידי העירייה.

.8.8

כל ההכנסות הנובעות מהניצול העסקי של לוחות המודעות לצרכי פרסום ,תהיינה
שייכות לקבלן.

.8.3

.3

הקבלן יאפשר גישה חופשית לכל לוחות המודעות ולא ינצלם כל ניצול עסקי אחר ,פרט
לצרכי פרסום באמצעות המזמין ובהתאם להוראות הסכם זה.
רכישה והצבת לוחות מודעות חדשים על ידי הקבלן ועל חשבונו
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קודם לרכישת הלוחות על הקבלן לקבל אישור בכתב ממנהל מחלקת איכות הסביבה

.3.4

כי הלוחות המוזמנים על ידו תואמים למפרט האמור לעייל ועונים על כל דרישות
העירייה.
כל הלוחות יהיו מאותו דגם .תתכן דרישה לצבעים שונים של הלוחות .צבע הלוחות

.3.5

יתואם מראש עם מנהל מחלקת איכות הסביבה.
.3.9

מיקום הלוחות החדשים להצבה יהיה בהתאם להוראות העירייה.

.3.1

למען הסר ספק ,בתום תקופת החוזה הלוחות שרכש והציב הקבלן ,כאמור לעייל ,הינן
רכוש העירייה והקבלן אינו זכאי לתבוע כל תמורה בגינם.

.41

הסבת ההסכם

.41.4

הקבלן אינו רשאי להסב את ההסכם כולו או מקצתו ו/או להעביר לאחר כל זכות או
טובת הנאה על פיו בין במישרין ובין בעקיפין ואולם אין באמור לעיל כדי למנוע
מהקבלן העסקת קבלני משנה מטעמו לעבודות שונות .אין ההסכמה האמורה פוטרת
את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו עפ"י ההסכם והקבלן יישא באחריות מלאה
לכל מעשה או מחדל של קבלני משנה ,באי -כוחם ועובדיהם.

.41.5

לא יועסק ע"י הקבלן קבלן משנה בטרם נתקבל אישור המזמין כי קבלן זה מקובל עליו
כמקצועי אמין ומיומן וכי הינו מתאים לביצוע עבודות בהיקף ובמורכבות של העבודות
הרלבנטיות.

.44

ערבויות
.44.4

להבטחת ביצוע מלוא חיוביו עפ"י הסכם זה ,תוך  7ימים מחתימת ההסכם זה ע"י
המזמין ,ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית או של חברת ביטוח אוטונומית ובלתי
מותנית בנוסח נספח ב' 1בסך של ( ₪ 51,111להלן"" :ערבות הביצוע").

.44.5

ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של שלושה חודשים לאחר תום תוקפו של הסכם
זה .באם יבקש המזמין להאריך הסכם זה בהתאם לאופציה שניתנה לו ,תחודש ערבות
הביצוע ע"י הקבלן.

.45

.44.9

הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,יהא המזמין רשאי לממש את
סכום ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף שלזכותו עפ"י הסכם זה ו/או כל
דין.

.44.1

אי המצאת הערבות או אי חידושה במידת הצורך ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

סמכות שיפוט
.45.4

סמכות השיפוט הבלעדית לגבי מכרז זה וכל הכרוך והקשור בו תהיה לבתי המשפט
המוסמכים בירושלים.
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.49

הפרה
.49.4

המזמין יהא רשאי ,להביא הסכם זה לכדי סיום מיידי ומבלי לפגוע בכל סעד או תרופה
להם הינו זכאי על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,לרבות ביטול חוזה זה ,לסלק את ידו
של הקבלן משטחי הפרסום ,ומבלי לגרוע מזכותו בנוסף לחלט את הערבות כפיצוי
מוסכם וקבוע מראש ,במקרים המפורטים להלן:
.49.4.4

הקבלן הפר תנאי יסודי של ההסכם;

.49.4.5

יינקטו כנגד הקבלן הליכי פשיטת רגל ו/או צו כינוס ו/או יינתן כנגדו צו
להקפאת הליכים ,ו/או אם יוטל עיקול על נכס של הקבלן שיהיה בו כדי
לפגוע לדעת המזמין ,ביכולת ולעמוד בהתחייבויותיו בהסכם זה.

.49.4.9

הקבלן המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה ,כולו או מקצתו ,ללא
אישור המזמין ,כמפורט בחוזה זה;

.49.4.1

הקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את הפרסום נשוא חוזה זה;

.49.4.2

הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות
בהסכם זה בהפרה שאינה יסודית ,ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו
התראה על כך מאת המזמין ,תוך הזמן שננקב בהתראה.

.49.4.6

המזמין היתרה בקבלן ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על
ידיהם כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת
התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.

.49.4.7

הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

.49.4.8

כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הקבלן או עובדיו או מי
ממועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר
לחוזה זה או ביצועו.

.49.4.3

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה
אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר ,לדעת
המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

.49.4.41

התברר כי הקבלן העביר למזמין הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם
מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י חוזה זה.

.49.4.44

הקבלן עובד ו/או מעסיק עובדים ללא אישורים ו/או תעודות ו/או רישיונות
וכיו"ב בהתאם לכל דין.

.49.4.45

הקבלן עובד ו/או מתנהל שלא על פי כל דין ו/או הוראות החוזה.

.49.4.49

אם הורשע הקבלן או מי ממנהליו או נושאי המשרה בו או בעלי העניין בו
בעבירה שיש עמה קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר ,עלול לדעת
המזמין ,לפגוע עקב כך בשמו הטוב של המזמין ו/או לפגוע באינטרס
לגיטימי אחר שלו.
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*אין ברשימה המצ"ב משום רשימה סגורה ,והמזמין יהא זכאי להפסיק
את ההתקשרות בגין עילות נוספות אשר יש בהן לדעתו כדי להרע עימו
בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה זה.
.49.4.41

מבלי לגרוע מן האמור ,ובנוסף לו ,מוסכם כי בכל מקרה שבו יפר הקבלן
את התחייבויותיו בקשר עם אחזקת שטחי הפרסום יהא המזמין ,זכאי
בנוסף אף לפיצוי מוסכם מראש כמפורט להלן:
סכום פיצוי מוסכם מראש לכל מקרה

המקרה

איחור של יום בביצוע מטלה שהוטלה על ₪ 611
הקבלן ע"י המזמין
איחור של שעה בביצוע מטלה דחופה

₪ 511

תלונה מוצדקת ממפרסמים על הפקעת ₪ 4,211
מחיר עבור תליית מודעות מעבר למפורט
בנספח ג' למכרז
תלונה מוצדקת ממפרסמים על דילוג ₪ 4,211
לוחות בהדבקה
תלונת עובד על הפרת חוק הנוגעות ליחסי בהתאם לתעריפים המפורסמים על ידי
משרד התמ"ת בגין הפרות חוק בגופים
עובד מעביד
ציבוריים
הדבקת מודעה שחלקה מחוץ לגבולות  ₪ 21בגין כל לוח בתוספת כל ההוצאות
שהמזמין נשא בהן במהלך הסרת המודעה
הלוח
.49.4.42

במקרה שבו הפר הקבלן את התחייבויותיו לדאוג באופן מיידי כי לא תשקף
כל סכנה לפגיעה בציבור ו/או הרכוש עקב תקלה חמורה ,יהא רשאי
המזמין לדאוג בעצמו ו/או באמצעות גורם אחר כי לא תשקף כל סכנה
כאמור ,ולחייב את הקבלן בכל עלות שתיגרם עקב כך למזמין .כמו כן זכאי
המזמין להעביר את הזיכיון לידי גורם שלישי ,ולחייב את הקבלן בכל עלות
שתיגרם למזמין עקב כך.

.49.4.46

.41

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה ,מוסכם ומותנה כי המזמין
יהיה רשאי לעשות שימוש בערבות שניתנה לה על ידי הקבלן לשם כיסוי
העלויות כאמור בסעיף זה וזאת מבלי לגרוע מלקבל את יתרת הפיצוי
המגיע לו בגין חילוט הערבות ובגין נזקים נוספים שייגרמו לו עקב הפרת
ההתקשרות כאמור.

שונות
.41.4

המזמין יהיה רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות ההסכם מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מאת המזמין וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל
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דרך אחרת כולל על -ידי הפעלת הערבויות הנזכרות בהסכם .תשלום הפיצויים או
ניכויים אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את ביצוע
העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
.41.5

להסיר ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות ,כי כל אימת שבהסכם זה הוקנו או ניתנו
למזמין תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי הקבלן  ,לא בא הדבר
לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם/או שיעמדו למזמין לפי כל דין ,לרבות חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"ג ,4379-והמזמין יוכל ,עפ"י שיקול דעתו
הבלעדי ,לנקוט כנגד הקבלן בכל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כפי שימצא
לנכון.

.41.9

כל תשלום ,היטל או אגרה או מס מכל סוג שהוא המוטל על הקבלן ואשר על הקבלן
לשלמו לרשות מוסמכת כלשהי ,יהיה המזמין רשאי לשלמו ולגבותו מאת הקבלן
כראות עיניו.

.41.1

הקבלן יישא בהוצאות ביולו כדין של ההסכם ועותקיו.

.41.2

תנאי ההסכם משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו .כל שינוי של ההסכם כולל
תוספת לו חייבים להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים .מוסכם מוצהר מפורשות בזאת
כי לא יהיה כל תוקף לכל הסכמה  ,ארכה ,שינוי ,דחייה ,ויתור ,הקלה או תוספת
שיוסכמו בין הצדדים  ,אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים.

.41.6

שום ויתור ,השעיה ,מתן אורכה או הימנעות מפעולה כלשהי לא יחשבו כויתור על זכות
מזכויות הצדדים וכל צד יהא רשאי להשתמש בזכויותיו ,כולם או מקצתן ,בכל מועד
שימצא לנכון.

.42

הודעות
.42.4

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

.42.5

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין
להלן  -תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השלחה ,אם ההודעה נשלחה ביום
עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  -תיחשב כמתקבלת ביום העסקים
העוקב ,והכול בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח
ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.

.42.9

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך
ציון הנמען המצוין להלן  -תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  75שעות
ממועד השלחה.

.46

כתובות הצדדים
.46.4

המזמין :עיריית ביתר עילית ,____________ ,רבי עקיבא  ,98ביתר עילית ,פקס15- :
2888424
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.46.5

הקבלן ,_________________________________:פקס_________________ :

ולראיה באנו על החתום

____________
המזמין

______________
הקבלן
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נספח ב' 1
אישור עריכת ביטוח
לכבוד
עיריית ביתר עילית
שער המלך 1רבי קיבא 98
ביתר עילית 74343
פקס1815 - 34145972888424 :
הנדון  :הקבלן ………………………………………
(להלן " :העירייה")

הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"ש הנ"ל
וכמפורט בהמשך -:
.1

פרוט מלא של מהות העבודה _____________ :
הסכם מס' .…………………… :

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם "ביט ."5149
הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של  51חודשים" ביחס ל 9 -הפרקים.
3.1

סכום הביטוח לפרק א' (ביטוח רכוש)  ,₪ .………………… :השווה למלוא
היקף העבודה כולל חומרים וציוד.
 9.4.4הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל – 41%
מסכום ביטוח הרכוש ,בנפרד לכל הרחבה :
א.
ב.
ג.
9.4.5

3.2

הוצאות לפינוי הריסות.
אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.
הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים,
מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.

פרק זה מורחב לכסות גם נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או
חומרים לקויים.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של .$ 421,111 :

גבול האחריות עפ"י פרק ב' (צד שלישי) :
……………………  $לאירוע ו ………………… $ ..סה"כ לתקופה.
[לפחות  $ 211,111לאירוע ו $ 211,111 -סה"כ לתקופה].
9.5.4

סעיף  4ב"הרחבות לפרק ב' " – תקף ,ובהתאם מבוטל סעיף 7
ב"חריגים" (תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי).

 3.2.2סעיף  5ב"הרחבות לפרק ב' " (כיסוי רעידות או החלשה או תמך או
משען) – תקף.
גבולות האחריות בגין הרחבה זו  $ 521,111 :למקרה ולתקופת הביטוח.
 3.2.3סעיף  9ב"הרחבות לפרק ב' " (הרחבת נזקי גוף) – תקף.
9.5.1

לסעיף  8ב"חריגים" לפרק זה ("אובדן או נזק לצינורות ,מתקנים או
כבלים תת-קרקעיים") תתווסף הפסקא הבאה :
 ביטוח זה מורחב לכסות נזק תוצאתי מפגיעה בצינורות ,מתקנים אוכבלים תת-קרקעיים.
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אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של .$ 421,111
3.3

גבולות האחריות עפ"י פרק ג' (חבות מעבידים) :
……………… $ ..לעובד ו $ ……………… -למקרה ולתקופה.
[לפחות  $ 4,211,111 :לעובד ו $ 2,111,111 -למקרה ולתקופה]

.4

בכל הפוליסות הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או קבלנים ו/או קבלני
משנה ו/או עיריית ביתר עילית ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או עובדיהם ו/או
כל הבא מטעמם"
( +סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).

.5

רשמנו לפנינו את קביעת "העירייה" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה ,וכי בכל מקרה
של פיצוי עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.

.6

ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י הגורמים הנזכרים בסעיף 1
לעיל אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם.

.7

הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות ,וכן שבכל מקרה
של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 61
יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל "עירייה".

.8

מצ"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל.

בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.
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נספח ב' 2
נוסח ערבות (ערבות ביצוע)
בנק 0חברת ביטוח ___________________ בע"מ
לכבוד
עיריית ביתר עילית

הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________ ש"ח
(___________ שקלים חדשים) (כולל מע"מ) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת
______________ ת.ז/ח.פ( _________________ .להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז
פומבי מס'  _____ 41/5142שביניכם לבין הנערב .
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________ שנת ______
שהתפרסם ב 42 -ל_____ שנת ______ בשיעור ______ נקודות.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו חושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי,
יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי
בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם
את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ ( 7שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא
יעלה על סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.9

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____(כולל) בלבד ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא
יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.1

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ
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נספח ג'
הצהרת והצעת המציע
אני הח"מ ,לאחר שלמדתי את חוברת המכרז ,על כל מסמכיה ,מצהיר בזה כדלקמן:
.4

קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט לעיל ,הבנתי את האמור בהם ,ואני מסכים לכל
האמור בהם.

.5

אני מציע לבצע את העבודות על-פי מסמכי ההצעה .אני מצהיר ,כי ידוע לנו שחתימתי על
ההצעה ועל החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.

.9

אני מתחייב ,כי אם הצעתי תתקבל ,אחתום ,במועד שנדרש לעשות זאת ,על העתקים
נוספים של החוזה ,בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.

.1

הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף למשך  451יום .כן אני מסכים כי שמורה
לכם הזכות לדרוש את הארכת תוקף ההצעה והערבות להצעה לתקופה נוספת של עד 481
יום נוספים.

.2

אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם
עיכובים במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין
אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
במקרה של ביטול ביצוע העבודות.

.6

למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות
ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי
והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם לנמק את החלטתכם .כן אי מצהיר ,כי ידוע לי ,שכל
ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל
הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת
מסמכי המכרז ,תחולנה עלי בלבד במלואן ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

.7

רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום
בראשי תיבות ,כהוכחה לכך שקראתי ,הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.

.8

רצ"ב הצעת המחיר שלי בהתאם לנדרש על-ידי החברה בדף ההצעה כנדרש במסמכי
המכרז.

.3

אני מצהיר בזה ,כי ידוע לי ,שכל המסמכים המצורפים להצעתי זו וחתומים על ידי ,מהווים
חלק בלתי נפרד מההסכם עליו אחתום ,אם אזכה במכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו.

.41

המחירים המופיעים בהצעתנו ,מבוססים על התנאים במסמכי המכרז ויהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בסיס המדד הידוע
ביום חתימת החוזה.
מחירי הצעתנו הנ"ל כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות
שעלינו לבצע עפ"י מסמכי המכרז.
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.11

בתמורה לרכישת הזכויות אנו מציעים סך של:
( ₪ ________________ 1111במילים ________________ :שקלים
חדשים) ,לשנה בגין כל לוח מודעות .יובהר כי סכום התמורה העולה על
 ₪ 2,///עבור כל לוח מודעות יפסל על הסף.
הננו מתחייבים בזאת ,כי אם נזכה במכרז ,הסכומים שייגבו מאת העירייה למתן שירותי
פרסום יהא ₪ 1 :ליחידה בגודל חצי גיליון ,ו ₪ 1.21 -ליחידה בגודל גיליון שלם.

חתימת המציע
__________

תאריך
_____________

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת

עמוד  98מתוך 93

חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס' 14/15

נספח ד'
רשימת שטחי הפרסום בעיריית ביתר עילית

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
חתימה +חותמת

עמוד  93מתוך 93

חתימה  +חותמת

