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 מסמך א' 
 הודעה בדבר פרסום המכרז

 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 

מתן זכויות פרסום על מתקני פרסום  ול ול תפע  ,לאספקה, התקנה, תחזוקה
 יהוט רחוב ברחבי הישוב אבן יהודה ור

)להלן: " יהודה  ל המועצהמועצה מקומית אבן  זכיין לאס"( מזמינה בזאת הצעות  ,  התקנה, תחזוקה   פקה,צורך בחירת 

   ."(ותים השיר" להלן:) יהוט רחוב ברחבי הישוב אבן יהודהתפעול ולמתן זכויות פרסום על מתקני פרסום ור

  .www. even-yehuda.muni.ilבאתר האינטרנט של המועצה לעיין בחוברת המכרז ניתן 

בשעות העבודה הרגילות לרכישה במזכירות המועצה    הניתנתהמכרז,    חוברת למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי    תהצעו

 . יע בשום מקרהצמר להתשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזהר בזאת, כי  ב₪. מו 500תמורת סכום של 

 , אבן יהודה.53במשרדי המועצה בכתובת רח' המייסדים  30:12 בשעה 16/6/21מפגש מציעים יערך ביום 

 . אולם מומלץ למציעים לקחת בו חלק, ובהח אינו מפגש המציעים 

 ₪   20,000ל  בטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך שבות בנקאית אוטונומית להעל המציע לצרף להצעתו ער

חדשים(,  אלף  עשרים) מיידי  שקלים  למימוש  ניתנת  תהא  של  אשר  דרישתה הראשונה  עם  עת,  הערב  בכל  ת  והמועצה. 

ת  איכי המכרז, יאריך המציע  תבוא כזו, עקב התמשכות הלהמועצה, אם  לפי דרישת    .28/9/21תעמוד בתוקפה עד ליום  

 ז זה. לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרעד  תוקף הערבות מעבר למועד האמור

של   בדרך  שתוגש הינה  למכרז  לדמי  הצעת  ההצעה  שנתייםסכום  ממתקני הפרסום,  (  )מחיר  שימוש  סוג  לכל  ביחס 

זכאית    אותם המועצה  מתהיה  שימוש  הזוכה  המציע  לקבל  לעשות  הזכות  הפרעבור  כי    .סוםבמתקני  דמי  מודגש, 

ל פרסוםכל  הזיכיון  על מתקן מפה  מ  על  י מסחר  פן  ו/או  של  כוון  יפחתו מסכום  פני    2)לכל מתקן    לשנה₪    500,1לא 

 . פרסום(

לת בהתאם  ההצעות  ישאת  המכרז  של    למסור  נאי  במשרדו  בדואר(  לשלוח  )לא  ידנית  ברח'    לכ״מנבמסירה  המועצה 

  28/6/21ם  יוזאת עד לד, ולבב  __"17_ /2021"מכרז פומבי מס'  ודה, במעטפה סגורה נושאת ציון  הי  ן, באב53המייסדים  

 בצהריים.  12:00בשעה 

יפסלו  לעיל  והשעה הנקובים  לאחר המועד  שימסרו  יול  , מסמכים  ועדת ניין מסכללו במא  ידי  על  שידונו  מכי המכרז 

 . המכרזים

 ותר או כל הצעה שהיא. יב הגבוההצה מתחייבת לקבל את ההצעה המועאין 

ע"י המציע לכדי  נו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו  הפרסום, איבגוף    השימוש בלשון "הצעה"   יבזאת כמובהר  

 הצעה ע"פ דיני  המכרזים. 
 בכבוד רב,

 
 הררי אבי 

 
 יהודה  -צה המקומית אבן המועראש 
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 ' 1מסמך א
 ראות כלליות למשתתפים אי המכרז והונת            

 ה מקומית אבן יהודה צעמו
 __ 17_/2021בי מס' מכרז פומ

ברחבי  ויות פרסום על מתקני פרסום ולמתן זכ, תפעול זוקהתקנה, תחלאספקה, ה 
 הישוב אבן יהודה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 רז כות הממה .1

יהודה אבן  המקומית  התקלאספק  הצעותלקבל  בזה    מבקשת  ("המועצה"   -)להלן    המועצה  נה,  ה, 

ומתן  תחזוקה, על  תפעול  פרסום  פרסו  זכויות  הישוב  ם  מתקני  יהברחבי  )להלן:    הודאבן 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  ( "םרותיישה"

 

 המכרז  ימסמכ .2

 : מסמכי המכרז ותנאיונפרד מ ים חלק בלתי ו המסמכים המפורטים מטה, מהו .2.1
  

 בדבר פרסום המכרז. ה דעהו -  מסמך א'

 משתתפים. תנאי המכרז והוראות ל -   1-מסמך א

 הצעת המציע.   - מך ב'סמ

 גשה(. ה  פות במכרז )ערבותנוסח ערבות בנקאית להשתת -1-מסמך ג

 )ערבות ביצוע(.  כםת להבטחת ביצוע ההסנוסח הערבות הבנקאי -2-מסמך ג

 ום ביטוחים.ר קיאישו -׳מסמך ד

 . ועמידה בתנאי הדין ימקצוע  ניסיוןעמידה בתנאי סף,  תצהיר המציע בדבר  -1-מסמך ה

 .בעניין אי תיאום מכרזהיר המציע תצ -2-מסמך ה

 צה. תצהיר המציע בדבר העדר קירבה לעובד/חבר המוע -3-מסמך ה

 . יר כספזולעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מח רו״ח אישור -4-מסמך ה

 . המציעאישור עו״ד בדבר פרטי   -5-מסמך ה

 רות. הסכם התקש -׳מסמך ו

 . ן מפהקומת  ארמון טכני מכוומפרט  -1-מך זסמ

טכ -2-מסמך ז של  מפרט  חוצותמתני  שילוט  בלבד  -קן  )אופציונלי  וכפוף    בילבורד 
 .(רדפרסום מסוג בילבו על הקמתו של מתקן להחלטת המועצה

 .ותחזוקה של המתקנים תפעול, אחזקה עבודות -מפרט טכני -3-מסמך ז

 .והמיקומים המשוערים להתקנתםרשימת מכוונים ומפות  -4-מסמך ז
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 ".המכרזחד ולחוד "מסמכי להלן, י רטים לעיל יקראוהמפו סמכיםכל המ

ת  שעובימים א' עד ה' )כולל(, בין ה  ₪  500של    ךסאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום   .2.2

יהודה  ,53המייסדים  חוב  ברש  צההמוע  ״למנכבמשרדי    0012:  –  8:000 עלות הרכישה  .  אבן 

 . מקרה כאמור לא תוחזר בכל 

בזמובה .2.3 רשאר  כי  במאת  להשתתף  מים  את  רכשו  אשר  מציעים  רק  המכרז    סמכי כרז 

  .מהמועצה

 

 מנים של המכרז לוח ז . 3

  

 הערות המועד עולהפה

בשעה   9/6/21 וםימ החל  מכירת מסמכי המכרז 

8:00 

 ₪  500 -זעלות מסמכי המכר

  -המועצה  למנכ"במשרד  12:30בשעה  16/6/21ביום  ( חובהאינו מפגש מציעים )

 בן יהודה א,  53סדים המיי

לשאלות    מועד אחרון

 הרה הב

בשעה   20/6/21 ליוםעד 

12:00 

  wordלשלוח על גבי קובץ 

-mankal@even: ללמיי 

yehuda.muni.il 

בשעה   28/6/21ם וי לעד  ות מועד אחרון להגשת הצע

12:00 

תומה לבנה וח הגשה במעטפה

מס'  "מכרז פומביעליה מצויין 

 בלבד  __" 17_/ 2021

 

 ההתקשרות  יקריעו המכרזא  שונ השירותיםרת הגד . 4

)להלוכהז   .4.1 זה  במכרז  ״  ״הזוכה״   ן:ה  לההספקאו  בהתאם  השירותים  את  יספק  וראות  ״( 

ה  ההסכם בנוסח  המועצה  לבין  בינו  המכו  ךסמבמקבוע  שיחתם  למסמכי  )להל׳   :ןרז 

ובהתאכםההס״ להוראות״(,  )המפ  ם  ה3-ז  -  1-זים  מסמכרטים  לחוברת  המצורפים  מכרז, ( 

    .הסכםראות המכרז והפרד מהובלתי נ  חלק ומהווים

לבחירת .4.2 מיועד  יספק   המכרז  אשר  אחד,  ביחס    ספק  השירותים  פרסום  מתקני    15  -לאת 

בתחומי הישוב    שיוצבו(,  כפי בחירת המועצה  -ומתקני מפה   ריםנים מואמסוגים שונים )מכוו

יהודה ידי המועצהלמיקומיבהתאם    אבן  על  שיבחרו  כפי  הפר )  ם  ראו  יק  סום כאמורמתקני 

מקום  להלן ת,  לא  הבידבו  למובהר  .״(הפרסוםמתקני  ״ :חנהרש  כי  תקופת  רך  וא , 

ה  ות ההתקשר הזוכהעם  ה   מציע  פרסום  מועצה  תהא  מתקני  הישוב  ברחבי  להציב  רשאית 

הפרסום    נוספים מתקני  או  מכו   מסוג כדוגמת  מתקני  גדל)ה  מפותקני  תמ ונים  מספר  ת 

לעילכהגדרתסום  הפר לה,  (ם  אחריפרסו  ימתקנ   ציבוכן  מסוגים  לרבום  שילוט  ת  ם,  מתקני 

המועצה    .)בילבורד(  חוצות מ הצבעל  החליטה  נוספים    תקנית  הפרסום פרסום  מתקני    מסוג 

ל  תקבוהמועצה    ,מכרז זהב  המנוייםהפרסום    ם אלו למתקניתווספו מתקניילעיל,    כהגדרתם

  במלואןיחולו  םכוההסכרז הוראות המרז, כשרותים בנוגע אליהם מהזוכה במכישלוא הת מא
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  מסוגים. החליטה המועצה על הצבת מתקני פרסום נוספים  פרסום נוספים אלוי  על מתקנ גם  

קיימים רשאית  שאינם  המועצה  תהיה  זה,  מכרז  פרסום  במועד  חייב  -בישוב  לא  ת,  אך 

,  במכרזכה  זומהבנוגע אליהם  קבל שירותים  לובמכרז,    ם יילמתקני הפרסום המנו להוסיפם  

. נות לזוכה בקשר לכךו לפו/א  שתידרש לנמקלי  ומב ,  דיבלבהבלעדי וה  דעתה  לשיקולפי  והכל  

אחרים    ספקיםלהתקשר בהסכמים עם  תהיה רשאית  המועצה  למען הסדר הטוב מודגש, כי  

הזוכה(   המציע  בים  קייממסוגים שאינם  בנוגע למתקנים  )שאינם  פרסום מכרז    עדמו בישוב 

 . כלפי המועצהזה  בהקשר נהטעלא תהיה כל   זולזוכה במכר, זה

יחס  הנקוב בהצעת המציע הזוכה במכרז ב  במחיר ,  יים למועצהלום דמי שימוש שנתתש   נגדכ .4.3

סוג במכפלמסוגי    לכל  הפרסום  הפרסומתקני  מתקני  כמות  הקיימיםת  ״  ם  דמי  )להלן: 

  רי, הכלם מסח רסוימוש במתקני הפרסום לצורך פת שזכו  קבלי לכא״( יהיה הזוכה זהשימוש

במתקני  רשות ״  )להלן:  וההסכםהמכרז    וראותה לבהתאם   השימוש    .״(םהשימוש  דמי 

פרסום  ה  חי ומבלי להתחשב במכירת שט ללא כל תנאי  ישולמו על ידי הזוכה במכרז למועצה  

יע בעבור  ידי המצ צעו על  ש שיומודגש, כי דמי השימו  בפועל ו/או במצבם של מתקני הפרסום.

מתקן  כ י  פרסוםל  מסכוםלא  ל  1,500של    פחתו  לשנה  פ₪  פרסום  שלכ)כ  רסוםפן  מתקן  ל 

 . פני פרסום( 2קיימים 

 . עסקת אקראי  כעל על תשלום זהתדווח  ה וסף מע״מ, והמועציתו מי השימוש  דל .4.4

מתקן  כל    יןבגלקבל    הצתהיה זכאית המוע  אותו, תפרט את המחיר  מציעכי הצעת ה   הר,מוב .4.5

הפ לעיל  רסוםממתקני  מ  ,)כהגדרתם  תפ(מפהקני  ומת  ריםמוא   וניםוכ קרי  כן  הצעת.    רט 

גים אחרים, אשר לקבל בגין מתקן פרסום מסות המועצה  יתהיה זכא  אותו המחיר    המציע את

זה ברחבי הישם מכפרסונכון למועד    יםמוצב  םאינ ויוצבו בעתידוברז  יכול  כי  , אך  יודגש,   .

המצי הפרסום  חסבהתיי בחנה  יתכרז  מבם  יעהצעות  לע  למתקני  )דהיינ כהגדרתם  ו  יל 

 בלבד.  , וביחס אליהםומתקני מפה(מוארים ונים כומ גם מסוימתקנ

ידרש   .4.6 הזוכה  הישובתקין  לההמציע  פיברחבי  על  במיקום  המועצה,  ,  פרסום    קביעת  מתקני 

מוא יכוונ מ  12כדלקמן:   מפותמ  3  -ורים  ם  המתקני  הוראות  פי  על  הכל    ,סכםהה  כרז, , 

ו ם הטכניירטימפה ידרש  במי  . וללא כל תמורה מאת המועצה,  הנחיות המועצהם  דת הצורך 

  או חלק מהם. פינוי כאמור  -מתקני הפרסום הקיימים דהיום בישובלפנות את  הזוכה במכרז  

 . וכההמציע הזפסולת מורשה בלבד על חשבונו של יעשה לאתר 

כל   .  4.7 הז מהעם  שיכרת    כםסהה תקופת  לאורך  הז  שידרוכה  ציע  להתקין,  סלוכה  המציע  פק, 

  ההסכםני הפרסום הנכללים בהוראות  ולחדש את מתקן  , לתקלצבוע,  שפץל  , לתחזק,חליףלה

,  במהירות האפשריתקצועיות,  במתחייבויותיו על פי המכרז,  המעל פי דרישת המועצה, כחלק  

  צה.את המועוללא כל תמורה מ

לו,  קנים אברים למת המחו  , וכלקני הפרסוםת במת בעלוכי הש,  ודגממובהר ור ספק,  למען הס .4.8

  ההסכם, הן בתקופת  ההסכםהמכרז ובין שיוקמו במהלך תקופת  ום  פרס ד  ועבמ  םבין הקיימי

ל  המועצהאחרי והן  של  תהא  הזוכהיקנה    כשההסכם,  ה,  הזכות    למציע  את  ורק  לעשות  אך 

 ם.קנים לצורך פרסושימוש במת

כי   .4.9 יהימובהר,  כ להש   חראיא  ה הזוכה  את  האישוריםיג  ה יונות  הריש  ו/או  ל  תרים  היו/או 

ם, לרבות מאת הגורמים המוסמכים העירוניים, ולשאת בכל  השירותירך מתן  וצהנדרשים ל

ו/או אגרה ממשלתיים או עירוניים,  ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות רישוי וכל היטל  
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חיבורי  תש עבור  העיר  חשמל  הלומים  המאור  חשאת  זוונית,  לרשת  הבלעדי,בועל  מבלי  ו  נו 

 ועצה.ת המם זכאיהל מדמי השימוש כדי לגרוע  היה בכךשי

למ . 4.10 צמודים  יהיו  השימוש  לצרדמי  המחירים  הלשכה  דד  ידי  על  המתפרסם    המרכזית כן 

)להלןקילסטטיסט  ״ה  ההצמדה  המדד:  לחישוב  הבסיס  כאשר  במועד  ״(,  הידוע  המדד  הוא 

 .ועלם בפכל תשלוע צוביום בי המדד הידועומת מכרז לעהאחרון להגשת ההצעות ב

ינואר  שולמו למועצה ב, יהרשות לשימוש במתקניםמתקופות    השנ   לכל  יחס, בדמי השימוש . 4.11

 . ההסכםשל אותה שנה מראש, הכל כמפורט בהוראות 

ייע . 4.12 המכרז  עם  בקשר  הזוכה  פעולות  אכל  דין,  כל  להוראות  בהתאם  מי שו  באמצעות  ורק    ך 

  הכעל הזור לשם ביצוען. כן יפ כאמו  מכהשאה/הסשנדרשת הר  סמך לבצען, ככלומו  שמורשה

הגור להנחיות  לרב מבהתאם  המוסמכים,  פע ים  כל  והממשלתיים.  העירוניים  הזוכה  ות  ולות 

 וסמך. מורשה, מיומן ומ תבוצענה באמצעות כוח אדם

הרשו . 4.13 בתקופת  לשימוש  ח ת  ממועד  תהיה  ולמשך  הזוכ ציע  המ  עם  ההסכםתימת  מתקנים  ה 

  ״(.ש במתקניםוות לשימתקופת הרשלבד )להלן: ״ בים  דשחו(  שלושים ושישה)  36  לשתקופה  

וש  ך את תקופת הרשות לשימזכות הברירה )אופציה( להאריצה בלבד שמורה  למועצה, ולמוע

בבמתקנ נוספות    2  -ים  תקופות  עד  )שתי(  אחת   12בנות  כל  חודשים,  עשר(  ן:  )להל  )ׁשנים 

זכותהאופציה  תופתקו״ לש נתו הברירה    ״(.  המועצה,  המוח דעתה  יקול  נה  של  והבלעדי  לט 

במכרלמקימה    הואינ  טענה  זוכה  כל  על  מוותר  הזוכה  והמציע  הסתמכות,  ו/או  ציפיה  כל  ז 

 ר. מימוש זכותה כאמוהמועצה בגין אי  ו/או תביעה כלפי

עתמק  בכל . 4.14 ובכל  בתקו  רה  הרשות  הן  במתקנפת  והלשימוש  האופצי תבן  ים  א  תה  ,הקופות 

)שישים(    60ת  וקדמת בת עם המציע הזוכה בהודעה משרו קהתאת ה  סיקלהפאית  רשהמועצה  

 . ההסכםימים, הכל כמפורט 

פי מסמכי המכרז  יותיו על  יותר מהתחייבו   למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או  . 4.15

שניתנה  ההסכםאו  /ו לאחר  ההפרה  את  תיקן  ולא  המו  התראה   ול ,  והזדמנומאת  ת  עצה 

א להפס רשאית    המועצה תהא  לתקנה,   לאלתר,  יק  ההתקשרות  הובמצורך  וללא  ת  דעה  תן 

כה זמן מוגדר  כי למועצה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להקציב לזו  נוספת. יובהר,

 .הסכםבמפורט ה, טרם הפסקת ההתקשרות, כלתיקון ההפר

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .5

להששר במכתתאים  אשרז  ף  הצר  מציעים  הגשת  לבמועד  מן   עצמםבים  עומד,  מכרזעתם  אחד  בכל 

 :במצטבר ן ם להלהמפורטיהתנאים  

  . המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל 5.1

ני  המציעעל   5.2 בעל  שבתקו  לפחות  שנים  ארבעשל    מוכח קודם  יון  ס להיות    1.1.2017מיום  פה 

ראל,  ת בישמערך פרסום חוצו  זקת ותחזוקתת, אחמקבתחום ה  פרסום מכרז זה  וכלה ביום

גורם  במישרין בין  שנכרתה בעקבות מכרז, ונעשתה    קשרות ת התסגרמב ו/או  רשות מקומית 

 .  כוונים ו/או מתקני מפהכל הפחות על גבי מ, והכל ל המציע  לבין מטעמה

מי  עצמו, ולא בדרש בסעיף זה צריך להתקיים במציע  למען הסר ספק מודגש, כי הניסיון הנ

 . ת ו/או גורם מטעמהת מקומיר עם רשומי שהתקשששימש כקבלן משנה מטעם  
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ות  שים( לפח לים חדיון שקמיל )₪    0,000,001  של  צעממוי  ר כספי שנת הינו בעל מחזו  המציע 5.3

מלפנ) הנוי  שטחי  ע״מ(,  ממכירת  שיבע  מערך  גבי  על  במהלך  פרסום  בישראל  חוצות  לוט 

 .31.12.2019 ה ביוםוסיומ  1.1.2016התקופה שתחילתה ביום 

נ  ,ל ספרי חשבונותנהמ   ,ממע״רך  המציע עוסק מורשה לצו 5.4 על  קור  יכוי מס במבעל אישורים 

אות גופים  חוק עסקוראות  תאם להים ציבוריים בהפגו בודה עם  מורשה לע,  ומהיד שם פקמטע

 .זהעומד בתנאים הקבועים בחוק  , ו 1976 -ציבוריים, תשל״ו 

 ז.מציע רכש את מסמכי המכרה 5.5

תחת  ציהמ 5.6 פועל  אינו  הקע  ו/או  כינוס  הליכים צו  במסג  פאת  ולררו/או  פירוק  הליכי  בות  ת 

כ  במסגרת זמניים  למען  צווים  ובמובהרספק  הסר  אמור.  היה  כי  ועד,  המכרז  הליכי    מהלך 

הזו על  ההכרזה  ילמועד  האמור,  המועד  לאחר  אף  או  במכרז,  צווים  כה  המציע  כנגד  וצאו 

הזכיה של    ו/או הודעתעה  לה לביטול ההציהווה הדבר עיים(,  זמני  יםוו כאמור )ובכללם גם צ

ישה ו/או  ו/או דרה  ענ ל טל כש עש ובמפורוהוא מוותר מרא  למציע תהא,מציע, וזאת מבלי שה

 תביעה בקשר לכך. 

 . במשותףעים ידי מספר מצי  על הצעהבמכרז זה  לא ניתן להגישהסר ספק,    עןלמ 5.7

הצ 5.8 תוגש  בו  מקרה  ידיבכל  על  לאגת  עה  יחייד,  ניסיון  ייחשב  כניסיו א  התאגיד  העומד  די  ן 

של    עמועה מט כל הצעצמו.  הנדרש בתאגיד    ןים הניסיויקיל, אלא רק אם מתענאי הסף דל בת

 . דלעיל, תיפסל על הסףתנאי הסף  עצמו במלואתאגיד, אשר אינו עומד ב

ן יחידי  י מבימ  ותדי מציעים הקשורים בעצמם ו/או באמצע ת על יש הצעומודגש, כי אין להגי 5.9

רים  חבאו לנצה ו/למוע  ,ל כל מי מהםוב שו/או קרמאוגד(  וף  ד )ככל שמדובר בגגוף המאוגה

קיפין. ׳קרוב׳ בסעיף  ירים במועצה, בין במישרין ובין בעלבכ   ו/אוה  רשאו לנושאי מבמועצה ו/

 . 1950 -״אהמקומיות, התשיא לצו המועצות 103בסעיף זה, כהגדרתו 

 

 והמלצות ספותונ ותדריש אישורים .6

 ים: מסמכים הבאף להצעתו את הרלצעל המציע 

 .  זהותתעודת צילום יל יצרף המציע  לע  5.1עיף ף הקבוע בסתנאי הסלהוכחת  6.1

מאת הרשם המוסמך    התאגיד של  התאגדות  הת  צילום תעוד  יצרף  -רשום   המציע תאגידיה  ה

עו   הרלוונטי,  ה  ד"אישור  בדבר  רו"ח  באו  לחייב  את  מוסמכים  בצירוף    התאגיד חתימתם 

חתידוגמ תמציתמתםאות  וכן  מאת  ,  הרלו   מאושרת  המוסמך  הכוללת  הרשם  רוט  פיונטי 

וככל שישנם(שעבודים רשומים  ו,  י התאגידמנהל  לכל המוקדם  )אם    45, עדכנית אשר תוצא 

כגון    רשום,  תאגיד בלתי , כי  שגמובהר ומוד   .ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

ר בלתי  להי אשומה,  שותפות  רשאי  במנו  האישו  .כרזשתתף  י כלל  כ׳נאמן  רים  חתומים  היו 

 ׳. למקור

תנל 6.2 הקב   איהוכחת  המציע  ע ל  5.2  בסעיף  ועהסף  יצרף  עמידה  תצהיר  את  יל  בדבר  המציע 

ועמידתב מקצועי  ניסיון  סף,  בנאי  הדיןה  המציע  יצרכן  .  1-המסמך  בנוסח  ,  תנאי    הסכםף 

   .צהירהמפורט בת  חולקווח י כל לקידו ועל ידהתקשרות חתום על 

בסעי  ךצורל 6.3 הקבוע  הסף  תנאי  על  5.3  ףהוכחת  ל  לעיל,  המ  ףצרהמציע  לתצהיר  ציע  בנוסף 

 . למסמכי המכרז  5-המך סמאישור רו״ח בנוסח , גם את 1-מסמך הבנוסח  
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 . 2-המסמך בנוסח  רציע לצרף תצהיעל המ לעיל,  .75הקבוע בסעיף תנאי הסף לצורך הוכחת  6.4

כן אישור לפי  ו,  ם כחוקבר ניהול ספרירואה חשבון בד   אויד שומה  ישור פקף אלצר  יעצמעל ה 6.5

ג  חוק )עיסקאות  ציבוריים  ניהולופים  התשל  אכיפת  חתום  ה]  -1976ו "חשבונות(  ׳נאמן  עתק 

 . ור׳[למק

 .[העתק חתום ׳נאמן למקור׳] אישור תקף על ניכוי מס במקור 6.6

להצ 6.7 לצרף  המציע  אישורעל  תוקף  עתו  מורשהעוסותו  הי   רבדב  בר  ח  ק  אמן  נ׳ם  תו ]העתק 

 . [למקור׳

 ר׳[. קולמר/חתום ׳נאמן רז ]מקוהמככי  שור על רכישת מסמעל המציע לצרף אי 6.8

המועצה 6.9 של  המכרזים  של  ועדת  לדוןרשאית  האישורים  בה  א  אליה  צורפו  שלא  צעה 
 הרשומים לעיל או אחד מהם.

 

 מכרז השתתפות בלערבות  .7

התחייבויות .7.1 קיום  הלהבטחת  של  תנאי יו  את  לקיים  ובשלמות,    מציע  בדייקנות  המכרז 

ש  הצעתו  רצינות  המציעולהבטחת  יצרף  המ  ושיפוי  ל  בנקאית להצעע  המציועצה,  ערבות    תו 

מסמך )מכרז זה  הנוסח המצורף לתנאי    לפיוילת כדין  חתומה ומב   ,ותניתבלתי מ ומית ואוטונ 

"  .₪  00020,של  סך  על  ,  ('ג ח  ערבותה"  מבקששם  להבנקאית  לשם  ותהיייב   המציע  זהה 

 .  זה במכרז

עד   .7.2 בתוקפה  תעמוד  פי  הצור  במידת  .28/9/21  ליוםהערבות  ועל  מתחייב  צההמועדרישת  ך   ,

 . לקביעת זוכה במכרזספת עד בות לתקופה נוערל ה אריך תוקפה שהמציע לה

על פי תנאיה לחילוט על פבלתאוטונומית,  תהא    הערבות .7.3 וניתנת  פניה  י מותנית  צדדית  -חד י 

לחילוט    .ההמועצשל   תוגש  שהערבות  יכול  כי  הפקס  גםמודגש,    הכל   ימיליה,באמצעות 

 ב הערבות.כתורט בטופס כמפ

תוחזר .7.4 שהצעת  הערבות  שיחתם    םלמציעים  לאחר  נתקבלה  ע"י    הסכםלא  שיקבע  מי  עם 

  וגשה על מציע שהערבות שה   .ע מסיבה כלשהילת הצעת המציאו לאחר פסי  ,כזוכה  המועצה

הצעתו במסגרת  ע  ידו  לערער  יוכל  לא  כאמור,  לו  הוחזרה  במכרז  במכרז  הזכיה  על  ל  או 

  3ם תוקפה הינו  ין במצורף לבקשתו לערער, ערבות שתוהמציא למזמ  תיו, אלא אם כן תוצאו

הכרעתה של ערכאה שיפוטית   למזמין, ויאריכה לפי דרישה עד לקבלת חודשים מיום החזרתה 

 וסמכת בערעור. מ

 .לא תידון כלל -לה על כל הדרישות המפורטות לעירבות, העונתצורף אליה ע שלא הצעה .7.5

בכתב או בע״פ,    למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו,  הלאחר שנתנ  ,היה רשאיתצה תהמוע .7.6

לפ הערבות  את  בה  להציג  הנקוב  הסכום  מלוא  את  ולחלט  עלירעון  חלקו,  את  שיקול    או  פי 

קנות ובשלמות,  קיים את תנאי המכרז בדייו המציע לא  מקרה ב , בכל  יהמוחלט והבלעד  הדעת

תי מדויק, חזר  , מסר מידע בלר ניקיון כפייםסיסנות או בחוסבעורמה, בתכובכלל זה אם נהג  

לא אחר  מל פה, או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב  מההצעה בעודה בתוקבו  

תיו בהתאם להצעה וליתר  ד במלוא התחייבויוו לא עמהדרישות ממנו בגין הזכייה במכרז ו/א 

אח דרך  בכל  סטה  ו/או  המכרז  מהוראות  מסמכי  הע  רז.המכרת  ישסכום  פיצויים  מש  רבות 

ומ בגין  קבועים  מראש  תנוסכמים  מילוי  העראי  חילוט  ההצעה.  יבות  אי  בזכות  לא  פגע 
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לתבוע המיצמהמ  פיצויים  המועצה  הנזקים  בגין  יע,  על  שיגרמו  א,  דומשיים  קיום  עקב  י 

 צעה. הה

ת  העבודו  ת ביצועה להבטחקבוע זוכה את הערבות, בערבות  יחליף ה  ההסכםבעת החתימה על   .7.7 

 . למסמכי המכרז ׳דימסמך  ובנוסח  ההסכםנאי ת, לפי המכרזנשוא 

 

 העבודהז ותנאי  המכר מסמכיהכרת  .8

 . המכרזאת כל מסמכי  להבין על בורייםור  להכי ,ללמוד על המציע .8.1

הי .8.2 לבדוק  המציע  בדעל  הטעון  כל  את  תימחורטב  לצורך  ל  יקה,  הצעתו,  של  רבות  מדוייק 

נטיים לצורך  נתן השירות, השגת כל הפרטים הרלבשבו ייהמועצה  שטח השיפוט של  בדיקת  

שבתיק   ההסכם ת  קריאוע,  הביצמגיש, כולל היקף השירות ודרכי    וחור ההצעה אותה הינתימ

אי  אחרים הנחוצים כדי לחקור את תנעים הקיטת כל האמצונישוב  אי היז, למידת תנהמכר

העב המ וכמות  מהות  הנדקום,  העוא   שת,רודה  הקשיים  להתגל ת  המציע    ותלולים  בשירות. 

ב  הצעתו  את  הפרטתהיכין  כל  על  שבסס  ולאחר  הנ"ל,  את    קבדים  בדיקה.    כלהיטב  הטעון 

ו  "ל, ותמחר את הצעתיקות הנ י ביצע את כל הבדצהיר בזאת המציע, כ תו מהצע  הגשתבעצם  

 נטיים כאמור. על כל המידע והפרטים הרלוובהתבסס 

 

 ציע מות ההרהצ .9

הצעת .9.1 המציע  הגשת  של  ווהשו  כאישור  כמוה  במכרז  שכהצהתתפותו  המכרז רה  פרטי    כל 

הידו  ההסכםומסמכי   כל  את  לו  יש  כי  לו,  ונהירים  הכיותיעיד עים  והסגולות    שורים, 

וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע    ,נאי המכרזעל פי ת   הנדרשים  צועיות והאחרותהמק

ה נשוא  העבודות  במסמכי  כמל  כה  -מכרז  את  י  .ההסכםפורט  על  המציע  מסמכי    כל חתום 

 המכרז.

ים  תנאלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת הפרט כהבנה בקשר ל  טענה בדבר טעות או אי   לכ .9.2

 ע. הצעת המצי לא תתקבל לאחר הגשת - במכרז

 -המציע מצהיר, כי .9.3

  יקת ד ו, לרבות בשל הצעתייק  מדו   היטב את כל הטעון בדיקה, לצורך תימחור בדק   . 9.3.1 

לבנטיים לצורך כל הפרטים הר  ינתן השירות, השגתח השיפוט של המועצה שבו ישט

 ההסכםאת  קרייצוע,  הבירות ודרכי  נו מגיש, כולל היקף השה אותה היההצעחור  תימ

המכ ונקי  למידת,  רזשבתיק  היישוב  האתנאי  האמצעים  כל  כדי  טת  הנחוצים  חרים 

המ תנאי  את  וכמותמהו  קום,לחקור  הנדרשת  ת  העלולים   ,העבודה  הקשיים  ואת 

אחר שבדק , ולהנ"לאת הצעתו בהתבסס על כל הפרטים    , כי הכיןת בשירותלהתגלו

 . ההטעון בדיק כלהיטב את 

ויוד א  הו . 9.3.2  לו  שתעניני הפרסום  תק במימוש  הש  רשותבגין  ע, כי  מבין  , הוא המועצהק 

חס לכל י בתו במכרז  בהצעיר הנקוב  מחב  דמי שימוש שנתיים,ידרש לשלם למועצה  

וזאת ללא כלפרסום הקיימיםתקני הכמות מם במכפלת  סוג מסוגי מתקני הפרסו  , 

ומבלנאת להתחי,  בי  הפרס שב  שטחי  בפומכירת  שעליהם  במצום  ו/או  של  על  בם 

 . מתקני הפרסום
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ש 9.3.3 לו  ברור  ידרש  מה כי  הזוכה  פי תקיןלהציע  על  במיקום  המועצה,  ,  מתקני   קביעת 

כרז,  , הכל על פי הוראות הממתקני מפות  3  -ם ו מוארי  כוונים מ  12כדלקמן:  ם  פרסו

המועצה, המפרטים הטכניים  ההסכם כל תמורה מאת המועצה,  והנחיות  כן    . וללא 

)כולם   יימים דהיום בישוב ם הקפרסוי  נ קתמברור לו כי במידת הצורך ידרש לפנות  

תמור כל  ללא  וזאת  חלקם(,  כאמוראו  פינוי  המועצה.  מאת  לאתר    ה    פסולת יעשה 

 . המציע הזוכהל חשבונו של  שה בלבד עמור

תהא המועצה רשאית להציב  ההתקשרות עם המועצה,    רך תקופתלו, שלאוכי ידוע   . 9.3.4

הישוב  רב פרסוםחבי  ל  פיםנוס  מתקני     9.3.3ף  בסעי  כאמורשים  הנדר  15  -מעבר 

ר מתקני  )הגדלת מספ  מפותני  מתקנים או  מכוו  וגמסכדוגמת מתקני הפרסום  לעיל,  

, לרבות מתקני  גים אחריםמתקני פרסום מסו  וכן להציב ,  גדרתם לעיל(הכ סום  הפר

)בילבורד( חוצות  ע שילוט  המועצה  החליטה  פרסו.  מתקני  הצבת  נוספיםל  מסוג   ם 

הפרסום מתק פתווס ייל,  על  כהגדרתם  מתקני  למתקניניו  אלו    המנוייםהפרסום    ם 

לתתציהמו  זה,מכרז  ב ידרש  הזוכה  אליהם  ע  בנוגע  המכרז  וה כש  ,שירותים  ראות 

. החליטה המועצה על הצבת  ים אלונוספ  פרסוםקני על מתגם  במלואןיחולו  וההסכם 

  הבישוב במועד פרסום מכרז זה, תהי   שאינם קיימיםמסוגים  ם  מתקני פרסום נוספי

קבל לו ז,  מכרם ב נויילמתקני הפרסום המ להוסיפם  ת,  יבאך לא חי   -ית אהמועצה רש

אליהם  שירותים   לפי  זבמכרכה  זומהבנוגע  והכל  וה,  הבלעדי  דעתה  ,  בלבדישיקול 

שתידמו לנמקבלי  לכך  רש  בקשר  לזוכה  לפנות  ומסכי.  ו/או  מצהיר  לכך  המציע  ם 

רשאית  המועצה  ש עם  תהיה  בהסכמים  ה  םיאחר   ספקיםלהתקשר  ציע מ)שאינם 

למתקנים  (  הזוכה שאינם  בנוגע  פביש   מיםקיימסוגים  במועד  זה וב  מכרז  , רסום 

 . כלפי המועצהטענה בהקשר זה  לכ היה לא ת ומתחייב כי 

עימו ככל שיוכרז  שיכרת    ההסכםתקופת  ך כל  ורלאלכך שוא מסכים  וה ר לו,  ברוכי   . 9.3.5

הוא  כרבמה  זוככ להחליף,    ידרשז,  להתקין,  לתקשפץל  חזק,לת לספק,  לצבוע,  ן  , 

עצה, כחלק על פי דרישת המו  ההסכםלים בהוראות  תקני הפרסום הנכלולחדש את מ

המכרז,  בויותחייהמ פי  על  האפשקצועיות,  במתיו  תמורכ  וללא,  ריתבמהירות  ה ל 

 . צההמועאת מ

לו,   . 9.3.6 ברור  להווה  ינקכי  כי  בבהצעתו  לרה  תמווב  ישלם  אותה  בגין  השנתית  מועצה 

ינקוב גם במחיר וכי בנוסף לכך  ,  ני מפהומתק מוארים  ונים  סום מסוג מכו י פר מתקנ

המועצה   אותו זכאית  איפרס  מתקן  ןיגבלקבל    תהיה  אשר  אחרים,  מסוגים   ם נום 

מכרפעד  למו ן  כונ  יםמוצב זה  סום  הישוברז  בעתידברחבי  ויוצבו  יכול  אך  המציע  ,   .

ש לו  ברור  כי  המציעים  מצהיר  הפרסום  בהתייחסבחנה  יתבמכרז  הצעות   למתקני 

 .בלבד אליהם, וביחס ומתקני מפה( מוארים וניםכומ)דהיינו ם לעיל תגדרכה

מתקן  על    ם מסחריפן פרסור  על ידו בעבו  עאשר יוצ ן  דמי הזיכיוסכום  , שר לוכי ברו . 9.3.7

וממכוון    מסוגפרסום   יפחת מתמואר  לא  לכל    ₪  1,500  -קני מפה  פרסום   פן לשנה 

מתמסחרי   גבי  ״  כאמורקן  על  ה )להלן:  הנמוך ״(לימינימ הסכום  סכום  הצעת  וכי   ,

 . מהסכום המינימלי תביא לפסילת הצעת המציע

ברים למתקנים המחום, וכל  סו תקני הפרהבעלות במ שלכך    ור לו והוא מסכיםרבכי   . 9.3.8

הקאלו בין  במיימי,  תקופת  ועד  ם  במהלך  שיוקמו  ובין  המכרז  הן  ההסכםפרסום   ,

אך    יע הזוכהצמל קנה  י  כשההסכם  ,ה, תהא של המועצהאחרי והן ל  ההסכםבתקופת  

 . ים לצורך פרסוםורק את הזכות לעשות שימוש במתקנ
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שכי   . 9.3.9 לו  א  המציעידוע  יהיה  להשיגהזוכה  האת  א  חראי  הרישיכל  ו/או  ת יונושורים 

ההי ו/ ל  יםתראו  המוסמכים  הנדרשים  הגורמים  לרבות מאת  צורך מתן השירותים, 

הכרוכו ההוצאות  בכל  ולשאת  לרבותהעירוניים,  בכך,  היטל הוצאו  ת  וכל  רישוי  ת 

עירו  או  ממשלתיים  אגרה  עבתשוניים,  ו/או  חשיבח  ור לומים  ה  מלורי  מאור לרשת 

מדמי השימוש להם  ע ך כדי לגרומבלי שיהיה בכ, ולעדיבונו הבחש, וזאת על  עירוניתה

 . זכאית המועצה

לו   . 9.3.10 נהיר  מתחייב  כי  י שוהוא  המכרז  עם  בקשר  הזוכה  פעולות  בהתאם יעשו  כל 

דיןלהור כל  באמצעותאות  ורק  אך  שמו  ,  לבצעןרש מי  ומוסמך  שנדרשת  ,  ה  ככל 

לשם  הס/רשאהה כאמור  יפעמכה  כן  בביצוען.  הזוכה  להנחהתל  הגוראם  ים  מיות 

ולות הזוכה תבוצענה באמצעות  משלתיים. כל פע ניים והמוות העיר, לרבהמוסמכים

 .וסמךכוח אדם מורשה, מיומן ומ

האופ תקופשלו    מובןכי   . 9.3.11 כהגיצות  בה  הינן  לעיל  ד דרתן  לשיקול  הנתונה  עתה  רירה 

והבהמו ואהמועשל    לבדיחלט  מקיצה,  לזוינן  ציפימות  כל  במכרז  ו/או  ה  כה 

וה הס עלתמכות,  תו/אכל טענה    וא מוותר  כו  לפי המועצה ככל שתחליט שלא  ביעה 

 זכותה לתקופות האופציה. לממש את 

והוכי   . 9.3.12 לו  מסכיידוע  לכך,א  ובכ  ם  עת  המקרה  לשבכל  הן  ,  רשאית  תהא  מועצה 

יק את ההתקשרות  ות האופציה להפסופתקב  הן תקנים וימוש במ בתקופת הרשות לש

 . הסכםבמפורט הכל כישים( ימים, )ש 60עה מוקדמת בת וד בהזוכה ה  מציעעם ה

עימו  כי   . 9.3.13 ויכרת  כזוכה,  שיוכרז  יותר  הסכםככל  או  אחת  ימלא  לא  אם   ,

הממהתחייב מסמכי  פי  על  ו/או  כרויותיו  לאחר  ההסכםז  ההפרה  את  יתקן  ולא   ,

סיק  הפעצה תהא רשאית ל קנה, המודמנות לתוהז  צהועמ האת  ה מהתראלו    שניתנה

 נוספת.  צורך בהודעה תקשרות לאלתר, וללאההאת 

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .10

למחוק . 10.1 למציע  לתקן  ו/  אסור  מסמכי  ו/או  את  לשנות  רשאית  מועצהה  .ההסכםאו   תהא 

שינ ל בכל  הסתייגו ראות  משום  תיקון  או  מחיקה  המוי,  אתזהמכר  נאיתמציע  ת  ולפסול   ,  

 . הצעתו

. נתגלתה  צהועהמ ההצעה ע"י  קן  ונית, תתוטעות חשב   הה התגלתה בקת ההצע דיאם בשעת ב . 10.2

ההתאמה    שצויין בהצעה, תתוקן אי  רכיבר של כל  המחי  ובין אי התאמה בין המחיר הכולל  

המחיר על  טעות רכיבל  כ   של   בהסתמך  שכל  הסכים  כאילו  המציע  את  ויראו    יתונ חשב  , 

 עיל. ן כאמור לצעתו תתוקגלה בהתתש

 

 סכם ההמסמכי ת הבהר .11

יאוחר   . 11.1 בכתב    12:00בשעה    20/6/21יום    מאשרלא  המציע  אלי  מר  ,  המועצה  למנכ״ליודיע 

על  או  /, וההסכםי  מכבמסוסר בהירות שמצא  או ח תאמות  , אי הה, שגיאהעל כל סתיר   ,גטר

ל בקשר  אצלו  שהתעורר  ספק  שנ מובכל  פ   לו  או  או  סעיף  במסמכיענ רט  הכלול  כלשהו  י  ין 

נשואו  א   ההסכם לעבודות  תהמוע  .ההסכם  הנוגע  להשיבצה  שלא  רשאית  ת  שאלועל    היה 

 עיל. הנקוב ל המועדהבהרה שהוגשו לאחר 
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באמצעות קובץ    ,mankal@even-yehuda.muni.ilלשלוח במייל  הודעה כאמור יש   . 11.2

WORD  הוד  .בלבד קבלת  לוודא  המציע  הדוא״ל על  מצעות  באאו    09-8915002בטלפון    עת 

חו מ  קבלתעל    רזאישור  כי  הודעתו.  באמשתועברנ   תלואשודגש,  קובץ  ה  לא    PDFצעות 

 תענינה. 

במסגרת כל שאלה את מספר  על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני, ולכלול   . 11.3

הסעי מספר  בחובהעמוד,  הסעיף  ותוכן  מף  אליהם  המכרז  שארת  ציון  לתותייחסת  תוך   ,

 . תהתשובות יה יש למען אאל בת דוא״ל כתו

למציע ולכל    תשובות בכתב  המנכ״לימסור  לעיל,  כאמור  עה  ודה  ר אמוכ   ״לנכלמ מסר המציע   . 11.4

  פןאו שלחנה בכתב וביהתשובות ת   .23/6/21מתאריך    לא יאוחר,  ת מסמכי המכרז מי שרכש א

גם לאתר האינטרנט  מי שרכש את מסמכי המכרז. בנוסף, יועלו התשובות  לכל  למציע ואחיד  

באחריו המועצה.  לוודאשל  מציע  לשאלות    -ת  תשובות  קיימות  האם  הצעתו,  הגשת  בטרם 

  כלת.  תשובת המנכ״ל ו/או מי מטעמו תהא סופי  . לקבלן ולצרפן להצעתו  -אם כןהבהרה, וב

הבהפירושי אום,  בשנירים  הסב   רות  גורם  ו/או  פ  ע״תנו  מלבד  ע״י  י  מ  ו/או  המנכ״לאחר 

 לא יחייבו את המועצה.עמו טמ

מצד    . 11.5 התשובה  בקבלת  מי    המנכ״לאיחור  המציע  ו/או  את  יזכו  לא  קבלתה  אי  או  מטעמו 

  הצעתו יהי הי מצד ועדת המכרזים, ודין הות כלשלהתחשב   רכת המועד להגשת הצעתו אובהא

 . ענייןו בר ז לכל דבמכרחרת כל הצעה א ין כד

מוסמ . 11.6 לעיל,  באמור  לפגוע  ליתן  ו/א   כ״להמנך  מבלי  מטעמו  מי  לו  הבהרות  אמור  מיוזמתו 

 . משתתפי המכרזנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל במכרז ו/או לתקן טעויות ש

לתי  לי ובאינטגר   כו להיות חלקלשאלות ההבהרה ו/או לכל פניה אחרת יהפ  כ״ל המנתשובות   . 11.7

 .רז מכי המכפרד ממכלול מס נ

ו/או   המנכ״לשניתנו על ידי  הסתמך על תשובות    ובהצעתהמציע לא יהיה רשאי לטעון, כי   . 11.8
והן צורפו להצעתו כחלק  ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה,    מי מטעמו, אלא אם התשובות

 .תי נפרד הימנהלב

 

 המועצהרכוש  - המכרזמסמכי  .12

של  רכושהינם    המכרז   מסמכי הנייוק   המועצהה  והםנה  למציעים  בלעדי,  בהשאלה למטרת    נמסרים 

תיק  יע  לא   המכרזחרת. מקבל מסמכי  א  ז זה, ולא לשום מטרהר במכר, כאמולמועצההצעות    הגשת

ישת ולא  באותם  א מש  למטרתהם  ויחזירה  לא  הצעתו,  המועד    למועצהם  גשת  מאשר  יאוחר  לא 

   .ת ההצעותהאחרון להגש

 

 הועצמה החלטות ו בחינת ההצעות .13

 או הצעה כלשהי.   ביותר  הגבוההמתחייבת לקבל את ההצעה   ועצהמה אין  13.1

ת לפסול    רשאית  המועצה 13.2 או  בשל מחירה  בלתי סבירה  או משום שאינה  הצעה שהיא  נאיה, 

 . ה כדבעימונע הערכת ההצע הצמכרז באופן שלדעת המועמתייחסת לתנאי ה

 -טריונים הבאיםייה על פי הקרבחינת ההצעות תה  13.3

 %80 -תפי כסצעה הגובה הה 13.3.1
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 (. 80%)ביותר תקבל ציון מרבי  הגבוההההצעה הכשרה  13.3.1.1

י 13.3.1.2 ההצעות  באופן  יתר  הצעה  נוקדו  למחיר  פי    הגבוההיחסי  על  ביותר 

 סחה: הנו

 X 80  ביותר  הגבוההההצעה  מחיר  

 מחיר ההצעה הנבחנת    

 -מפורטים להלן, אשר יקבע בהתאם לפרמטרים ה%20 -רכיב איכות 13.3.2

 

 אופן קביעת הניקוד  המירבי הניקוד  הקריטריון

כדוגמת  במתן  מוכח  ניסיון   10 המציע   ניסיון שירותים 
נשוא מכרה זה  שירותים    מקומיות לרשויות  ז 

מי שנעשתה    מטעמן(  )או  במסגרת התקשרות 
יהיה  בעקבות מכרז שינתן  הדירוג  נקודות    2. 

מקומית רשות  מטעמה(  לכל  גורם    )או 
שירותים   לה  סיפק  כקבלן    כאמורשהמציע 

משנה( כקבלן  )ולא  של    ישיר  תקופה  במהלך 
 * נקודות.  10ל קסימום ש, ועד למ שנה ויותר

ש ל  המלצות 

 קודמים  תלקוחו

ללקוחותת   המועצה 10 המצקודמים    פנה  יע  של 

מטעמם( מי  הכלולה  המפורטים   )או  בטבלה 
, וכן  הלפי בחירת למסמכי המכרז  1-המך במס

רשאית המכ  תהיה  אחר  גורם  לכל  יר  לפנות 
פ )גם אם לא  , לצורך  ורט בטבלה(את המציע 

אודות   מהשירותים  הרצון  שביעות  תשאולם 
ל ביצוע  י טלרבות  המציע,    הםשנתן  ב 

זמינות,  ירותיםהש זמנים,  בלוחות  עמידה   ,
ישות ההסכם וכל שאלה רלוונטית  עמידה בדר

את    אחרת. לדרג  ידרש  כאמור  ממליץ  כל 
בניקוד מספרי מ ל  , כשבסופו ש1-10  -המציע 

לניקוד המהווה ממוצע   יזכה המציע  של  דבר 
לניק ועד  ההמלצות,  של  כלל  מקסימלי    10וד 

   .** ברכיב זהת נקודו 

מספר תביעות או  
הליכים  

משפטיים אחרים  
מעורב  בהם  

במהלך     7המציע 
השנים  

האחרונות  

כתובע/כנתבע  
תביעות   שאינן 

 בדיני עבודה 

תביעה   - 10 ואילך  כל  הרביעית  תפחית  מהתביעה 
המציעות  ודנק להלןמניקוד  הפירוט  פי  על   ,  ,

 -:***נקודות 10ועד למקסימום הפחתה של  

כל   שנבגין  מול  ל/מנהל  יהתביעה  המציע 
 ניקוד המציע.נקודות מ  2****, תפחית רשות

רשות(   מול  )שלא  אחרת  תביעה  כל  בגין 

 נקודה מניקוד המציע.  1תופחת  
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ונים שנתן המציע לרשות  שירותים ש ין  * למען הסר ספק מודגש כי לא ינתן כפל ניקוד בג

 .אחת

ל שנצבר )אם וככ  המציע  םע  הבר שצברלהתחשב גם בניסיון ע  ת ירשא  המועצה ** מודגש כי  
ניסיון העבר של    ניסיון עבר כאמור(. רע,    המועצההיה  ניסיון    המועצה  תהיהעם המציע 

לפנו  תרשאי מבלי  זה,  איכות  רכיב  דירוג  לצורך  זה  בניסיון  רק  לממליצים להתחשב  ת 
 אחרים. 

יצרף המציע אישור זה  ות שהמציע  עו״ד אודות מספר התביע  *** לצורך הניקוד בפרמטר 
מעו בהיה  ברב  במכרז  7  -הן  ההצעות  הגשת  למועד  שקדמו  "ח  דו  עם  במצורף  השנים 

 . אילו שנים 7-ל  בישראל המשפט  בתי  של' גורם לפי   תיקים'איתור 

זה רשות****״ ש   -״ לצורך סעיף  דין, לרבות רשוכל רשות  פי  על  רשות  הוקמה  ת מקומית, 
חברות בנות של , וכן  עירוני  מית, תאגידדי מים וביוב, ועדה מקו מרשויות המדינה, תאגי

 כל אלו. 

אחד    כל  פי  על  שיקבל  הניקוד  לסכימת  בהתאם  יקבע  מציע  כל  של  האיכות  ניקוד 
 מהקריטריונים הנקובים לעיל.

הקריטריונים המפורטים    בשניהגבוה ביותר  צרפי  מהקבל את הניקוד  תר  שאהצעה  הככלל,   13.4

 . צעה הזוכה, תוכרז כהמחיר ואיכות() לעיל 13.3בסעיף 

בס"ק  המוע  גרל  לימב 13.5 כ  13.3אמור  מובהר,  המכרז י  לעיל  ועדת  שיקולי  מטעם במסגרת  ים 

 -ורטים להלן:ם המפהיתר את הפרמטריעדה לשקול, בין  , רשאית הוזוכהרת ההמועצה לבחי

 ציע; די המעל י צעתהמו מוש( השי )דמי רהמוהת . 13.5.1

בקשר  ונ המ . 13.5.2 המציע  של  והניסיון  מקומיות   דומים  תים שירו   תןלמיטין  ברשויות 

 ו ממשלתיים אחרים; א אחרות ו/או בגופים ציבוריים

 יים(; המציע )ככל שק   ה עםשל המועצ ניסיון קודם  . 13.5.3

וכושרו   . 13.5.4 המציע  של  השירויכולתו  את  המפורטים  ובמועד מעולה  בטיב    תיםליתן  ים 

, וכן  עהמצי  לי שלכלכ נו ההמועצה להתחשב בחוס  רשאיתשיקוליה  במסגרת    .במכרז

בי  המצויים  והפיננסים  האדם  כוח  הציוד,  את  דובמשאבי  יבטיחו  אשר  מתן , 

 א תקלות. ללו םרמכרז כסד נשוא ה השירותים

נשוא    יםהשירותלה של  ביצוע מעוכל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על   . 13.5.5

 ז.המכר  לתנאיהמכרז בהתאם 

עות, ואחת מן ההצעות היא של עסק  צ על שתי המידה    תהץ באומצאה הוועדה, כי יש להמלי  13.6

, אישור  התשהג  בעתלה,  ה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף  דהוועץ  שבשליטת אישה, תמלי

 . 1992 -״בב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ2סעיף כהגדרתם ב ריותצה

י  לפהכל    -  מהםנשוא המכרז או חלק    השירותיםת כל  למסור לביצוע א  רשאיתתהא    המועצה 13.7

 עיניה.  ראות

 . הם בגלל השינוירטילפ המציעלא ישונו מחירי ההצעה של   השירותיםופחת היקף ה 13.8

תה 13.9 להזמין  המועצה  רשאית  פ  כדי   מציעא  לה  םרטילברר  וכן  אחרים  בהצעתו  פרטים  שלים 

את  רת לעצמה  ה שומהמועצ  וע מהאמור לעיל, לגר  מבלי.  החלטה  קבלת   צורך לה להדרושים  

מכל לדרוש  א  מציעיםמהאחד    הזכות  נוסף  של  מידע  ויכולתו  ניסיונו  לרבות  הצעתו,  ודות 
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ו/א המו  המציע  מסמכי  פי  על  התחייבויותיו  לביצוע  מטעמו  למכ  ו/אוכרז  מי  כן  זרההצעה   .

ו  ניסיונו של המציע ו/אקירות אודות  בדיקות וח המועצה, אך לא חייבת, לערוך    תהא רשאית 

באמצעותמטעמומי   לרבות  לרשימת  ,  שהמצחו הלקו   פניה  הצעתו  ית  במסגרת  המציע  א 

המועצה  במכרז חייב.  לא  אך  רשאית,  הבדיקות    ת,תהיה  בתוצאות  וככל  להשתמש  )אם 

 ההצעות. ערכת רך השנעשו( לצו

, כולם או  ן את המציעיםזכותה לזמלמעט מהאמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה על    לימב 13.10
 . ני הפרסום בפניהתק עקרונות הפעלת מחלקם, להציג את 

תהי עצהמו 13.11 שלא    הה  בלתי  רשאית  שהינה  בהצעה  תנאלהתחשב  או  מחירה  בשל  ,  יהסבירה 

דיה או שלא צורפו    טת ורתייחסות מפבה ה אין  ת הזמנים המוצעים בה )ככל והוצעו( או שלוחו 

הנדרשי האישורים  כל  שהוגאליה  או  במבנהשם  שלא  פ  ה  על  מסמכי  הדרוש  אם   המכרז,י 

 ההצעה כראוי.   הערכת  אתמונע ה כאמור עתה אופן הגשת ההצעלד

 

 חובת הזוכה במכרז  .14 

הודעת  ו את  לת קב  ד מועמ ימים  (  7הרי שבתוך שבעה )  ,("הזוכה"  -לן  לה)זכה המציע במכרז   . 14.1

 ם: מכים הבאיהמסאת   ,צהועלמ בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא  ועצהמה

ל  14.1.1 פי   םבהסכ  16כמפורט בסעיף  ,  ההסכםקיום תנאי  חת  הבטהערבות הבנקאית    ועל 

 למסמכי המכרז.    2-ג כמסמךהמצורף הנוסח 

 למסמכי המכרז. ד׳מסמך במפורט כ  יםקיום ביטוחעל  אישור 14.1.2

  המועצה א  כולם או חלקם, תה  לעיל,  .14.1המפורטים בסעיף    התנאים  אחר כה  וזהלא ימלא   . 14.2

ש ת ישמסכום הערבו .  ומצורפת להצעת רבות העאת ה   במכרז ולחלטת זכייתו  רשאית לבטל א

ק  אי  פיצוי  עקב  מראש,  ומוסכם  המציע  בוע  עצמו  על  שנוטל  ההתחייבויות  גשת  ה  עםקיום 

או סעד  כדי לפגוע בכל זכות    א, לא יהילר לעת כאמויהצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקא 

לרשות   ה הזוכ  כנגד  צהועהמ שיעמדו  עקב  עפרת  ה  על  שנטל  עם  מ צההתחייבויות  המציע  ו 

 הגשת הצעתו למכרז. 

מהאלגמבלי    בסעיף  רוע  האמור  את  הזוכה  יקיים  לא  בו  במקרה  לעיל,  14.1מור  תהא  . 

עם מציע בהסכם  או התראה, להתקשר  הודעה  כל  לתת  וזאת    המועצה רשאית, מבלי  אחר, 

דעתה   שיקול  לא  הבלעדי.  לפי  טלזוכה  כל  תביתהיה  ו/או  עקב ענה  לפיצוי  זכות  ו/או    עה 

 קומו.שרותה של המועצה עם מציע אחר במ תקה

ע אחר, יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה  התקשרה המועצה עם מצי 

ידי   להשתמש גם   אית לצורך זה, והמועצה רש, לבין הצעתו הואועדת המכרזיםשנבחרה על 

 יל. כמפורט לע בכספי הערבות שחולטו 

  ,רבותהעסכום  , לבין הצעת הזוכה קטן מדי המועצהההצעה שנבחרה על ין  רש שבי יה ההפה 

ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות  

ה כי  יובהר  ספק,  הסר  למען  במלואה.  במכרז  את  להשתתפות  לחלט  רשאית  תהיה  מועצה 

תתקשר עם במקרה בו לא  במלואה, גם    עחת הצעת המצי כרז ולהבט הערבות להשתתפות במ

 ע אחר במקום הזוכה.  מצי
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יל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת  מור לע באאין   

 למכרז.עצמו המציע עם הגשת הצעתו  ההתחייבויות שנטל על 

בים במסמכי מכרז זה  הזמנים הנקו   אם ללוחותהעבודות בהת הזוכה יחוייב להתחיל בביצוע   . 14.3

 .  צא לו, ובהתאם למועדים הקבועים בויוודה שבהתאם להוראות צו התחלת עבלהלן, ולעיל ו

העבו . 14.4 את  לבצע  יידרש  ורצון  הזוכה  רצונו  ולשביעות  המנהל  להנחיות  בהתאם  יחידי  דות, 

 רט במסמכי המכרז. כמפו , הכלהמזמין

ול  . 14.5 יסב  לא  אהזוכה  יעביר  כולא  ההסכם,  הנת  טובת  כל  או  מקצתו,  או  וו  פיו  על  או  /אה 
ל פיו  על  בהתחייבות  בעקיפין.מיאחר  או  להעסיק    שרין  יורשה  לא  הזוכה  ספק,  הסר  למען 

לצורך   משנה  מבלי  קבלני  ובכתב.  מראש  המנהל  אישור  קבלת  לאחר  אלא  העבודות,  ביצוע 
וכה עפ"י  יות הזתחייבורוע מהנה כדי לג לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני מש 

 רז.במסמכי המכ רו מל כא, הכהמזמיןפי  ז, לרבות אחריותו כל מסמכי המכר

 יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. . 14.6

 

 מועדיםו הגשת הצעות .15

תכל 15.1 המציע  את  הצעת  המול  מציע  אותם  השנתיים  השימוש  עבור    למועצה  לםלש   עי צדמי 

  פרסוםה  מתקניוביחס לכל סוג מ ״(  חיר מה״ )להלן:   סוםרפלעשות שימוש במתקני ה  הזכות

י. כן תפרט הצעת המציע את  ומתקני מפה  מוארים  מכווניםמסוג   שלם המציע  המחיר אותו 

ן למועד פרסום מכרז אינם מוצבים נכוקני פרסום, אשר  ים של מתלמועצה בעבור סוגים נוספ

בשט שההמועצהשל  חה  זה  וככל  אם  ל,  תחליט  שהמווכן  ה  בשטחהציבם  מועצה  עצה  ככל 

אותםליט  תח המכרז  ההתק  רתבמסג  לכלול  נשוא  כי    .וההסכםשרות  הצעות  מודגש, 

במכרז   בההמשתתפים  למחיר  תבחנה  בתייחס  שנתיים  שימוש  כדמי  מתקני  המוצע  עבור 

 .בלבד מוארים  מפה ומכוונים

על   15.2 ורק  אך  תוגש  תוגכרז.  סמכי המים במהכלול   סיםהטפ הצעת המציע  אך  הצעת המציע  ש 

על  ו ב  -יעהמצ   עתהצז.  פסים הכלולים במסמכי המכרהטרק  ב  -׳מסמך  עותקים תוגש  שני 

בצירוף  העותקים יוכנסו    דל עמוד ועמוכבע  המציידי  על    םהחתומי. מסמכי ההצעה  מקוריים

הנדל המסמכים  לדרישותרשיכל  בהתאם  מעטפ   ם  לתוך  שתימסרהמכרז,  בעילמצ  ה  ת  ע 

,  ידני  ופןבא  ת המציע תוגש סגורה וחתומההצע  ילה אתהמכי המכרז. המעטפה  ישת מסמכרכ

"מכרז   רק  מצויין  המכ   , _"17_/2021מס'    פומביכשעליה  לתיבת  ה  במועצרזים  ותוכנס 

 .בלבד 012:0בשעה  28/6/21המועצה ו/או מי מטעמו עד ולא יאוחר מיום  מנכ״לות ח כובנ

הצעות 15.3 לשלוח  דר   אין  אאש  ךבכל  מסירר  ידנית  יננה  לעיל.  ה  תתכאמור  הלא  ה  צעקבל 

 זה. יףר בסעשנתקבלה לאחר המועד כאמו

ימים    90ך  משתיה לצרופווקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה ותכל הצעה שתוגש תעמוד ב  15.4

כה לתקופה  יוש מהמציע להאר לדר  להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאיתמהמועד הקבוע  

 ייב לעשות כן. היה ח ציע יכרז, והמביעת זוכה במ, וזאת עד לקעצהותורה המ, כפי שנוספת

הודה, רח' המייסדים  ת אבן י במועצה המקומי  30:12בשעה    16/6/21  םיוערך במפגש מציעים י 15.5

יהודה  ,53 בו חובה  אינההמציעים    במפגששתתפות  ה.  אבן  לקחת  למציעים  מומלץ  אולם   ,

 .  חלק
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 שינויים בוטול המכרז ו/או יב .16

ה  רשאיתתהיה  המועצה   . 16.1 את  מתא  מכרזלבטל  הצעה  אף  תוגש  לא  ביחבאם  לרבות  ס  ימה 

  , ארגוניות או ותיביאחת ו/או מסיבות תקצ  דם, ו/או אם לא תוגש יותר מהצעהלאומדן המוק

אחר סיבה  דתמכל  שיקול  לפי  והכל  הבלעדי  ,  כמווה עתה  המכרז  בוטל  לחלט.  ל,  יעאמור 

רשאהמ תהיה  לועצה  מו ית  ו/נהל  המציעים  כל  עם  חל״מ  כל  או  עם  ו/או  אחר  קם  גורם 

ו/או   על פי  גורמים האחרים הנ״ל לפי שיקול דעתה הבלעדי והולהתקשר עם מי מהמציעים 

 דין. 

ו/או   ריות לכל הולא תישא בכל אח   עצה המו . 16.2 הכנת ו/או    עםלמציע בקשר  נזק שיגרמו  צאה 

שנגרמו    וצאות רוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או ה אך מבלי לגובפרט    ז,כרתו למהגשת הצע

ז ו/או  ום היקף השירותים נשוא המכרמצקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צ-עקב אי

 . רזביטול המכ

ס, בלו,  פים כדוגמת מכם )לרבות מיסים עקי יים ואח׳(, מסיים, עירונ ם )ממשלתיכל ההיטלי . 16.3

 ה. יר ההצעו במח׳( יכללמס קניה וכו

 

 זכו  שה למציעים שלאשבת ערבויות הגוה ההסכםדעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת הו .17

 (. ״ההודעת הזכי״דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: לזוכה  תודיע  המועצה . 17.1

ל  . 17.2 הכתנאי  במכרהתקשרותהשתכללות  הזוכה  על  למועז  ,  בתוך  להמציא  ימ)  7צה  ים  שבעה( 

הודעת  מיום הבטחת  ל  בותהערואת  ׳(  דמסמך  )ור הביטוחים החתום  איש  תאהזכיה    קבלת 

אחר התחייבויותיו אלו, יחשב אותו זוכה    א הזוכהלא מיל  .(2-גמסמך  )  ההסכםי  ום תנאקי

חילוט  ל  ע   להורות  תבוטל, והמועצה תהיה רשאית  תו במכרזעתו, זכיימד אחר הצכמי שלא ע

ר על כל טענה ו/או דרישה ו/או  חוזתי  ופן בל ותר בזה באשתתף מובשל כך. המות ההגשה  ערב

 בות אלה.הגשה בנסיחילוט ערבות הניין  תביעה בע

ת גם על  וכו עות הזבחירת ההצ מכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד  ת הועד . 17.3

בו,    כל מקרהיוכרז כזוכה במכרז ב,  עדת המכרזיםככל ויוכרז על ידי וני. כשיר שני,  כשיר ש

 ות סעיף זה.ארבהו במכרז אחר התחייבויותיו כאמור כההזולא ימלא    שהיא, מכל סיבה 

סעיף   . 17.4 להוראות  לכפוף  תמסור  המועצה  דחיית  זה,  על  בכתב  הודעה  המציעים  יתר  כל 

 -חזרות כדלקמן:יות ההגשה המוה תצורפנה ערבואלי ם, הצעותיה

במכר . 17.4.1 הה   -זהזוכה  ערבות  לו  לאחתושב  המסמכיםגשה  כלל  המצאת  חים  והנספ  ר 

וערבו ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הבט הדרושים,  תת  בהההסכםנאי  חת  תאם , 

 ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכיה אשר תימסר לו. הסכםלתנאי  

המועצה  ההגשה לאחר השלמת התקשרות  ו ערבות  תושב ל  -והוכרז  כל כ  -כשיר שני  . 17.4.2

הזו לחילופין,עם  במכרז.  לערבות    כה  תושב  שנההגשה  מקי  כשיר  לא בכל  בו  רה 

סמכים כלל המ  ר המצאתרק לאחזאת    במכרז, אךקשרות עם הזוכה  תשתכלל ההת

הדר והנ וספחים  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  לתושים,  בהתאם  הביצוע,  י  נא ערבות 

 מור בהודעה אשר תימסר לו. וכא  שרותקההת הסכם

 

 המכרז  במסמכי וזכות העיון סודיות ההצעה .18
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סמכי  במזים ו טוקול ועדת המכרבפרוזכו במכרז, לעיין  ים שלא למציע תאפשר  ועדת המכרזים  . 18.1

 על המועצה.   דין החלתאם להוראות הבה  זאתהזוכה, כל ההצעה  

:  ם )להלןלת סודות מסחריים ו/או סודות עסקייל חלקה, כוכולה או  ,  מציע הסבור כי הצעתו .  18.2

, לאחר הכרזת  רזם במכיים האחרעיון למציע  פשר בהםאלין  ו אדעת״( שלהסודיים   קיםהחל״

 -ן:כדלקמ ינהג ,ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה

חד ן אותם באופן ברור ו במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן  יציי   המציע   .18.2.1

 משמעי. 

סודי . 18.2.2 חלקים  סימן את אותם  בהצעתו, תרמציע שלא  ים  כמי שהסכ  המועצהאהו  ים 

הצעתללא   למסירת  לסייג  המציעיעו  האחריון  ויוכרזם  במידה  במכרז.   ים,  כזוכה 

כמי שהסכים, ללא    המועצה תראהו    ,סודיים  את אותם חלקיםצעתו  מציע שסימן בה

המציעים האחרים,   לעיוןדיים  ו כחלקים סוסייג, למסירת אותם חלקים שלא סומנ

 כזוכה במכרז. במידה ויוכרז

המציע . 18.2.3 סודי  בהצעתו  סימן  יראוחלקים  שים,  כמי  ללא  הסכיםהו  אותם  ,  כי  סייג, 

גם בהצעותיהם דיים  ים סוים מהווים חלקסודי   נו בהצעתו כחלקיםחלקים אשר סומ

העיון  ות  זכ  ויתר מראש עלותראהו המועצה כמי ש   פים האחרים, ולפיכךשל המשתת

 רים. לקים אלה של המציעים האחבח

בלעדית נתון    מורכות העיון כא בדבר היקף ז  ול הדעתכי שיק  ר ספק יודגש,למען הס . 18.2.4

 .דין בעניין זהל פי לו יפעלו ע למועצה ולוועדת המכרזים, וא

לא החליטה   . 18.2.5 בחלקים  פשר  המועצה  כחלקי  כההזו   שהמציע עיון  סודיים הגדיר  ם 

במכרז    עתו,בהצ לזוכה  כך התראה  על  בתוך  לו להשיג    פשרותא  תיתן  על החלטתה 

 חיותיה. ם להנובהתאע על ידה ב ר יקן אשהזמרק פ

עיטה  החלי . 18.2.6 בדבר  במכרז  הזוכה  לדחות את השגת  הון בחהמועצה  אותם   יר ד גלקים 

ו לעיונו של תכחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצע

 עיון. ש המבק
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 17_/2021 רז פומבי מס'כמ

ברחבי  ם י פרסוויות פרסום על מתקנ ן זכולמת, תפעול חזוקהתקנה, ת לאספקה, ה 
 הישוב אבן יהודה 

 
 ׳במסמך 

 ע הצעת המצי 
 

 ד בולכ

 הודהומית אבן י המקהמועצה  

 נ.,ג.א.

ום על עול ולמתן זכויות פרסקה, תפה, התקנה, תחזופקלאס___ 17__  / 2021 מס' פומבי מכרז ון: דהנ

 הודהבן יאבי הישוב ם ברחקני פרסומת

ח.________ הח"מ    ו/ אני .1 מתחייב/ים  מצהיר/ים  ________________  ח.צ./ת.ז./פ.__________   ,

בזא בחנשבת,  ומאשר/ים  המכרז  נו / והבנתיבעיון    נו /קראתי   ת, זהירותי/נו  מסמכי  למכרז    את  הנוגעים 

יקונים  , לרבות עיון בתפחיועל כל נס   __17_ /2021את מכרז מספר    -כולם יחד    -וות  הנדון והעתידים לה

ו/ שינויים  הבהרו/או  המכראו  למסמכי  שנוספו  באתרים  רתי/ שביקז,  ות  השירותים  נו  לביצוע  שנועדו 

  ושנודע  וכן נו אותו, לרבות את הימצאותן של מערכות תשתית שונות בסביבתם,  /ובדקתי  המכרז נשוא  

ב לי/לנו ביעקב,  שערכתות  הפרטיםרורים  כל  לביצהנ  י/נו,  השיוגעים  של  נשוועם  המכרזרותים    א 

 . (4-ז –מסמכים א' )מסמכי המכרז כל על  ונ / ית מתיח  ים/מצרף ו/ לראיה הנני .צועםפשרויות לביוהא

 כי: בזאת  ים/מצהיר  ו/ אני .3

 .ההסכם/מכרזוא הנש  למתן השירותיםסיון והמומחיות הדרושים יע, הנהיד יבעל  אני/ו 3.1

ם על מנת  דרושיאדם הה  מתקנים, החומרים וכח וד, הת כל הצילהשיג א   נו/, או יש בכוחינו/ ירשותב 3.2

  .ההסכם מכים לדרישות ולתנאים שבמס בהתא ההסכםנשוא המכרז/ פק את השירותיםסל

כל  ים/למסוג   ואני/  3.3 את  לבצע  שהיא  בחינה  מכל  הוראות  ,  פי  על  ההתחייבויות  ו/או  הדרישות 

 . ההסכםרז/המכ

  כל הפרטים  נותי/ השג,  נו/יור מדוייק של הצעת ה, לצורך תימח את כל הטעון בדיק   טבהי   נו/תיבדק 3.4

ההצעה    הרלבנטיים  תימחור  הביצועים/ש גימ  אני/ו ותה  א לצורך  ודרכי  השירות  היקף  כולל   ,  ,

במקומות  רתי/נביק ו  יותקנובהם  ו  המכרז  נשוא  הפרסום  אותםמתקני    ו נ /עיינתי,  בדקתי/נו 

כלנו  /והבנתי ק  בדקדונו  /בחנתי  המכממס  את  לר כי  ולאחר  הטכנייםוהמפרטים    כםההסבות  רז,   ,

לי/ בעק שנודע  בינו  הבות  הפרטים  כל  שערכתי/נו,  והנוגעים  רורים  השירותים  אפשרויות  למתן 

הפרס  להפעלת כאמתקני  בשירותרומום  להתגלות  העלולים  הקשיים  ואת  את    נו/ גיבשתי,  , 

 . נו/ יהצעת

ומ  3.5 כי אני וסכם בזהמוצהר  על סהצעתי/   י/נו אתו ביססת /,  בדי נו  לעילי/נו כאמ קותי מך  כן  ור  ועל   ,

או  /ל טענות של אי ידיעה ונה על כ יג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססים מלהצ/היה מנוע אהיה/נ

 וותר/ים מראש על כל טענות כאלה. ו מ או מסמך ממסמכיו, ואני/רז כמאי הבנה של תנאי ה

כל  ו  ההתקשרות  הסכםתנאי  יל, וכי  טים לעהמפור  המכרזאת כל מסמכי    נו/ יהבנת כי    ים/מצהיר  ו/הנני .2
ומו  נשוא המכרז  יםמתן השירות ל  רים המשפיעים עאחרמים ההגו לברו,  נו/ לי  כריםידועים  מהם    נו/ יר 

 .נו/את הצעתי  נו/י ת ך קבעם לכהתאוב  המועצהבוקשים ע"י רותים המהשי
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  נו / תילן בהצע הנקוב להר  חיבמ,  המועצמו לישול ה(  מור)התם  תייהשנ  י דמי השימושוע ומוסכם, כיד 3.6

כנגדפלת כמות מתקני הפרסום הקיי מתקני הפרסום במכביחס לכל סוג מסוג תשלום דמי    ימים. 

זכאי/ השימוש אהיה/  לנהיה  פרסום מסחרי,  מוש במתקני הפר שי זכות    קבלם  לצורך  בהתאם  סום 

ללא  למועצה  ישולמו  שימוש  מי השד  לכךכים/מים  ודע/ים ומסו מ /ני. הנוההסכםלהוראות המכרז  

 ו/או במצבם של מתקני הפרסום.בפועל  י הפרסום מבלי להתחשב במכירת שטחותנאי  לכ

ואז 3.7 השירו/ הכבמידה  את  אספק/נספק  במכרז,  בהתנזכה  להורא תים  מסמכיו,  ות  אם  על  המכרז 

 ׳(. ומסמך ) וההסכם(  3-ז -1-ז מסמכים המפרטים )לרבות 

לי/נו  3.8 הזציהמכי    ידוע  ידרש  כוע  פאת    להתקין ה  מוארים מ  12כדלקמן:  רסום  מתקני    3  -ו   כוונים 

מ עבמ,  פותמתקני  פי החלטת המועצה,  יקומים  עלהכל  הוראות המכרז,    ל  , המפרטים  ההסכםפי 

והנחיות  הטכ כל תמור,  צההמועניים  ל   כן  .ה מאת המועצהוללא  כידוע  הזוכה  י/נו  והמציע  יתכן  י 

לפנות  ריד חלקם  -בישוב קיימים  רסום  פי  מתקנ ש  או  כלשהי מהמועצהכולם  ללא תמורה  וזאת   ,  .

פסולת מורשה בלבד על חשבונו  לאתר  הפינוי  עשה  ילפנות מתקן פרסום כאמור,    זוכהההמציע    נדרש

 . וכההז  המציעשל 

לי 3.9 ידוע  ע נו  /עוד  ההתקשרות  לאוכי    נו, /לייומוסכם  תקופת  ההמצעם  רך  תהא  הזוכה,  מועצה  יע 

להצ מסוגרשאית  הפרסום  מתקני  כדוגמת  נוספים  פרסום  מתקני  הישוב  ברחבי  או  מכוונ  יב  ים 

)מתקנ מפות  מתקי  מספר  וכ הגדלת  הפרסום(,  לרבות  ני  אחרים,  מסוגים  פרסום  מתקני  להציב  ן 

חוצות שיל ני  מתק שהחלי)בילבורד(  וט  ככל  נוספים  צהוע המ ה  ט.  פרסום  מתקני  הצבת  מסוג    על 

למתקניתווספו מתקניילעיל,    כהגדרתם  םמתקני הפרסו אלו    הזוכה ו  ,מכרזב   המנוייםהפרסום    ם 

פרסום  על מתקני  גם    במלואןיחולו    וההסכםמכרז  הוראות ה, כשהםנוגע אלישירותים ב  לתתרש  יד

בישוב    שאינם קיימיםמסוגים  ם  וספים נהחליטה המועצה על הצבת מתקני פרסושל  ככ.  נוספים אלו

ם  למתקני הפרסום המנויילהוסיפם  ת,  לא חייבאך    -ה, תהיה המועצה רשאיתבמועד פרסום מכרז ז

ש לובמכרז,   לפי    ,במכרזכה  זומה  אליהם גע  בנו ם  ירותיקבל  והוהכל  הבלעדי  דעתה  ,  בלבדישיקול 

המועצה  לכך ש  מים/כיםמסו  ים/ ירמצה  הנני/ו.  לזוכה בקשר לכךלפנות  או  ו/  ומבלי שתידרש לנמק

רשאית   בהסכמיתהיה  עם  להתקשר  הזוכה(  אחרים    ספקיםם  המציע  למתקנים  )שאינם  בנוגע 

שאינם   בי מסוגים  במקיימים  זהפרסום    ועדשוב  תהיה    כי  ים/ומתחייב   ,מכרז  טענה  כל  ו  נלי/לא 

 . כלפי המועצהבהקשר זה 

כי  נו/ לי  ידוע  3.10 שה,  גם צעתהגם  להלן תכלול  בגין מתקן  ו תאותר  חי מ  נו  לקבל  זכאית  היה המועצה 

אחר   מסוג  מכוופרסום  ויומואר  ן  שאינו  יכול  אשר  מפה,  מתקן  בעתיד,  או  המציעים  הצעצבו  ות 

 .לבדומתקני מפה במוארים ים כוונוג מסום מספרי קנמתנה בהתייחס ל בחתיבמכרז 

מסוג  מתקן פרסום  רי של  מסחפן  בור  על ידי/נו להלן בע  יכיון אשר יוצע הז  , שסכום דמיברור לי/נו  3.11

על גבי מתקן  מסחרי  ₪ לשנה לכל פן פרסום    1,500א יפחת מסכום של  מכוון מואר ומתקני מפה, ל 

מינימלי יביא  נמוך מהסכום הקיבת סכום הי נ , כנו/לי   ידוע  כן  .״(ימליהמינ  םכוהס)להלן: ״  כאמור

 . לפסילת הצעתי/נו

ש 3.12 במכזכה/ אככל  הרינזכה  ת  לאורך ש   רז,  לספק  ההסכםקופת  כל  מתחייב/ים  להתקין,  אני/ו   ,

על פי    ההסכםמתקני הפרסום הנכללים בהוראות    ת אשפץ, לצבוע, לתקן ולחדש  חזק, ללהחליף, לת

וללא כל    במהירות האפשרית,כרז, במקצועיות,  המ  נו על פי/בויותיי תחייק מהכחל  ה,עצרישת המוד

 . מאת המועצה תמורה
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פרסום  ם במועד  , בין הקיימיולברים למתקנים אי הפרסום, וכל המחוות במתקנכי הבעל   ידוע לי/נו, 3.13

,  העצה, תהא של המואחרי והן ל  ההסכם, הן בתקופת  ההסכםתקופת    המכרז ובין שיוקמו במהלך

 ם.ש במתקנים לצורך פרסושימו  לעשותאך ורק את הזכות  הזוכהלמציע ה יקנ כשההסכם

ואנ 3.14 לי/נו  מסכיי/ ידוע  שא לם/מים  ו  אהיה/נהיכך  אחראי/ני/נו  האישום  ה  כל  את  ו/או  להשיג  רים 

ההיהריש ו/או  ליונות  הנדרשים  מתן  תרים  המוסמכ  השירותים,צורך  הגורמים  מאת  ים  לרבות 

ול ההוצאות ת  שאהעירוניים,  בכהכ  בכל  ר רוכות  הוצאות  לרבות  ה ישוי  ך,  אגרה  יטל  וכל  ו/או 

, וזאת על חשבונו  לרשת המאור העירוניתחשמל  חיבורי  לומים עבור  תשוים או עירוניים,  ממשלתי

 המועצה.  מדמי השימוש להם זכאיתכדי לגרוע  היה בכך מבלי שיי, והבלעד

כי   3.15 מתחייב/ים  פעולות אני/נו  ב/ ייכל  ענו  יים  קשר  בהתאהמכרז  להוראועשו  אם  דין,  כל  ורק    ךת 

אני/נו  ביצוען. כן  שם  ר לכאמומכה  ן, ככל שנדרשת הרשאה/הסלבצעבאמצעות מי שמורשה ומוסמך  

לפעול להנחיות    מתחייב/ים  המוסמכיםמהגורבהתאם  לרבים  והממשלתיים.  ,  העירוניים    י/ו אנות 

 וסמך. ומ ן , מיוממורשה אדםות כוח מצענה באתבוצע יי/נוולות עכל פמתחייב/ים כי מצהיר/ים ו

לידו 3.16 כי  ע  לשי/נו  הרשות  תתקופת  במתקנים  חתימת  ימוש  ממועד  הזוכה  ם  ע  ההסכםהיה  המציע 

של   תקופה  ושישה)  36ולמשך  ולמוע  .ד לבב ים  דשחו(  שלושים  שמורה  למועצה,  בלבד  זכות  צה 

ת בנות  נוספות  פו )שתי( תקו   2  -בים  וש במתקנלשימך את תקופת הרשות  להארי  הברירה )אופציה(

ענ )ׁש  12עד   אחתח שר(  ים  כל  הבריר ודשים,  זכות  לשיק.  נתונה  המוח ה  דעתה  והב ול  שלט    ללעדי 

המציע הזוכה מוותר על כל טענה  ה מקימה לזוכה במכרז כל ציפיה ו/או הסתמכות, ו המועצה, ואינ

 ר. אמומימוש זכותה כאי  ה בגיןהמועצ ו/או תביעה כלפי

יד 3.17 לכן  כי  וע  ומל  בכי/נו,  יע  ת עם המצההתקשרוק את  להפסיאית  שר עצה תהא  בכל עת, המוקרה 

 . בהסכםכמפורט ימים, הכל שישים(  ) 60בהודעה מוקדמת בת   הזוכה

הובהאנ 3.18 כי  מצהיר/ים  לי/ו  מפורשות,י/ר  אהיה/נה   נו  כל  כי  הפרסום  במתקני  לפרסם  רשאי/ים  יה 

 בלבד. ין פרסום על פי דשאינו אסור ב פרסום

לכל תנאי    ז בהתאםהמכר  נשוא  רותיםלספק את השי  ים/בייתחמ  נואני/ נדון,  הרז  מכב  נזכה/האזכ  אם .4

 . הסכם, וזאת תוך התקופה הקבועה בהמועצהשל  המלא ולשביעות רצונה , סכםהה  מסמכיהמכרז ול

  (7שבעה )תוך    ות להלן, וזאתורטהמפ ל הפעולות  לבצע את כ  ים/ מתחייב  ו/תתקבל, הריני   נו/ אם הצעתי .5

 במכרז:  ונ /ית זכיים בדבר יך הודעתכים מתאר מי

ערלהמציא   5.1 להב לכם  ומבוילת  חתומה  בנקאית  קבטח ות  והכל    -  ( 2-גמסמך  )  ההסכםתנאי  יום  ת 

 .בהסכםט כמפור

מוה  חתימתי על מסמכים אלו כ  כשהוא חתום כדין.  למועצהירו  ההתקשרות ולהחז   הסכםלחתום על   5.2

 זמנה זו. הי נפרד מבלת ק ר שיהווה חלוכל מסמך אחמפרט לרבות ה ההסכם  יעל כל מסמכ  חתימהכ

 (.ד׳מסמך פי תנאי המכרז )  דרש עלם את מסמכי הביטוחים כנלידיכ יאלהמצ 5.3

לעיל כולן או    5את הפעולות המנויות בסעיף    צענב /צע , שאם לא אבנו/י ידוע ליבזאת, כ   ים/מצהיר   ו/ אני .6

זכותי  נאבד/בדאאמקצתן,   השי  נו/ את  את  זהמכרזוא  נש  רותיםלספק  ת  נו/תי כיי ,    בוטל, במכרז 

ה   תתהא רשאי  מועצההו לי  נו /תי פת להצעבות הבנקאית שמצוררעלחלט את  ידוע  כן  ט  , שבחילונו/זו. 

  ונ /עקב הפרת ההתחייבויות שאני  המועצה  לזכות  וד הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמ

 רז. למכ  נו/ תישת הצעעם הג  נו/ על עצמי םי/ נוטל

   .בהסכםקבוע ש ממני, בהתאם לרדיבתאריך שי ותיםהשיר את לספקיל להתח  ים/במתחיי י/נונא .7
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עצמיבמק  נואני/  .8 על  את  נו/ל  המהשירותים  לספק  במסמכי  למפורט  בהתאם  היא    נו/ והצעתי  כרז, 

 מן: כדלק

 

הצפוי מספרם  סוג המתקנים מס׳

נכון למועד 

 רזכמפרסום ה

 י הפרסוםנפ

 חריים מסה

( לפן ״חציע )בשהצעת המ

 נה חד, לשמסחרי א פרסום

י  תקנומ  מוארים  םונימכו .1

 מפה 

מכוונים    12)  15

  3  -ו   מוארים

 ( מפותתקני מ

15 _______________  ₪ __

)במילים:  

 __________  _________

 חדשים( שקלים 

דמי הזיכיון לכל פן  סכום    *

מתקן שני פני  )בכל    פרסום

יפמסחרי    ם(פרסו חת  לא 

,  לשנה₪    500,1כום של  מס

״)להלן הסכום  : 

סכום  הצעת  .  ״(המינימלי 

מנה ימלי  המינ הסכום  מוך 

ליבי ת  הצע   פסילתא 

 . ציעהמ

שישה   0 0 שלטי חוצות  .2 הנקוב  פי  מהסכום 

ב  1בס"ק   פן  לעיל  עבור 

מ אחדפרסום  לשנה    סחרי 

מכוו גבי  על  על  או  מואר  ן 

 ן מפה גבי מתק 

 

  ת,אואת כל ההוצ  ה בחוב   מת לעיל מגל  8כאמור בסעיף    נו/על ידי  ת המוצע  רהמותה כי    ים/ הירמצ  נו/הנני .9

  התמורהנשוא המכרז. מחיר    תיםבמתן השירוהכרוכות    ואג שהוסוות, מכל מין  י בין כללוות  וחדבין מי 

בסעיף    נו/עתיצהה  אות ל  8כאמור  מלא  כיסוי  מהווה  כוח    ההסכםנשוא    נו/ ויותייהתחייבלעיל  לרבות 

  נשוא  רותים שיה לצורך מתןרושות  לוות ואחרות הדהוצאות נשרדיות, הוצאות מעבודה,  כליציוד, אדם, 

 .  רזהמכ

 מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הצעה זוכי  בזה  ים/מצהיר  ו/ יאנ .10

  נו / יאותייב  וקף ותח תהיה בת   . הצעתי/נו זויאו לשינו   וזרת ואינה ניתנת לביטולבלתי ח  זו היא  נו/ הצעתי .11

תקופה   האחרון  90של  במשך  מהמועד  למכר  יום  הצעות  הארכת  רדת  מועצההשבמידה    .זלהגשת  וש 

תקופה  זו בתוקף למשך    נו/והצהרתי  נו/ יתהיה הצעת  -  ד לקביעת זוכה במכרזעווספת  נלתקופה  הערבות  

 אם. בהת נוספת,

 רז.מסמכי המכש בת כנדרערבו ים/מוסר ו/ אנ נו/יי והתחייבויות  נו/ יהצעתלהבטחת קיום   .12

לראו   ים/מסכים  ו/ יאנ .13 חייבים,  לא  אך  זכאים  תהיו  בהצעתכי  ובקבל  נו /י ת  ידכע  תהזו  התחיל  ת  יבום 

 . לביניכם נו / וזרת ומחייבת ביניתי ח בל
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כלשהי   .  14 ומסיבה  על    ים/ םכימס  נו /י אנ  ,נו/ ייויות בהתחייב  נעמוד/עמודא לא  היה  שנמסרה  הערבות  כי 

ה  נו/ידי יתוגש לגרז  במכ  נו/ יצעתעם  כפיצויים מוסכמים    דכם וסכום הערבותבייה על  יחולט על ידכם 

 ש. וקבועים מרא

בשמו    נו/יצעת הי  כ  ים/מצהיר   נו/ יאנ .15 המשתתף  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה 

ו  ן אפי כל דיניעה על  על הצעה זו וכי אין כל מ  תתף המששם  לחתום ב  ם/זכאי  נו/ימוגשת ההצעה, כי אנ 

   הצעה זו.ל ע  נו/ ים לחתימתסכה

שרה עפ"י דיני  עה ככהצ  ירהלהכש  יזו בכד  נו /שת הצעתישאין בעצם הג  נו/, כי ידוע לי ים/ מצהיר  אני/נו .16

ההמ כשרות  וכי  שהגשת  נו/צעתיכרזים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  המ  עומדים  נו / יזו  כרז  בתנאי 

 בו.יים, לרבות תנאי הסף שהמהות 

ל  את כ   ים /מקבל  נו/ את תוכנו, אני  נו / את כל מסמכי המכרז והבנתי  ונ /בזאת כי קראתי  ים /מצהיר  ו/ אני .17

 . ו ללא כל עורריןי נספח כלל ע רזהמכ  בים במסמכיתוהכאים  התנ
 

 :על החתום נו/ יולראיה באת

__________ _________  _____________________ 

 ה חתימ  ריך את

_________________ ___ __________________ _ _____________________ 

 כתובת מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  שם מלא 

_________________ __  _______ ______________ 

 סקמס' פ  ן טלפומס' 

 

 האישור להלן: את  גיד/ שותפות,  יש למלא אם המציע במכרז הינו תא 

 

 ר שואי

 

_______ הח"מ  עו"ד/אני   ____________ התאגיד  ב_ _____רו"ח  מאשר  כי___  ה"ה    זאת  חתימות 
____,_________________ בתאגיד  ____________,  מנהל/ים  חותמת  המשמש/ים  גיד  תאה  בצרוף 
  את ההחלטה להציע ין, וכי התאגיד קיבל כדין  ת, את התאגיד לכל דבר ועניוי ההתאגדי מסמכ"פבים, ע מחיי

 .  לעיל  את הצעתו כאמור

_______ ____________ ____________ ________ __ ___________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  ריך את
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 17_/2021' מס מכרז פומבי  

ברחבי  ם ל מתקני פרסוויות פרסום עולמתן זכ, תפעול תחזוקהקנה,  הת , הלאספק
 הישוב אבן יהודה 

 
 1-גך מסמ

 ערבות הגשה( נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ) 
 

 _______ _ך: __ ירתא         לכבוד 

 עצה מקומית אבן יהודה ומ

 ____________ 

 .,.נ.גא

 ...... .......... ... ... . בות מס' .............ער כתבהנדון:    

 

בקשת________________ .1 פי  ______________________  ______________על    _ ת.ז./ח.פ. 

  -השווה ל עד לסך  לכם כל סכום    לםשלר  חוזתי  באופן בל ם  ערבים בזאת כלפיכ  ננו( ה"המבקש"  –)להלן  

  את המבקש שתדרשו מ"( סכום הערבות: ")להלן ד בלב (עשרים אלף שקלים חדשים  )במילים: ₪ 20,000

, תפעול ולמתן זכויות פרסום של  , תחזוקהה, התקנהלאספק__  17__   /2021מס'    ביז פומלמכר  בקשר

  ודה. ב אבן יהם ברחבי הישופרסוקני מת

 

דרישתכם הראשונה  אחד מקבלת    ת ולא יאוחר מיום עסקיםימייד ידינו  כם על  ישולם ל  סכום הערבות .2

וזאת ללא כל תנאי    ,הודהבן יית אהמקומ  צההמועחתומה ע"י  ,  הפקסימיליהאמצעות  לרבות בב,  בכת

את  ש תחילה  בים לדרוו חיילי שתהי ומב  שתכםאו לנמק את דרי   הטיל עליכם כל חובה להוכיחומבלי ל 

 קש.מאת המב סכום הערבות

 

בסעיף  כהתשלום,   .3 יעש   2אמור  העלעיל,  של  דרך  על  ידנו  על  בנקא ה  ע"פבון  לחש ית  ברה    המועצה 

ידכם ש  הפרטים על  אוב  יימסרו  ה  דרישתכם  לפקודבאמצעות  ידנו  על  עשויה  שיקול  מחאה  ע"פ  תכם 

 דעתכם הבלעדי. 

 

לנו לא יאוחר    רמסי צריכה לה   פיה   ה עלדרישוכל    ,)כולל( בלבד  28/9/21  ה עד ליוםיהיזה    ותנותוקף ערב  .4

 כה על ידינו. ארא אם הו מבוטלת, אללה ו בט  זו ערבותנו  נ"ל. לאחר מועד זה תהיהמהמועד ה

 

 ורה שהיא. נת להסבה או להעברה בכל צו אינה ניתערבותנו ז .5

 

 

 בכבוד רב,      

 

 ________ ____בנק____      

 __________ _ יף_____סנ     
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

 יהודה   ה מקומית אבןמועצ
 __ 17_/2021י מס' מכרז פומב 

בי  ברחסום על מתקני פרום פרס ויות תן זכולמ, תפעול התקנה, תחזוקהלאספקה, 
 הישוב אבן יהודה 

 2-גמסמך 
 יצוע()ערבות ב  הסכםה נוסח כתב ערבות לקיום תנאי 

 

 ___ _________ תאריך:          לכבוד 

 ה ד ומקומית אבן יהצה מוע

 ____________ 

 א.נ.,

 

 ........ ..........................ערבות מס' ..כתב הנדון: 

 

בקשת_______ .1 פי  __________________  _________ על  הננו  "המבקש"  –)להלן    ת.ז./ח.פ.   )

  ארבעים )  ₪  40,000  –  ל  שווהסכום עד לסך הל  לשלם לכם כבאופן בלתי חוזר  ערבים בזאת כלפיכם  

סם  מתפרכפי ש  רים לצרכן,המחימדד  מדה בגין עליית  הצי  בלבד, בתוספת הפרש(  חדשים  םישקל  אלף

תפרסם  י ש  ,__________"( בין המדד לחודש  המדד "  -להלן  )  סטיקהכזית לסטטיהלשכה המרעל ידי  

חיל  15  -ב במועד  ידוע  שיהיה  המדד  לבין  קשר בבקש  מה  רשו מאת, שתידוט הערבותבחודש שאחריו 

תחזוקל   17/21  מס'   הסכםל התקנה,  זכויותפעה,  אספקה,  ולמתן  מתקני ול  גבי  על  פרסום  ום פרס  ת 

 .דההואבן י ב רחבי הישוב

 

עום הערב סכו .2 ידינו  ת ישולם לכם  מעת הגיע אלינו דרישתכם    סקים אחדמיידית ולא יאוחר מיום על 

וזאת ללא    ה,ודיהקומית אבן  עצה המי המוע"  חתומהצעות הפקסימיליה,  לרבות באמהראשונה בכתב,  

ומב תנאי  חולהטלי  כל  כל  עליכם  להוכיח  יל  לנמקו/בה  ד  או  אם  רישתכאת  ומבלי  ,  זכאותכםת  ו/או 

 ת סכום הערבות מאת המבקש.ים לדרוש תחילה איו חייב שתה

 

בסעיף   .3 כאמור  העב  2התשלום,  של  דרך  על  ידנו  על  יעשה  המועצ לעיל,  לחשבון  בנקאית  ע רה  "פ  ה 

שהפ על  רטים  המ  כם ידיימסרו  באמצעות  או  לפעש   חאהבדרישתכם  ידנו  על  שיקול  ויה  ע"פ  קודתכם 

 . בלעדיתכם הדע

 

עערבותנ  קףתו .4 יהיה  זה  ליום_ו  לה  )כולל(,  __________ד  צריכה  פיה  על  דרישה  לא  יוכל  לנו  מסר 

 ידינו. כה על  הואר אם ו זו בטלה ומבוטלת, אלאיאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנ

 

 שהיא.  העברה בכל צורהו ל ה אותנו זו אינה ניתנת להסברבע .5

 

 רב, בכבוד      

 

 __ _________ בנק_____     

 __________ ף______ סני     
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 חתימת המציע  +חותמת    

 

 ועצה מקומית אבן יהודה מ
 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 

י  רחבבסום ויות פרסום על מתקני פרזכ ולמתן , תפעול לאספקה, התקנה, תחזוקה
 הישוב אבן יהודה 

 
 ד׳  מךסמ

 
 אישור קיום ביטוחים

 

 ביטוח   נספח  .0
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  ה וחריגיה. יחד עם זאת, את כל תנאי הפוליס

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
 שם

המועצה המקומית  
או  /ו  ודהאבן יה 

תאגידים עירוניים  
ו/או חברות עירוניות  

ו/או נבחריהם ו/או  
מנהליהם ו/או  

   עובדיהם

 שם
   למלא

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

אספקה,   אחר:☒
התקנה, תחזוקה,  

מתן זכויות תפעול ו
פרסום על מתקני  

פרסום וריהוט רחוב  
חבי הישוב אבן  בר

 יהודה
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 נה י משקבלנ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען 
,  53חוב המייסדים ר

 אבן יהודה 

 מען 
 למלא 

 

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 
 סכום ביטוח 

  כיסויים
  ספיםונ

 בתוקף 
יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום 

 בהתאם לנספח ד' 
אחריות   302 ₪  2,000,000   ביט    צד ג'

 צולבת 

הרחב   304
 שיפוי

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

כיסוי   315
 לתביעות המל"ל 

מבוטח   321
נוסף בגין מעשי  

או מחדלי  
 המבוטח 

מבקש  322
האישור מוגדר  

 זה  כצד ג בפרק
 ראשוניות  328

רכוש   329
מבקש האישור  

 ייחשב כצד ג 
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 חתימת המציע  +חותמת    

 ₪    20,000,000   ביט    אחריות מעבידים 
 

הרחב   304
 שיפוי

ויתור על   309
לטובת   תחלוף
 האישור  מבקש

מבוטח   319
נוסף היה וייחשב  
 מעבידם של הנ"ל 

 ראשוניות  328
  /מוצראחריות 

 מקצועית 
תאריך    

 רטרו:
 

 _______
 ___ 
 למלא( )נא 

אובדן  -301 ₪  1,000,000 
   מסמכים

אחריות   302
 צולבת 

דיבה/  -303
   השמצה 

הרחב   304
 שיפוי

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

מבוטח   321
נוסף בגין מעשי  
  -ומחדלי המבוטח 

 מבקש האישור 
מרמה ואי  -325

   יושר עובדים
פגיעה -326

   בפרטיות
עיכוב/  -327

   שיהוי
 ראשוניות  328

תקופת -332
 חודשים  6 לויגי

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 מתן זכויות פרסום על מתקני פרסום וריהוט רחובאספקה, התקנה, תחזוקה, תפעול ו

 

 ד'( ם בנספח ניתן לפרט את הנכסי  )במידה ואין די מקוםפירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 ו הביטול. שינוי א בדבר ה האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 חתימת המציע  +חותמת    

 דה ית אבן יהומועצה מקומ
 __ 17_/2021י מס' מכרז פומב 

י  ברחבויות פרסום על מתקני פרסום ולמתן זכ, תפעול לאספקה, התקנה, תחזוקה
 ה יהודשוב אבן הי

 
 1-המסמך  

 תנאי הדין עמידה בועי ון מקצ, ניסיור עמידה בתנאי הסףבדהמציע ביר  תצה
 

_____________חה  אני בעל ״מ  שהוזהר_________________ז.  ת.   ת/___________,  לאחר  כי  ___,  תי 
להצהע ללי  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת,  את  בכתב  יר  בזה  מצהיר/ה  כן,  אעשה  א 

 -כדלקמן:

מוסמך/כ לח הנני  תתום  ת  ______ זה    צהירעל  ח.פ./ח.צ.  _____ ___ בשם   _______
 ״(.המציע ״להלן: ) ________________ _____ _____

 -:טי המציעפרלהלן  .1

 _______ מס׳ עוסק מורשה: _______________ _ ______________המציע: _____  של מלאשם 

 _________ תאריך התאגדות: ______________ סוג התאגדות: _________________________ 

 ___________ _____________רד: המש תכתוב _______ ____ _______מספר תאגיד: _______ 

 _______________________ ________ פקס: _ _________ ______ : _________ טלפון במשרד

של  כתו __________ כתובת דוא״ל: ______________ אינטרנט  אתר  יש(:    המציעבת  )אם 

_________________ __________________ 

 -מן:כדלק של המכרז,כל תנאי הסף  ב מדע עוהמצי .2

 אל. ין בישראל או תאגיד רשום כד אזרח ותושב ישרית אחת, יחיד, שיות משפטיאהמציע הינו  2.1

פרסום מכרז    וכלה ביום  1.1.2017שמיום  בתקופה  ות  פח ל  יםשנ   ארבעשל    מוכחקודם  למציע ניסיון   2.2
הקמ  זה אחזקת  בתחום  פ  ותחזוקת ת,  בישראלמערך  חוצות  במסגרסום  הת,  שנכרתה  קשרות  רת 

מבעקבו ונעשתה  כרזת  בין  במי,  מקומית  שרין  מט רשות  גורם  והלבי   עמה ו/או  המציע,  כל  ל  לכן 
 .  כוונים ו/או מתקני מפההפחות על גבי מ

מו,  למען הסר ספק הנני מצהיר ומדגיש, כי הניסיון של המציע כאמור בסעיף זה מתקיים במציע עצ
זה  כי  ו שהתבהקשר  מי  מטעם  משנה  כקבלן  שימש  לא  רקהמציע  עם  גורם  שר  ו/או  מקומית  שות 

 מטעמה. 

הפרוייקטים/ 2.3 פירוט  הע  המזמינים להלן  ה להם  בסעיפים  שירות מציע  ניק  כאמור  לעיל.    2.2-2.3ים 
לעיל הינם דרישות    2.2-2.3  פיםלתנאי המכרז )כאמור בסעי   5יף  ורטות בסעפ רישות המש, כי הדמודג

ול מינימליות,  הפיכסף  הנתונים  כלל  את  להלן  לפרט  המציע  רשאי  לניסיון  ך  מעבר  אף  רלוונטיים, 
 (. המינימלי הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף

 

 תיאור המזמין שם  ׳סמ
 נים המתק

מהות ט ופירו
שניתנו  ירותים הש

 המציע על ידי 

מספר 
 המתקנים 

 מועד
ההתקשרות  

ם  יכ)תארי
 לאים( מ

איש   םש
מין  במזר קש

 + טלפון

 התחלה      1
 

 שם
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 חתימת המציע  +חותמת    

 
 סיום 

 
 

 ׳ טל
 

 התחלה      2
 
 

 שם
 

 סיום 
 
 

 טל׳ 
 

 התחלה      3
 
 

 שם
 

 סיום 
 
 

 טל׳ 
 

 ה להתח     4
 
 

 שם
 

 ום יס
 
 

 טל׳ 
 

5 
 

 התחלה     
 
 

 שם
 

 סיום 
 
 

 טל׳ 
 

 התחלה      6
 
 

 שם
 

 ום יס
 
 

 ׳ טל
 

7 
 

 התחלה     
 
 

 שם
 

 סיום 
 
 

 טל׳ 
 

 התחלה      8
 
 

 שם
 

 ום יס
 
 

 טל׳ 
 

9 
 

 התחלה     
 
 

 שם
 

 סיום 
 
 

 טל׳ 
 

 התחלה      10
 
 

 שם
 

 ום יס
 
 

 טל׳ 
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 חתימת המציע  +חותמת    

לברר את היקף ומהות  ו  ל,לעי מפורטיםהקשר ה מאנשי אחד כלת אל צה שמורה הזכות לפנו ועמל •
 רותים שקיבל מהמציע. לקוח מהשית רצון הת שביעו, וא שנתן המציע השירותים

יל מקצועי מזמיני העבודות, וכן פרופכתובות מות  המלצ  -רו זה ולטבלה שלהלןלתצהי  על המציע לצרף •
 . המציעשל 

שנתי  בעל    הינו   המציע  2.4 כספי  )   000,0001,ל  ש  צע ממומחזור  חדשים(יון שקליל מי₪  )   ם  לפני  לפחות 
מהלך התקופה שתחילתה  בישראל ב לוט חוצות שיגבי מערך ם על סופרבע ממכירת שטחי מע״מ(, הנו

 . 30.9.2019מה ביום  וסיו 1.1.2016ביום 

ניכוי מס במקור מטעם    ל המציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אישורים ע 2.5
גופים  ומה, מורשה לעבודהפקיד ש  גופים ציבור   ציבוריים  עם  ,  םייבהתאם להוראות חוק עסקאות 

 חוק זה. ב , ועומד בתנאים הקבועים1976  -ותשל״

גרת  ל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסינו פועהמציע א  2.6
הכרזה על  ד למועד ההליכי המכרז וע  לךמה, כי היה וב מובהרספק  הסר    ןר. למעומ צווים זמניים כא

אף  ה או  במכרז,  האמור,  זוכה  המועד  כנג יולאחר  כאצאו  צווים  המציע  גמור  ד  צ)ובכללם  ווים  ם 
הא,  יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של המציע, וזאת מבלי שלמציע תזמניים(,  

 ר לכך. תביעה בקשישה ו/או ו/או דרה ענט על כל  ובמפורש  והוא מוותר מראש

 רז.ת מסמכי המכ אהמציע רכש  2.7

הקבו ב  עומד  המציע 2.8 בסעיתנאים  לח1ב)ב()2ף  עים  עסקאו(  התשל״ווק  ציבוריים,  גופים  ,  1976  -ת 
 -כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 על ידי המציע;   טחבר בני אדם שנשל ( 1)

 לה: אחד מאהוא חבר בני אדם, אם המציע    ( 2)

 טה בו;על השליב )א(  

שהר  )ב(   אדם  בני  מניותיו  חבר  בעלי  שוכב  לאו  הענין,  תפיו,  במה פי  להרכ דומה  ב  ותו 
הכא של  חמור  של  פעילותו  ותחומי  דומציע,  האדם  בני  לתח בר  במהותם  ומי  מים 

 מציע; פעילותו של ה

 בודה;שכר העשלום על ת  ראי מטעם המציעחמי שא )ג(   

טה  אחר, שנשלט  שלי  חבר בני אדם  –ית  תליטה מהו אדם שנשלט שוא חבר בני  מציע ה (    אם ה3)
   ט במציע;די מי ששולותית בימה

בחבר בני    של אמצעי שליטהתר בסוג מסוים  חזקה של שלושה רבעים או יוה  –"  תית שליטה מהו"
 האדם;

 ; 1981 –שמ"א נקאות )רישוי(, התחוק הב ותם ב כמשמע  –" שליטה" ו"ה קהחז", " אמצעי שליטה"

 המתאימה(צת המשבאת  -Xאלי:     )סמן בכי וכל בעל זיקה ויר/ה בזאת כי אנמצה הנני

  1987  –התשמ"ז    ק שכר מינימום,עבירות  לפי חודין חלוט ביותר משתי  -בפסקהורשענו  לא   
 צעות במכרז.   גשת ההון לההאחר "( עד המועדמוםיחוק שכר מינ" -להלן  )

  ד האחרוןם, אך במוען חלוטיקי דישכר מינימום, בפסעבירות לפי חוק    יהורשענו ביותר משת    
 . ההרשעה האחרונהחלוף שנה אחת לפחות ממועד  במכרז ת הצעותלהגשת ה 

 -זה  בסעיף 2.9

  גם בעל   -בני אדם  בר  ציע הוא חו, ואם הממי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה ב   -"  בעל זיקה"
 יטה בו. שליטת בעל השל בני אדם שב ה בו או חבריטשלה

 . 1968-ך, התשכ"חירות ערכהגדרתה בחוק ני -"  טהשלי"
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

    זיקה אלי:  מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל ניהנ

 מה( את המשבצת המתאי -Xב מן)ס

  ( 2002  ארנובי   1בטבת התשס"ב )  י"זלאחר יום  ה שנעברה  בעבירדין חלוט  -לא הורשענו בפסק 
ע לפי   כדיחוק  שלא  העסקה  )איסור  זרים  והבטובדים  הוגניםן  תנאים  התשנחת    -1991"א(, 
  וסמך נסנו על ידי גורם מא נק , ולהועד תצהיר ז"( בשנה שקדמה למ ק עובדים זריםוח"  -לן  )לה

קנסות משני  וצווי  ביותר  העבודה  חוקי  של  הפרה  ה  בגין  השנים  בש  רלוונטייםההרחבה  לוש 
 . תצהיר זהד ועלמ שקדמו 

לפי חוק    (0022ינואר  ב   1"ב )"ז בטבת תשסי יום ישנעברו אחריותר  או    חתבעבירה א הורשענו      
ידי גורם מוסמך בגין  יותר  סות או  בשני קנאו נקנסנו    , טיםן חלום, בפסקי די עובדים זרי על 

וצווי  הפרה של חוקי העבו שנים  ש  לוזה חלפו שר  היתצ, אך במועד  נטייםלוו ההרחבה הרדה 
 . ןרוהאח נסהק /האחרונה לפחות ממועד ההרשעה

עומד 2.10 בס הקבו  תנאיםב  המציע  עסקאות  1ב2עיף  עים  ציבוריים  לחוק  התשל״וגופים   ,-  1976  ,
 -כדלקמן:

סעיף    שוויון  9הוראות  התשנ״ח  לחוק  מוגבלות,  עם  לאנשים  חוק  "   -)להלן    1998  -זכויות 
 .   עהמציל  ע  לא חלות"( כויותויון זשו

 -לפחותם עובדי  100יק  מעס המציעאם     

מצה  התחייבותויהריני  על  העבלפנות    המציעשל    ר  משרד  של  הכללי  ודה, למנהל 
החברתיים והשירותים  חובות    הרווחה  יישום  בחינת  לחוק   9סעיף  לפי    המציעלשם 

    נחיות בקשר ליישומן; לת הקבם לש -הצורךבמידת יות, ושוויון זכו

בעבפנ   המציע     למנ ה  הכלר  מהל  של  העב לי  והשירותיה ודה,  שרד  החברתיים, רווחה  ם 
הונעש שלגביה  התקרות  איתו  קיבל    המציעתחייב  תה  ואם  הנחיות   יעצ המכאמור, 

 ; ל ליישומןגם פע ת, הואלחוק שוויון זכויו 9יף ליישום בחובותיו לפי סע 

התחייבות  הריני   על  למהת  העתק  העבירל  המציעמצהיר  שנמסר  למנהל  זו,    פסקה  פיצהיר 
 ת.ימים ממועד ההתקשרו 30ך תים החברתיים בתוהרווחה והשירו  ההעבודל משרד הכללי ש 

   .םומדויקינכונים    בטבלאות לעילאתי פרטים שמילהריני מצהיר/ה בזה, כי כל ה  .3

 אמת. ה ז  היריי, ותוכן תצזהו שמי, זו חתימת .4

 
__ ______________ _ 

 יר חתימת המצה
 

 אישור
 

מאשר   כי  הנני  ה בזה   __________ עו״ד   ה /יעפוביום  במש__________ בפני  שברחוב  ד ר____,  י 
אשר  ________________,    ___________________ מס׳ מר/גב׳  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה    זיהה/תה 

שהזהר____ ולאחר  עליו//תיו____________,  כי  לה  האמתיר  הצהה  כן    את  לא  צפוי/יהישאם  ה  ה/תהיה 
 עליה בפני. וחתם/מה ו/ה זו ת הצהרת ה את נכונו/ק, אישרבועים בחולעונשים הק

 
_______ _ ________ _ 

 _____________, עו״ד 
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

 
 מועצה מקומית אבן יהודה 

 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 
בי  ברחסום על מתקני פר פרסוםת ויוזכ ולמתן , תפעול וקהתחז  לאספקה, התקנה,

 אבן יהודה הישוב 
 2-המסמך  

 רז אום מכבדבר אי תיתצהיר 
 

____הח  אני בעל_____ ________ ״מ  ____________________,    ת/_______,  אצנושת.ז.  משרה  ל  א 
[ כ[,  שם המציע___________________________  להצהיר  לאחר שהוזהרתי  עלי  וכי אהיה  את האי  מת, 

 -דלקמן:צהיר/ה בזה בכתב כעשה כן, מאם לא א בועים בחוקנשים הקעוי/ה לצפו

 . המציע ה בשםז ם על תצהירכת לחתוהנני מוסמך/ . 1

 ה המוגשת במכרז זה. רה אשר אחראי/ת במציע להצעאני נושא/ת המש . 2

ידי המצהמחירים   . 3 על  הוחלטו  זו  בהצעה  עצמא המופיעים  באופן  ללא התייעצ יע  ק  ות, הסדרי,  עם   שראו 
 אחר. וטנציאלי ם מציע פ ע אחר או עמצי

מכרז זה או תאגיד  ב  יע הצעותתאגיד אשר מצ  וא  י כל אדםצגו בפנ ם בהצעה זו לא הוהמופיעיהמחירים   . 4
 גוף או אדם הקשורים עימם.  נציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כלטואשר יש לו את הפ 

 רז זה. ות במכהצע  מלהגיש חרחרה את בניסיון להניא מת/ לא הייתי מעורב . 5

 כה יותר מהצעת המציע. מונלמתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או  עורב/ת בניסיון לגרוםתי מ לא היי . 6

 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום   .7

המציע   . 8 של  זו  לב  ומהצעה  בתום  הסדגשת  בעקבות  נעשית  או  ולא  ודברידי ר  כלשהן  עםם  אמתח  ו  ו  רה 
 יאלי אחר במכרז זה.צוטנרה פ מתח

שת  ינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגש כל על  יב/ת להודיע למועצהאני מתחי . 9
 ההצעות. 

 בפועל.מאסר חמש שנות  להגיע עדאני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול  . 10

 זה אמת. ותוכן תצהירימתי, זו חתי . זהו שמי,11

 
  _________ _______ _  ___________ _______ 
 חתימת המצהיר        תאריך                 

 
 

 אישור
 

  __________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברחוב    ה /הופיעהנני  במשרדי  עו״ד______________,  בפני 
מ אשר  /ר ________________,   ___________________ מ  ו/העצמ תה  /זיהה גב׳  ת.ז.  ידי  ס׳  על 

שהזהרתיו/__,  ______________ כי  ולאחר  כן  ה  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  צפוי/ה  יה יעליו/ה  ה/תהיה 
 רתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. ת הצהלעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונו

 
 ________________ _ 

 _____________, עו״ד 
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 17____/2021  ס'ממבי ז פומכר

ברחבי  מתקני פרסום  פרסום על ויות ולמתן זכול תפע  ,ספקה, התקנה, תחזוקהאל
 ה ן יהודהישוב אב

 3-ה  סמךמ

 חבר המועצה/הצהרת היעדר קירבה לעובד

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

1. _______________ הח״מ  ____אני  ת.ז.  הצה____ ____________  נותן  זו  __,    בשםרה 

ה זו  הצהרי מוסמך לתת  נ , והנני מצהיר, כי הנ״(המציעלהלן: ״) _____ _______ __________ ______ 

 . המציעם בש

בחנו בעצמם    המציעהוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי    המציעיני מאשר כי הובאו לידיעת יחידי  הר .2

 תר: ביו ם העדכניטים להלן בנוסחאת הוראות הסעיפים המפור 

 -ן, הקובע כדלקמ1950 -״אהתשי, ומיותהמקות ו המועצלצ א 103ף סעי   2.1

או שו״חבר מועצה, קרוב   ד מהאמורים חלק העולה על עשרה  גיד שיש לאח, או תא ותפו, סוכנו 

עסקה  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או ל

 או אחות״.  בת, אחבן או  רה,וג, הובן ז  -״קרוב״זה, ; לענין עם המועצה

, ות המקומיותציבור ברשוינבחרי  ם שלניגוד ענייני עה בדבר כללים למניעת)א( של ההוד12 לכל 2.2

 -הקובע כדלקמן

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

  ו )ראה שליטה בלי  ובו בעד שהוא או קר תאגירובו או  חבר מועצה או ק  -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 ״.(()ב1)2 -()ב( ו1)1יף ה״ ו״קרוב״ בסע ט הגדרות ״בעלי שלי

 -, הקובע כדלקמן1950  -, התשי״אותעצות המקומילצו המו  142סעיף  2.3

ס  זוגו,  בן  ידי  על  ולא  בעצמו  לא  בעקיפין,  ולא  במישרין  לא  מועצה,  לעובד  יהיה  או  ״לא  וכנו 

שמה, פרט בהמועצה, למענה או  שה עם  עסק שנע או  חוזה    ובת הנאה בכלאו טכל חלק    שותפו,

מהש  לחוזה שירות  קבלת  שהמועציבדבר  מס רותים  לתוה  לפקת  ופרט  לעובד  שבים  שיש  ענין 

בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או  

לגבי חבר  )ב(  103בסעיף  ים  המפורט היא בתנאים    ועצה לעסקי המ מור, אם זיקתו  טובת הנאה כא

 המועצה״.

 -הצהיר כיש להודיע ולנני מבקי, הל, לפי בדיקת״העדכני של ההוראות הנבשים לב לנוסח   .3

 ;ברשות מקומית כלשהי  איננו חברי מועצה המציעאני הח״מ ו/או כל אחד מבין יחידי  3.1

: בן זוג,  המציעליחידי    או/ן לי ו אי ית גובלת,  מקומו ברשות  באבן יהודה ו/א בין חברי המועצה   3.2

 ותף. לו סוכן או ש אחות, ואף לא מי שאניאו בת, אח או  ןהורה, ב 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  ן חבר מועצהאי 3.2

 . י בוובד אחראאו ע הם מנהל צעתי או שאחד מברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את ה

 ועצה.משאני סוכנו, העובד ב וג, שותף או מיז בן  המציעמיחידי  ו/או לאחדלי  אין 3.3

כי ה מצהיהריני   .4 כי  פרטים שמסרתר,  לי  ידוע  זו אמת.  ומלאים, והאמור בהצהרה  נכונים  הינם  לעיל  י 

 נה. כוכלא נ  צהרתי זו תתברר, אם וככל שההמציעהמועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת  
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

ות  צלצו המוע  142  -א ו 103הוראות סעיפים  מל דין בכלל ובפרט  רוע מהוראות כלג  יל כדי אין באמור לע  .5

לפיהן המ1950  -״אתשי  המקומיות, של  ,  ברוב  להתיר    2/3ועצה  הפנים, רשאית  ובאישור שר  מחבריה 

 ברשומות. א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 103התקשרות לפי סעיף  

 חתום: על הי יה באתולרא

 

_____ _________ _____ _______ _________________ _____________________ 

 מת + חות חתימה א שם מל תאריך 

 

 

 אישור 

 

הח"מ   עו"דאני  כי    ת/ מאשר  ,___________  בפני  בזאת  הופיע/ה   __________ ביום 
ר  עליו/ה להצהיכי    ה, הרתיו/הז___, ואחרי ש______________________ נושא/ת ת.ז. ______________ 

ה יהיה/תהאאת  וכי  לעונשיםמת,  צפוי/ה  בחוק  יה  כן,  הקבועים  יעשה/תעשה  לא  נכונאי  אם  את  ות  שר/ה 
 תם/מה עליה בפניי.  דלעיל וח צהרתו/הה

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד וכתובת תאריך 
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

 
 ודה מית אבן יהמועצה מקו

 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 
ברחבי  ם ול מתקני פרסיות פרסום עוולמתן זכ עולתפ  ,וקהקנה, תחזתלאספקה, ה 

 הישוב אבן יהודה 
 4-המסמך  

 בדבר היקף מחזור כספי של המציע ישור רו״ח א
 

 לכבוד 

 מועצה מקומית אבן יהודה, 

 א.ג.נ.,

מתקני  סום על רפעול ולמתן זכויות פה, תחזוקה, תלאספקה, התקנ  -_17_/2021מס׳  פומבימכרז הנדון: 
 בן יהודההישוב אום ברחבי פרס

 

____________אנ ל  __י  רו״ח[]נא  של  מלא  שם  מטעם  _____,  _________  מ.ר.,  מלא  החשבון  רואה 
הבאים  מאשר בזה את הפרטים    ________________________]נא למלא את השם המלא של הגוף המציע[

 : דלקמןרז שבנדון, כלגבי המציע במכ

ספיים,  ע בדו״חות הכשהינו מופי, כפי  2017-2019  םישנ מהל אחת  לותו של המציע בכילהלן היקף פע .1
 -החשבונאיים והנתונים

מחזור   ספים שנת הכ  היקף 
 פעילות כספית 

 הערות דיווח 

1 2019     

2 2018   

3 2017   

 

ורשיממצ"ב   .2 מע"מ  חשבונות,  פנקסי  ניהול  על  תקף  פי  אישור  על  עסקאות  גופיםחוק  ם  יי ציבור  ות 
ניהול   א  1976  –ל'ו  שת   חשבונות(,)אכיפת  ניכוי מס במקורוכן  על  ע"י שלטונות מס    ישור  כפי שניתן 

 "מ.הכנסה ומע

 

 _______________________      _______________________ 

 ״ח, חתימה וחותמת רוהשם        תאריך 
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 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

 
 ועצה מקומית אבן יהודה מ

 __ 17_/2021ומבי מס' מכרז פ
ברחבי  פרסום  ניויות פרסום על מתקלמתן זכול פעו, תתחזוקה  ה,נהתק קה, ספלא

 הודה הישוב אבן י 
 ׳ חמסמך 

 מציע אישור עו״ד בדבר פרטי ה 
 

 בוד כל

 המועצה המקומית אבן יהודה

 א.ג.נ.,

 אישור פרטי המציע הנדון: 

 

עו״ד   הח״מ,  של_,  _____________________ אני  __  ____________________ ____  לבקשתו 
 :ןדלקממאשר בחתימתי, כ, ״(המציעלהלן: ״ )__________ __ _______   ת.ז./.צ.ח/.פח.

 כרז הינם: של המציע במ מורשי החתימה .1

 ____________________ ת.ז. ________________________; _____  ב׳/מרג

 __; גב׳/מר _________________________ ת.ז. ______________________ 

 __________________; ______ ת.ז.  _______ ___ ______ גב׳/מר _________ 

ו ומצגיו במסמכי  תירו , הצהבות, לצורך התחייבויותיור ועניין, לר ת של המציע לכל דבמחייבה  תוחתימ .2
המופיכלשב  ובהסכםהמכרז   החתימה  הינה  המסמכים  לם,  ועל  למכרז  המציע  הצעת  גבי  על  עה 

 ל. לעי רכאמו  החתימה שלושי  מורמצעות למכרז, והיא נחתמה באהמציע    המצורפים להצעת

 : חתימהלהלן דוגמת ה .3

________________________ ____________ .________________ 

 ההתאגדות של המציע. כרז, לפי כל דין ולפי מסמכי למ  מחייבת להגשת ההצעה החלטה ע ציה במהתקבל .4

 . ציע בהתאם למסמכי ההתאגדות שלוהשירותים נשוא המכרז הינם במסגרת סמכויות המ .5

 

 ________________ _______     ______________ _________ 

 וחותמתימה , חתעוה״ד, מ.ר. שם       תאריך 

ו״ד  ע ור התאגיד המציע, איש  התאגדות שלשל תעודת ה מת  ף העתק מאו, מצורידינו תאגהמציע הה ש *** במקר
 . מעודכן מרשם החברותתמצית מידע  ציע, וכן בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במ
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 יהודה   ה מקומית אבןמועצ
 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 

ברחבי  פרסום  נית פרסום על מתקויוולמתן זכ, תפעול קהלאספקה, התקנה, תחזו
 הישוב אבן יהודה 

 ׳ ו מסמך
 התקשרות   הסכם

 

 _______________ יום דה ב ם באבן יהונערך ונחתש

 

 יהודה ת אבן ה המקומיצהמוע   בין:     

 בן יהודה , א53דים מרחוב המייס   

       "( המועצה)להלן: "   
 מצד אחד            

 ___________ ___________________ _  :יןלב

 רח' ____________, ______________ מ   

 ________ טל. ___________, פקס. ________

  ( "הספקהלן: ")ל   

 מצד שני           

ציבורייםם  רסוויות במתקני הפהזכעלת  הינה בוהמועצה   הואיל  גבי שטחים  על    ב הישו  ברחבי  הניצבים 

טחים ציבוריים ברחבי הישוב  יד על גבי שים אשר יוצבו בעת פרסום נוספ  ו/או במתקני  אבן יהודה

 ; אבן יהודה

שירו ליאהוו לקבל  מעוניינת  התתי  והמועצה  זכויואספקה,  ולמתן  תפעול  תחזוקה,  על  קנה,  פרסום  ת 

ברח פרסום  המתקני  אבןבי  שידהויה   ישוב  אף  הצורך  ובמידת  ק,  מתקנים  פינוי  ,  יימיםרותי 

 ;זה הסכםפורט להלן בלתקופה כמידי הספק, בתנאים וימוש על רה לתשלום דמי שבתמו

עות  מינה הגשת הצובו הז  ,_17_/2021מכרז פומבי מס'    _____________ והמועצה פרסמה ביום   והואיל

 ;  לביצוע השירותים

הע והספק והואיל ו,  בתמתמ וסק  החה  א   שירותים,חום  להגיש  הצעתו  נבחת והצע  ,מכרזת  כהצעה  ו  רה 

 ״(;הצעת הספק הלן: ״הזוכה )ל 

לביצוע    שיםהנדר  והציוד  הכלים   , כוח האדם,הידע  , הניסיון, המומחיות,ברשותו  מצהיר כי  והספק  והואיל

מלאה  ביעות רצונה השוא המכרז במקצועיות, במומחיות ולשן השירותים נולמת זה  הסכם  הוראות 

 ;ועצהשל המ

א והספק מצהיר והואיל כי  כ,  חוזית  מניע   לין  או  חוקית  לבצע את ההתחייבויות  ה  עצמו  על  יקבל  שהוא 

ן מבחינת העדר ניגודי  ם, והאו הקיימות כיוזה, הן מבחינת התקשרויותיו הקודמות    הסכםא  ונש

 זה;  הסכםלפי  ועצה השירותים למאחרים הקיימים או העתידיים ובין מתן ין עיסוקיו העניינים ב 

 זה;  בהסכםם, הכל כמפורט להלן אי ההתקשרות ביניהאת תנ קבועדדים לוברצון הצ והואיל
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 : צדדים כדלקמןנה והוצהר בין ההות םלפיכך הוסכ

 מ ב ו א  .1

, בין שהם מצורפים לו  מועצ  ההסכםמן    חלק בלתי נפרד  יםמהוו  ספחים לו,והנ,  זה  להסכםהמבוא   1.1

 . ״ההסכםצור ״ם הקיחד לששלא, ויקראו כולם יובין 

כלליות למשתתפים(    )תנאי המכרז והוראות  1אלמסמך    2.1  בסעיףרטים  והמפ   כולם,  המכרזמסמכי   1.2

נפרד  מה בלתי  חלק  ת  מהסכםווים  ובבחינת  ויכונזה,  מתנאיו,  להנאי  והקיצור  ו  הנוחות  לשם  לן 

 ". הסכםהסמכי  "מ

ה בלבד, ואין ליחס להן  קריא חות הונ ם הקלת ההתמצאות, וזה נכתבו לש  הסכםת הסעיפים בכותרו 1.3

 . ההסכםנות שרך פרצוהו לל כלשמשק

וכן להיפך, והימש רבים    זה בלשון יחיד, אף בלשון   בהסכםאמור  כל ה 1.4 א כשאין כוונה אחרת  תמע 

 משתמעת מן ההקשר. 

ת תכולתו. בכל מקרה של אי התאמה או  ועצה אמך מהממתחייב לבדוק מיד עם קבלת כל מסספק ה 1.5

ק  יע הספ כדומה( יודנים ותקת המרשימ  ,הסכםים )לרבות המפרטים, ה השונ מכים  סתירה בין המס

טת המנהל  פי איזה מסמך תבוצע העבודה. החל  על  יטעל כך מיד למנהל, כהגדרתו להלן, אשר יחל 

כל תביעות מצד הספפיתובנדון תהיה ס  ואי  ק על סמך טענ. לא תתקבלנה  ה שלא הרגיש בסטיות 

ו/או  ל טענות ספק כל יהיו , לא  הספק בפני המנהל, להכרעתו ידי בר על לא הובא הדהנ״ל. תאמות הה

כדרי תביעות  ו/או  לאישות  בקשר  המועצה  על  מו התא  לפי  להם  שתהיה  השלכה  ולכל  כאמור,  ת 

 על פי הוראות המנהל.  ורק אך , והוא יפעל שירותיםה

חדים  המיו רטים  זה והוראות המפ  הסכםל, מובהר מפורשות, כי הוראות  ע מהאמור לעימבלי לגרו 1.6

משלימו  הינן  רז(המכסמכי  למ   3-ז  -  1-זמסמכים  ) ביהוראות  סתירה  של  מקרה  בכל  הוראות  ת.  ן 

 ין הוראות המפרטים, תגברנה ההוראות המיטיבות עם המועצה. לב  זה הסכםשב

 

 ג ד ר ו ת ה  .2

זה  זה ותנאיו, תהיה כאמור בסעיף    הסכםמופיעים בהוראות  ובים להלן והמשמעות הביטויים הנק 

 לן: לה

שה  -"  כרזמה" 2.1 הפומבי  המו די  על   תפרסםהמכרז  התעצה  י  ולאספקה,  תפעול  תחזוקה,  למתן  קנה, 

שפורסם ע"י  י  על כל נספחיו ומסמכיו כפ  ,ני פרסום ברחבי הישוב אבן יהודהמתקזכויות פרסום על  

 . _17_/ 2021פומבי מס'  הידוע כמכרזהמועצה ו

ות וכל  כרז, המפרטים, כתב הכמוימכי המת כל מסהעבודות והתנאים במסמך זה, לרבו  -"הסכםה" 2.2

 נפרד הימנו.  יוהמהווה חלק בלת  זה בהסכםשהוסכם  רך  אחממס

המוע   ל כ  -"  המנהל" 2.3 ידי  על  המופקד  או  הממונה  ע"י  אדם  או  מטעמה  או  או    מועצהה  ראשצה 

 זה. הסכםנשוא    עבודותרותים וביצוע המתן השי  ןילעני מטעמו, 

של  -"הספק" 2.4 נציגיו,  מ לרבות  מועסק ורשיו  וחיו,  עובדיו,  מנההמוסמכים,  קבלנ ולי יו,  משנה  ,  י 

 באים בשמו או מטעמו. הורשיו וכל  יל ידו לאחר קבלת אישור המועצה,  ו עשיועסק 

של לשירותים    -״השירותים״ 2.5 ופינוי  וכן  מ  הסרה  קיימים  פרסום  אספתקני  התקנה,  למתן  קה, 

 ן יהודה. שוב אב רחבי היומתן זכויות פרסום על מתקני פרסום בוקה, תפעול תחז

 . זה ובהסכםמכרז צע עפ"י המפורט בשיש לב  ותל העבודכל -" העבודות" 2.6
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הפרסום" 2.7 "מתקני  ו/או  הפרסו  -"יםהמתקנ"  המפורטים  מתקני  המכרז    4-זבמסמך  ם  למסמכי 

להציב בתחומי הישוב ולהכלילו בגדר  שתחליט המועצה  כל מתקן פרסום נוסף    ן, וכלעיל  ותכהגדר

 .זה  סכםהשוא  נ  תקני הפרסוםמ

 

 מהות ההתקשרות  .3

להלן  השימו י  דמלתשלום  בכפוף   3.1 כהגדרתם  ע  בהסכם ש,  ובמועדם,  זה,  במלואם  הספק,  ידי  ל 

את זכויות הפרסום על גבי    פק, מעניקה המועצה לססכםהוא התחייבויות הספק על פי הילוי מלולמ

נשוא  המתקנ  לצרכי פרסום מסחז   הסכםים  כנגד תשלום  ה,  וזאת  ור  ים כאמוש שנתימ דמי שירי, 

 .ספקה בהצעת

פיהישובברחבי    יתקין  הספק 3.2 על  במיקום  פרסום    קביעת המועצה,  ,  ם  יכוונמ  12כדלקמן:  מתקני 

וללא  ,  הנחיות המועצהם ו הטכניי  םהמפרטי  ,סכםהה  , הכל על פי הוראותתקני מפותמ  3  -רים ומוא

  -בישובימים  סום הקימתקני הפרלפנות את    הספקדת הצורך ידרש  במי  .כל תמורה מאת המועצה

 . המציע הזוכהפסולת מורשה בלבד על חשבונו של שה לאתר  יע או חלק מהם. פינוי כאמור

בתחומי הישוב אבן    צבושיוחס לכלל מתקני הפרסום  בי נשוא הסכם זה  ירותים  שק את ההספק יספ 3.3

  על פי הוראות הסכם זה. יהודה

מו 3.4 ומובהר,  כי  דגש  ההתקשרותרך  ואלמוסכם,  ה   ספקהעם    תקופת  לא    -רשאיתמועצה  תהא  אך 

ברחבלה  חייבת, פרציב  מתקני  הישוב  הפרסום    ספיםנו  סוםי  מתקני  מכוכדוגמת  או  מסוג  ונים 

הפר   מפותקני  מת מתקני  מספר  להציב,  (סום)הגדלת  לרבות  מתקני    וכן  אחרים,  מסוגים  פרסום 

מכוונים  מסוג  ם  פרסום נוספי  צבת מתקני ה על  טה המועצה  החלי  .)בילבורד(  ני שילוט חוצותמתק

  ההסכםשהוראות  כ  זה,  הסכםב  ייםמנוהם  הפרסו   אלו למתקנים  מתקני  תווספוי,  מתקני מפותאו  

 .  פרסום נוספים אלועל מתקני  ם ג במלואן יחולו 

על הצבת   נוספים  החליטה המועצה  פרסום  קיימים שאי מסוגים  מתקני  במועד    נם  חתימת  בישוב 

,  זה  בהסכםם  למתקני הפרסום המנויי להוסיפם  ת,  באך לא חיי  -ועצה רשאיתזה, תהיה המ  כםהס

שירותים  לו לפי  מהספקהם  אליגע  בנוקבל  והכל  וה ,  דעתה הבלעדי  ומבלי שתידרש  ,  יבלבדשיקול 

להתקשר  יה רשאית  תה הסדר הטוב מודגש, כי המועצה  . למען  בקשר לכך  לספקנות  ו לפו/א  לנמק

קיימים בישוב במועד  מסוגים שאינם    בנוגע למתקנים(  הספקם  )שאינאחרים    יםספקבהסכמים עם  

 .כלפי המועצהנה בהקשר זה טע  כל לא תהיה   ולספק, הז הסכםת  חתימ

 

 כללי  -ת הספקוהתחייבויוהצהרות  .4

 -זה כדלקמן:הספק מצהיר ומתחייב ב

בדק   4.1 לב כי  הקשורים  התנאים  כל  את  פי  היטב  על  התחייבויותיו  תקיניה,  ז  הסכםיצוע  ם  ומצאם 

כל ט זה. הספק מ  הסכםרות נשוא  התקשורך ה ומתאימים לצ  על  ו/או    תענה הנוגע וותר  למתקנים 

   . ותנהשימוש בהם, לרבות בדבר אי התאמה ו/או אי תקית ורשל

המכ  כי 4.2 מסמכי  כל  את  לפני  קרא  הצעת רז  את  למשהגיש  התנא   וכיכרז,  ו  כל  את  מכיר  ים  הוא 

 . וע העבודותבביצו  במתן השירותים הקשורים

מומחיות  כי 4.3 ידע,  בעל  השיר   ןניסיו,  הינו  בסוג  לעסוק  כדין  נשואוהרשאה  ברשותו  המכרז,    ותים 

והדרושים  ם  יכלה כל העלמתן השירותים  נשלביצוע  לבצע  מתחייב  והוא  וכי    ,זה  הסכםא  ובודות 

וב  זה  בהסכםכמפורט    את מלוא התחייבויותיו גבוההבמיומנות  ולשביעות רצרמה מקצועית  ונה  , 

 . הסכםללוחות הזמנים הקבועים ב, בהתאם להוראות ו מועצהשל ההמלאה 



40 

 

 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

ה  4.4 כל  והכי  ל  וצריםמחומרים  בטיב    וע צביהמשמשים  יהיו  וככל שישנהעבודות  גבוהה,    םובאיכות 

 התקנים. לדרישות תקנים ישראלים בעניין, יתאימו החומרים והמוצרים הנ"ל 

אולם    זה.  הסכםעל ידה על פי    ו/או מי שיוסמךרישות המועצה  לבצע את הנחיות ודמתחייב  הספק   4.5

מטעמה, כדי לגרוע מאחריותו    מי  או  המועצהבהנחיות  ו  ראות ו/אכי אין בהו  ,לו, והוא מסכיםידוע  

 . והשירותים  , לרבות לטיב העבודותתיויצוע התחייבויוהמלאה של הספק לב

וכלק מתחייב  הספ 4.6 הסברים  למועצה מסמכים,  התחייבויות  מסור  עם  מידע אשר בקשר  הספק,  ל 

 נהל. דרש לכך על ידי המ בכל אופן שיכל עת וב

לו   4.7 ידוע  כי  מצהיר,  מווההספק  לכא  בשאי ך,  סכים  כלשהי  כד  זה  הסכםן  בלעדיות  לו  להעניק  י 

פ כמפורט  רסום החוצותבתחום  הרשות  למימוש  הינה  זכותו  כי  כדי    בהסכם  בישוב,  בה  ואין  זה, 

ק זכות  לו  באיז להקנות  ו/או  כלשהי במתקנים  בקרניינית  ו/או  עליה  ה מהם  וכל אלה  הוקקע  מו, 

 ים למועצה בלבד. כשיי

תקשר  גש, כי המועצה תהיה רשאית להדומור  לעיל, מובה  4.7ף  יות האמור בסעיללמבלי לגרוע מכ  4.8

, לצורך ביצוע פרסום שלא באמצעות מתקני  יקול דעתה הבלעדיפי שעם כל אדם ו/או גוף כלשהם, ל

או  /דומים למתקני הפרסום וים  או מסוג /ם ובי מתקנים אחריזה, ובפרט על ג  הסכםרסום נשוא  פה

  זה,   הסכם  זכות המוקנית לספק על פי  שב לפגיעה בכלייחבר  את מבלי שהדז  מסוגים אחרים, וכל

 ת כספית( בכל הנוגע לכך.  או דרישה ו/או תביעה )לרבו/ומבלי שתהא לספק כל טענה ו

וקציה, הציוד,  שמל וקונסטרלרבות מהנדסי ח,  העובדים, היועציםשבונו את כל  פק יספק על חסה 4.9

הדרושים  החומרי האחרים  ה ם  ע תחלביצוע  פייבויותיו  כל  הרי  ו/או  דין  המל  וסמכות  שויות 

 זה. םהסכובהתאם להוראות 

כי במ 4.10 כל תהספק מתחייב,  יעסיקההסכםקופת  שך  הוא  מיובביצוע    ,  עובדים  מנים  התחייבויותיו 

 זה.  הסכםען על פי  צור הנחוץ לצורך ביפצועיים, במסומק

מת ה 4.11 תקופספק  כל  במשך  כי  המשהסכםה ת  חייב  כל  בידו  יהיו  האב,  האמצעים,  רים,  חומים, 

כ  האישורים פי  על  שידרשו  ככל  ההיתרים,  לצורו/או  המוסמכות,  והרשויות  דין  ביצוע  ל  ך 

 המועצה.  זה והוראות הסכםיכות נאותה ובהתאם לתנאי התחייבויותיו בא 

יבצע  הספ 4.12 השירותק  דין,  ים את  כל  חוקי  בהתאם  הו לרבות  תקנות,  פקודות,  ו ם,  נהלים  ראות 

לעניי  לעניין    ן,הנוגעים  ובטילרבות  וביטוח,  ביצוע חות  לפני תחילת  להשיג  העבודות    הוא מתחייב 

,  נות, ההיתריםת הארכה מכוחו, את כל הרישיו וכל תקופ  ההסכם , במשך כל תקופת  זיק בידיוולהח

 ן לביצוען.כל די ים על פי רשאו האישורים הנד/הביטוחים ו 

ה 4.13 מכלליות  לגרוע  הרישיו מבלי  כל  השגת  לעיל,  הבנו אמור  ההיתרים,  האישיטות,  ו/או  ורים  חים 

דין   כל  פי  על  השהנדרשים  שלירותים  למתן  הבלעדית  באחריותו  תהיה  העבודות,  לביצוע    ו/או 

כאמור,   האישורים  השגת  חשבונו.  ועל  מוהספק  תנאי  השירותהיה  לביצוע  השגת  תיקדם  אי  ם. 

רה  הפ  זה, ותהווה  הסכםביק הארכת המועדים הקבועים  , לא תהווה גורם המצד שורים במועדהאי

לקבל אישורים מראש לביצוע כל עבודה    חייבהתחייבויות הספק. בכלל זה, הספק מתיסודית של  

השירו ולבצשבמסגרת  המוסמכות,  הרשויות  מאת  עבודתים  את  להוע  בהתאם  רשויות  ה  ראותתו 

 ובתיאום עימן. ל  הנ״

ו עצהרשו על ידי המוידו/או כפי שי   בהסכםהקבועים  ת הזמנים  בלוחולעמוד  הספק יקפיד   4.14 ספק  י, 

הש העירותים  את  את  רויבצע  לשביעות  עמידה  בודות  כי  לספק  ידוע  המועצה.  של  המלא  צונה 

 לו.פרה יסודית ש, וכי הפרתם היא בגדר הההסכםהיא מעיקרי   זמניםבלוחות 
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מתחיה 4.15 אמצעי  לנ יב  ספק  בכל  הנדקוט  אתהבטיחות  ויפעיל  בדין,  אמ   רשים  הבכל  טיחות  צעי 

השיב   הנדרשים מתן  העברותנסיבות  וביצוע  המים  לדעת  רצונה,ודות,  ולשביעות  בין    ועצה 

מועצה ו/או מי  תם למנוע פגיעה או נזק לרטאו, ובלבד שמ ל, ובין אם  הסכםשאמצעים אלו נזכרו ב

 מוסמכת בדין.ת צה וכל רשו ע להוראות המוע שמ צד שלישי. הספק יעמה ו/או כל מט

ובביצוע  תן השירותים  במיבויות הספק  תחיבביצוע ה   ןפייבעק כות במישרין או  ת הכרוצאוכל ההו 4.16

לרב החדהמתקהסרת  ות  העבודות,  המתקנים  התקנת  הקיימים,  המתקנים,    אחזקתשים,  נים 

  ת בהשגת כלההוצאות הכרוכו,  ח אדם, מיסים, ביטוחיםציוד, כהחלפה ו/או תיקון של איזה מהם,  

הנדרשיםה ההיתרים  ו/או  הרישיונות  ו/או  התחייבוי לב  אישורים  לרבות  ה ות  יצוע    מאת ספק 

  , כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים , היתריםת הוצאת רישוירבולהגורמים המוסמכים העירוניים  

חיו/או   עבור  תשלומים  שילוט,  אגרת  לרבות  השוטפת  עירוניים,  וצריכתו  חשמל  ר  קשבבורי 

 הבלעדי.   ול חשבונעל הספק, ע תלמתקנים, מוטלו

 

 ותיםעם השיר בקשרהספק התחייבויות  .5

 -בזה כדלקמן:מתחייב  פק הס

ורק בשטח הפרסולעי   3לאמור בסעיף  בכפוף   5.1 ם אשר  ל, שלטי הפרסום יפורסמו על ידי הספק אך 

 .יועמד לרשותו

דין,   5.2 לכל  יהיה בהתאם  פרסום  סעיף  כל  העונשי214לרבות  לחוק  פוגע(,  ן  א׳  העזר  ו)פרסום  לחוקי 

 . עתלעת מ כפי שיחולו  החלים בשטחה המוניציפאלי של המועצה,

למוע ייב  פק מתחהס 5.3 אגרות השילוטלשלם  מלוא  היטל    צה את  ו/או  מס  וכל  דין,  פי  על  כמתחייב 

 .  ןזכות השימוש במתקנים, לכל רשות מוסמכת על פי די עם   ו/או אגרות בקשר

מת על ידי רשות  יוטלו בגין פרסומים אחרים שוס, אגרה או תשל מ  בכלספק לשאת  ה  עוד מתחייב  5.4

 . הית אחרת כלשסמכמו תתית ו/או רשוממשל

 . סימון על מספר סידורילכל מתקן פרסום מדבקת ד הספק יצמי 5.5

 -להלןמפורטים  הפרסום יבוצע על פי כל התנאים ה 5.6

נוגד הוראות   5.6.0 יהא  ו  הסכםהפרסום לא  ו/או מסית לעבירה  /זה  דין  כל  כל   עלאו  הוראות 

 . דין

 עת. למעת   פורסמויהא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיהפרסום לא  5.6.1

ס כלשהו של המועצה, באינטראו  ל לפגוע ברגשות הציבור,  הא עלוע ולא יסום לא יפגהפר 5.6.2

 .רמיתה בעיני הציבו לרבות תד

או  /ו  ת איסור לשון הרע כלפי המועצה הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר א 5.6.3

 שי כלשהו. יכלפי צד של 

 -יו(פות הארכות תקו )על זה  הסכםשל  בתקופת חלותו עת  בכלספק מתחייב, כי ה 5.7

 מפרסום מסחרי. תקן )על שני צדדיו( ריק לא יהא מ 5.7.0

 . ילא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי רלוונט 5.7.1

פוגע ברה רשאית להורות על הסרת פרסום, אם לדעהמועצה תהי 5.8 או  / ו  גשות הציבורתה הפרסום 

, אולם  עצההמו  מנכ״ל ל בפני  הספק יהיה רשאי לערער על החלטת המנה ור.  ני הציבי מיתה בעבתד

. החלטת  המנכ״לארבע( שעות עד לקבלת החלטת  ו  )עשרים  24ת הפרסום בתוך  עליו להסיר א  יהא
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לערעור. מהמוע  מנכ״ל ניתנת  ובלתי  סופית  זה תהיה  סעיף  פי  על  לא  צה  באמור,  לפגוע  תותר  בלי 

 . םיפרסומים פוליטית גהצ

ממוע 5.9 ההחל  תקופת  תחילת  אחראהסכםד  הספק  יהא  בלעד ,  באופן  לכי  תי  במתקניק ל  ם,  לה 

לא נת  ולמועצה  לכל  אחריות  שום  מליקוי  זהיה  כתוצאה  במתקנים  יתגלה  אשר  ליקוי  ו/או  ק 

 . נגרם בזדוןלרבות נזק ש במתקן, 

מומשנה,  תש  ההארכה, ככל  ות וכל אחת מתקופ  ההסכםכל תקופת  במסגרת התחייבויותיו, במשך   5.10

 -לל זה:מועצה, ובכת הוראוים, בהתאם להחזק באופן שוטף את המתקנמתחייב לתק הספ

תקופת  במשך   5.10.0 הארההסכםכל  וכל  המתקנים,  ,  לשלמות  אחראי  הספק  יהיה  מכוחו,  כה 

ל כתיקונלאחזקתם,  ו/או  פסולת  כל  ולסילוק  ניקיונם  על  לשמירה  מסביבתם, ם,  מפגע  ל 

 . מם על ידועכלשהי בקשר דה בובתום ביצוע ע

שתוס 5.10.1 כפי  בתדירות  סיורים  יערוך  המועצההספק  עם  וש   יקתלבד  כם  למות  תקינות 

 .לכל תיקון נדרש וידאג המתקנים,

ות וונדליזם וכוח עליון, תוך  הספק יבצע על חשבונו כל תיקון נדרש מכל סיבה שהיא, לרב 5.10.2

בסעי המפורט  הספ  5.11ף  המועד  כן  עשה  לא  לה  תהי  ק,להלן.  רשאית  את  בהמועצה  צע 

 . תקורה אותכהוצ 15%ובתוספת ון באמצעות מי שתבחר, על חשבון הספק התיק

וד העזר הנדרש, וכן לספק ולהתקין על  כל צי ל חשבונו את ק ולהתקין עלספספק מתחייב  ה 5.10.3

 . רשל ציוד שניזוק או התקלקל לרבות ציוד שחובל או נשב חשבונו חלפים

ות כפי שתיקבע על ידי  מים, בתדירים בחומרים המתא נייב לנקות את המתקהספק מתחי 5.10.4

צון המנהל.  לשביעות ר  , הכל(ם ברבעוןפחות מפע  ולא,  דשותר מפעם בחוהמנהל )אך לא י

 .ים לניקוי המתקניםד ורך כך יחזיק הספק צוות מתאים ויתאם עם המנהל את המועלצ

מתחי  5.10.5 בשנה  הספק  פעמיים  לערוך  מותיב  בהם  האתרים  בכל  מקיף  או  קנסיור  ים 

וני.  חיצמצב  ות, ותקינות  קנים. הסיור יכלול בדיקת תקינות טכניעל ידו המת  וחזקים מת

רצונו    לשביעותדוש צבע והכל  כולל חיים  נ שיפוץ כללי של המתק  לשנה ישפץ הספקאחת  

 . ראשימים מ 7מנהל על מועד השיפוץ כאמור, לכל הפחות  ליע  של המנהל. הספק יוד

.  להלן  5.16סעיף  במועדים המפורטים בטבלה שבצעו  בוי  רשיםנד  פינוי מפגעים/או החלפהו/ תיקון   5.11

לא ההחלפהאת  הספק    ביצע  אם  ו/או  המפ   התיקון  פינוי  הזמןגעים  ו/או  ,  בטבלה   אמורה  תוך 

ומבלי שהדבר   -רשאית המועצה  חייבת,  לא  מז   אך  בטבלה  יגרע  כאמור  מוסכם  פיצוי  לקבל  כותה 

תוספת  ולחייב את הספק בהוצאותיה, בהמפגע,  פה/פינוי  את התיקון/ההחל   לבצע    להלן,  5.16שבס׳  

 .תקורהכהוצאות  15%

ע תיקון/החלפה/פינוי מפגע  צואחריות הספק לביכי    ק, מוצהר בזאת על ידי הספק, ספ  למען הסר  5.12

או, לרבות פגיעות שמקורן בכוח  לת ובין אם  ה נובעת מרשלנויעהפג , בין אם  כאמור הינה מוחלטת

שיטפון   ו/או  חב עליון  בו/או  ו/או  אחרת,    שלטה  פגיעוסיבה  רבות  הספק  של  בשליטתו    תשאינה 

 .תכוונו ונדליזם מ

ה ומוסמך  אמצעות כוח אדם מיומן, מורשכל פעולה שתיעשה על ידי הספק ו/או מטעמו, תיעשה ב  5.13

 . בדין

ה( ימים בשבוע, וזאת  )שבע  7רבע( שעות ביממה,  עשרים וא)  24ות זמין במשך  הי ב ליהספק מתחי  5.14

 . ו/או רכוששם הצלת נפש  ל ת תיקונים דחופים לטוב

 -פרסום עירוני 5.15
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לטובת המועצ יעמספק  ה 5.15.0 )מכוו   היד  פרסום  בכל מתקן  צד אחד  העירוני  ן,  ולמטרת הפרסום 

 .״(במתקן הפרסום עצהצד המו: ״)להלן אם וככל שיוקם( -פה או בילבורדמ

קן  ביחס לכל מתבנוגע לצד המועצה במתקן הפרסום  ספק לבצע הפקה אחת  א על ה יה  נוסף,ב 5.15.1

ך כל תקופת ההסכם,  רדי כל חודש לאוע משלט( מסוג מתקן מכוון תנועה/מפה, והכל בממוצ)

 ה. צקבלת כל תמורה מאת המועלא וזאת ל

העירוני   5.15.2 במתקהפרסום  המועצה  צד  גבי  הפרסום  על  עירו ן  כמידע  שישמש  לתושבי  יכול  ני 

שוניםהמוע אירועים  אודות  פרטים  הכוונה,  מסרי  א  צה,  )בין  המועצה  עים  ירובתחומי 

ו המועצה,  ידי  על  גהמבוצעים  מטעם  בפע ורמ בין  הקשורים  פעילות  יים  ובין  המועצה,  לות 

 ת עירוניות וכדומה. ״ ו/או ״עסקית״(, מפו״פרטית 

צד המועצה  על  הכוונה או מפה  חר המועצה להעלות מסר  רה שבו תבלמען הסר ספק, גם במק 5.15.3

 ה או הפקת המפה על הספק.במתקן הפרסום יחולו כל עלויות הפקת המסר, יועץ התנוע

כות לשלב במסגרת הפרסום העירוני על גבי צד  זי למועצה תהא ה, כלמען הסר ספק מובהר 5.15.4

 ני. סום העירו ום אלמנטים מסחריים, הנלווים לפרתקן הפרסהמועצה במ

גרוע מזכותה של המועצה לבצע את הפרסום העירוני כפי  סעיף זה כדי ל   אין באמור בהוראות 5.15.5

 . ומהבות לעניין תוכנו, צורתו, מיקומו, כמותו וכדשתראה לנכון לר

 -:מניםלוחות ז 5.16

 ן.  בלה להלבטבועים הק בלוחות הזמניםחייב לעמוד הספק מת  5.16.0

כ  5.16.1 במועדים  הספק  עמד  המוסכ לא  בפיצוי  יחוב  האמור,  הש  ובנק ם  .  בטבלה  מאליתבעמודה 

לא עמד    רש.המועד בו נדימים מ   30כאמור ישולם על ידי הספק בתוך  סכום הפיצוי המוסכם  

המועצה להשית על הספק פיצוי    תרשאיברציפות,    מיםספק במועדים כאמור להלן שלוש פעה

של   בסך  נוסף  )חמש  5,000מוסכם  לי₪  זה  הסכם  להביא  או  חדשים(  שקלים  אלפים  די  ת 

סעיף   הוראות  דעתה.  שיקול  פי  על  בו,    ,זה  5.16סיום,  המפורטים  המוסכמים  הפיצויים 

  10סעיפים  אות  הורעל הספק פיצויים מוסכמים כאמור, לא יגרעו מ   השיתוהחלטת המועצה ל

 להלן.   14 -ו

אית שלא לחייב את הספק בפיצוי המוסכם  מובהר, כי המועצה תהיה רשלמען הסדר הטוב   5.16.2

בעמודהכנ וה  קוב  החלטשמאלית,  לפי  הבלעדית.  זאת  המועצה  תה  החליטה  כי  מודגש, 

ם, חרף ההפרה, לא יהיה בכך כדי ללמד גזרה  וסכמשיקוליה שלא לחייב את הספק בפיצוי המ 

 אחר המאוחר בזמן.  המבאשר לאירוע דו וה שו

האמ מוד 5.16.3 כי  בגש,  אינוור  להלן  הזמנים    טבלה  בלוחות  לראות  ואין  סגורה,  רשימה  בבחינת 

לעמידהמ דרישה  כל  ביטול  ו/או  סילוק  כדי  להלן  הספקוגדרים  זמנים   ת  בהתאם    בלוחות 

   להוראות הסכם זה.

הסכום בש"ח  זמן תגובה תיאור נושא תחום / 
  ידי שישולם על 

ום יהספק בגין כל 
ו/או אי  איחור 

עמידה בלו"ז  
 בהתאם לנושא  

ובאופן  בכל שעה אירוע מסוכן  בטיחות
  עת התוודעמידי 

המסוכן  לאירוע
 כאמור.

₪ בגין אי   5,000
 עמידה בלו"ז  

₪ לכל יום   200 שעות  48תוך ליקוי תקלה  תחזוקה/מענה  
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איחור לכל   שוטפת  לליקויים 
 אירוע/לכל מתקן 

קלה  י תליקו  
 דחופה 

 יממה 
בכל תקופת 
 ההתקשרות

₪ לכל יום   500
איחור לכל  

 כל מתקן אירוע/ל
פינוי מפגע   פינוי מפגע 

הקשור למתקני  
 סום הפר

  שעות 12תום 
ממועד קבלת  

דרישת המנהל  
 לביצוע הפינוי 

₪ לכל יום   200
איחור לכל  

 אירוע/לכל מתקן 

ריסת דוח פ
 מתקנים 

  העברת
פירוט/רשימות  

סום  מתקני הפר
  מתוחזקים ו/אוה
משווקים על  ה

 ידו נשוא המכרז.  

מהמועד   יממה
בקש  בו הת

עביר פירוט  הל
כאמור על ידי  

 המנהל 
בכל תקופת  

 ת ההתקשרו

₪ לכל יום   500
 איחור 

ממועד  יומיים    הכנת גרפיקה  גרפיקה
בלת דרישת  ק

ך  המנהל, לאור
כל תקופת  

 ההתקשרות 

₪ לכל יום   200
 איחור 

התקנת פוסטר 
 מועצה

פוסטר  תקנת ה
 מועצה 

ממועד   ייםומי
קבלת דרישת  

 המנהל 
בכל תקופת  
   ההתקשרות

לכל יום  ₪  200
 לכל פוסטר   איחור

רשימות 
מתקנים  

י ואישור
 בטיחות

אישורי בטיחות  
לאחר הצבת  
 מתקן פרסום 

  חמישה ימיםעד 
סיום  ממועד 

 התקנת המתקן 

₪ לכל יום   200
   ור  איח

הסרה ו/או 
העתקה של  

 מתקני פרסום

ו  ה ו/אהסר
העתקת מתקן  

י דרישת  לפ
 עירייה 

  חמישה ימיםעד 
ממועד קבלת  

 ל המנה דרישת

₪ לכל יום   1,000
 איחור   

אספקה 
והתקנה של  

ם  מתקני
בתקופת 
 ההערכות

החלפת ו/או  
הצבה של מתקני  

   פרסום 

עד שישה  
ממועד   חודשים

 חתימת ההסכם 

  ₪ לכל יום 1,000
לכל מתקן  איחור  
   פרסום

₪ + מע"מ   10,000   אישור המנהלללא   התקנת מתקן פרסום
בו   שבועבגין כל 

מוצב מתקן פרסום  
ב ללא אישור  שהוצ

 המנהל.  
 
 

 קייבויות הספביצוע התחופן א .6

 -הספק מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן על חשבונו: 6.1

הבטי  6.1.0 אמצעי  בכל  ובהתלנקוט  דין  לכל  בהתאם  לדרישחות  המועצהאם  ולבות  כל  ,  צע 

 לפי כל דין. ך לכים המורשים אנשת באמצעוודה עב

 ין. ש על פי כל דדרדדי ג׳, כנושל צ העובדיםלשמור על תנאי הבטיחות של  6.1.1

איזה מהתחייבויות הספק, לקבל אישורים מראש מן הגורמים  ע  ככל שנדרש לצורך ביצו 6.1.2

בזק, חשמל,  חברת  הנד  הבאים:  מחלקת  המיעצה,  המו  מנכ״ל  סה,  משטרה,  ם  תאגיד 

הה,  ״ןהשרו  מעיינות״  והביוב ״שרונים״,  בית  רחמוועדה  ולבניה  אחר  ולתכנון  גורם  כל 
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ראות הרשויות הנ״ל,  צע את העבודות בהתאם להוהספק מתחייב לב.  ״פ כל דיןעייב  המתח

 ובתיאום עימן. 

עבוד  6.2 כי  המנהל,  גמצא  בטיחותיים  בתנאים  בוצעה  לאמה  בניגוד  ו/או  יתן  ,  זה  הסכםב ור  רועים 

)עשרים    24להוראות המנהל תוך    פק בהתאםהסא פעל  עוות. לון המשרות לתיקתראה ואפלספק ה

   .אי להפסיק את עבודת הספק, יהא המנהל רשמועד ההתראהעות מוארבע( ש

 : עבודות חשמל 6.3

מחוברים   6.3.0 יהיו  )הרלוונטיים(  הפרסום  מתקני  כי  לדאוג,  מתחייב    המאור לרשת  הספק 

ב במשהעירונית  עת  תקופת  כל  בתי   ,ההסכםך  מה אהכל  עם  הום  וענדס  ״פ  מועצה 

 ותיו. ראהו

חשמל,    חשמל, יבוצעו בפיקוח מהנדס ודות  ק מתחייב שכל עבמבלי לגרוע מן האמור, הספ  6.3.1

חשבונו על  דין.  שיועסק  כל  הוראות  פי  על  אלה  לעבודות  שמורשה  מי  ידי  על  ורק  ואך   ,

 חשמל. ס  הנדישור של מ בדיקה וא  הספק בפני המנהל תעודתלאחר ההתקנה יציג 

ציוד החשמלי  כרוכות בהתקנת, תחזוקת ושימוש בה  צאות והעלויותל ההופק ישא בכהס 6.3.2

 בפרסום. ציוד מכני או אחר הקשור אורת הפרסום, או הפעלת כל רש לתהנד

 כת החשמל עבור כל מתקן מהמתקנים. תישא במלוא צרי  המועצה 6.3.3

ידאג   6.4 עבודה  ע״ בגמר  השטח  את  לנקות  פהספק  סילוק  שי  חומ,  ייריםסולת,  שהשתמויתר  ש  רים 

 . רצון המנהליעות ור אחר, הכל לשב ארו כתוצאה מעבודותיו או מכל מקנשלעבודתו או ש בהם

 :בטיחות בעבודה 6.5

כיסה 6.5.0 מתחייב,  עהוא,    פק  יעבדו  שברשותו  והציוד  הבטיחות  עובדיו  ותקנות  חוקי  ״פ 

  שי, יבצעיפק ציוד מגן אם, יס ובדיספק כי יבצע הדרכות לעמתחייב הבעבודה, ובכלל זה  

 ה. ר אחר כאמור בחוקי הבטיחות בעבוד דבות לציוד וכל קופתיבדיקות ת

מתחייב 6.5.1 כי  הספק  י,  עבודה,  ביצוע  תחילת  המלפני  מן  בטיחותי  תדרוך  על  קבל  מונה 

 . הבטיחות בעבודה במועצה

 : תאורה 6.6

והפסקתה של  ם הפעלתה  חת עק בעת ובעונה אפסו תאורה במתקני הפרסום הרלוונטיים תופעל ות

 ונית.ורית העיר ורה הציבאתה

 

 ודותהעברת העבו זכויותהסבת  .7

קצתו, או כל טובת הנאה  , כולו או מהסכםהעביר את ה ולא ל סב, לא להמחות מתחייב לא לה  הספק 7.1

מורה ובין  , כולן או מקצתן, לאחר, בין בתההסכם  לשעבד את זכויותיו על פי  וכן לאלאחר,  ל פיו  ע

ק   אלא  שלא בתמורה, ובכתב.צה מר מועיבל את הסכמת האם  גיד או  תאו  הינ   והספקה  במיד   אש 

י רשומה  בלתי  או  רשומה  בהעברתשותפות  או  25%  ראו  בתאגיד  מהשליטה  יותר  מזכויות    או 

נ   השותפות בין אם , כהעברת זכויות המנוגדת  םעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקיההעברה 

 .זהלסעיף 

ו/או   מתןחר את  רשאי למסור לא   הספק ין  א 7.2 ,  ןמקצת   או  ןכול  ותוד של העב  ן עביצו  את  השירותים 

מסירת    ודה, אין בה כשלעצמה, משוםר העבם לפי שיעולושכרם מש  םגם אואולם העסקת עובדים,  

 לאחר.  מהן  או חלק ותצוע של העבוד בי
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לשם  שלא להעסיק קבמתחייב    הספק 7.3 לשםלני משנה  ו/או  פי    מתן השירותים  על  ביצוע העבודות 

ה קב  כםהסמסמכי  לאחר  מ   הסכמתלת  אלא  והמועצה  המועצה  ראש  לפיתה בכתב.  רשאית,    יה 

ומ הבלעדי,  דעתה  חשיקול  שתהא  שלאיבת  י בלי  להחלטתה,  נימוקים  של    במתן  העסקתו  לאשר 

מסקבלן/י   מסממשנה  הוראות  לקיום  האחריות  תהא  מקרה  בכל  ולביצוע    ההסכםכי  וים/ים. 

 עדי. באופן מלא ובל ספקהעל  העבודות 

 

 חובותיו כמעביד ל קבלן לעמוד בכיות הוהתחייבו מעביד   – קיום יחסי עובדאי  .8

בין 8.1 בזה  ומוסכם  כ  מוצהר  היחהצדדים,  בי  לפי  סים  אי   הסכםיניהם  אלזה  יוצרים  בין    אנם  יחס 

 ן המועצה. ו/או עובדיו לבי הספקביד בין זמין לקבלן המבצע הזמנות, ולא יתקיימו יחסי עובד מעמ

זה    הסכםיצוע  בבעסקים על ידו  ולמו  לספקיינה  לא תהכי  ם בזה הצדדים,  , מצהיריקסר ספלמען ה 8.2

 במועצה. ות לעובדיםזכאים לכל זכויות המגיעיו לא יה ועצה, והם כל זכויות של עובדים במ

ה  פקהס 8.3 ו/או  דין  כל  לפי  עליו  המוטלת  האחריות  בכל  שכרם  ישא  לתשלום  נוהג  ו/או  ו/או  סכם 

זכ ו/או  תקבוליהם   הנת  ותכל  כלאחרת  לפי  להם  הסדי  ונה  קיבוצין,  צו  כם  ונוהג,  ,    שלהרחבה 

 .זה הסכםהמועסקים על ידו בביצוע 

על    אם 8.4 עייקבע  מוסמךרכידי  גוף  או  שיפוטית  מ  אה  כי  ה תאחר  ו/או  עובד  קיימים  יחסי  תקיימו 

לבין מי מעו בין המועצה  ובשל  הספק  ו/או בעלי התפקידים אצל  הספקבדי  ומעביד  יוטלו  ,  על  כך 

בהמועצה או  במישרין  עיפין,  עקי ,  אז  מיכספיים, תשלו  צומים חובות,  כי  עלויות,  ו/או  הוצאות  ם, 

ת דרישתה  וזאת מיד עם קבל  ר א כאמוהמועצה כפי מה שנדרש להוצי  ת את לשפו  הספק  מתחייב 

 הראשונה לעשות כן. 

,  עה, פגיעהמקרה של פציעליו בכל    אה, הבלעדית והמוחלטת תחולאחריות המלמצהיר כי ה  הספק 8.5

א  מוות  ננכות,  אחו  שיגרמו  זק  מטעמ  לספקר  למי  ביצוע  ו  ו/או  בעקבות  ו/או  ביצוע  כדי  תוך 

 .רותיםהשי

של  צאו הוכל   8.6 ה  הספקתיו  לביצוע  לעו שירבקשר  תשלום  לרבות  וכל  יוובד תים,  מיסים  תשלומי   ,

לא  מועצה  הו  ,ולמו על ידולבד, ישועליו ב  הספקלביצוע השירותים יחולו על  הוצאה אחרת בקשר  

 . נםא בגישהיבכל דרך  תחויב

אחר    ספקהלא  האמור, ימ   . בכלל עובדיווגע להעסקת  אות כל דין הנ ורחר ה ם וימלא א יקיי  הספק 8.7

ועל העסקתם וישלם להם    עובדיו ל  צו הרחבה החל עקיבוצי, הסדר קיבוצי ו  הוראת כל חוק, הסכם 

בתקופת    תעדכנו מעת לעתשיבה, כפי  סכם קיבוצי או צו הרחתשלום לו הם זכאים לפי כל דין, ה  כל

ת  וראוית לקיום השיהא אחראי איש   הספקשמו של המנהל אצל    המועצה  ודיע למי   ספקה.  הסכםה

 . הספקרוע מחובותיו של וזאת מבלי לג ,הדין כאמור

חובות  מ 8.8 קיום  אי  כי  בזאת,  הה  הספקובהר  צווי  המגן,  חקיקת  לפי  עובדים  זכויות  רחבה,  בעניין 

וההסכמהקיבוצ  ההסדרים  היים  הקיבוציים  יה  והסכם ם  רלוונטייים  יסודזה  הפרה  של    ית ווה 

 . ההסכם

בא  הספק 8.9 פעולה  עם מתחייב לשתף  עלביק   ופן מלא  שיבוצעו  גורם    ידי המועצה-ורות  כל  עם  ו/או 

ם  להמציא, בין היתר, אישורי  הספקידרש  גרת הביקורת  סאשר ימונה על ידי המועצה. במ  י, ועמקצ

וכל  ה  לעבודה במועצ  וצביםיו המעובד שכר של    הלאומי, תלושי  ה, לביטוחלמס הכנס  םעל תשלומי

 . לביקורת נטי  מסמך אחר הרלוו

היר בכתב בחתימת  ם, תצימי  30, בתוך  הספק  ימציא  -של זכויות עובדים    הפרה  אה בביקורת מצנ 8.10

פרת זכויות  יבי בגין ההמפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקט   רואה חשבון,
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ב הצו העובדים  במידת  התשלעבר,  למילוי יו   פקלסהבא  ום  רך.  עד  כאמור  ת  שהה  הפרה  זה.  נאי 

ון לה  חר הנת לגרוע מכל סעד אי  זה באופן מיידי, וזאת מבל  הסכם  זכות לסייםתקנה למועצה את ה

בז מובהר  ההפרה.  טאבגין  על  כלשהו  ויתור  משום  יהיה  לא  ההתקשרות  בהפסקת  כי  או  ת  ענה 

 . ל דיןשרות וכתקתנאי הה פי-ת המועצה עללוא זכויויעה למיצוי מתב

ידי המועצה בדבר פגיעה  ו על  שתועבר אליימים על כל תלונה    30השיב בכתב בתוך  ל  מתחייב   הספק 8.11

את הליך בדיקת התלונה    הספקיפרט    וידו לעבודה בחברה. בתשובת  צבים עלויות העובדים המובזכ

 והאופן שבו טופלה. 

פ ה 8.12 על  לפעול  מתחייב  הוראות  ספק  רלוונטיי  דין  לכל  מבלי  מהאמ .  מתגרוע  לפעור  הספק    ול חייב 

 תקנות מכוחו.   , וכל 1953 -שי״גכמתחייב מהוראות חוק עבודת נוער, הת

 

 יטוח ובאחריות  .9

ות מלאה ומוחלטת לכל תאונה, חבלה או  עצמו אחרי מקבל על    והואכל נזק  יהיה אחראי ל  הספק 9.1

יוצא מן הכלל, שייגרנזק כלשהם, בל עילה שהימו מכל סיי  לע  הלמועצא,  בה או  ו/או    בדיהוו/או 

  י ע"  גוף ו/או לרכוש, בין אםכלל ליוצא מן ה  דם אחר, איזה שהוא, בליאו/או לכל    פקהס לעובדי  

נה שלו ועובדיהם או ע"י מי מהם, בקשר ובכל הנובע  שליחיו, קבלני המש   , עובדיו מועסקיו, הספק

ב  או  לפי  במישרין  מהעבודה  מו/או    סכםה עקיפין,  ו/או  ביצא מביצועה  וביןופן  כת  ועה  וצאה,  אם 

או  , הקשורים  הספק לרבות  הוא,  מצד מאן ד  מעשה או ממחדל איזה שהם,מו בעקיפין,  א   במישרין

בעקיפוהנ או  במישרין  לגעים,  ו/או  לעבודה  ביצועה,  ין,  לאופן  ו/או  בשלמות    פק והסביצועה  יפצה 

ההמועצהאת   ו/או  המקרה,,  לפי  ה  ניזוק/ים,  דמי  לו  בכל  שיגיע  בזה רר  משח  ק הספהם(.  )נזק 

ומראש  ל עהמועצה  אתחלוטין  ושולחיהו,  שלוחיה  א-הספקזולת  -בדיה,  לכל  חרי מכל  וחבות  ות 

או חבות, לפי דין או עילה איזה שהם,    היא, ושום אחריותנזק כנ"ל, מכל עילה ש  חבלה או  תאונה, 

 .הלוחיה ושולחי , עובדיה, שהמועצהל בלי יוצא מן הכלל, לא תחול ע

אם  כל נזק שייגרם כמתואר לעיל, ו  כסים אחר,נ  או כל בעל   עצה המון  רצו  עותלשבין,  לתק  הספקעל   9.2

הבדיקה  תוך זקיפת הוצאות  יך ולתקן את הנזק,  ר בדוק, להערשאית ל  המועצהן תהא  כ   לא יעשה

כאמור  סכומים שהוציאה    תהא רשאית לגבות  המועצה.  הספקו/או ההערכה ו/או התיקון לחובת  

ס  או לקזזםו/  מהספק וכן תהא  זבכל    מועצהה  יע, לקבלן מאתו שיג, אעכום המגימכל  מן שהוא, 

 דרך אחרת.   בכל מהספקרשאית לגבותן 

צה ו/או שעל המועצה יהיה לשאת בהם  , אשר יגיעו למועסכום ו/או פיצוי ל , שכה ומוסכםמוצהר בז 9.3

  תת הוצאו, לרבומועסקיו  או עובדיו ו/או/ו   הספקאו מחדלי  , בגין מעשי ו/מחמת שתתבע ע"י צד ג'

עו"דועצה  המ ת ושכ"ט  המועצה הי ,  עליה    ה  שיהיה  מהסכומים  לקזז,  עפ"י    לספק לשלם  רשאית 

ו/א   הסכם דיןו  זה  כל  פי  לגרוע  ,על  מבלי  של    וזאת  זה  לגבות  עצההמומזכותה  דרך   סכום  בכל 

 . מהספקשתראה לה 

ה  עבודגע לבנו  המועצה ואת  לבטח את עצמו,    הספקמתחייב    סכםההמבלי לגרוע מאחריותו עפ"י   9.4

   כדלקמן: זה כםהסבויותיו נשוא  למחויו

 בקשר עם   ועצהביטוח רכוש: בטוח לכל רכוש וציוד שהספק יביא ו/או יפעיל בחצרי המ  9.4.1
 ההתקנה ו/או התפעול הקבוע מפני כל סיכון תאונתי לרבות אש, התפוצצות, התנגשות, 

ו/או   פריקה  ברכב,  הובלה  מים,  נזקי  זדון,  גניבה,  ופריצה,  נזקי טבע  רעידת/טעינה,   או 
לעיל   כאמור  רכוש  מהומות.  ו/או  פרעות  ואו  בערךיאדמה  מחדש  לרכישה  בערכו   בוטח 

 כינון. 
בסעיף    שהאמור  ובלבד  לרכושו  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי  בשינויים    9.5.3הספק  יחול 

 בים. מחויה
 . וקבלני המשנה שלוגין כל עובדיו  בות צד ג' ביטוח אחריות מעבידים ואחרי 9.4.2
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 .אחריות מוצר/מקצועית.  טוחבי 9.4.3
 כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:  9.4.4

חובה ביטוח    ביטוח  וכן  רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי  על  כנדרש 
בגין   שלישי אחריות  צד  של  רכב  רכוש  בכלי  השימוש  מ    עקב  יפחת  שלא  לסך   –עד 

 ₪  בגין נזק אחד.  600,000
ען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, גוררים וכן כלים נעים  למ

 ממונעים מכל סוג. 
כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך    וציוד מכני הנדסי"כלי רכב"  

גוף מיוחד ונזקי רכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו    עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי
 ש"ח למקרה.  2,000,000-מ

החת 9.4 חברת  מטעם  בטוחים  קיום  על  האשור  במסמך  כמפורט  הינן  האחריות  וגבולות  בטוח  ומי 

 מכרז.למסמכי ה ' דמך כמסהמצורף 

 פים הבאים:הסעיעו יופי  בפוליסות 9.5

ל סעיף המחייב  וליסה ייכל כמבוטח נוסף. במסגרת  הפ  המועצהכלל  יחים תטובכל הבי 9.5.1

 י חידושו. טול הביטוח או א ם מראש על בייו 60 למועצהודיע ה ת חברת הביטוח לא

 בביטוחי החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.  9.5.2

של  בפוליסו 9.5.3 וי  הספקת הביטוח  סעיף  כ ייכלל  על תחלוף  וכל ,  צההמוענגד  תור  עובדיה 

 וף אחר שאין זה, וכל ג עצהלמוות חברות בנות או עמותות הקשורות  ב , לרמההבא מטע

  .ות שיבובו זכ דמקובל להפעיל נג

וקודמים 9.5.4 ראשוניים  הינם  לעיל  המפורטים  הביטוחים  כי  בזאת  ביטוח    מוצהר  לכל 

מקטין או    שהמועצה ערכה, ולפיכך כל תנאי, סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או 

אחריות את  כלשהי  בדרך  כלפי   המועצה  מגביל  יופעל  לא  אחר,  ביטוח  קיים    כאשר 

 ה ראשוני" המזכ-וחי הספק הם "ביטוחהמועצה או כלפי מבטחיה, ולגבי המועצה ביט 

. עפ"י תנאיהם, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה  הבמלוא השיפוי המגיע ל  האות

ספק   הסר  מוותרת  למען  הספק  ו/או  מבטחת  המועצה  כלפי  כפל  ביטוח  של  טענה  על 

 כלפי מבטחיה. 

הפולי  שאר 9.5.5 כמפורט תנאי  הינם  במסמך    סה  ביטוחוכקבוע  פוליסת  ותנאי    , הנחיות 

 . המכרזד' למסמכי  ימסמך 

  (ד׳מך  סמם )חיאישור על קיום ביטו מך המסת  א  הסכם חתימתו על ה  במעמד  למועצהא  ימצי  הספק 9.6

חברת    ואכשה ע"י  וחתום  מב מאושר  מהאמורלהביטוח.  לגרוע  לדרוש  תהרשאית    המועצה ,  י  א 

תשלום  ו/או את אישור על    , את הצגת הפוליסות עצמן ההסכםכל תקופת  עת במהלך    בכל  מהספק

 . יהליד יא מסמכים אלו  היה חייב להמצי והספקהשוטפים,   דמי הביטוח

תקופתי  ספקה 9.7 כל  לאורך  הפולי  הסכםה  שלם  בעבור  והפרמיות  הביטוח  דמי  המפורט את  ת  וסות 

 לעיל. 

למבל 9.8 האי  מכלליות  לעיל,  מו גרוע  מבוטחת,  בעצמו    יישא  הספקר  בלתי  הוצאה  בכל  חשבונו  ועל 

יסה הנדרשים  ת העצמית בפולכן בסכומי ההשתתפו ע"י חב' הביטוח ושלא שולמה  בלתי מכוסה או  

 זה.   כםהסהוא אחראי לו עפ"י  נזק שקון כל  ילת

למועצה   9.9 שיגיע  סכום  תלפי    מהספקכל  זה,  המועצההסעיף  ולנכותו  יה  לקזזו  סכום  מ  זכאית  כל 

 .לספקועצה וזאת ללא מתן הודעה על כך מהמ קלספשיגיע  

ה לבצע את  ה רשאית המועצ, תהיההסכםעם לפי  חים אשר עליו לבצאת הביטו  הספקאם לא יבצע   9.10

תחתביטה ולוחים  הביטו יו  דמי  את  רשאיל  ,חשלם  תהיה  והמועצה  השוטפות,  הפרמיות  ת  רבות 
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בכל    מהספקשאית לגבותם  ר  זמן שהוא וכן תהיהל  בכ  לספקים אלה מכל סכום שיגיע  פ לנכות כס

 דרך אחרת. 

אין   9.11 כי קיום הבטוחים  לפי  שהינו חב בה כמכל אחריות    הספק  בו בכדי לשחרר אתמובהר בזאת 

יותו  בקיום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על אחר  יןאכי    דין או הסכם,  וח כלצד ג' מכאו    צה המוע

ב  קפהסשל   לעיל  רלוונטי  סעיף  והת   ,הסכםמכוח  חובותיו  של  חוכי  בסעיפים    הספקייבויותיו 

 . לגרועהשונים בפרק זה באו להוסיף זה על זה ולא 

 

 הספקבודה באשמת הפסקת הע 10

  הספק   מילא או לא  ו/ו,  חי ונספ  להסכםה בהתאם  העבוד לביצוע    תחייבויותיו ת הא  הספק  מילאא  ל 10.4

  מנהל ה, ידרוש  די המנהלי  בלוחות הזמנים הנדרשים על  הספק   עמד או לא  /ו  , המנהלאת הוראות  

פרק    תוךקצב העבודה,    וכו' או להחיש את  ההסכם, על ידי מכתב רשום לקיים את תנאי  מהספק

 מכתב. ב שיצויןזמן 

עדיין    10.1"ק  אמורה בסהקבלת ההתראה    יאם אחר 10.5 , ולא  המנהללהוראות    הספק  מעלא שלעיל 

  ביצוע   לסיים אתצה רשאית  ועתהיה המ   ,המנהל להוראות    בהתאם  לו/או לא פעתיקן את ההפרה  

ב ביצוע העבודה  רואו למס ו/  הספקעל חשבון    עצמה העבודה  חשבון    על ה,  מטעמאחר    ג' לצד    את 

 . םפיצויי קהספמאת  ולדרוש  זה הסכםלבטל ו/או   הספק

יפטור את  ז  יף לפי סע  סכםהה טול  בי 10.6 ולמאחריותו לתיקו   הספקה לא  לעבודות    החזקה בקשרנים 

 . והפסקת העבודה ההסכםשבוצעו עד לביטול 

רבנ 10.7 המועצה  תהיה  כך,  על  יד וסף  על  שניתנה  הערבות  את  לחלט  ביצוע  לה  הספק  ישאית  בטחת 

ומו  ,ההסכם נכפיצוי קבוע  על  נזדרש להוכ, מבלי שתיזקיהסכם מראש  ויח  אלו,  א  שיה  מבליקים 

או על פי   זה הסכםעפ"י  נזקיה המוקנית לה  פיצוי בגין זכות ל לפגוע בכבמימוש הערבות כאמור כדי  

 כל דין. 

כ  בלי לפגוע בכלליות האמור מ 10.8   הנקוביםבאמצעים    אי נקיטה  ילעיל מוסכם ומוצהר בין הצדדים, 

זה, או    בס'  יגרכולם  לא  ומקצתם,  פנים  בשום  מזע,  לנקו כותה  אופן,  המועצה  כנשל    הספק   גדט 

ידי    הסכםהפרת    ןראו לה בגי אחרים שיבאותם צעדים משפטיים ו/או   ן לא יגרע  , וכהספקזה על 

כמפורט    פקהסשבונו של  חות ו/או חלקן לפי ראות עיניה ועל  המועצה לבצע את העבוד  מזכותה של

 .בהסכם

 

 מתקני הפרסום 11

מתחייבסה 11.4 פיתקיןלה  פק  על  במיקום  המועצה,קב   ,  פרסום    יעת  כוונים  מ  12כדלקמן:  מתקני 

  -1-זמסמכים  )ם  , המפרטים הטכנייהסכםהמכרז, הת  הוראו, הכל על פי  מתקני מפות  3  -מוארים ו 

דת הצורך ידרש הספק  במי  .תמורה מאת המועצהוללא כל  ,  הועצוהנחיות המהמכרז(    מסמכיל  3-ז

מתקני  פינוי  .  זאת ללא כל תמורה מהמועצה, וכולם או חלקם  -סום קיימים בישובלפנות מתקני פר

 .המציע הזוכהרשה בלבד על חשבונו של פסולת מובישוב יעשה לאתר יימים הפרסום הק

כל   11.5 הספק  ההסכםתקופת  לאורך  להתקין,סל  מתחייב  לתחזק,להחליף  פק,  לתקפץ של  ,  לצבוע,  ן  , 

מתקני את  הנכללי  ולחדש  בהפרסום  המ  סכםההת  הוראום  דרישת  פי  קצועיות,  במ,  ועצה על 

 . צהועוללא כל תמורה מאת המ , במהירות האפשרית
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לעיל    11.1בסעיף    התקין כאמוראותם ידרש הספק לקני הפרסום  מתלהוסיף על  צה רשאית  המוע 11.6

נוספים מתק  מתקנים  הפרסום  כדוגמת  מ  מוארים  )מכווניםני  מפות(ו/או  תקנים  מו/או    תקני 

 .  ת, לרבות שילוט חוצוריםם אחגיסו מנוספים 

המועצה  הח 11.7 מתקניעל  ליטה  נוספים    הצבת  מפהמכוונמסוג  פרסום  מתקני  ו/או  מוארים  ,  ים 

מתקניוותי למתקניספו  אלו  למועצהו   זה,  הסכם בהפרסום    ם  ולהעניק  להציבם  מתחייב    הספק 

אליהםשירות בנוגע  כש ים  המכרז  ה,  מתקני  גם    ןבמלואיחולו    ההסכםווראות  נופרעל  ם  ספיסום 

המועאלו החליטה  על  .  נוספים  צה  פרסום  מתקני  קיימיםמסוגים  הצבת  במועד    בישוב  שאינם 

ה   הסכםחתימת   תהיה  רשאית מוזה,  חייב  -עצה  לא  המנויילהוסיפם  ת,  אך  הפרסום  ם  למתקני 

ומבלי  ,  בדיבלדעתה הבלעדי וה   שיקול הכל לפי  , ו מהספקנוגע אליהם  בקבל שירותים  לו ,  זה  בהסכם

תהיה רשאית  למען הסדר הטוב מודגש, כי המועצה  .  לכך  בקשר   לספקאו לפנות  ו/  ש לנמקדרשתי

עם    להתקשר למתקנים  (  הספק  נם )שאיאחרים    ספקיםבהסכמים  שאינם  בנוגע  קיימים  מסוגים 

   .כלפי המועצה טענה בהקשר זהיה כל לא תה ולספק, זה  הסכםחתימת בישוב במועד 

 

 דמי השימוש  12

השימושרת  תמו 12.4 דמי יש  מתקניםב  זכות  למועצה  הספק  תקופת    שימוש   לם  כל  במשך  שנתיים 

   -:״(דמי השימושלן: ״ )לה ארכותיו, כדלקמן וה ההסכם

תקני  ו/או מסוג של מ  מואר   מסחרי על מתקן פרסום מסוג של מכוון  ן פרסוםפ  כל בגין   12.4.1

מכש)  מפה פנתבכל  שני  יש  פרסום(קן  הספק    -י  של ישלם  שנתי  סכום 

 ל מע״מ. א כוללקלים חדשים(, ___ ש_________) __________ ₪ _____

שלטבגין   12.4.2 המועצה  )חוצות    כל  שתחליט  בגינו  ככל  פרסום  שירותי  ולקבל  להציבו 

)בגין   לעיל  12.1.1של פי שישה מהסכום הנקוב בס"ק  ישלם הספק סכום שנתי   -(ספקמה

 "מ.א כולל מע, לפרסום של שלט החוצות(כל פן  

 ראי.  עסקת אקח על התשלום כעל  תדוו המועצה וע״מ, יתווסף מלדמי השימוש כי  מובהר 12.5

יהמד 12.6 השימוש  הל  וי י  ידי  על  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  הצמודים  מרכזית  שכה 

( כהמדד״להלן:  לסטטיסטיקה  הב״(,  ה סיאשר  במועד  הידוע  הוא המדד  ההצמדה  לחישוב  גשת  ס 

 ע ביום ביצוע התשלום בפועל. ההצעות במכרז לעומת המדד הידו 

הש 12.7 ביחדמי  שנימוש,  לכל  מתקופת  ס  הספק  עלמועצה  ישולמו  ,  הסכםהה  ידי  אחדבתל  ,  שלום 

של בינואר  קלנדרית  שנה  כל  בגין  הרא  ותהא  מראש  ההתקשרות  שנת  בגין  התשלום  ונה  ששנה. 

 . ההסכםע במועד חתימת תבצי

בביצוע  כות ין הכלליות, מכל מין וסוג הכרום את כל ההוצאות, בין המיוחדות וב דמי השימוש כוללי 12.8

 הספק.   התחייבויות

רת  זה, וישולמו על ידו בלא להתחשב במכי  הסכםתימת  ח  ק החל ממועדפ ו על הסוש יחול דמי השימ  12.9

 . ל מתקני הפרסוםיהם בפועל ו/או במצבם שחי הפרסום שעלשט

להוראות חוקי העזר    בהתאםילוט  השאגרות  מועצה את מלוא  וש, ישלם הספק לבנוסף לדמי השימ  12.10

מוסמכות  ה  ידי הרשויות  חייב עלאחר המתאו אגרה ו/או מס  וכן כל תשלום ו/  ,ם מעת לעתכתוקפ

 לרבות בגין ההכנסות מהפרסום.

בפיגור   12.11 חוב כלשהו של הספק למועצה,  כום מן  סשולם  ריבית  ישא  הסכומים או  הסכום שבפיגור 

שיהיה   ליש   קבועבשיעור  לאומי  בבנק  הפיגור  מאושרים במועד  בלתי  סכומים  לגבי  בע״מ    ראל 

 .״שעויתר בחשבון   בחריגת



51 

 

 ____________________ 
 חתימת המציע  +חותמת    

  ום דמי השימוש ו/או איזה חלק מהם כי פיגור בתשל  מובהר,לעיל    12.8ור בסעיף  מהאמ  ועמבלי לגר 12.12

תשלו כל  עלו/או  החל  אחר  הוראות  ה  ם  פי  על  ה  הסכםספק  על  זה  הפרה    14עולה  יהווה  ימים, 

  הימים האמורים ועד   14  -צה בגין כל יום של פיגור מעבר ל, והספק ישלם למועההסכםיסודית של  

 ליום.  (קלים חדשיםת שוחמש מא ₪ ) 500בוטל, סך של שיכל כ ,ההסכםלביטול 

ב  הסכם נסתיים   12.13 הפר זה  בסעיףשל  מוסכם   12.9  ה כאמור  פיצוי  למועצה  הספק  ישלם  בסך    לעיל, 

או    12.9פיצוי היומי הנקוב בסעיף  , וזאת מבלי לגרוע מן ה לים חדשים(₪ )שלושים אלף שק   30,000

 .לעיל 5.16סעיף ב

אותיה בגין  צאת נזקיה והו  ה על פי כל דין לתבועשיש למועצ  בכל זכות  י לפגוער לעיל כדאין באמו 12.14

 .הבנקאית שברשותה, ו/או לחלט את הערבות ההסכםביטול  

 

 ההסכםתקופת  13

יה   הסכם 13.4 בתוקף  זה  של  תקופליה  מיום  שנים    3ה  וכהחל  ביום  ________  לה 

 .״(הסכםהת תקופן: ״ )להל_____________

אחת מהן לא    לשכ( תקופות נוספות  תי)ש  2  -כם בתקופת ההסריך את  שמורה הזכות להא   למועצה  13.5

  45כך הודעה מוקדמת בכתב לספק של לפחות  שר( חודשים, ובלבד שנתנה על  ים ע)שנ  12עלה על  ת

לפני סיום תקופת רבעים וחמישה(  )א ית, או סיום תקופת ההארכה בתוקף,  המקור  ההסכם  ימים 

או    כולן  -תקופות ההארכה  ה על מימושכי ההחלט  מודגש.  ״(תקופות ההארכהפי העניין )להלן: ״ל

במל שממקצתן,  בחלקן,  או  בלבד.  ואן,  ולה  למועצה  תנאי  בתקופוורה  לחול  יוסיפו  ההארכה  ת 

 . ים המחוייביםזה בשינוי הסכם

המו 13.6 החלטת  זכטרם  את  לממש  באם  תקופת  עצה  את  להאריך  תשקול  ההסכםותה    המועצה , 

יו מכוחו,  ת ה ובביצוע התחייבויוז   הסכםתנאי  דת הספק ברק עמי  שיקולים שונים, לרבות אך לא

צרכיה של המועצה וכיוצ״ב שיקולים, לרבות  או עם  /ספות בקשר עם המכרז וו ביצוע פעולות נו ו/א

 . ישיר לספק ים קשרקשור שאינם אלו כ

מ 13.7 ספק  הסר  תקולמען  את  להאריך  הזכות  כי  בזאת,  הפובהר  ב  הסכםת  המועצה  של  לבד,  הינה 

ה ו/או  ות של ציפיה, לרבות בעיל צ ועמכלפי ה  דרישות  ביעות ו/או או תהיו כל טענות ו/ יפק לא  ולס

 . לעיל  ם עמד בכל התנאים המפורטים, אף אהסתמכות, באם לא תוארך

 

 ההסכםביטול  14

ספק, בכל עת,  יק את ההתקשרות עם ה עצה רשאית להפסלעיל תהיה המו   13בסעיף  רות האמור  למ 14.4

פק של לא  סבד שנתנה על כך הודעה בכתב לובל,  הבלעדי והמוחלטל דעתה  מכל סיבה שהיא, לשיקו

 . שים( יום)שי 60 -מ  פחות

לגרוע מהאמור בסעיף   14.5 מ  14.1מבלי  יותר  מילא אחת או  פי  התחייבולעיל, אם הספק לא  על  יותיו 

לתר,  את תקופת ההארכה לאו/או    הסכםרשאית להפסיק את תקופת הזה, תהא המועצה    הסכם

הודעה ל  וללא  שמראש  מבלי  וזאת  לספק  ביטספק,  יקנה  ההתקשרות  פיצוייםל עילה  ול    תביעת 

לי לפגוע בזכות המועצה לכל סעד נוסף ו/או  לתביעה אחרת כלשהי כנגד המועצה, ומבכלשהם או  

על   ההתחייבויות.אחר  הפרת  בגין  דין  כל  לש  פי  הזכות,  שמורה  למועצה  כי  דעתה  יובהר,  יקול 

את    ה המועצה ביטל   פסקת ההתקשרות. ם הלתיקון ההפרה, טרמוגדר    הבלעדי, להקציב לספק זמן

רופה העומדים  או תו/ סעד  כות ו/או  זכל  לגרוע מ  , לא יהא בביטול זה כדי ר בסעיף זהכאמו  הסכםה
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צוע  ט את הערבות הבנקאית ולהעביר את בילחלה ועל פי כל דין, לרבות זכותה  ז   הסכם  לה על פי 

 אחר.   לספק ההסכםהעבודה על פי מסמכי 

ית של  ה יסודיחשבו כהפרירועים הבאים  אזה, הרי ה   הסכםכל מקום אחר ב ר במבלי לגרוע מהאמו 14.6

פי כל דין במקרה  ועל    ההסכםהזכויות המוקנות לה על פי מסמכי    ה בכלמועצזה ויזכו את ה  הסכם

 -של הפרה יסודית

קבו 14.6.1 או  זמני  עיקול  נעשתה  הוטל  או  לפועל  ע  הוצאה  של  כלשהי  נפעולה  כסי  לגבי 

לחלוטין    פסקו או הוסרו ו עיקול או הפעולה האמורה לא הוה  , כולם או חלקם, קספה

 . יום ממועד ביצועם  30וך ת

י נכסיו, כולם או סים לגב התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכ  הספקנגד    הוגשה  14.6.2

שהוא תאגיד נתקבלה על   ספקובמקרה של  נגדו בקשת פשיטת רגל  חלקם, או הוגשה  

צו פירוק או    דו בקשה לפירוק או ניתן נגדונג  מרצון או שהוגשה  ל פירוק ו החלטה ע יד

או פשרה למען הסדר איתם   כה קבל אר  ה או סידור עם נושיו למעןפשרהוא הגיע ל ש

 . 1983 –החברות )נוסח חדש(. תשמ"ב  לפקודת  233על פי סעיף 

 . הסכםהסתלק מביצוע ה פקהס ל המועצה כי הוכח להנחת דעתה ש 14.6.3

וחד, שאדם אחר מטעמו נתן או הציע    או  הספקל המועצה כי  דעתה ש  הוכח להנחת 14.6.4

דו ביצוע  במכרז    הי הזכיהנאה כלשהי בקשר עם    תרון או טובמענק,  עם  ו/או בקשר 

 . ההסכם

דעת 14.6.5 להנחת  המ הוכח  של  של  ה  מהותית  הצהרה  כי  או  שני  הספקועצה  במכרז  תנה 

אשר היה    מהותית  לא גילה עובדה  ספקשהאינה נכונה או    הסכםר עם מסמכי הבקש

 . פיע על ההתקשרות עמולהשבה כדי 

את  סה  הספק 14.6.6 מקכו   ההסכםב  או  או  צתלו  לאחר,  בבקבל  שהעסיקו,  משנה  ע  יצון 

 ומראש.   בכתב הסכמת המועצהלקבל את בלי מהעבודות 

הת  ספקה 14.6.7 ו/אבמחיל  לא  השירותים  או  בו  תן  העבודות  מה שהביצוע  את  ך לפסיק 

תוך    ,ביצוען מציית  להמשיך    חיללהת  מהמנהלבכתב    ראהלהו  שעות  24ואינו  או 

 . בביצוע העבודות

 . ההסכםמתרשל בביצוע  שהספקלהנחת דעתה צה הוכחות  שיש בידי המועכ 14.6.8

  ת עובדיו לפי כל חוק, צו הרחבה או ן זכויואינו מקיים את חובותיו בעניי  והספקה  הי 14.6.9

שלא ככל  זו,  הפרה  קיבוצי.  בתוך  תת  הסכם  שנמסרה    30וקן  מיום    לספק ימים 

 .הסכםילה לביטול מיידי של הה עבדבר ההפרה, תהוו התראה 

ם לשיקול תאזה בה  הסכםיותיו על פי  בות מהתחייבוממלא התחיי  הספקאשר אין  כ 14.6.10

 . דעתה הבלעדי של המועצה

רכא  ההסכםבוטל   14.7 המועצה  תהיה  עמור,  את  לחלט  כפיצוישאית  להלן,  כהגדרתה  הביצוע,    רבות 

 . םל פי כל דין ו/או הסכנה לה ענתובכל זכות אחרת ה י לפגועקבוע ומוסכם מראש בגין נזקיה ומבל

המוע 14.8 מתחייב  ההסכםול  ביט  על  לספקצה  הודיעה  מ  אתלפנות    הספק,  הפרסום  פרסומים  מתקני 

נדרש ממנו, כאמור, תהא המועצה  את ה  הספקימים(. לא ביצע    7שבוע ) לו תוך    ציוד השייך ו/או מ

את  זכאי לפנות  ו/או  ת  ו האהציוד  הפרסומים  חשבון  מורים  על  תהא  והיא    ,קהספלאחסנם  לא 

 . הםגרם לק או אובדן שיזאחראית לכל נ
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  על גבי   או להציב שלטי פרסום/ה הספק רשאי להתקין ו, או נסתיים תוקפו, לא יהיההסכםוטל  ב 14.9

שר עם אחר ו/או  תקמועצה תהא רשאית להל תשלום שהוא. המתקני הפרסום ו/או לגבות עבורם כ

  חרת הנתונה לה א, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  ספקצוע התחייבויות הבי עמה בלהעסיק עובדים מט 

 זה.  הסכםעל פי   דין ו/אוב

 

 ו/או עם ביטולו ההסכםנים בתום תקופת הסרת הפרסום מהמתק 15

הההסכםתקופת    וםבת סיום  עם  או  אחר  הסכם,  הפרבדרך  ממתקני  הפרסום  את  הספק  יסיר  סום  ת, 

תר,  לם הספק לאמתקנים, יתקנזקים בו נהיה וימצא  מורים.קיים וששיוחזרו למועצה כשהם תקינים, נ

 . על חשבונו

 

 ערבות 16

כתנאי  זה ו  הסכםזה, יפקיד הספק במועד חתימת    הסכםפי  הבטחת קיום התחייבויות הספק על  ל 16.4

המועצהל בידי  ערבהולטובת  חתימתו,  צ,  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית  למדד  ות  מודה 

ף עד  קקלים חדשים(. הערבות תהיה בתוש  אלף  ארבעים)₪    40,000של  המחירים לצרכן בסך כספי  

ות כל תקופת הארכה, ככל שתחול. הערבות  רב ל  ההסכםם לאחר תום תקופת  תשעים( ימי)  90תום  

 ״(.רבות הביצועע)להלן: ״למסמכי המכרז  2-גכמסמך צורף המתהיה בנוסח 

ת הספק  יו התחייבוהספק, וכלל  ידי    על   ההסכםוראות  להבטחת הביצוע של ה  בות הביצוע תינתןער 16.5

 . ולטיב השירותים מריםעבודה והחואחריות לטיב ה ה על פיו, לרבות להבטחת 

או חלקה, בלא  לט את ערבות הביהמועצה תהיה רשאית לח  16.6 כולה  ליתן  צוצוע,  על כך התראה  רך 

  זה,  כםהסה אחת או יותר מהוראות  וראל מקרה שלפי שיקול דעתה הפר הספק המראש לספק בכ

 וספת הפרשי ההצמדה. ערבות בת עלה על סכום הום המחולט לא יד שהסכ ובלב

ה  תקבל 16.7 יפגעו  ביצועערבות  לא  חלקה,  או  כולה  חילוטה,  לפי    ו/או  המועצה  של  אחרות  בזכויות 

 ין.דו לפי הזה ו/א הסכם

מתחייב הספק להאריך  ,  ההסכםת  לכל תקופאחת  ערבות ביצוע  א  ה להוציאם וככל שלא ניתן יהי 16.8

תקופות    ו/או   הסכם ופן שלאורך כל תקופת הות נוספות, באת הביצוע לתקופ ל ערבוקפה שאת תו

שתממושנה(    הארכהה ל)ככל  ימ   90  -ועד  תקופת  )תשעים(  תום  לאחר  תקופת  או    ההסכםים 

רבות הביצוע,  בתוקף. חלף הארכת תוקף ע וע  בות ביצתהיה בידי המועצה ער(  יין)לפי הענ   ההארכה

 זה והוראות המכרז.  הסכםי חדש על פי תנא ב ערבות ביצוע  עצה כתא למויהיה הספק רשאי להמצי

חי 16.9 ערבותדאי  של  הביצ   וש  יסודית  הפרה  יהווה  וה  הסכםוע,  רזה,  לכל  מועצה תהא  בנוסף  שאית, 

 חלקה.  אואת ערבות הביצוע, כולה עקב כך  סעד אחר, לחלט

ד בידי המועצה  להפקי  חייב  יה הספק, יהההסכםהמועצה, ולא בוטל  חולטה ערבות הביצוע על ידי   16.10

    ת החילוט.יה בעכפי שיה תתוקפה של הערבושיעורה, בערכה ולערבות נוספת ב

 

 שונות 17

רשאית 17.4 תהיה  לספקלקזז    המועצה  חייבת  הינה  אותו  סכום  שהומכל    מכל  סכום    א,מקור  כל 

ע  שהספק לה  פי  חב  פי    הז  הסכםל  על  הסכומים  ו/  אחר  הסכםו/או  את  לרבות  דין,  פי  על  או 

 . ללעי 5.16בסעיף ים הקבוע 
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הנספחים  ן הוראות  תירה ביאו ס /נספחים והות  ו/או בהורא  ההסכםרה בהוראות  סתי  הספקגילה   17.5

יפנה  הנ  למנהל   השונים,  הפירוש  בדבר  הנחיות  לקבל  מנת  הפיעל  ידי  כון.  על  שינתן  ,  המנהלרוש 

 .הספקב את חייי

ות על  תן הערבוי הכרוכות במ  וצאות זה, ובכל הה  הסכם ות הנדרשות על פי  א בכל ההוצא הספק יש 17.6

 פיו. 

ים לא תהווה  /במקרה/ים מסוים   ההסכם כי  תנאי מסממלסטות    המנהל כמה מצד המועצה או  הס 17.7

 .כאמור, טעונה אישור בכתבהסכמה,  ה שווה למקרה אחר. כל ולא ילמדו ממנה גזיר תקדים

במלואו וכי    ניהםנה ביים נכונה את המוסכם והמותמשקפ  הסכםמוסכם בין הצדדים כי מסמכי ה 17.8

תחייבויות בכתב  ים והים, הסכמג כל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצתהיה קשורה ב   המועצה לא 

נכלליאו   שאינם  פה  במסמכי  בעל  קודם  ואשר    ההסכםם  נעשו,  אם  ויתור,    לחתימתם.נעשו,  כל 

תימת  וקף אלא אם נעשו בכתב ובחכל תלא תהא להם    ההסכםמהוראות מסמכי    יהסכמה או שינו

 . צדדיםהשני 

השיפוט   17.9 שבמחלוסמכות  בעניין  בעניין  הצדדים  בין  לבינזה,    הסכם קת  המשתונה  השלום  ת  פט 

 . רכז, לפי הענייןלבית משפט מחוזי מ בנתניה או 

לכל   17.10 צריך  אחד  שצד  למשנ הודעה  היתן  פי  על  במהסכםהו  תינתן  אישיתס ,  באמצעות  ירה  או   ,

נשלחה בדואר  זה. הודעה    להסכםבוא  מב  נת המצוי ו במכתב רשום לפי הכתובת  א  ס,שליחתה בפק

שנתקבלה  ר תחשב  ממועד  72שום  במסירה    הודעה  שליחתה.  שעות  נמסרה  תחשב  אשר  אישית 

הודעה  שנתקבלה מסירתה,  כא  במועד  תחשב  בפקס  התקבשנשלחה  ואולם  ילו  שליחתה,  עם  לה 

ידר  מקום למועצה,  כאמור  הודעה  נשלחה  ג   הספקש  בו  ידי  על  קבלתה  הלוודא  ,  צהמועורמי 

כאילו  תחשב  במועצ  וההודעה  ורק לאחר  התקבלה  אך  ע   יקבל אישור   ספקשהה  תה  ל קבל טלפוני 

 במועצה. 

 

 

 איה באו על החתום: ולר

 

 

 

_________________                _______                                                         _________ __ ___________ 

 הספק                                                                                                       ודהיהית אבן מועצה מקומ  
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 אבן יהודה  מועצה מקומית
 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 

ברחבי  ום מתקני פרס ויות פרסום על ולמתן זכל ו, תפעלאספקה, התקנה, תחזוקה
 ה הישוב אבן יהוד

 1-זמסמך  
 קן מפה ומת מכוון מואר  -טכניפרט מ

 מפרט טכני מכוון מואר .1

 וצג שלהלן: תואם ו/או שווה ערך לדגם המ  יהיה  וכההז  שיספק נראות מכוון מואר  1.1

  

 פנימית.  פלדה במסגרת מחוזק אלומיניום פרופילי   של שחקמו "גוף" המכוון המואר יהא ממבנה 1.2

   ה.פלד  בזויות יםמחוזק אלומיניום פרופילי   -המכוון  ותדלת 1.3

 סביבה: תנאי ב המכוון עמידות  

 המכוון  גוף  צידי  בשני איטום גומיות 1.4

 מים  חדירת למניעת  הגוף  בהיקף מובנה מים אף 1.5

 המכוון  זכוכיות היקףב איטום ומיותג 1.6

 המכוון  צידי  שניב ראוורו פתחי 1.7

בל  עותבאמצ,  מוארה  השטח  כל  פני  על  פטימלי או  תאורה  פיזור 1.8 פנימית    120לפחות    של  בעוצמה  דיםמערכת תאורה 

 .ואט

יכלולהמכוו  1.9 המואר  כ  במידות,  בצורתו  מלבני,  פרסום  ארגז  ן   :1400    * *    1800מ"מ  ארגז  " )להלן:    .מ"מ  250מ"מ 

  –מ  יפחת לא ש בגובה  או, ]אי תנועה[ מפני הקרקע במפרדות מ'   1.9  מ ת חיפ שלא  בגובה  יוצב הפרסום  (. ארגז"הפרסום

 ת.מ' מפני הקרקע במדרכו  2.3

 . מקבילים יהיו  התנועה להכוונת רהמוא המתקן  צידי משני  סוםהפר  פני 1.10

 .המועצה  ידי עלבכתב לספק  שיאושר ובגוון בצבע, תנורב  ייצבעו המתקן חלקי כל 1.11

 .רסוםהפ לארגז  בצבעה זהה , בודדת רגל ל ע ארגז הפרסום במכוון מואר יוצב 1.12

 רוחב ' מ 1.2  ו גובה' מ 1.8: הן  מואר מכוון של םהפרסו משטחפן הפרסום ב  מידות 1.13

באמצעות  הפרסום  שטחיבמ  הפרסום  מסר 1.14 משטח  פ  למשטחי   הפרסום  פוסטר  הצמדת  יבוצע  או  אחר  רספקס  קשיח 

 פטימאלית. ר אור בצורה אוהמאפשר פיזו
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 אדם.  לגובה סטרהפו הנמכת המאפשרות אנכיות  ילותסמ גבי על  ינועו  המשטחים 1.15

 של הפרספקס.  עליוןו הבחלק קפיץ  יתפסנ  י"ע  מתבצעת המשטח  ותלמסגר וסטרהפ  הצמדת 1.16

 המכוון.   לצידוד ס המכוון יאפשר אפשרותבסי 1.17

 מ."מ 6  מת בעובימחוס ים זכוכיתיהיו עשויהמכוון המואר ]בדלתותיו[   חלקיו השקופים של 1.18

 אויר  בוכנות  עותצאמב הדלתות  פתיחת 1.19

 

 וון מפהמפרט טכני למכ .2

וברת למקרקעין,  המחלמעט גובה "הרגל"    וארלמכוון מ  הההנו זהפרסום נשוא המכרז    חלק ממתקנימכוון מפה שהנו   2.1

 מ'.   0.6מ' ועד   0.3שגובהה הנו בין 

 

 ילום להמחשה של מכוון מפה:צ 
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 יהודה מועצה מקומית אבן  

 __ 17_/2021מכרז פומבי מס' 
רחבי  ברסום ויות פרסום על מתקני פמתן זכול ול , תפעקה, התקנה, תחזוקהפלאס

 ה הישוב אבן יהוד
 2-זמסמך  

 (שילוט חוצות )בילבורד  -נימפרט טכ
 

ילבורד, והכללתו במסגרת הוראות ההסכם מתקן פרסום מסוג ב טת המועצה על הקמתו של***אופציונלי בלבד, וכפוף להחל

 רז. שיכרת עם הזוכה במכ

 ד; מסוג בילבורהמחשה להלן איור מתקן פרסום  לצורך .1

 

ד של מתקן  ל צכאחד מ[בגודלם וצורתם  ים  לים וזה פרסום בעל שני שטחי פרסום מקבי  הבילבורד הנו מתקן  1.1

נש  "רגל  מחוברת  הפרסום  לשטחי  כאשר  המויאה"  הפרסום[  של  הציבוריים  במקרקעין  עצה  המוטמנת 

 ת בסיס בטון.   קעין באמצעומטעם המועצה תוצב על גבי המקרובמקרים חריגים בכפוף לאישור מראש ובכתב  

 י. בע/מלבנהנו מרושל הבילבורד   סום בכל צדשטח הפר 1.2

 ום. ן פרס פרסום בעל שני משטחי פרסום, כשכול משטח פרסום מכיל פ קן  ת שב כמבילבורד אחד ייח 1.3

 ייעודיות לבילבורד.  גופי תאורה חיצוניים שיחוברו באמצעות זרועות המתקן יכול שיהיה מואר על ידי 1.4

 מ' גובה. 3 מ' רוחב ו  4ל הבילבורד  טח הפרסום שמידות מש 1.5

 הבאים; ים רהמצטביה כפוף לתנאים יה הפרסום  שינוי במידות מתקני 1.6

 ניתן אישור בכתב ומראש ע"י המועצה  -
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 של משטח הפרסום מהמידות  10-15%מהותי ולא יחרוג מ  יהיה השינוי לא  -

 ת. אלומיניום ו/או מתכת מגולוונ חלקי מתקן הפרסום יהיו עשויים 1.7

 ר.יו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנוכת הגלויים של המתקן יהחלקי המת 1.8

 .יהיו נסתריםרי המתקן  יבוכל ח 1.9

 ויהיה עמיד לכל פגעי  מזג אוויר.  י חוץקן הפרסום יותאם לשטחים הציבוריים בו יוצב, ולכל תנאמת 1.10

 "י שיקול דעת המועצה בלבד. צבעו של הבילבורד יהיה בצבע ובגוון שייקבע עפ  1.11

 .25%סום בעד  כול ויהיה גדול מפן הפר טח הפרסום ימש 1.12

 מלבנית. בורד תהא בילאה של הצורתה של רגל הנשי 1.13

  גל הנשיאה:  ת רומיד 1.14

 מ'   2.3ם יהא  הפרסובקרקע ועד תחילת משטח  0מגובה   -גובה  

 מ'  1עד   –רוחב  

 מ'  0.3עד   -מקעו 

 לבורד.רסום של הבימעלות למשטח הפ 90ה בזוית של מובהר כי עומק רגל הנשיאה יהי  

במידות   פק  הס יר טלפון המותקן במשרדמספלרבות  יוצב שלט המכיל את שם/לוגו הספקע"ג רגל הנשיאה   1.15

 ובאופן הנראה באיור שלעיל. 
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 יהודה   ת אבןמועצה מקומי 
 __ 17_/2021מבי מס' מכרז פו

ברחבי  ום על מתקני פרסום יות פרסוולמתן זכ, תפעול קה, התקנה, תחזוקהלאספ
 שוב אבן יהודה הי

 3-זסמך  מ
 מתקנים   עבודות תפעול, אחזקה ותחזוקה של -נימפרט טכ

 . של המתקניםוקה חז דות תפעול, אחזקה ותעבו .1

 . כללי

י   1.1 זהירה וסבירה    בצורהיוחזקו ויתוחזקו באופן רציף,  ופעלו,  המתקנים וסביבתם )האתרים( 
 וך אחר. טי ו/או כל לכלנקיים וללא כרזות ו/או גרפילוטין, ויישמרו במצב תקין לח

להימנע  מן  הקבל 1.2 אחרים  תחייב  נזק  מגרימולמנוע  לאקלקול  או  ו/ ת  אובדן  ותרו/או  או  /ים 
 . כאמורבדן וקלקול ו/או א  ו/או  ום נזקכל דבר העלול לגר או , מהםלכל חלק למתקנים ו/או 

נטי, בתחומי  נים יתואמו עם כל גורם רלוושל המתק כל פעולות התפעול, האחזקה והתחזוקה   1.3
ובהתאם להוראות  הל  חיות המננ זה, ה מפרטכנדרש על פי הוראות  חר,שות המקומית או אהר

 . יןכל ד

על ידי הקבלן במהלך ביצוע  בוצענה  מנגנון שוטף של בקרה, תיאום ותיעוד של הפעולות שת 1.4
 . הסכםה יתקיים לכל אורך תקופת העבודות 

 . ה שוטפים של המתקניםותחזוק אחזקה .2

פי  על    הנדרשיםזקה והתחזוקה בכל אמצעי הבטיחות  האחרך ביצוע עבודות  קבלן ינקוט לצוה 2.1
 כל דין. 

פי הולכי רגל וכלי  ולט, כל ך, אזור ביצוע העבודות יסומן, יגודר וישולט באופן בלצורם  בהתא 2.2
 ובמרחק הולם.רכב, מכל עבריו 

אחריות 2.3 להטיל  הקב  המועצהעל    כלשהיא  מבלי  המנהל,  הנו/או  בכל  יפעל  לאחזקה  לן  וגע 
 ל.של המתקנים, בהתאם להוראות המנה  וקהולתחז 

ן,  כל המתקנים, באופן שוטף ורציף, לשם מניעה, ככל שניתאת    זק, יחזיק ויתחן יתפעלקבלה 2.4
 קלות, ליקויים וכשלים בפעילותם. של ת

עדר האפשרות  אופן שיצמצם למינימום את היקנים, בהקבלן יתפעל, יחזיק ויתחזק את המת 2.5
והסבילש הרגיל  בימוש  ו/אור  בתוך  המצויים  אחרים,  ה  מתקנים  והיה  אתרבקרבת  ים, 

ל, אחזקה  ות תפעושבה )זמנית( של המתקנים, או חלקם, לצורך ביצוע עבוד, בהרךתעורר צווי
עם ההשבתה  תתואם  שנ  ותחזוקה,  ככל  קצר  יהיה  ההשבתה  זמן  ובההמנהל.  תאם  יתן 

 זה.  במפרטלמועדים המפורטים 

ל ציוד הרמה,  פעו תנועה, ת והתחזוקה יחייב את חסימת צירי ה  זקהביצוע עבודות האחככל ש 2.6
ם, ידאג  י באתריב על מדרכה, או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבור י רככל מדת  הע

ולהסד התיאומים  לכל  מבלי  הקבלן,  אך  לרבות  הנדרשים,  הבטיחות  מ רי  חסומים,  למעט, 
  ו מי מטעמה ו/או על פי הוראות כל ו/א  המועצהי הנחיות ולה אחרת, על פליווי משטרה וכל פע 

 דין. 

ביצוע מ 2.7 השלמת  עם  המתקנים    ודותעב   ייד  סביבת  את  הקבלן  ישיב  והתחזוקה,  האחזקה 
 מצבם הקודם. תרים( ל)הא

 .  המתקנים ניקיון .3

ן השאר, שטיפת  לחודש. הניקיון יכלול, בי  תפחות אחהמתקנים ינוקו, על ידי הקבלן, לכל ה 3.1
וי  המתקן  חלקי  "ארגזי  יבוכל  של   הפנימי  צדם  כולל  וכל  מע  הפרסום",שם,  התאורה  רכות 

 אחר של המתקן וכן ניקיון סביבת המתקן. גיש נ חלק
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שר יודבקו על גבי המתקנים )אם וככל  על ידי הקבלן גם מודעות וכרזות, א  ו יוסרובמסגרת ז 3.2
 ט זר" אחר. (, כתובות גרפיטי וכל "אלמנשיודבקו

י  יכלול שטיפת כל חלק   יוןהניקים.  ( חודשששה)  6  -שטיפת קיטור אחת ל ו בכל המתקנים ינוק 3.3
 ן וייבושם.  המתק

וקה  גג סככות ההמתנה לאוטובוסים ינ  -ם  וטובוסיביחס למתקנים שהינם סככות המתנה לא 3.4
שת  עולה אחרת הנדרזרים, פתיחת ניקוזים וכל פ   וגופים  לפחות אחת לחודש, תוך הסרת עלים

 ת ניקיונם.סגרבאופן סביר במ

ינוקו לכל  ני מתקמ   -וון תנועה / מפה  מכ  נם מתקניביחס למתקנים שהי 3.5 / מפה  כוון תנועה 
עולה אחרת הנדרשת  ים זרים, ובנוסף תבוצע לגביהם כל פ סרת גופהפחות אחת לחודש, תוך ה

 ם.ניקיונ   האופן סביר במסגרת

י והסרת  הסרת כתובות גראפיט   לולהנקיון יכ  -רים(  רחובות )העמודוביחס למתקני שילוט ה 3.6
 בשלט הרחוב. תוב כיה על איכות ונראות המירות תוך שמדבק

 ביקורת ותחזוקה תקופתית.  .4

הזת  למועצה 4.1 בכך  עמוד  ואין  החובה  לא  במפורש  )אך  על  כות  להטיל  מי    המועצהכדי  ו/או 
אחרי מטעמה   וביקורתכל  בדיקה  לבצע  לכך(  לרבו  ות  ליבמתקנים,  סיורים  קיום  ם  ליית 

 ים. תקנמסגרת הממערכות התאורה בלבדיקת תקינות 

 . טיפול בתקלות .5

 . לליכ

מקצועי 5.1 ברמה  במתקנים,  בתקלות  טיפול  יבצע  באמצהקבלן  מיומנים,  ת,  צוות  אנשי  עות 
ו/או הגורם העירוני המוסמך לכבתיאום עם     עמידה בכל התקנים, ההנחיות   ותוךך,  המנהל 

ו/או    עצההמואצל    ה מאת גורם רלוונטיעם קבלת הודע  יידת כל דין, וזאת מובהתאם להוראו
 יתור התקלה על ידי מי מטעם הקבלן, לפי המוקדם. עם או  א/מאת המנהל ו 

מני  ככל שניתן ובכל מקרה לא יותר מאשר זהטיפול בתקלה יהא מהיר    להשלמת ובה  זמן התג  5.2
בהתאםהתג להלן,  נקבעו  אשר  ו   ובה,  התקלה,  זמין  לסוג  יהיה  עבודות  לביהקבלן  צוע 

ימו24/7קה  התחזו כל  השנה,  ,  יחזיכולת  וחגים,  שבתות  מיומן    מלאי ק  ל  אדם  כוח  חלפים, 
 ת כל התחייבויותיו לטיפול בתקלות. לבצע א  וציוד ורכבים מתאימים על מנת

פי    ידי הקבלן, על  על  ו מכל מקור שהוא, יטופלויגיע  שרדיווחים אודות תקלות במתקנים, א 5.3
 הוראות כל דין. ו/או זה  מפרטהוראות 

תנועה, תפעול ציוד הרמה, העמדת כלי רכב  רי הציקלה יחייב את חסימת ן תצוע תיקוככל שבי 5.4
כל הפעל מדרכה, א יו  הציבורי,  לכל התיאומים  רעה אחרת למשתמשי המרחב  דאג הקבלן, 
הב ה ולהסדרי  למעטטיחות  מבלי  אך  לרבות  ליונדרשים,  מחסומים,  פעו,  וכל  משטרה  לה  וי 

 ן. דיאו על פי הוראות כל ו/  מי מטעמהו/או  המועצהפי הנחיות  אחרת, על  

 

 .הגדרת סוגי התקלות .6

 גורם אחר. להולכי רגל ו/או לכלי רכב ו/או לכלה סכנה תקלה המהוו  - תקלה בטיחותית 6.1

או לכלי רכב  להולכי רגל ו/  כנה למתקן, או המהווה הפרעהמהווה סתקלה ה  -  תקלה דחופה 6.2
 ר, הסתרה וכדומה(. מעב, חסימת ל גורם אחר במרחב הציבורי )דוגמתלכ  ו/או

 תקלה שאינה תקלה בטיחותית או תקלה דחופה.  -ה רגילה  תקל 36.

בלמ 6.4 הדבר  שיובא  מקרה  בכל  ספק,  הסר  המנען  יהא  המנהל,  אתפני  לקבוע  רשאי  סיווג    הל 
במסגרת רמת עדיפות  לה  קבלן להתייחס לתקעדי, ולהורות להתקלות, לפי שיקול דעתו הבל

שנקב מזו  ידשונה  על  העה  מתחייבי  והקבלן  מבלי    פעולל  קבלן,  המנהל,  להוראות  בהתאם 
מי   ו/או המנהל ו/או  ה המועצו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  כל טענה שתהא לו והוא מוותר על 

 מטעמם.  
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 . בטיחותיתבתקלה  טיפול .7

דרכים, זכוכית שבורה, מתקן חוסם  נת  ט חשמל חשוף, תאו: חוה בטיחותית דוגמאות לתקל 7.1
 עבר להולכי רגל.ו מכביש ו/א 

ו/או    מועצההאצל    רלבנטי  עם קבלת הודעה מאת גורם  מיידיבטיחותית תטופל באופן  קלה  ת 7.2
ה ייעשה באופן רצוף עד  טיפול בייד עם איתור התקלה על ידי הקבלן והאו מ /מאת המנהל ו

 . מת תיקון התקלהלהשל

מסמך )  להסכם ההתקשרות  5.16ף  כאמור בסעימת טיפול בתקלה בטיחותית  השלבכל מקרה,   7.3
 למסמכי המכרז(.  ו׳

ורם המוסמך לטיפול  ן בכתב על ידי הג דיווח טלפוני וכ ייד עם השלמת הטיפול בתקלה יועבר מ 7.4
 או מי מטעמו. /נהל ואל המ דס קונסטרוקטור וכדומה(סמך, מהנבתקלה )חשמלאי מו

, יום המחרת, או  אוחר יותר )דהיינויף בתקלה במועד מ ותר לקבלן טיפול מקיעל פי העניין,   7.5
ה והסרת המפגע  ם לשם נטרול הסכנ ד שננקטו על ידי הקבלן כל האמצעיתחילת השבוע(, ובלב

 את בתיאום עם המנהל. וז

שרות  ההתק  הסכםעל פי    מועצההאית  לו זכ  זה ומבלי לגרוע מכל סעד  במפרטר  למרות האמו 7.6
רול ו/או לתיקון התקלה,  , לפעול לאלתר לנטאית, על פי הצורךרש  המועצה, תהא  ׳(גמסמך י)

 ון הקבלן. וזאת על חשב

 .טיפול בתקלה דחופה .8

 ן.ה בוטה, זכוכית שנעלמה / נלקחה במתק : כתובת נאצדחופהדוגמאות לתקלה  .18

בתוך  ת 8.2 תטופל  דחופה  הנקלה  הזמן  בסעיף  קפרק  )   5.16וב  ההתקשרות  וממסלהסכם    ׳ך 
 .למסמכי המכרז(

)באמצעות טלפון    המועצההרלוונטיים אצל    הטיפול בתקלה יבוצע בתיאום עם כל הגורמים 8.3
 ו/או פקס(. 

האמור  למרו 8.4 ומבלי    במפרטת  סעד  לגרוע  זה  זכאית  מכל  פי    המועצהלו  תהא    מפרטעל  זה, 
פי    רשאית,  המועצה  לפעועל  התקלה,הצורך,  לתיקון  וז  ל  חלקה,  או  חשבון  אכולה  על  ת 

 . הקבלן

 

 . טיפול בתקלה רגילה .9

בר שהד  נאי)בת  ני ריצוף ו/או צבע, הידוק ברגים החלפת נורה, תיקו:  דוגמאות לתקלה רגילה 9.1
פרסום פיראטי וגרפיטי )בתנאי שהדבר אינו מהווה    ל(, הסרתאר לעיאינו מהווה מפגע כמתו

 אר לעיל(. ובת נאצה בוטה כמתוכת

תטופל  ת 9.2 רגילה  הקבועבת קלה  הזמן  פרק  )  .165בסעיף    וך  ההתקשרות  ולהסכם    ׳מסמך 
 .למסמכי המכרז(

)באמצעות טלפון    המועצה  אצלונטיים  ובתקלה יבוצע בתיאום עם כל הגורמים הרל   הטיפול 9.3
 ו/או פקס(. 

ההתקשרות    הסכםפי    על  המועצהסעד לו זכאית  זה ומבלי לגרוע מכל    במפרטות האמור  למר 9.4
כולה או חלקה, וזאת  תקלה,  פי הצורך, לפעול לתיקון ה  רשאית, על  המועצה  , תהא׳(גמסמך י)

 בלן. בון הקשעל ח

ו  דרך ו/אל  ו/או  דרכהלמשייגרם  נזק  ל  הוצאותיו, לתיקון כוהקבלן יהיה אחראי, על חשבונו   9.5
,  שלישי כלשהואצד    ו/או של  ההמועצ  ו/או לרכוש שליה  ו/או ביוב ו/או לצמחנורות מים  יצל

  ,לאלתרבלן מתחייב לתקן,  תאם הקובה   יפול ולתיקון בתקלות,הקבלן לט  מעבודות  כתוצאה
 , כאמור. כל נזק
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ביצע הקבלן את   9.6 בער  המועצהאמור, תהא  כן  תיקוהלא  לבצעם  להעריך את    ה,צמ שאית  או 
ולגבות  שו התיקונים  הוצאות  התשלווי  שהעמידאת  הערבויות  מתוך  לטובת    ם  הקבלן 

 . המועצה

לטיב העבודה  הבלעדית  ו  אחריות לשחרר את הקבלן מזה, כדי    מור בסעיףבא  אין  ימובהר, כ  9.7
 . חלקהל וא

 . על פי כל דין,  ועצההמ  תכדי לפגוע בזכויו, הזבסעיף אין באמור עוד מודגש, כי  9.8

, תשמש, (המכרזלמסמכי    2-גמסמך  ) שרות  התקה  הסכם ל  16הביצוע, כאמור בסעיף    ערבות 9.9
השאר גם  בין  הב ,  אלשם  הק  חריותוטחת  בסעיףשל  כאמור  לעיל,  בלן,  הבטחת  ל כן  ו  זה 

 . ם בגין נזקיםשלישיי  ו/או צדדים  המועצה

הכספית    אמורה משחררת את הקבלן מאחריותו קיעת תוקף הערבות הפלמען הסר ספק, אין   9.10
לאתרים  גלו בקשר למתקנים ו/או  שנתין פגמים ו/או ליקויים  ו/או הפלילית ו/או האחרת בג

 קופה מאוחרת. מוצבים גם בתהינם בהם 

ה  -תבטיחו  ביקורות 9.11 מכלליות  לגרוע  בסאמבלי  לבצע  עיף  מור  הקבלן  מתחייב  לעיל,  זה 
ינואר ובחודש  , לפחות פעמייהסכםה   בתקופת יוני של כל שנה קלנדרית,  ם מדי שנה, בחודש 

  וזאת  המתקנים,  כל רכת החשמל וההארקה  של  המתקנים ותקינות מע  בטיחותביקורת של  
 מוסמך לכך.    על ידי בודק

המוסמך המאשר את תקינות כל  י הבודק  על יד  ם, יועבר למנהל אישור חתוביקורתבסיום ה 9.12
שמרו בידי הקבלן במשך כל  חשמל והארקה. אישורי הבטיחות יינים, לרבות מערכת ה קהמת

 סיום ההתקשרות. ( שנים לאחרשבע) 7ובמשך  ההסכםתקופת 
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 ודה בן יהצה מקומית אמוע
 __ 17_/2021בי מס' מכרז פומ

ברחבי  מתקני פרסום על  ות פרסוםיוולמתן זכ, תפעול תחזוקהתקנה,  לאספקה, ה 
 ה דהישוב אבן יהו

 4-זמסמך  
 ונים, ומפות ומיקומיהם מכורשימת 

 

מו המיקומים  ***  כי  משוערידגש,  מיקומים  הינם  להלן  וכיהמפורטים  לשנות    ם,  רשאית  תהיה  המועצה 
 ן. נכואלו כפי שתראה ל  מיקומים

 

 נ.צ. גוגל נ.צ. רשת ישראל  מיקום שלט  כתובת שלט  תוכן השלט 

 32.282023/34.880982 188979 | 687631 לצד הכביש  הבנים  לוח מפה 

 32.281279/34.891054 189927 | 687545 לצד הכביש  העצמאות  מתקן שלט פח 

 32.281751/34.878591 188753 | 687601 לצד הכביש  הבנים  מתקן שלט פח 

 32.277463/34.888937 189727 | 687123 לצד הכביש  העצמאות  מכוון 

 32.264898/34.881609 189032 | 685732 לצד הכביש  העצמאות  מכוון 

 32.266227/34.882527 189119 | 685879 אי תנועה  העצמאות  מכוון 

 32.266672/34.88278 189143 | 685928 אי תנועה  העצמאות  מכוון 

 32.268164/34.890464 189867 | 686091 לצד הכביש  ההדרים  מכוון 

 32.26955/34.891448 189961 | 686245 לצד הכביש  המייסדים  מכוון 

 32.269577/34.886308 189476 | 686249 לצד הכביש  המייסדים  מכוון 

 32.280654/34.883958 189259 | 687478 לצד הכביש  הבנים  מכוון 

 32.278748/34.887635 189604 | 687266 ד הכביש לצ הבנים  מכוון 

 32.269908/34.884853 189339 | 686286 לצד הכביש  המייסדים  מכוון 

 32.28372/34.893869 190193 | 687815 לצד הכביש  אזור התעשייה  78בילבורד 

 32.283109/34.891638 189983 | 687748 לצד הכביש  העצמאות  80בילבורד 

 32.282016/34.880672 188950 | 687630 לצד הכביש  הבנים  שלט טלוויזיה 

 32.264714/34.879802 188862 | 685712 לצד הכביש  רבין/שומרון  שלט טלוויזיה 

 32.264018/34.879761 188858 | 685634 אי תנועה  רבין  מכוון 

 32.269096/34.880444 188924 | 686197 אי תנועה  רבין  מכוון 

 32.283619/34.895544 190351 | 687804 לצד הכביש  עשייה אזור הת מכוון ריק 

 32.283974/34.893369 190146 | 687844 לצד הכביש  אזור התעשייה  מכוון 

 32.283655/34.891848 190003 | 687809 לצד הכביש  העצמאות  מכוון 

 32.281008/34.890891 189912 | 687515 לצד הכביש  העצמאות  לוח מפה 

 32.264481/34.879869 188868 | 685686 ד הכביש לצ רבין  מכוון 

 

 


