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ת עקרוןיקרי המקומיתהמועצה   
 4/2017מכרז פומבי מס' 

 

מתן זכויות לפרסום ברחבי המועצה ופניה לקבלת הצעות בעניין הקמת מתקני פרסום 
 ית עקרוןיהמקומית קר

 

 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע

המועצה ברחוב משרדי ב, 0061: בשעה 2017/913/' ד ביוםיתקיים ( חובה)סיור מציעים /ישיבת ההבהרות
 .עקרוןבקריית  44הרצל 

 .0041:בשעה  20179/20/ד' יום  -מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 .16:00בשעה  201710/2/' ביום  מועד אחרון למענה לשאלות ההבהרה:

 .14:00 שעה:ב 2017/1019/' הביום מועד אחרון להגשת הצעות 

פתיחת תיבת  רשאים להשתתף במעמדהמציעים יהיו יימסר למציעים.  – הצעותפתיחת הומיקום מועד 
 .המכרזים

 נשוא המכרז .1

"(, מבקשת לקבל המזמין״ ו/או "המועצה״ :)להלן ית עקרוןיקר המקומיתהמועצה  .1.1
הצעות מחיר למתן זכויות לפרסום ולהתקנה ותחזוקה של מתקני פרסום מסוגים שונים 

שלטי בילבורדס, ברחבי המועצה, הכול בהתאם למפורט במסמכי ומפות בכללם, מכוונים 
 המכרז. 

 44הרצל משרדי המועצה ברחוב , בגזברות המועצהבאת מסמכי המכרז, ניתן לרכוש,  .1.2
תמורת  16:00 – 09:00ה׳ בין השעות  -״(, בימים א׳ משרדי המועצה״: )להלן קריית עקרון

 שלא יוחזרו. ,₪ 005,1תשלום של 

 ישיבת הבהרות .2

משרדי ב 0061: בשעה 2017/913/ד' ביום תקיים ת /סיור מציעיםבהרותהה ישיבת .2.1
 .עצהוהמ

פרוטוקול הישיבה  .המציעים להשתתף במפגש ההבהרותעל  חובהחלה כי  מובהר בזאת .2.2
 .החתום ע"י המציע, יהווה מסמך חובה בין המסמכים המוגשים

 תיאור המכרז .3

המועצה מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן זכויות לפרסום, להתקנה ותחזוקה של מתקני  .3.1
 :שלטי בילבורדס, ברחבי המועצה )להלןומפות פרסום מסוגים שונים בכללם, מכוונים 

 "(, בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מתקנים"ה

רחבי וב" 2000עקרון "אזור התעסוקה בון כוללים את השטחים הציבוריים מתחמי הזיכי .3.2
 "(.מתחמי הפרסום" :מבואות המועצה )להלןו

ההתקשרות וכלל  יה עפ״י מסמכי המכרז ובהתאם לחוזהההתקשרות עם הזוכה תה .3.3
 הנספחים הכלולים במסמכים אלו. 

כולם עפ"י מתאר ומפרט המוצג עפ"י סוגיהם, מתקנים ההתקנת את תכולת המכרז כוללת  .3.4
, תחזוקתם וזכות השימוש בהם 2כנספח ב', ועפ"י מפרטי המציע שיצורפו 1נספח ב'ב

 לצרכי פרסום. 

הזוכה יתחייב להקים על חשבונו מתקני פרסום על פי סוגיהם וכמויות המינימום לכל  .3.5
הזוכה מתחייב להסיר "(. כמויותונספח מתקנים )להלן: " 3בנספח ב'מתחם כמופיע 
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ית המועצה. עלות יעפ"י הנחובתאום מראש מתקני פרסום הקיימים ברחבי המועצה וזאת 
או קיימים, השימוש במתקנים שתתיר המועצה ככל הסרתם ופינויים תחול על הזוכה. 

מיום כניסת לתפעל ולתחזק את המתקנים  הזוכה יתחייבבחלקם עד להחלפתם והסרתם, 
תנאי חייב על פי תהזיכיון לתוקף, וכן להציב את מתקני הפרסום החדשים עפ"י לו"ז המ

 כך שיהיו המתקניםידרש הזוכה לתחזק את ל תקופת הזיכיון, יהמכרז ולתחזקם. בכ
 תקינים, נקיים ומתאימים לשימוש. 

יקבל את זכויות הפרסום על הוא בהתחייבויותיו עפ״י המכרז,  תמורת עמידת הזוכה .3.6
 המתקנים במתחמי הפרסום עפ"י הגדרתם ברחבי המועצה.

מפרטים טכניים, מידות, שרטוטים, הדמיות  למסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע, יצורפו .3.7
המתארים את המתקנים המוצעים על ידו כולל החומרים מהם עשויים  ותמונות

 . למכרז וכמתואר להלן 2, כמופיע בנספח ב'המתקנים

הקבוע  להקים לשימושה במסגרת ההסכם, יתחייב הזוכהמתקנים לשימוש המועצה:  .3.8
מפרט הדרישות המוצג בהכוונה עירוניים כדוגמת המתקן  מתקני 10, של המועצה הבלעדיו
 פרסום קהילתי )להלן:/את המועצה לצרכי הכוונהמתקנים אלו ישמשו  .בו המפורטו
מיקומי המתקנים לזוכה לא יותר לעשות שימוש במתקנים אלו.  "(.מתקני המועצה"

ל המכרז. וסוגיהם יקבעו בלעדית ע"י המועצה. הקמתם תתבצע עפ"י לו"ז המחייב ש
ותלייתם תהיה באחריות ועל חשבון הזוכה. הפרסום הקהילתי /הפקת שלטי הכוונה

לכל עבור כל צד של מתקן החלפות הפקה ותליה /הדפסות 6למועצה יעמוד תקציב של 
תחזוקת המתקנים תהא באחריות הזוכה בדומה לאחריותו לענין כלל שנת התקשרות. 

 יחויב הזוכה בדמי זיכיון, אגרות וחשמל. לאמובהר כי בגין מתקנים אלו  מתקני הזיכיון.
ויחולו  למועצה עומדת הזכות לדרוש הקמת מתקנים נוספים תחת אותם תנאים וכללים

 .שלהלן 3.9הוראות סעיף 

מתקני המועצה ומסירתם לשימוש המועצה, תזכה המועצה כלל עם השלמת הקמתם של  .3.9
)ובמילים:  לא כולל מע"מ ₪ 5,000 -לבסך השווה  , במועד התשלום הבא,את הזכיין

הזיכוי  .שהוקם בפועל עבור כל מתקן, באופן חד פעמישים( אלפים שקלים חדחמשת 
מובהר כי לא נמסרת לזוכה זכות קיזוז וכי חיוב דמי הזיכיון השוטפים. תוך מיתבצע 

  הזיכוי יהיה עפ"י שקול דעתה הבלעדי של המועצה.

ליזום ולבקש מהמועצה הוספת מתקנים רשאי הזוכה : לשימוש מסחרי הוספת מתקנים .3.10
המתקנים ואת /דעת בלעדי לאשר את תוספת המתקן עפ"י מפרטי המכרז. למועצה שיקול

בכלל זה הקמתם, יחולו כללי המכרז המלאים בכללם, תשלומי  ,מיקומם. על מתקנים אלו
   ואגרות. דמי זיכיון

שמונה למועצה עומדת הזכות לדרוש מהזוכה להקצות לשימושה, עד פרסום קהילתי:  .3.11
ימים בכל  7למשך  מכל סוגים המסחריפרסום המפני  20%פעמים בכל שנת התקשרות, 

לצורך פרסום ציבורי או קהילתי. בחירת פני הפרסום שיוקצו לטובת פרסומי  ,פעם
עפ"י מנגנון כדלקמן:  בהיעדר הסכמה, יפעלו הצדדים המועצה יבחרו בתאום עם הזכיין

 .מחצית מפני הפרסום יבחרו ע"י המועצה ומחציתם ע"י הזכיין

שתבקש המועצה לממש את זכותה לביצוע פרסום ולשימוש במתקנים, תתריע על  ככל .3.12
יום בטרם המועד ותעביר לידי הזוכה קבצים מתאימים הנושאים את המסרים  30כוונתה 

לקבצים ורסיות /לא תהיה הגבלה על כמות הגרפיקותאותם מבקשת המועצה לפרסם. 
ולתלות, לתחזק ולהסיר, את המסר הזוכה יידרש, להפיק אותם תבקש המועצה לפרסם. 

בהתאם לצרכי המועצה על חשבונו. יכול והפרסום מטעם המועצה, יכיל מסרים מסחריים 
 ין זה.ימטעם נותני חסות, לזוכה לא תהא כל טענה כלפי המועצה לענ

תקופת ״ :חודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן 60תוקף ההסכם יהיה לתקופה של  .3.13
הזיכיון יפעל הזוכה לתחזק את המתקנים עפ"י הוראות  במהלך תקופת .״(הזיכיון

תקופות לשלש תעמוד זכות )אופציה( להאריך את תקופת הזיכיון בלבד ההסכם. למועצה 
 חודשים. 96חודשים כל אחת כך שסך תקופת הזיכיון לא תעלה על  12נוספות של 

צבה ו/או הסרה הדרושים לה  הזוכה במכרז מחויב לדאוג לכל הרישיונות ו/או ההיתרים .3.14
בנוסף לדמי הזיכיון, הזוכה יידרש לשלם למועצה אגרות שילוט בהתאם של המתקנים. 

ביטוחים מתאימים וכן לתחזק את המתקנים עפ"י להעמיד ועצה, מלחוקי העזר של ה
 המחויב. 

הזוכה במכרז יידרש להציב את המתקנים על פי סוגיהם וכמויות המינימום לכל מתחם  .3.15
"תקופת יום )להלן  90, בתוך "(נספח מתקנים וכמויות)להלן: " 3'בכמופיע בנספח 
ממועד חתימת הסכם הזיכיון. ממועד זה יחויב הזוכה בדמי הזיכיון עפ"י ההתארגנות"( 
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מלא המתקנים מכל המתקנים או "( גם אם לא הוקמו "דמי הזיכיון :הצעתו במכרז )להלן
סיבה שהיא. ככל שיעשה שימוש במתקנים קיימים או חדשים טרם חלוף תקופת 

ממועד ובדמי הזיכיון, החל ההתארגנות, יחויב הזוכה באגרות שילוט עפ"י חוק העזר 
 .לפי המוקדם תחילת השימוש בשלטים או הקמתם

לעיל ולהלן ידועות המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות  .3.16
 לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

סיונו של יזקף ניהמציע יגיש הצעתו באמצעות ישות משפטית אחת בלבד, לזכותה בלבד י .3.17
המציע. הערבויות והמסמכים הנדרשים עפ"י המכרז, יהיו על שמו של המציע במכרז 

 בלבד.

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

זה ישתתפו מציעים שהם אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל, המקיימים אחר במכרז 
כל התנאים המצטברים המפורטים להלן וכן יש לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים 

 המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:

את כל  מציע אשר יצרף את חוברת המכרז על נספחיה להצעה המוגשת. המציע ימלא .4.1
הפרטים החסרים בחוברת המכרז )על כל נספחיה( ובתוך כך, יחתום בעט כחול, בראשי 
תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה ומחייבת )בצירוף חותמת ככל שנדרש( בכל המקומות 
המיועדים לכך, ויצרף מסמכים אלה להצעתו )לרבות שני עותקים מההסכם, כשהם 

 חתומים במקור(.

שקדמו להגשת הצעתו  (2016 -2012) השניםחמש בעל ניסיון מוכח של על המציע להיות  .4.2
הקמה, ותחזוקה של מתקנים נשוא המכרז אם באופן ישיר או באמצעות שווק, לפחות, ב

התקשרויות עם רשויות מקומיות המונות לפחות  2סיונו, לפחות יבמסגרת נקבלני משנה. 
 .שנים( 2נופלת משנתיים )כ"א, שתקופת ההתקשרות עימן אינה  תושבים 20,000

  ,יש לצרף המלצות חיוביות ביחס לניסיון של המציע בהקמה ותחזוקה של מתקנים
בהמלצה יש לציין תקופת ההתקשרות, מיקום המתקנים, איש קשר וטלפון )עפ"י 

לאימות  זמתה לרשויות הרלוונטיותובירשאית לפנות ( המועצה בנספח ט'הנוסח 
המציעים יהיו רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי  .ההמלצות

להראות על ניסיונם ובלבד שמסמכים אלו יכללו את כל הפרטים המבוקשים 
  והמפורטים בנספח ט'.

הנובע )לא כולל מע"מ( לשנה מיליון ש"ח  2המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות  .4.3
והוא בעל יכולת כספית לביצוע  2016 - 2012 שניםכל אחת מהפרסום על מתקני שילוט במ

 העבודות נשוא המכרז.

  כנספח י'להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה אישור רו"ח בנוסח המצורף 
 .למסמכי המכרז

השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז  5כנגד המציע לא עמדו במהלך  .4.4
שלו ו/או מי ממנהליו, הליכים משפטיים ו/או ולא עומדות, נגדו ו/או מי מבעלי המניות 

תביעות משפטיות הנוגעות לכינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או לפירוק ו/או לתביעות חוב 
 שיש בהן כדי להשפיע על תפקוד המציע.

 ידי עו"ד.-להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה אישור חתום ומאומת על 

 1כנספח ד'בנוסח המצורף  כנדרש בתנאי המכרז המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית .4.5
להבטחת התחייבויות  ₪ 50,000על סך של  2018/191/שתעמוד בתוקפה עד ליום  ,למכרז

תהא רשאית לדרוש מהמציעים מועצה ה "(.הערבותהמציע לפי הצעתו במכרז )להלן: "
ותהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה במידה  לתקופות נוספותהארכת תוקף הערבות 

 . והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז על נספחיו

מסמכים הכוללים את המפרט הטכני, של המתקנים המוצעים, מידות, חומרים, הדמיות  .4.6
 (.2בנספח ב'ותמונות של המתקנים לסוגיהם )למילוי ע"י המציע 
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יד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי מפקעל שם המציע תקף אישור  .4.7
 חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. .4.8

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .4.9

 במידה והמציע הינו תאגיד: .4.10

שם החברות מעודכן לתאריך תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית דו"ח ר .4.10.1
 שלא יאוחר מחודש לפני מועד הגשת ההצעה במכרז.

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.10.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת  .4.10.2.1
 סמכויות התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. .4.10.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. .4.10.2.3

 נחתמה באמצעות מורשי החתימה.אישור כי הצעת המציע במכרז  .4.10.2.4

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.11

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.11.1

 הסכם השותפות. .4.11.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.11.3

 אישור כי הצעת המציע במכרז נחתמה באמצעות מורשי החתימה. .4.11.4

 .קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז .4.12

 ., חתומות על ידי המציעבקשר עם המכרז -שאלות ותשובות  –מסמך/י ההבהרות שהוצאו  .4.13

 .יפסלעלולה לה ,כאמורהצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים 

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת  .4.14
 המציעים באופן כללי.עמידתם של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת 

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם  -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  .4.15
המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים  -בין המציע הזוכה ובין המזמין 

במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, 
 ישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.לאמצעים ולכ

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל  .4.16
 מסמכי המכרז. 

 והסבריםמסמכים  .5

המהווים המציע המשתתף במכרז רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, לעיין בכל המסמכים  .5.1
  .חלק בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות  .5.2
כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל 

 הפרטים המפורטים במכרז.

הפירוט המובהר במכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  .5.3
ים הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה של הבירור

המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה הנחוצה לו 
לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בלבד. לא תישמע מצד 

ט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז, ידיעה של פר-מציע כל טענה בדבר טעות ו/או אי
 המופיע בו או שאינו מופיע בו.

-למען הסר ספק, בעצם הגשת הצעתו למכרז מביע המציע את הסכמותיו כי הסיכון של אי .5.4
בהירות במסמכי המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו וכי המחיר שהמציע נקב בהצעתו משקף 

 גם את הסיכון האמור.
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 שאלות ובירורים .6

מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז  .6.1
 ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז והנספחים למסמכי המכרז. 

, מזכירת אגף הכספים לגב' רונית איציקסון בכתב בלבדשאלות ובקשות להבהרות יועברו  .6.2
08- )וידוא קבלה בטל' ,9370379-08פקס' או ל ronit@ekron.org.ilבדוא"ל  במועצה,
 .14:00בשעה  20179/20/יום ה' עד ליום (, 6228866

שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או שגיאות או אי התאמות מציע 
 .טענות כלשהן וכיו"ב

פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים  .6.3
הבנה בקשר לפרט -. לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איהמציעיםשהשתתפו במפגש 

כלשהו במסמכי המכרז ו/או במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם, לאחר המועד האחרון 
 להגשת הצעות.

מפגש ידי המזמין לכלל המשתתפים ב-על בכתברק הבהרות והודעות שתשלחנה  .6.4
ממסמכי המכרז ועל המציע  ( תחייבנה ותהוונה חלק/ דוא"למכרז )בפקס'המציעים/ב

פה או באמצעות -ידו להצעתו. הבהרות והודעות שיינתנו בעל-יהיה לצרפן חתומות על
 הטלפון לא תחייבנה את המזמין.

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .6.5
 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת 
בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי  המשתתפים במפגש המציעים,כל 

 רוכשי מסמכי המכרז.

המועצה לא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שינתנו בעל פה ולא תהיה כל נפקות  .6.6
 ל הסברים ו/או הבהרות שלא מצאו ביטוי בכתב במסמכי המכרז.לטענת משתתף ע

 ההצעה  .7

לכל סוג מתקן עפ"י כמויות  פן פרסוםהצעת המציע תכלול את המחיר המוצע על ידו לכל  .7.1
 למסמכי המכרז. 3בנספח ב'המינימום למכרז המפורטות 

מך, את ההצעה, כשהיא מלאה במלואה, חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או מס .7.2
 ידניתהכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה 

 לא יאוחרהמועצה,  גזברות , ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי ה סגורהבלבד במעטפ
 דואר(.ב)לא תתקבלנה הצעות  .14:00בשעה:  19/10/2017 ה' מיום

"( תוצג  בעט על גבי מסמך הזיכיון דמיהצעתו הכספית של המציע לדמי הזיכיון )להלן " .7.3
. הזוכה יתחייב לשלם את דמי הזיכיון עפ"י למכרז בנספח יא'המופיע  "הצעת המציע"

 "(.ההסכם" :תנאי התשלום המופיעים בהסכם הזיכיון )להלן

במידה ויימצאו הבדלים בין המחירים שינקבו על גביי כל אחד משני ההעתקים, תילקח  .7.4
 והה יותר.בחשבון הצעת המחיר הגב

בהתאם לקבוע  בתמורה לדמי הזיכיון שהוצעו ע"י הזוכה במכרז ותשלום אגרות השילוט .7.5
, יותר לזוכה לעשות שימוש במתקנים לצרכי פרסום מסחרי בחוק העזר של המועצה

מובהר כי דמי הזיכיון שהוצעו ע״י הזוכה אינם כוללים תשלום ולגבות עבורו תשלום. 
 .אגרות שילוט

 מתחייבת לבחור כזוכה את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא.המועצה אינה  .7.6

על כל דף ממסמכי המכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז, לחתום על המציע  .7.7
וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 

 למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .7.8
 מועצה. אגף הכספים במאת מזכירת 
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, פרט למספר אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו .7.9
 .המכרז

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 90הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  .7.10

יום נוספים,  90המועצה תהיה רשאית להאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת של  .7.11
 בהודעה בכתב למציע.

יאריך המציע את תוקף הערבות שהוגשה על ידו בתקופה נוספת  -נתנה המועצה  הודעה  .7.12
 יום. 90של 

 שלבי בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר .8

 להלן: ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, כמפורט

 ההצעה בחירת על להחליט תרשאי היהת המועצה במסגרתו שלבי תלת מכרז הינו זה מכרז .8.1

 אמות לפי המציעים מבין היתרונות מירב את הלעצמ להבטיח במטרה ביותר, הל המתאימה

 הבאות: המידה

   בשלב ראשון .8.1.1

 עמידת בחינת באמצעות ההצעות של המוקדמת הכשירות תיבדקנה .8.1.1.1

 הדרושים. המסמכים המצאת לרבות הסף, בתנאי ההצעות

 הקבע אשר המוקדמות ובדרישות הסף בתנאי תעמוד לא אשר הצעה .8.1.1.2
 השני. לשלב תעלה לא ואז להיפסל עלולה – המועצה

 בדרישת העומדים המציעים רשימת קביעת היא זה הליך של תוצאתו .8.1.1.3

  (.הכשירות" "ההצעות )להלן: המזמין שקבע כפי הכשירות

 בשלב השני  .8.1.2

 ניסיונם, ובאמינותם, ההצעה באיכות בהתחשב בלבד, הכשירות ההצעות איכות תיבחן

 קודם בניסיון אחרים, כלפי התחייבויותיהם במילוי המציעים ומוניטין מיומנותם כישורם,

 של האיכות ניקוד דלהלן. בטבלה כמפורט ועוד, המציעים עם בהתקשרות המועצה של

 הבאים: מהרכיבים יורכב ההצעה

 עד נקודות 1 המציע יקבל ,3ט' לנספח בהתאם המלצה כל בעבור .8.1.2.1

 .נקודות 10 של למקסימום

 בהתאם היתר, בין ההמלצות, מאיכות המועצה התרשמות בעבור .8.1.2.2

 0 בין ניקוד המציע יקבל הממליצים הגורמים עם לקיים שתוכל לשיחות
 בין טלפוני, באופן לממליצים לפנות המועצה שתבחר ככל נקודות. 10-ל

 התגובה; מהירות בלו"ז; עמידה השרות; רמת  את:  המועצה תבחן היתר

 כאמור בירורים המועצה. דעת שיקול לפי הכל ,ואמינות תשלומים; מוסר

  (.המשנה" "ועדת )להלן: משנה ועדת ידי-על יבוצעו

 בין ניקוד המציע יקבל ,המציע של חייו קורותמ כללית התרשמות בעבור .8.1.2.3

 או לשיחה או לפגישה המציע את לזמן המשנה דתוע בידי הרשות .10-ל 0

  .המציע שיגיש בהמלצות להתחשב

 פרטים, לקבל וכן חלקם, או כולם המציעים, את לראיין המועצה בידי הרשות .8.1.3

 וכו'. נוספים ומסמכים הסברים

 המחיר של וניתוח הסברים מהמציע, לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המועצה .8.1.4

 הסברים למסור חייב יהיה והמציע המועצה( לדעת - רסבי בלתי או נמוך או )גבוה

 של במקרה שיוגש(. מחירים ניתוח כל בסודיות תשמור )המועצה המחיר וניתוח

 הצעת את לפסול המועצה רשאית כמבוקש, מחירים וניתוח הסברים למסור סירוב

 המשתתף.

 אחד כל ידי-על והצעה הצעה כל של פרטנית בדיקה פי-על יתבצע הנקודות דירוג .8.1.5

  .4ט' בנספח המפורט ההצעות בחינת טופס גבי על המקצועית הוועדה מחברי
 המשנה. ועדת מחברי אחד כל ניקוד ממוצע באמצעות ייעשה ההצעות ניקוד
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 הקבוע 100% מתוך 65% לפחות של משוקלל לניקוד תזכה לא הצעתו אשר מציע .8.1.6

 את יחצה לא המציעים מן אחד ואף ככל השלישי. לשלב תעלה ולא תיפסל לאיכות

 הניקוד את להפחית הזכות שמורה למועצה ,65% -קרי המשוקלל, הניקוד

 .60% -מ יפחת שלא לרף עד המשוקלל

 בתנאי העומדות הכשירות ההצעות רשימת קביעת היא זה הליך של תוצאתו .8.1.7

 )להלן:  להלן 8.2.1 שבסעיף לנוסחה בהתאם ודירוגן עצההמו שקבעה כפי האיכות

 "(.האיכותיות ההצעות"

 שעמדו )מציעים האיכותיות ההצעות בעלי המציעים של המחיר הצעות נהדורגת – השלישי בשלב .8.2

 ציון ולושקל ההצעה מחיר ציון שקלול לפי עולה בסדר יחדיו( השני והשלב הראשון השלב בתנאי

 לנוסחה בהתאם ביותר הטובים והמחיר האיכות מדרג שקלול פי על תקבע הזכייה .ההצעה איכות

  .המשוקלל האיכות ניקוד בחיבור להלן 8.2.1 שבסעיף

 .70% הינו המחיר דירוג ומשקל הסופי הציון מן 30% הינו האיכות דירוג משקל .8.2.1
 כדלקמן: הינה הדירוג נוסחת

 המחיר מרכיב ניקוד .8.2.1.1

I. ספק הסר )למען  100 ציון קבלת ביותר הגבוהה המחיר הצעת 

 הנוקבת זו הינה ביותר הגבוהה המחיר הצעת כי יובהר

 .(ביותר הגבוהה הזיכיון בתמורת

II. להצעה ביחס ציונה את תקבל יותר נמוך במחיר הצעה כל 

 הבאה: הנוסחה לפי ,הגבוהה הכספית

CM = ביותר הגבוהה הכספית ההצעה 

CI = הנבחנת ההצעה  

 .המחלק( הוא CM-ו לקוהמח הוא CI) CI/CM  * 100 = נוספת הצעה לכל ציון

 בטיבן שוות משוקללות הצעות .8.3

 ביותר הטובות כהצעות תיקבענה אשר משוקללות הצעות מספר תהיינהו במידה .8.3.1

 להגיש המציעים יתבקשו שבה נוספת תחרות ביניהן תיערך באיכותן, זהות שהן

 תיקבע ומביניהן כך, על הודעה קבלת מיום ימים (3) שלושה תוך משופרת הצעה

 הזוכה. ההצעה

 באיכותן, זהות ההצעות נהיתהי עדיין המשופרת, ההצעה הגשת לאחר אם .8.3.2

 מיום ימים (3) שלושה תוך וזאת בשנית משופרת הצעה להגיש המציעים יתבקשו

 לקבלת עד הלאה וכך הזוכה, ההצעה תיקבע ומביניהן כך, על ההודעה קבלת

 ביותר. הטובה ההצעה

 

 כללי 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל המועצה  .8.4
 חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .8.5
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לגרום לפסילת ההצעה.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או השלמת מסמכים ו/או הבהרות נוספות  .8.6
 לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.

מהווה את ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר 
 .ביותר ההגבוה  ללתקהמשוההצעה 
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המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן לבקר  .8.7
 במשרדי המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות המועצה מהמציע. 

, המציע מחויב לשתף עם המועצה פעולה במתן הפרטים שיידרשו, ככל שיידרשומובהר בזאת כי  .8.8
 .אי שיתוף פעולה כאמור עלול לגרור פסילת הצעתוכאשר 

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .9

תהיה ועדת המכרזים  -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  .9.1
 רשאית לפסול את הצעתו.

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .9.2

כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף  הגשת הצעה .9.3
 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 הודעה על תוצאות המכרז .10

 על כך באמצעות הפקס ובדואר רשום.הודעה לזוכה במכרז תימסר  .10.1

 או בתיאום עם המציע,שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום,  מציע .10.2
 בצירוף הערבות שהוגשה על ידיו.

מיום שהמציע כאמור  עסקים ימי 30הערבות תוך  תישלח אליואם הצעתו של המציע תתקבל,  .10.3
יחתום על חוזה וימציא למועצה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה 

 ומסמכים נוספים בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.

ביטוחים, על פי הנוסח שבמסמכי המכרז, חתום על ידי חברת הזוכה ימציא אישור על קיום  .10.4
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו במכרז. 14הביטוח עצמה, תוך 

במידה והזוכה לא יקיים את התחייבויותיו על פי תנאי המכרז ונספחיו, תהיה למועצה  זכות  .10.5
 של המועצה  על פי כל דין. לבטל את הודעתה על הזכייה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה

יפצה וישפה את המועצה על כל נזק שנגרם לה בגין ביטול הודעתה על הזכייה, כאמור  מציעה .10.6
 לעיל. 10.5בסעיף 

שהיא, רשאית המועצה להגיש את ערבות המשתתף לגביה וכן רשאית בוטלה הזכייה, מכל סיבה  .10.7
  כזוכה במכרז. ,היא להכריז על המשתתף שדרוגו היה הבא התור

 תקופת ההסכם .11

חודשים החל מיום ממועד חתימת ההסכם עם הזוכה  60תקופת ההסכם ע"פ מכרז הינה למשך  .11.1
 "(. תקופת ההסכםבמכרז  )להלן: "

בתום תקופת ההסכם תהא למועצה האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתה  .11.2
"(, וזאת בכפוף תקופות האופציהחודשים כ"א )להלן: " 12תקופות נוספות של לשלוש הבלעדי 

  יום לפני תום תקופת ההסכם.  30להודעה בכתב של המזמין 

 ערבות בנקאית להצעה .12

צמודה למדד המחירים לצרכן צעתו ערבות בנקאית להצעה, כל משתתף במכרז, חייב לצרף לה .12.1
אוטונומית ובלתי מותנית  ,15/9/2017שפורסם ביום  הידועכאשר מדד הבסיס הינו המדד 

למסמכי  '1בנספח דבנוסח דוגמת המפורט  ₪ 50,000לפירעון מידי, לטובת המועצה בסך של 
 "(. הבנקאית להצעההערבות )להלן: " 2018/191/המכרז ובתוקף עד ליום 

 , הצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.להצעה בנקאיתהערבות המציע שלהצעתו לא תצורף 

הערבות הבנקאית להצעה תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה כחלק בלתי נפרד מהצעת  .12.2
 המציע למכרז.

נוספות, לתקופות להצעה הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית  .12.3
הכל לפי נסיבות העניין והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית 

 תהיה המועצה רשאית לפסול הצעתו. –מציע שלא ינהג כך  כנדרש.להצעה 

 ערבות ביצוע .13
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החתימה על החוזה, ימציא המציע הזוכה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת עת ב .13.1
בנוסח דוגמת המפורט  ₪ 80,000מילוי התחייבויותיו של המציע לפי החוזה והמכרז בסך של 

 (.הביצוע ערבות -)להלן  למסמכי המכרז. '2בנספח ד

ה, או סיום התקופות יום לאחר תום תוקפו של הסכם ז 90 יהיה עדהביצוע תוקף ערבות  .13.2
 במקרה בו לא יאריך הספק את ערבותכי  לפי המאוחר. יובהר - כולן או חלקן –המוארכות  

לפי דרישת המזמין, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום הביצוע 
המגיע הערבות עד למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או לחלט ממנה כל סכום 

 . למזמין על פיו

 ביטוח .14

על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה ותקופת  .14.1
 ת ביטוח כמפורט בחוזה.והאופציה, ככל שתהיה, פוליס

 הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין. .14.2

, ימציא הזוכה למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח כזוכהיום ממועד הכרזת המציע  21עד  .14.3
 .כשהוא אינו מסויג (נספח ג'המצוין בנספח אישור עריכת הביטוח )

, אך לא לגרוע המציע יהיה רשאי להוסיף על תנאי הביטוח המפורטים בנספח אישור הביטוח .14.4
 לפי שיקול דעתו. - מהם

ימים מיום שיידרש  7יתר טפסי החוזה תוך  משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על .15
 לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

 תחילת ביצוע השירותים .16

להציב את המתקנים על פי סוגיהם על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז להיות ערוך ומוכן  .16.1
יום מיום קבלת  90כמויות, בתוך ווכמויות המינימום לכל מתחם כמופיע בנספח מתקנים 

 ההודעה על הזכיה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במהלך  תקופת ההתארגנות, כאמור לעיל, יהיה על הזכיין  .16.2
שיונות והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז וכן כל מסמך ילהשלים את כל המסמכים, הר

 נוסף שתדרוש ממנו המועצה לצורך קיום הוראות המכרז.

 שונות .17

י המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק הרשות ביד .17.1
 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 ביותר או כל הצעה אחרת. גבוההאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה ה .17.2

אלא בכפוף לאישור  –המציע הזוכה לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים   .17.3
 בכתב של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.מראש ו

)להלן: "החברה לפי כל דין אם וככל שהמועצה תקים חברה כלכלית או כל ישות משפטית אחרת  .17.4
, המועצה תהיה הכלכליתותהיה מעוניינת להעביר את הפעילות לפי מכרז זה לחברה  הכלכלית(

ותבוא במקומה, תיכנס לנעלי המועצה הכלכלית החברה אזי, רשאית להודיע על כך לזכיין ו
ולמציע לא תעמוד כל טענה כנגד כך והוראות מכרז והסכם זה  התקשרות לפי מכרז זהב

 .  תחייבנה

התשלום בגין דמי הזיכיון ישולמו ישירות למחלקת הגביה של המועצה תמורת קבלה שתופק על  .17.5
 לום.תנפיק חשבונית מס בגין התש לאידי המועצה. יובהר כי המועצה 

 המכרז הוצאות .18

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על 
 המשתתף.

 שמירת זכויות .19

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ולמשתתפים והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  .19.1
 במכרז זה.לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

המועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה, את תנאי הצעתם במכרז  .19.2
 בהתאם לתנאי החוזה.
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תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז  .19.3
 המציעים מופנים לעיין בהסכם. -זה 

 

 

 

 המכרזמסמכי  .20

 להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו: מסמכי המכרז הינם, כמפורט

 '.א נספח -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .20.1

 '.ב נספח -הסכם המכרז  .20.2

 .3, נספח ב' 2, נספח ב' 1נספח ב'   -הוראות מיוחדות ומפרטים טכניים .20.3

 נספח ג' -נספח ביטוח .20.4

 בהתאמה - 2' ד - 1ד'נספחים  -נוסחי הערבויות )להצעה ולהסכם(  .20.5

 .ה'נספחי   –נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  .20.6

 נספח ו'. -אישור על ביקור באתר המועצה  .20.7

 .נספח ז' -מסמך הצהרה על העדר תביעות  .20.8

 '.נספח ח - נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת מועצה .20.9

 'נספח ט  -נספחי המלצות  .20.10

 נספח י' –הצהרה לעניין ההיקף הכספי והניסיון   .20.11

  '.נספח יא -כתב הצעה והתחייבות  .20.12

המציעים נדרשים לצרף את פרוטוקול מפגש המציעים וכן את מסמכי ההבהרות ככל שיפקו כאלו  .20.13
 .המוגשים כשהם חתומים אל מסמכי המכרז

 

.מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז  

  ידי המציע.-דלעיל ייחתמו עלכל הנספחים 
 

 

    
 בברכה,

 
 

 חובב צברי
 המקומיתראש המועצה 

 קרית עקרון
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 נספח ב'           

 
 הסכם 

 
  עקרוןת יקרי המקומיתשנערך ונחתם במועצה 

 2017ביום _________ לחודש _____________
 

 -ב  י  ן      -
 
 

 
 ת עקרוןיקרי המקומיתהמועצה 

 קריית עקרון 44מרחוב הרצל 

 08-9370379פקס: ; 08-6228870טל: 
 ("המזמין" ו/או"המועצה" )להלן:  

 
  -לבין-

 
   __________________ __________________ 

 ח.פ. ______________ ______ת.ז. _________   

 מרח' ______________  מרחוב _____________   

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   

 ולהתחייב בשמה כדין  "(הספק)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(הספק)להלן: "       

 
 

להקמת מתקני פרסום מתן זכויות  4/2017והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל:
 "( המכרז" )להלן: ית עקרוןיקר המקומיתלפרסום ברחבי המועצה 

 
 והספק הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז.  והואיל:

 
הנקובים בחוזה זה קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים  -והספק   והואיל:

 ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה זה;
 

והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים  והואיל:
והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים 

 המפורטים בחוזה זה;
 

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

 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 
 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף הספק, בין היתר, למנכ"ל המועצה.   .1.2
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 התחייבויות הספק .2

בילבורדס ומתקני מפות והספק מתחייב להתקין מתקנים מסוגים שונים בכללם, מכוונים,  .2.1
, 2, ועפ"י מפרטי המציע שצורפו  כנספח  ב' 1נספח ב'כולם עפ"י מתאר ומפרט המוצג ב מועצה

 תחזק את המתקנים לאורך כל תקופת הזיכיון.וכן ל

מתקנים על פי האת  כדין ולאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים לכך, הספק מתחייב כי יציב .2.2
תקופת יום )להלן " 90, בתוך 3סוגיהם וכמויות המינימום לכל מתחם כמופיע בנספח ב'

 "( ממועד החתימה על ההסכם. ההתארגנות

את דמי הזיכיון בהתאם להצעה שניתנה על ידו ובהיקף שצויין הספק מתחייב לשלם למועצה  .2.3
גם אם לא הוקמו מלא "( דמי הזיכיוןבמסמכי המכרז החל מתום תקופת ההתארגנות )להלן: "

 המתקנים מכל סיבה שהיא.

הספק מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות, התעודות, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון    .2.4
 ליתן את השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי. והמקצועיות הדרושים

או ידאג להיות בעל כל הרישיונות ו/או מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים  הספק .2.5
 . ולא יבצע כל פעולה ללא קבלתם ההיתרים הדרושים להצבה ו/או הסרה של המתקנים

עפ"י שילוט ם אגרות מצהיר כי ידוע לו שתשלום דמי הזיכיון אינו פוטר אותו מתשלו הספק .2.6
ותחזוקת המתקנים עפ"י המפורט בנספי קיום ביטוחים מתאימים  ,זר למועצהחוק הע

 ההסכם. 

 ענות להערות המועצה ולקיימן בהתאם להוראות ההסכם.יהספק מתחייב לה .2.7

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל ביום פרסום המכרז ואשר יחול בעתיד, לרבות  .2.8
 בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.הוראות המועצה, 

הספק מצהיר כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים, שיש להם הידע והכישורים  .2.9
 הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.

 
 מסגרת הפעילות והפרסום .3

 

ם להוראות הסכם זה מעניקה המועצה לספק רשות לשימוש מסחרי לצרכי פרסו בכפוף .3.1
 במתקנים.

השימוש הינה לתליית מודעות פרסום סטטיות שאינן חוצות את גבולות מתקני הפרסום  זכות .3.2
 על פי המפרטים המאושרים.

 יוצג משני צידי מתקני הפרסום, תוכן הפרסום יהיה בהתאם לכל דין. הפרסום .3.3

 לא יותר לספק להציג על המתקנים נשוא המכרז, פרסום פוליטי ארצי או מקומי.  .3.4

פוגעים הינם פוליטיים או תהיה רשאית להורות לספק להסיר פרסומים שעפ"י דעתה  המועצה .3.5
והספק יהא מושתק מלטעון כנגד כך ואין בכך  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ברגשות הציבור

. משהודיעה המועצה לספק על כך, יסיר כדי לגרוע מהתחייבויות הספק לעמוד בהוראות כל דין
שעות ממועד מסירת ההודעה. לא פעל הספק כאמור, תהא  5הספק את הפרסומים בתוך 

המועצה או בא כוחה רשאים להסיר את הפרסום. בכל מקרה לא תישא המועצה בעלויות הסרת 
ב לשפות או עלויות אחרות. הספק מתחיי/הפרסומים לרבות נזקים שיגרמו למתקני הפרסום ו

או תביעה שתופנה כנגד המועצה  בגין הסרת הפרסומים וזאת /את המועצה בעבור כל נזק ו
 ימים מיום שהוצגה בפניו הדרישה. 10בתוך 

 הקבוע והבלעדילשימוש המועצה: במסגרת ההסכם, יתחייב הזוכה להקים לשימושה  מתקנים .3.6
מפרט הדרישות. מתקנים בף מתקני הכוונה עירוניים כדוגמת המתקן המצור 10המועצה, של 

"(. לזוכה לא מתקני המועצהפרסום קהילתי )להלן: "/אלו ישמשו את המועצה לצרכי הכוונה
יותר לעשות שימוש במתקנים אלו. מיקומי המתקנים יקבעו בלעדית ע"י המועצה. הקמתם 

פרסום הקהילתי ותלייתם תהיה  /תתבצע עפ"י לו"ז המחייב של המכרז. הפקת שלטי הכוונה
החלפות הפקה ותליה עבור /הדפסות 6באחריות ועל חשבון הזוכה. למועצה יעמוד תקציב של 



 
 47 מתוך 14 עמוד ____________________________  המציע: חתימת

תהא באחריות הזוכה בדומה  כל צד של מתקן לכל שנת התקשרות. תחזוקת המתקנים
זיכיון, לאחריותו לענין כלל מתקני הזיכיון. מובהר כי בגין מתקנים אלו לא יחויב הזוכה בדמי 

למועצה עומדת הזכות לדרוש הקמת מתקנים נוספים תחת אותם תנאים  וחשמל. אגרות
 וכללים.

עם השלמת הקמתם של כלל מתקני המועצה ומסירתם לשימוש המועצה, תזכה המועצה את  .3.7
באופן חד פעמי, עבור  ()ובמילים: חמשת אלפים שקלים חדשים ₪ 5,000 -הזכיין בסך השווה ל

ובתשלום העוקב  הזיכוי יתבצע מתוך חיוב דמי הזיכיון השוטפים כל מתקן שהוקם בפועל.
. מובהר כי לא נמסרת לזוכה זכות קיזוז וכי הזיכוי יהיה עפ"י שקול לאחר השלמת ההקמה

 דעתה הבלעדי של המועצה.

מהמועצה הוספת מתקנים עפ"י הזוכה ראשי ליזום ולבקש . :לשימוש מסחרי ספת מתקניםוה .3.8
המתקנים ואת מיקומם. /מפרטי המכרז. למועצה שיקול דעת בלעדי לאשר את תוספת המתקן

בכלל זה הקמתם, יחולו כללי המכרז המלאים בכללם, תשלומי דמי זיכיון,  ,על מתקנים אלו
 .  ותחזוקה שילוט,אגרות 

פעמים בכל שנת ונה שמהמועצה תהא רשאית לדרוש מהספק להקצות לשימושה, עד  .3.9
לצורך פרסום ציבורי או  ,ימים בכל פעם 7למשך  ,מפני פרסום מכל סוג 20%התקשרות, 

. בהיעדר קהילתי. בחירת פני הפרסום שיוקצו לטובת פרסומי המועצה יבחרו בתאום עם הזכיין
פני הפרסום יבחרו ע"י המועצה מעפ"י מנגנון כדלקמן: מחצית  הסכמה, יפעלו הצדדים

 .ומחציתם ע"י הזכיין

יום  30שתממש המועצה את זכותה לביצוע פרסום ולשימוש במתקנים, תתריע על כוונתה  ככל .3.10
בטרם המועד ותעביר לידי הספק קבצים מתאימים הנושאים את המסרים אותם מבקשת 
המועצה לפרסם. הספק יידרש, להפיק ולתלות, לתחזק ולהסיר, את המסר בהתאם לצרכי 

בונו. יכול והפרסום מטעם המועצה, יכיל מסרים מסחריים מטעם נותני חסות, המועצה על חש
הקבצים /ורסיותוהמועצה לא תוגבל בכמות ה ין זה.יהספק לא יעלה כל טענה כלפי המועצה לענ

 לכל הפקה.

מובהר כי כל ההכנסות הנובעות מהפרסום על מתקני הפרסום נשוא הסכם זה, תהינה שייכות  .3.11
 לקבלן.

כי המתקנים יהיו בבעלותה המוחלטת של המועצה מעת התקנתם. הספק לא יקבל כל  מובהר .3.12
תמורה בגין העברת המתקנים לבעלות המועצה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את 
סילוקם של המתקנים או חלקם בסיום ההתקשרות וזאת על חשבונו של הספק והשבת השטח 

 .למצבו טרם הקמתם

 דמי הזיכיון .4

ישלם למועצה את דמי הזיכיון השנתיים עבור  הספקבנוסף לאגרת השילוט על פי חוק העזר,  .4.1
רשות השימוש לצרכי פרסום במתקנים על פי התעריפים בהצעת הספק על פי סוגי המתקנים 

 כדלהלן:
 

 ( :מפה/)צד יחיד של מכוון או מפה בור צד פרסום של מתקן הכוונת תנועהע .4.1.1

 לשנה._____ ₪  ________

 עבור צד פרסום בילבורד מכל גודל )צד יחיד של המתקן( :  .4.1.2

 לשנה.____ ₪ _________

מכפלה של התעריף לסוג המתקן, במספר צידי הפרסום על פי דמי הזיכיון שישלם הספק יהיו  .4.2
בכמויות המתקנים/צדי הפרסום במהלך תקופת ההתקשרות, יביא  שינוישל סוג המתקן. 

. בכל מקרה, לא , בחישוב חודשיבאופן יחסי למועד השינוילעדכון דמי הזיכיון בהתאמה ו
מכמויות המינימום לכל סוג מתקן צידי הפרסום שבגינן ישולמו דמי הזיכיון, יפחתו כמויות 

 עפ"י המפורט במסמכי המכרז.

וזאת  במרחבי הפרסום לעשות שימוש במתקנים הקיימים קפהסלמען הסר ספק, היה ויבחר  .4.3
על פי הצעת המחיר עבורם  כפי שניתנה  הוא ישלם למועצה דמי זיכיוןהמועצה,  להיתרבכפוף 

 בגינם.שילוט על ידו במכרז וכן אגרות 
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 יהיו כדלקמן: התשלוםמועדי  .4.4
 

תשלומים )תשלום עבור כל רבעון מראש(,  4-בדמי הזיכיון השנתיים ישולמו מראש  .4.4.1
תאריך  יום לפני תחילת שנת התקשרות או שנת ההארכה. 30שימסרו בהמחאות 

 כל המחאה יהיה ליום הראשון בתחילת כל רבעון.
 

התשלום עבור שנת הזיכיון בגין למרות האמור לעיל, מסירת ארבעת ההמחאות  .4.4.2
 ימים מחתימת הסכם ההתקשרות. 7תבוצע ע"י הספק בתוך  ,הראשונה

 ית עקרוןיקרלדמי הזיכיון ישלם הספק למועצה אגרות שילוט בהתאם לחוק העזר ל בנוסף .4.5
 .2002 -דעות ושלטים(, תשס"ב)מו

כל מקרה, לא יפחתו בהינן כמויות המינימום ו 3בנספח ב'כי כמויות  המתקנים  שצוינו  יובהר .4.6
מכמויות המינימום לכל סוג מתקן עפ"י המפורט במסמכי בגינן ישולמו דמי הזיכיון, כמויות ה

 המכרז.

 יום יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 14העולה על  בתשלום פיגור .4.7

תשלום דמי הזיכיון יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלמ"ס. הבסיס לחישוב  .4.8
אחת  ויתעדכן"(  מדד הבסיס)להלן: "הגשת ההצעה למכרז ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום 

 לשנה, החל מתום שנת הפעילות הראשונה.

תנפיק  לאלא יתווסף מע"מ והמועצה  ח הסכם זה ו/או הזיכיוןוהספק מכ שיחולו על תשלומיםל .4.9
 .כנגדם חשבוניות מס אלא קבלות בלבד

 אי קיום יחסי עובד מעביד .5

 ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי. .5.1

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד מעובדיו  .5.2
משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד  ו/או יועץ

מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא 
חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד, מכל 

 מן וסוג שהוא.

תשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, שכר כל ה .5.3
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 
לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד בתור 

קו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה יחולו על שכזה לגבי העובדים שיועס
 הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה.

הספק מצהיר כי הוא מוותר על כל זכות תביעה כלפי המועצה במסגרת חבות מעבידים ומתחייב  .5.4
 לשפות כל מי שיפגע כתוצאה מעבודתו.

 ופת ההסכם תק .6

״( תקופת הזיכיוןחודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן ״ 60יהיה לתקופה של  ההסכםתוקף  .6.1
 במהלך תקופת הזיכיון יפעל הזוכה לתחזק את המתקנים עפ"י הוראות ההסכם. 

 12תקופות נוספות של לשלוש למועצה תעמוד זכות )אופציה( להאריך את תקופת הזיכיון  .6.2
 חודשים. 96כל אחת כך שסך תקופת הזיכיון לא תעלה על  חודשים

 שמירת דינים .7

הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם,  .7.1
 והתקנות שהותקנו על פיו.   1980 -לרבות ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים, תש"ם 

 אחריות וביטוח .8
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ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או  הספק מתחייב בזאת לפצות .8.1
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם או גוף כלשהו, נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או מי מטעמו בגין כל תאונה, חבלה או נזק לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו 

יום ממועד  30ה את המועצה כאמור בתוך למועצה בגין התביעה או הדרישה. ההספק ישפ
 דרישתה הראשונה של המועצה.

הספק אחראי לכל נזק שייגרם למזמין, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו  .8.2
 בביצוע השירותים. 

 הספק יישא בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים ובהשבת המצב לקדמותו.   .8.3

מצהיר ומתחייב כי הוא מבוטח בביטוחים מתאימים מבלי לגרוע מאחריות הספק, הספק  .8.4
לביצוע השירותים והוא ימציא למועצה, אישור מאת המבטח של הספק בדבר קיום ביטוחים 

לא עמד הזכיין בחובתו זו, רשאית החברה,  .כשהוא אינו מסויג כנספח ג'כאמור בנוסח המצ"ב 
אך לא חייבת להתייחס לאי המצאת אישור קיום הביטוחים כאילו אין לקבלן ביטוחים בתוקף 
ולשלול מהזכיין את הפעילות ע"פ התקשרות זו, עד להמצאת אישור קיום הביטוחים כשהוא 

 תקף.

אינו מסויג מדי שנה בשנה, לכל  הזכיין יחזור וימציא את נוסח אישור קיום הביטוחים, כשהוא
יום לפני תפוגת תקפם של הביטוחים הכלולים באישור. לא עמד הזכיין בהתחייבותו  14הפחות 

זו, תהא הרשות זכאית לראות בהיעדר אישור קיום הביטוחים כהפרה מהותית של הסכם 
 ההתקשרות

הספק מחובותיו למען הסר ספק, אין בעריכת הביטוחים כנדרש לעיל כדי לשחרר את  .8.5
ומאחריותו על פי הסכם זה ומחובת תשלום בגין כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי למועצה ו/או 

 לצד שלישי מחמת מעשיו ו/או מחדלו כאמור בהסכם זה ועל פי כל דין.

 הסבת ההסכם .9

הספק אינו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ו/או להעסיק  .9.1
ספק משנה לביצוע איזה מהתחייבויותיו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה מראש 
ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק 

 מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין.

כל ישות משפטית אם וככל שהמועצה תקים חברה כלכלית או לעיל,  9.1למרות האמור בסעיף  .9.2
אחרת לפי כל דין )להלן: "החברה הכלכלית( ותהיה מעוניינת להעביר את הפעילות לפי מכרז 
זה לחברה הכלכלית, המועצה תהיה רשאית להודיע על כך לזכיין ואזי, החברה הכלכלית תיכנס 

 .  ולספק לא תעמוד כל טענה כנגד כך לנעלי המועצה ותבוא במקומה, בהתקשרות זו

 על סודיות והימנעות מניגוד עניינים שמירה .10

הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב  תקופת  .10.1
 ( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם."המידע הסודי" :רותים )להלןיהש

בו, הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק  .10.2
 בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .10.3
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק מתחייב  האמור בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן .10.4
 רותים.ילהדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע הש

 

 הגבלת המחאת זכויות וחובות .11

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או  .11.1
 לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.



 
 47 מתוך 17 עמוד ____________________________  המציע: חתימת

או יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן  25%זה המחאה, לרבות העברת לעניין סעיף  .11.2
 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.

המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר,  .11.3
ף כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על א
 ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנימחה.

, המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת הספק .11.4
 .   לעיל 9.2בין היתר כאמור בסעיף 

 ערבות בנקאית .12

יא הספק למועצה במועד להבטחת ביצוע אספקת הציוד  בהתאם לאמור בהסכם זה, ימצ .12.1
 (.הערבות -)להלן ₪ 80,000חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

הידוע כפי שפורסם צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד הערבות תהיה  .12.2
ובתוספת ותוקפה יהיה לכל תקופת ההסכם  2כנספח ד', תהיה בנוסח המצ"ב 15/9/2017ביום 

ותשמש בתקופת ההתקשרות הראשונה( חודשים  63למשך חודשים לאחר סיום ההסכם ) 3
 כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. 

 חודשים. 3היה וימומשו תקופות האופציה, תוארך הערבות למשך תקופת האופציה בתוספת  .12.3

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .12.4

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לספק שהמועצה עלולה  .12.4.1
 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה  .12.4.2
עקב ביצוע ההסכם על ידי הספק. בכל מקרה כאמור לעיל תהא המועצה רשאית 

ום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע לגבות את סכ
מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. נגבתה הערבות 

ימים את הערבות ולהעמידה  7כולה או מקצתה תהיה הספק חייבת להשלים תוך 
 על הסכום הקבוע לעיל.

תביעות בהתאם לנספח ז' המצורף  למכרז קופת ההסכם יחתום הקבלן על מסמך העדר תבתום  .12.5
 מיום חתימתו על נספח ז' כאמור. 30ותושב לו הערבות הבנקאית תוך 

 ביטול הסכם .13

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם נוכחה לדעת כי הספק אינו מקיים את -על ,המועצה .13.1
י סיום על תהא רשאית להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידהתחייבויותיו על פי הסכם זה, 

 )שלושים( יום מראש. 30ידי מתן הודעה מוקדמת לספק בכתב 

למועצה תהא שמורה הזכות לבטל את החוזה מידית לעיל ,  13.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .13.2
 בהתרחשות אירוע מהאירועים הבאים:

 להסכם.  12, ,9, 8, 7, 5, 4.7 3.5, 3.4, 2הספק הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים  .13.2.1

ידי -ויותיו בהסכם והספק, לאחר שהוזהר עלהספק הפר אחת או יותר מהתחייב .13.2.2
 בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך שבעה ימים; המועצה /המפקח

 ימים. 14הוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד הספק שלא בוטל בתוך  .13.2.3

נגד הספק ומי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום, או  .13.2.4
שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שהם הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים 

 שיש עמה קלון.

הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה בנסיבות כספיות,  .13.2.5
 טכניות, אדמיניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.

 המנהל התרה בספק כי הוא מפר את ההסכם והספק לא תקן הפרה זאת תוך שבעה ימים. .13.2.6
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אינם בבחינת רשימה סגורה  -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  .13.3
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה 

 לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק. 

המועצה בכדי להתנות  כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של .13.4
ולמנוע מהמועצה כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח כל 

 דין.

במקרה של הפרת ההסכם, בהתאם לאמור לעיל, תשלח הודעה בכתב לספק בדבר הפסקת  .13.5
 ימים מיום שליחת מכתב זה ע"י המועצה. 7ההתקשרות עימו, וזו תכנס לתוקף תוך 

תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע  בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את המוטל המועצה  .13.6
עליו על פי הסכם זה כולל אי תשלום דמי זיכיון במועד ו/או אי ביצוע אחת או יותר מהתחייבות 
כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ותהא רשאית להעביר את הזיכיון במתקנים לספק 

 צד הספק.חילופי ללא שתישמע כל טענה מ

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד המועצה כי  .13.7
 היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

  המועצה כמפעל חיוני   .14
 

ו/או הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" 
ם" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות י"כמפעל למתן שירותים קיומי

  -אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .14.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9בעורף כמשמעותו בסעיף הכרזה על מצב מיוחד  .14.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .14.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .14.4
 

 . אזי, ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה

הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הבנה,  .15
התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע"פ 
לפני חתימת הסכם זה. לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם ע"י 

 שני הצדדים להסכם זה.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת  .16
 שעות ממועד המשלוח. 72לאחד הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או מכוחו, לא  .17
ח החוק ולא כויתור על זכותו לממשן במועד ויראוה כויתור על זכות הנתונה לו מכוח ההסכם או מכ

 מאוחר יותר.
 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

_______________________    ___________________ 
   המועצה       הספק
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 1נספח ב'
 

 
 ותחזוקהונהלי הקמה  - תנאים כלליים +מפרט טכני

 כללי .1

 המקומיתהמכרז הינו להקמה ולמתן זכויות לפרסום על גבי מתקני פרסום שונים ברחבי המועצה  1.1

שיוצבו ע"י הספק. הספק יחויב ומתקני מועצה בילבורדס מפות ו, ביניהם, מכוונים, קרית עקרון

 בהתקנה, תפעול ותחזוקה של מתקנים אלו בהתאם להוראות המכרז וההסכם. 

ומתקני המציע מצהיר, כי ידוע לו שהזוכה במכרז יידרש להקים ולתחזק את מתקני הפרסום  1.2

נים יראויים לשימוש, תקחדשים, המוצעים על ידו שאושרו ע"י המועצה, כך שהם יהיו המועצה 

 ונקיים, בכל תקופת ההסכם.

כמויות המינימום המציע מצהיר, כי ידוע לו שהזוכה במכרז יידרש להקים את כל המתקנים עפ"י  1.3

יום שלאחר קבלת ההודעה על זכייתו במכרז  90והמיקומים כמופיע במסמכי המכרז וזאת בתוך 

 )תקופת ההתארגנות(, ומיום חתימתו על הסכם ההתקשרות.

 המציע מצהיר כי ידוע לו שהזוכה יידרש מפעם לפעם, להקצות פני פרסום לשימוש המועצה 1.4

כמופיע במסמכי המכרז וההסכם ובכלל זה להפיק, לתלות ולהסיר את המסרים  לפרסום קהילתי

 עפ"י הנחיות המועצה.    

המציע מצהיר כי ידוע לו שהזוכה יידרש להקים על חשבונו מתקנים לשימוש בלעדי של המועצה  1.5

)מתקני המועצה( כמופיע במסמכי המכרז וההסכם ובכלל זה להפיק, לתלות ולהסיר את המסרים 

 הכוונות על מתקנים אלו עפ"י הנחיות המועצה.    וה

המציע מצהיר כי סייר באתר העבודה, מכיר את תנאיו ואת מיקומי מתקני הפרסום על פי מסמכי  1.6

המכרז, עוד מצהיר המציע כי הבין את הדרישות והמפרטים של המתקנים ואת כתב הכמויות 

צעתו. על המציע מוטלת מלא האחריות ותכולת המכרז וכי הביא את כל אלו בחשבון בעת הגשת ה

 לוודא את ההתאמה שבין מסמכי המכרז ותכולתו לתנאי השטח והביצוע.

 , התחייבויות הספקאור עבודת ההקמהית .2

העבודה המוכלת במכרז זה כוללת הכנות להקמות, הקמות מתקנים, עבודות חפירה, בטון,  2.1

המכרז ובכפוף לאישור המועצה. כולן מצעים, הכנת המתקן/ השלט והצבתו בשטח על פי  תכניות 

  באחריות הספק ועל חשבונו.

הספק מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות  בצרכי התחבורה והעוברים בדרך ולפעול ככל  2.2

 האפשר למניעת תקלות והפרעות עקב עבודתו.

טרם תחילת ביצוע העבודות יציג הספק למפקח מטעם המועצה את כל הרישיונות והאישורים  2.3

הנדרשים לביצוע העבודות. על הספק לבצע בעצמו את כל התאומים הנדרשים ולהשיג בעצמו את 

 לביצוע  העבודות.והרישיונות כל האישורים  

חוק הדרכים שילוט זה כולל בחוקים ובתקנות הרלוונטיים למכרז הספק מצהיר כי הוא בקיא   2.4

  כל דין.וכי יפעל במסגרת 
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על הספק מוטלת האחריות לביצוע תאומים ככל שידרשו עם רשויות אחרות כגון חברת חשמל,  2.5

 בזק ואחרים לצורך ביצוע העבודות. 

הספק מתחייב כי העבודות במתחמי המועצה יבוצעו בתאום עם המפקח עפ"י המיקומים  2.6

תאום ובאישור המפקח ובהתאם למיקומים על פי מסמכי המכרז ועפ"י שיסומנו על ידו בשטח ב

 לו"ז שסוכם ואושר על ידו.

עבודות חפירה, יציקה והצבת מתקן הפרסום יבוצעו בכפוף להגשת תכניות מפורטות החתומות  2.7

 ע"י קונסטרוקטור בגין כל  מתקן.

כניות ולאישור הספק ימקם את מתקני הפרסום במיקום המדויק שסומן על ידו בהתאם לת 2.8

המפקח. הספק יקים את המתקנים על פי סוגיהם בהתאם לתכניות המכרז ולאישורים שקיבל 

 מהמועצה. השלטים יוצבו באופן של יפריע לתנועת כלי רכב והעוברים בדרך.

 מפרטים טכניים .3

 2)נספח ב' במסגרת הצעתו למכרז יגיש המציע מפרט טכני ועיצוב לכל סוג מתקן ממתקני המכרז 3.1

 .חלק בלתי נפרד מההסכם(ויהווה שיצורף להצעה 

 המציע יצרף  תכניות לכל סוג מתקן הכוללות, תכנית, חזיתות, חתכים ומידות. 3.2

הזהים  צילומי מתקנים, תלת ממדיות תיאור המתקנים יהיה מפורט ומדויק ואליו יצורפו הדמיות 3.3

 וכל עזר לצורך המחשת  מראה המתקנים. למוצעים

 :המתקנים כדלקמן מפרטים טכניים שללהצעה יצורפו  3.4

 מתקן מכוון להכוונת תנועה 

 מתקן מפה  

  בילבורד דגםA  : מ' רוחב(  4,  מ' גובה  3)מידות 

  בילבורד דגםB   : מ' רוחב ( 3 , מ' גובה 2)מידות 

 מתקן הכוונה – מתקני המועצה 

והתאמות במתקנים בכללם מובהר בזאת כי המועצה רשאית להורות לזוכה במכרז לבצע שינויים  3.5

 בחירת גוון.

להצעה יצורפו שרטוטים המתארים ביסוס ועיגון המתקנים לקרקע, קונסטרוקציה וכן שרטוטים  3.6

 המתארים את מערכות החשמל והתאורה ככל שיהיו כאלו במתקנים.

 לכל המתקנים המוצעים יצורף אישור קונסטרוקטור. 3.7

 עיצוב המתקנים .4

 ייוצרו יהיו באיכות  ובעיצוב  ברמה גבוהה.המתקנים והחומרים ממנו  4.1

 המתקנים ייבנו מחומרים עמידים לפגעי מזג האוויר וונדליזם ככל האפשר. 4.2

 כל החיבורים בין חלקי המתקן ובין המתקן לקרקע יהיו נסתרים ומוגנים. 4.3

 חלקי המתקנים הצבועים ייצבעו בתנור.  4.4

 שנים לפחות. 10המתקנים יהיו בעלי אורך חיים של  4.5

 תאורת המתקנים, לא תסנוור את העוברים בדרך. 4.6
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 לכל סוגי המתקניםדרישות  .5

 מידות המתקנים לא יחרגו מהגדלים המפורטים, במסמכי המכרז.  5.1

 מערכות החשמל והתאורה תהינה תקניות ובלתי נגישות לציבור. 5.2

שיידרשו כאלו המתקנים כפי שהוצעו על ידי הזוכה במכרז, יהיו כפופים לשינויים ולהתאמות ככל  5.3

על ידי המועצה. ככל שיבוצעו שינויים שכאלו, לא יהא בהם כדי לשנות את הצעתו הכספית של 

 הזוכה.

המתקנים יעמדו בכל המגבלות הקבועות בדין ובהוראות הרשויות הרלוונטיות ביניהן, משרד  5.4

  התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה וכן כל גורם רלוונטי אחר.

  מפה/למתקן להכוונת תנועה דרישות .6

מ "ס 200 -יכלול ארגז פרסום, מלבני  אשר מידותיו לא יחרגו ממפה או  מכוון -המתקן להכוונה  6.1

 מ דופן צד."ס 25מ רוחב / "ס 140גובה / 

ס״מ מפני אי התנועה או בגובה שלא  165 -ארגז הפרסום יוצב בגובה שלא יפחת מ -במתקן מכוון 6.2

 .הולכי רגלמעבר מקום המוקצה לב \ ס״מ מפני המדרכה  220 -יפחת מ

 .המדרכהס״מ מפני  65ארגז הפרסום יוצב בגובה  -במתקן מפה  6.3

 המתקן יוצב על רגל בודדת, זהה בגוונה לארגז הפרסום. 6.4

 מילימטר. 6ת בעובי של ות מחוסמוזכוכיהמחוברות בצירי אלומיניום יותקנו שתי  דלתות ב 6.5

  .W 120בעצמה של  מסוג לד בתאורה פנימיתככל שהמתקן יהיה מואר, הוא יואר  6.6

 כל חלקי מערכת החשמל יהיו נסתרים. 6.7

 ארגז הפרסום יהיה אטום למים ויאפשר נעילה למניעת ונדליזם 6.8

 חלקי המתכת של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור. 6.9

  .ובכפוף לאישור המועצה המתקנים יהיו בצבע אפור, על גווניו השונים 6.10

 ( A   ,Bדרישות למתקני בילבורד )דגם   .7

 כל המתקנים שיוצבו יהיו זהים בעיצובם, צורתם ובגוונם בהתאם לדגם שאושר. 7.1

 מ'  3מ', גובה  4יהיו : רוחב   Aמידות דגם  7.2

 מ' 2מ', גובה  3יהיו :  רוחב   Bמידות דגם  7.3

 שטח הפרסום וזהה בצורתה.מסגרת המתקן תהיה אחידה במידותיה סביב כל  7.4

 המתקן יוצב על רגל בודדת. 7.5

 ס״מ 50ס"מ. במידה ורגל המתקן עגולה, לא יעלה קוטרה על  50רוחב הרגל לא יעלה על  7.6

ס״מ לכל הפחות.  200גובה רגל המתקן מפני הקרקע עד חלקו התחתון של השלט תהיה בגובה  7.7

ס"מ לכל  220תהא גובה רגל המתקן  במקרה בו יוצב המתקן על מדרכה )אזור מעבר הולכי רגל(,

 הפחות.

 פני הפרסום משני צידי המתקן יהיו מקבילים. 7.8

 כל חלקי מערכת החשמל, מלבד גופי תאורה חיצוניים יהיו נסתרים. 7.9

 כל חלקי המתקן העשויים מתכת יהיו מוגנים בפני קורוזיה מגן.  7.10

 כל חלקי המתכת של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור. 7.11

 מתקנים יהיו בצבע אפור על גווניו השונים ובכפוף לאישור המועצה.ה 7.12
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 :שלט הכוונה מחזיר אור דרישות למתקני מועצה .8

 המתקן יכלול עמוד נושא ועליו תיבת שלטי הכוונה. 

 הצורך. פ"שלטי הכוונה ע 4-5התיבה תכלול עפ"י דרישת המועצה 

 טקסט  הנושא מסר עירוני)אחורי ( גב התיבה יכול ויכלול שלטי הכוונה או שלט אחד שלט 

 .יופק בהדפסה דיגיטליתשעפ"י בחירת המועצה 

 :עמוד נושא 

 ס"מ. 220, גובה מינימום מהקרקע לתחתית השלט "מס 10/20 פרופיל מלבני ברזל מגלוון, 

 תיבת השלטים:

 ס"מ 100רוחב 

 מ"מ 1.5פח מגולוון 

 :שלטים

 ס"מ 30ס"מ, גובה  90שלט בודד, רוחב 

 מ"מ עובי 2מאלומיניום  וצרמי

 ס"מ 5מרווח בין שלטים סמוכים כ 

 :רקע וכתב

 שנות אחריות 10ינתנו  \ High Intensityמחזיר אור 

 כל החיבורים יהיו נסתרים.

 צבעים:

 צביעת עמוד נושא בגוון עפ"י בחירת המועצה.

 High Intensityצבע רקע לשלט ירוק, הכיתוב לבן. הרקע והכתב מחזיר אור 

 הכוונה, חץ לבן על רקע אדום חיצי

 עפ"י מפרט מאושר ע"י קונסטרוקטור באמצעות ברגי עיגון לבסיס בטון. התקנה ועיגון:

 

 דגם "מיתר",  -" שרגרף"כהמלצה, מצורפת הדמיית מתקן מבוקש המיוצר ע"י 

 . ן המצורףקתואם העומד במפרט של המת \ חליפיהמציע רשאי להציע מתקן 

הרשות בידי המועצה ולשיקול דעתה הבלעדי, לאשר או לדחות את הצעת למען הסר כל ספק יובהר, כי 

נמק מדוע לדעתו המתקן . הציע המציע מתקן תחליפי ו/או תואם כאמור, יהמציע למתקן תחליפי ו/או תואם

 . מהווה תחליף ומדוע אין ביכולתו לספק את הדרוש בידי המועצה בהתאם למסמכי המכרז
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 דוגמאות למתקנים מבוקשים:

 .מחייבהוא ההדוגמאות הינן להמחשה.  המפרט הנדרש וזה שיוגש ע"י המציע ויאושר ע"י המועצה 

 

 

  

                         כוון לדוגמאמ                                   בורד לדוגמאביל   מתקן מועצה          

 

 :תחזוקה במתקניםהנחיות לביצוע  .9

הספק יהיה אחראי על המתקנים וסביבתם. המתקנים יתוחזקו באופן רציף תוך שמירתם במצב  9.1

 תקין ותוך הקפדה על ניקיונם וניקיון סביבתם. 

כל פעולות התפעול והתחזוקה של המתקנים יתואמו עם מפקח מטעם המועצה, על פי הוראות  9.2

 ההסכם. 

עבודות התחזוקה והתפעול יהיה מיומן ובעל הכשרה מתאימה כוח האדם שיעסיק הספק בביצוע  9.3

 לביצוע העבודות.

כל שינוי בכמות המתקנים פועל יוצא להסרה או להוספה, תבוצע באישור המועצה ובתאום  עם  9.4

 המפקח שימונה מטעמה. 

בעת עבודות התפעול והתחזוקה של המתקנים ינקוט הספק בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על  9.5

 פי דין.

ככל שביצוע עבודות, יחייב חסימת כבישים ומדרכות, או העמדת  רכב על מדרכה, או כל הפרעה  9.6

 אחרת, ידאג הספק, לכל התיאומים הנדרשים על פי הנחיות המועצה.



 
 47 מתוך 24 עמוד ____________________________  המציע: חתימת

 ביקורת ותחזוקה מונעת  .10

או תקלה תתוקן וככל שנדרש, יוחלפו \אחת לחודש תבוצע ביקורת במתקנים ע"י הספק. כל פגם ו 10.1

הספק יגיש דוח חדשי למפקח מטעם המועצה בו  בהתאם למפרט המתקן כפי שאושר.חלקים 

 ידווח על ביצוע הביקורת וכן על עבודות שבוצעו במסגרתה.

 נוהל  לטיפול בתקלות .11

הספק יטפל  בתקלות במתקנים מיד עם קבלת הודעה מאת המועצה ו/או מהמפקח ו/או עם איתור  11.1

 התקלה ע״י עובדיו.

ועד שעה ממועד ההודעה תקלה בטיחותית )המהווה סכנה להולכי רגל או רכבים( תתוקן מיד  11.2

 דווח מיידי על סגירת התקלה יועבר ע"י הספק למפקח.עליה. 

 ווח עליה לקבלן.ישעות ממועד גילויה או ממועד הד 48כל תקלה אחרת תתוקן בתוך  11.3
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 נספח ב' 2  

המפרט הטכני מלא, של המתקנים המוצעים, מידות, חומרים, הדמיות ותמונות של המתקנים 
 לסוגיהם- ימולא על ידי המציע
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 3נספח ב' 
 
 

 כמויותומתקנים 
 

 כמויות מינימוםסוגים ו .א
 

 

 מתחמי הפרסום

 \ מכווניםכמות 

מפות עפ"י 

מספר פני 

 פרסום

כמות מתקני 

בילבורד עפ"י 

 מספר פני פרסום

מתקני כמות 

לשימוש  המועצה

מועצהע"י הקבוע   

2000עקרון   20 8  

  4 10 מבואות ומרחבי המועצה

 10 12 30 סה"כ

 
 בכל מקום בו רשום מכוון או מפה, הכוונה למכוון כברירת מחדל 
  בכל מקום בו רשום בילבורד הכוונה לדגםA (3/4 כברירת מחדל )'מ 

  המרת בילבורד דגם או \והמרת מכוון במתקן מפהA  בבילבורד דגםB  מחייבת אישור מראש
 ובכתב כולל ציון מיקום מדוייק ומסומן של המועצה.

 
 מיקומי מתקנים  .ב

  .המתקניםלהצבת ע"י המועצה אזורים מומלצים מצורפות מפות המתחמים עליהם מסומנים  .1

 מיקומי מתקני המועצה )המיועדים להכוונות עבור המועצה( יקבעו בלעדית ע"י המועצה וימסרו .2

 לספק.

נועדו לאפשר לספק ולמועצה לאתר ולבחור את המיקומים המתאימים  האזורים המסומנים .3

  האפשריים.ביותר ו

או התחייבות של המועצה  אין במפות אלו והסימון על גביהן משום היתר להצבת המתקנים .4

 .למיקומים

בכמויות כדי לחייב את המועצה לאשר הקמה ושימוש במתקנים והמסומן עליהן מפות באין  .5

 עפ"י המכרז.לעיל  בסעיף אהמפורטות מעבר לכמויות המינימום ש

הספק רשאי להציע מיקומים נוספים שאינם מוצגים על המפות. המועצה רשאית אך אינה חייבת  .6

 לאשר מיקומים אלו.

המועצה רשאית אך לא חייבת לאשר ניוד של כמויות מתקנים על פי סוגיהם בין המתחמים כל  .7

 ות המינימום לכל סוג מתקן.עוד נשמרת כמ

לאשר את הרלוונטיות כדי  ומול הרשויותמועצה המחלקות בעל הספק לבצע הליך סדור מול  .8

  הנדרשים לכל מתקן ומתקן.שיונות ימתקנים והשגת הר הקמת

 ם.להקמת המתקני אישוריםבבחירת המיקומים למתן למועצה שיקול דעת בלעדי  .9

ישולמו על פי כמויות פני הפרסום בפועל אך לא  השילוט למען הסר ספק, דמי הזיכיון ואגרות .10

 פחות מכמויות המינימום עפ"י מסמכי המכרז לכל מתחם.

כל מתקן פרסום לרשת החשמל העירונית יבוצע לאחר אישור לרשת החשמל: חיבור חיבור  .11

 המועצה ובפיקוחה ולאחר אישור מהנדס חשמל. 
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 חשמל תהיה על הזוכה.כל העלויות הכרוכות בחיבור המתקנים לרשת ה .12

 מפת מתחמים מומלצים להצבת מתקנים
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 נספח ג'

 אישור לקיום ביטוחים

 יוגש ללא הסתייגויות –ימולא על ידי חברת הביטוח ככל שההצעה תוכרז כזוכה                        
 ( לאספקה, התקנה, תפעול, תחזוקה ומתן זכות פרסום על מתקני פרסום) 

 
 לכבוד

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או נבחריהם ו/או המועצה המקומית קריית עקרון  
 מנהליהם ו/או עובדיהם

 44הרצל 
 קריית עקרון

 "( המזמינה)להלן: "
 

 : אישור על קיום ביטוחי הקבלן הנדון

 

לנו כי התקשר "( הודיע הקבלןח.פ. _________________ )להלן " הואיל ו___________________
"(, והואיל והקבלן הודיע לנו כי העבודותעמכם בהסכם ביצוע עבודות בתחומי מ.מ. קריית עקרון  )להלן "

על פי ההסכם הנו נדרש לערוך את הביטוחים כדלקמן, אנו מצהירים כי ערכנו עבור הקבלן את פוליסות 
 הביטוח כדלקמן :

ומתן זכות פרסום על מתקני פרסום בתחום השיפוט אספקה, התקנה, תפעול, תחזוקה מהות הפרויקט : 
 של מ.מ. קריית עקרון

 
מוצהר בזאת כי היקף הכיסוי לא יפחת מהכיסוי המוכר כתנאי " ביט" הרלוונטיים למועד תחילת 

 . הביטוחים
 

 ה"מזמינה" במסמך זה, כמצוין ברישא של המסמך.
 

 מס' פוליסה: _____________________ .ביטוח הרכוש .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________   

 

 שווי הנכסים המבוטחים ____________________ ש"ח

 הפוליסה כוללת את ההרחבות הבאות :

מוסכם בזאת כי סכום הביטוח מייצג את ערך הכינון של כל הנכסים המשמשים את  1.1
 הקבלן בפרויקט זה.

 כיסוי לציוד וחומרים השייכים ל"מזמינה". 1.2

 כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע. 1.3

 סעיף שיעבוד לטובת המזמינה. 1.4

 סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של ה"מזמינה" 1.5

 סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה"מזמינה" ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 1.6

 יום בגין שינוי לרעה בתנאי הביטוח או ביטול הפוליסה. 60סעיף הודעה מוקדמת  1.7

 

 
 מס' פוליסה: _____________________ .אחריות כלפי צד שלישי ביטוח .2
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 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________   

 ש"ח לאירוע ולתקופת ביטוח  4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

הביטוח מורחב במפורש לשפות את המזמינה ו/או בעלי המקרקעין ו/או מנהל הפרויקט, בגין 
מי מהם למעשי ו/או למחדלי הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיו ו/או  אחריות

הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות אחריותם השילוחית( כלפי צד שלישי הנובעת 
 מההסכם ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן נשוא ההסכם.

לילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פ
 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.  200,000אחריות בסך של 

 מוסכם במפורש כי הכיסוי כולל נזק גרור.

 הביטוח לא כולל כל חריג המתייחס ל:

נזק הנובע או הנגרם על ידי מנופים, מעליות, מכשירי הרמה וכל ציוד אחר לרבות במפורש  2.1
 ש בעבודות.צ.מ.ה. המשמ

 נזק עקב פריקה או טעינה. 2.2

חבות בגין נזק הנובע משימוש בכלי רכב מנועי )למעט חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין  2.3
כלי רכב מנועי ולמעט חבות בגין נזק לרכוש צד ג' בגבולות סכומי הביטוח הנהוגים 

 בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום קרות מקרה הביטוח(.

 די זיהום מכל סוג שהוא למעט זיהום שאינו תאונתי.נזק שנגרם על י 2.4

רכוש המזמינה ייחשב כרכוש צד שלישי לכל עניין ודבר, ולא ייחשב כרכוש עליו עובדים,  2.5
 למעט הפריט הקטן ביותר הניתן להגדרה הנדסית.

 תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמינה.  2.6

עיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן ס 2.7
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח אחריות מעבידים. .3

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________   

 ש"ח למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. 20,000,000בגבול אחריות בסך של 

לכסות את המזמינה ו/או מנהל הפרויקט, אם יימצא מי מהם נושא בחובות הביטוח מורחב 
 מעביד כלפי מי מהמבוטחים ו/או המועסקים על ידם.

הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול 
 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.  200,000אחריות בסך של 

 כל חריג המתייחס ל: הביטוח לא כולל

 אחריות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם בכל דרגה שהיא. 3.1

 עבודות בגובה או בעומק. 3.2

 מבוטל 3.3

 אחריות הנובעת מהעסקת נוער כחוק. 3.4

 עובדי שטחים, עובדים זרים, עובדים המועסקים על ידי חברות כוח אדם. 3.5

 
 מבוטל  .4
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 _____________________מס' פוליסה:   .ביטוח אחריות מקצועית .5
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול 

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר  2,000,000.-אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי 

 המבוטח. 

ח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, הביטו .1.1
מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח וכן עבירות 

 על חוק זכויות יוצרים, הוצאת דיבה ולשון הרע.

 במשותף עמו או עבורו.הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו,  .1.2

הביטוח מורחב לכלול את המזמינה כמבוטחת נוספת בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן  .1.3
ו/או הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף לסעיף "אחריות 

 צולבת".

 ם. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותי .1.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה  .1.5
חודשים  6ו/או ניסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת 
ח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה הביטו

 ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.במהלך תקופת הביטוח, 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6
 

 בלבד )הח"מ(.כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד  .6.1
 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי  .6.2
רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה, עובדיהם, נבחריהם, המפקח, קבלנים וקבלני 

 משנה של הקבלן.
 

 1הביטוח לגבי סעיף מ.מ. קריית עקרון נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה  .6.3
 .פוליסה לביטוח רכוש

 
במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .6.4

בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמינה, אלא אם כן נודיע למזמינה 
יום לפני כניסת )שישים(  60על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 הביטול או אי החידוש לתוקף.
 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .6.5
היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על 

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –

התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 
יקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים הרמה, טעינה ופר
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רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה 
ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המזמינה שייחשב כרכו צד 

 שלישי.

קבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של כל הביטוחים שערך ה .6.7
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  (SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלמזמין זיקה אליו או שהמזמין התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי 
 שגרם לנזק בזדון וכן למעט ספקי שירותים או קבלני משנה של המזמינה.

ו זכויות כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגע .6.8
המזמינה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 
היה ידוע למזמינה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמינה או גזבר/ חשב המזמינה או הממונה על 

 הביטוחים במזמינה.

נה ו/או כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטי  .6.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 
כלפי המזמינה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינו 
"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 

ה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה שמבטחי המזמינ
 הנערכת לפי החוזה.

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן וקבלני המשנה  .6.10
 מטעמו בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

ביטוחים זה הינו תנאי  המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום .6.11
מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן למזמינה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים 

 המזמינה לא היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור   .6.12
 זה.

 ולראייה באנו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 1נספח ד'
 
 
 

 ערבות הצעה
 
 
 
 
 

 ………………………………………בנק 
 
 
 

 ערבות בנקאית
 

 לכבוד: מועצה מקומית קריית עקרון 
 
 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 
 
 
בין המבקש  4/2017על פי בקשת _________________ )להלן: "המבקש"( בקשר למכרז מס'  .1

לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי המועצה על פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם 
ש"ח( בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה  חמשים אלףש"ח )במילים:  50,000לכם כל סכום עד לסך של 

בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 
"המדד"(, בין המדד שהיה ידוע בעת הגשת ההצעה במכרז )______ נקודות( לבין המדד האחרון 

 שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן : "סכום ערבות"(.  
 
)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10הערבות ישולם לכם על ידינו תוך סכום  .2

חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה 
 להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 תכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. לדריש .3
 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  19.1.2018תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

 הנ"ל. לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 

 בוד רב,בכ
 

 בנק _______________________
 סניף  ______________________
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 2נספח ד'  

 
 ערבות ביצוע 

 ………………………………………בנק 
 
 
 

 ערבות בנקאית
 

 לכבוד: מועצה מקומית קריית עקרון 
 
 

 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 
 
 

בין  4/2017"( בקשר להסכם  במכרז מס' המבקשעל פי בקשת _________________ )להלן: " 
המבקש לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי המועצה על פי ההסכם, הננו ערבים בזאת 

בלבד, בתוספת  ש"ח( שמונים אלף)במילים: ש"ח  80,000כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

"(, בין מדד שהיה ידוע במועד החתימה על ההסכם )______ המדדלסטטיסטיקה )להלן: "
 "(.  סכום ערבות" נקודות( לבין המדד האחרון שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן:

 
)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10שולם לכם על ידינו תוך סכום הערבות י 

בכתב, חתומה על ידי ראש המועצה ו/או  גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם 
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המבקש.
 

 ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. לדרישתכם הנ" 
 

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ______________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא  
יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו  זו בטלה  ומבוטלת אלא אם הוארכה על 

 ידינו.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק _______________________
 סניף  ______________________
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 נספח ה 1 
 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין

 
 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

  
אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  

וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהירה/ה בזאת, כדלקמן:האמת 
  

 
אני משמש כ__________________ אצל הספק __________________________ )להלן: 

 "( ומוסמך ליתן מטעמה תצהיר זה;הספק"

 הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; .א

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

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

 
 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

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

 
 הנני מצהיר/ה, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 
 

_____________________                                  _____________________ 
  

 )חתימה(            שם                                                                                

  

 א י ש ו ר 
  
אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפניי  

מר/גב' _________   , ת.ז. _________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
אישר/ה בפניי את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.
  
  

        ______________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(                  
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 2נספח ה 
 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  
......................., בעל  ת.ז מס'  . . . . . . . . . . . . . לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ, 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:
"( הספקאני משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן: "

 ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו.ומוסמך 
 קרית עקרון המקומיתהנני עושה תצהיר זה בתמיכה כחלק בלתי נפרד מהסכם בין הספק לבין המועצה 

 .למתן זכויות לפרסום ולהתקנה ותחזוקה של מתקני פרסום
 בתצהיר זה:

גם בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המפעיל, בעל השליטה בו, ואם המפעיל הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"
 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"
 את המשבצת המתאימה( -Xהנני מצהירה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למפעיל:     )סמן ב

לפי  (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
 -)להלן  1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ועד תצהיר זה."( בשנה שקדמה למחוק עובדים זרים"
לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     

עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלש שנים לפחות ממועד ההרשעה 
 האחרונה.

 וכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ות
 __________________ 

 
 אישור

. .  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . .

האמת וכי תהיה צפוי לעונשים . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 
_______________________ 

 עו"ד                      
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 נספח ו'
 

 אישור על ביקור באתר העבודה
 
 

המתקנים  נשוא המכרז וכי אני החתום מטה, מאשר בזאת שבקרתי במתחמי הפרסום  המיועדים להקמת 

לאחר שבדקתי את מתחמי הפרסום אני מצהיר, כי מובן לי בהחלט תיאור האתרים, אני מכיר את תכולת 

 הזיכיון  וכן מובנות לי היטב הוראות המכרז.

 

 
 

  : ____________________________תאריך
 

  שם המציע: _________________________
 

  ______________מס' התאגדות/ ח.פ.: ____
 

 : ________________חתימת המציע וחותמתו
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 נספח ז' 
 
 

 הצהרה בדבר העדר תביעות
 

 אני, הח"מ, ___________________, מצהיר כי בהתייחס להסכם מכרז פומבי מס' 

 -(, מיום __________ להלןהמועצה -)להלן  קרית עקרוןמקומית ,  שנחתם ביני לבין מועצה 4/2017

(, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות כספיות ו/או אחרות מהמועצה, וכי המועצה משוחררת מכל ההסכם

 חובה או התחייבות כלפינו או כלפי מי מטעמנו.

 
 
 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 
 

______________   ____________________________ 
 וחתימהשם + חותמת )במידת הצורך(     תאריך         
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 נספח ח'
 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן קרית עקרוןמקומית מועצה 

 
 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .18
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   4/2017מספר פומבי במכרז 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .19

הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  .19.1
 כדלקמן :

האמורים חלק "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

בן זוג, הורה,  -בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 בן או בת, אח או אחות״.

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .19.2
 המקומיות הקובע:

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

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .19.3

זוגו, -ל ידי בן"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא ע
סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה 
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה 

 מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .20
בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני  .20.1

 לו  סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .20.2

את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי
 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .20.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .21
 הצהרה לא נכונה.

 בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור  .22

( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .23
מחבריה ובאישור שר הפנים,  2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

אזוריות(, ובלבד )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות  'א 89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 
 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : _________________
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 נספח ט' 1

 

 נספח תיאור המציע

 לפרט את המידע הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע        

 :בכתב קריא וברורהמציע יפרט את הפרטים הבאים 

 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר 
 / תעודת זהות 

 

  כתובת מלאה כולל מיקוד

  ת.ד. 

  טלפון

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

  E.mail -דואר אלקטרוני 

 שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר

  המפתחשמות אנשי 

תחום התמחות אנשי 
 מפתח

 

  וותק אנשי מפתח

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 מלכ"רנציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' 
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 2נספח ט' 

       

 נספח ניסיון המציע לתנאי הסף

 ניסיון במתן השירותים נשוא המכרז

 המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן:על 

הרשות 
המקומית / 

גוף ציבורי בו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר 
השירותים או 
מהות השירות 

 שניתן ע"י המציע

האופן בו נבחר 
המציע לשמש ספק 
)מכרז פומבי, מכרז 

   זוטא, מו"מ

שנות מתן 
 השירות

)יש לציין 
 חודש ושנה (

 קשרא. טלפון  שם איש קשר

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

     

   

 תאריך   שם

 

 

 

 

 

 3נספח ט' 
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 נספח המלצות

 -על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב כנדרש 

 

 \שם הגוף 

 הרשות

תיאור 

הפעילות 

שבוצעה 

סוגי \

 המתקנים

שנות 

 הפעילות

היקף כספי 

שנתי בגין 

 הפעילות

טלפון    שם הממליץ

 ממליץ

המלצה 

 בכתב

לצרף 

 כמסמך

 

 

    
  

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

     

חתימה וחותמת של   שם
 המציע 

 

 תאריך  
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 4ט' נספח 

 פירוט בדבר ניקוד ההצעות למכרז

 ת משנה )הוועדה המקצועית(ועד

שתכלול את  ועדת משנהההצעות שיתקבלו לבחינה )לאחר בחינת עמידתן בתנאי הסף( יבדקו על ידי חברי 
 הגורמים המפורטים להלן:

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק ההנדסה והתשתיות )להלן: "יו"ר הועדה  –עו"ד אייל זלנה  .1
 .("המקצועית

 .גזבר המועצה, מר אלון גרינברג .2

 ו/או מנהל הפרויקטים מר אייל דג'אן.  מהנדסת המועצה, אינג' לריסה וקסלר .3

 .ו/או כל מי שיבוא מכוחו מר אורי נצר יועץ למכרז, .4

 בחינת ההצעות

 8.2.1בסעיף יונחו לבחון את ההצעות שיונחו בפניהם על פי הפרמטרים המפורטים ועדת המשנה חברי 
 למכרז.

לאחר הנחיית חברי הוועדה המקצועית יונח בפניהם טופס לדירוג הצעות המציעים ובו יתבקשו חברי 
הוא הטוב  10-הוא הגרוע ביותר ו 1כאשר  1-10הועדה המקצועית ליתן ציון לכל פרמטר בסקאלה שבין 

 הלן: "טופס בחינת ההצעות"(, כמפורט להלן:ביותר )ל

 
 תאריך: שם המדרג: שם המציע:

 
 ציון פרמטר

 במקום המתאים  Xיש לסמן 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ,3ט' לנספח בהתאם המלצה כל עבור 1

 למקסימום עד נקודות 1 המציע יקבל

 נקודות. 10 של

          

 מאיכות המועצה התרשמות בעבור 2

 לשיחות בהתאם היתר, בין ההמלצות,

 הגורמים עם לקיים שתוכל

-ל 0 בין ניקוד המציע יקבל הממליצים
 המועצה שתבחר ככל נקודות. 10

 בין טלפוני. באופן לממליצים לפנות

 רמת  את:  המועצה תבחן היתר

 מהירות ;בלו"ז עמידה ;השרות

 .אמינותו ;תשלומים מוסר ;התגובה

 

          

 חייו קורותמ כללית התרשמות בעבור 3

-ל 0 בין ניקוד המציע יקבל ,המציע של
 לזמן המשנה ועדת בידי הרשות .10
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 או לשיחה או לפגישה המציע את

 .המציע שיגיש בהמלצות להתחשב

 הערות חבר הועדה המקצועית )לא חובה( 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 שקלול נקודות המציעים

את ועדת המשנה לנקד את מלוא ההצעות שהונחו בפניהם, יסכום יו"ר ועדת המשנה לאחר שסיימו חברי 
הניקוד שקיבלו ההצעות שהונחו בפני הועדה המקצועית, על פי הדירוג שניתן על גבי טופס בחינת הצעות,  

 הינו הציון הגבוה ביותר. 100כאשר  100 -ל 0כך שכל הצעה תקבל ציון בין 

 הכשרות ההצעות

נקודות. הצעה  65 -לעיל, יהא גבוה מ ההצעות הכשרות, תהינה ההצעות שהניקוד הכולל שלהן, כמפורט
 , תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.65הנמוכה מציון 

 

 

 

_____________________ _____________________ ____________ 

 תאריך חתימה שם המדרג
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 נספח י'
 

 רו"ח/ עו"ד הצהרה של המציע ואישור
 )יש להשלים ולמחוק את המיותר( 

אני משמש כ _____________________ אצל המציע  .1
( ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע המציע -להלן _____________________________ )

 ועבורו.

להקמת מתקני פרסום ומתן זכויות לפרסום  4/2017ההצהרה להלן מתייחסת למכרז פומבי מס'  .2
ומהווה  קרית עקרון המקומיתשפורסם ע"י המועצה  קרית עקרון המקומיתברחבי המועצה 

  -חלק בלתי נפרד מהצעת הספק במסגרת המכרז 

  -הריני להצהיר בזאת, כדלקמן .3
  ה לפחות במתן שירותי הקמה, תחזוק( 2012-2016)שנים חמש הנני בעל ניסיון מוכח של

 ופרסום במתקני פרסום חוצות.
  )מתן שירותי פרסום חוצות בהיקף שאינו הנובע מהנני בעל  פעילות כספית  )מחזור כספי

שקדמו  (2012-2016) , בכל אחת מהשנים)לא כולל מע"מ( לשנה ₪ 2,000,000-פוחת מ
 להגשת הצעתי זו.

 ____________________________________________ 
 

 תפקיד      שם 
_________________________  ____________________________ 

                   חתימה                                                                     תאריך 
======================================================= 

 אישור רואה חשבון/עורך דין
 

_________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון/עורך דין  שלו, ביקרנו את לבקשת ______
הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 
ת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפ

 .2016 -ו  2015, 2014, 2013, 2012המשתתף בדבר שנות ההניסיון, וההיקף הכספי  בשנים 
 
 

   תאריך: __________
                                                     _________________ 

 בכבוד רב,                     

 רואי חשבון/עו"ד                           
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 נספח יא'

 : _________תאריך

 לכבוד,

 המועצה המקומית קרית עקרון

 א.ג.נ.,

למתן זכויות לפרסום ולהתקנה  20174/ מכרז פומבי מס' -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 שלטי בילבורדס, ברחבי המועצה                          מפות וותחזוקה של מתקני פרסום מסוגים שונים בכללם, מכוונים, 

אנו הח"מ _______________________ מס' חברה/זהות ____________________ שכתובתנו היא 
 _________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

כי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמ .1
 (."מסמכי המכרז")להלן: 

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי סיירנו באתר העבודה  ואנו מכירים  .2
 את מיקום המתקנים.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .3
ות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים וההסכם האמורים, לרב

בזה ליתן את  השירותים נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, 
 ואגרות שילוט במועדן, כמפורט בהמשך.  , כולל תשלום דמי זיכיון

קבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב ל .4
העבודות לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט 

 בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה. 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7ה המכרז תוך לחתום על כל מסמכי חוז .5.1
 ידכם.-אחר, כפי שיקבע על

, בתוך 3להציב את מתקנים על פי סוגיהם וכמויות המינימום לכל מתחם כמופיע בנספח ב' .5.2
 "( ממועד החתימה על ההסכם. תקופת ההתארגנותיום )להלן " 90

שניתנה על ידו ובהיקף שצויין במסמכי לשלם למועצה את דמי הזיכיון בהתאם להצעה  .5.3
גם אם לא הוקמו מלא המתקנים מכל סיבה המכרז החל מתום תקופת ההתארגנות )

 שהיא.

במועד חתימת החוזה העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או  -להפקיד בידיכם  .5.4
רז אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכ

 והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו לפי החוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל  .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע ידי -הצעתנו וקבלתה על
 מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.  

-אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על .7
 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו. 

תנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית, של בנק כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצע .8
ש"ח, לטובתכם  50,000____________ סניף _________ בתוקף עד ___________ על סך של 

פי הנוסח הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים -על
ימים ממועד  7א נחתום על החוזה תוך שבהצעתנו ו/או ל -כולן או מקצתן  -התחייבויותינו 

הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות 
בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו 

להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי  מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות
 לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה,  .9
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסכום שנקבע במכרז, שתעמוד בתקופה לכל 
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ם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את תקופת ביצוע העבודות בתוספת של שלושה חודשים ואת
 התחייבויותינו כלפיכם.

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד  .10
ידי המועצה. במידה ובמהלך -האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.ידכם לקיים את כל -תקופה זו נידרש על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות  .11
של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש 

 על כל טענות אלה. 

הננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע  .12
בתנאי המכרז וכי  העבודות נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו

עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים 
 סיון בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ובמספר מתאים ומספיק. ימקצועיים, מיומנים ובעלי נ

פי המכרז נו על יאם נזכה בביצוע העבודות במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויות .13
 בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצונכם. 

ידוע מוסכם והובהר לנו כי אנו מחויבים להגיש הצעה שלמה המתייחסת לכלל העבודות נשוא  .14
 המכרז. 

הננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, במועד שיקבע על ידכם. אנו מתחייבים  .15
ט לעיל. תנאי התשלום ושלבי התשלום ידועים לנו לסיים את ביצוע כל העבודות במועד המפור

 ומקובלים עלינו.

שם ____________ תפקידו  -איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו  .16
במשתתף_____________, מס' טל נייד: ____________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל 

 ה אותנו.הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנ

 הצעת המציע .17
 

 

 

 כמות מכוונים עפ"י 

 מס' פני פרסום *

כמות מתקני בילבורד 

 עפ"י פני פרסום *

 מתקני המועצה 

לשימוש קבוע ע"י 

 המועצה

 עפ"י בחירת המועצה 8 20 2000עקרון 

 עפ"י בחירת המועצה 4 10 מבואות ורחבי המועצה

 10 12 30 כמות מינימום סה"כ

מחיר מינימום לפן 

  בש"ח לשנהפרסום 

 ---------------  11,000 ש"ח    2,800 ש"ח  

הצעת מחיר לפן פרסום 

 )צד אחד(  לשנה בש"ח

  _________ 

   שנתי סה"כ לתשלום 

 בש"ח **

  _________ 

 סה"כ לתשלום לשנה

 מכוונים ובילבורדים

 במילים:  

 

 

 המציע. להן מתחייב מינימוםהכמויות המפורטות בטבלת הצעת המציע הינן כמויות      *

  כמותסה"כ במכפלה של  )צד אחד( מכפלת המחיר המוצע לפן פרסוםסה"כ לתשלום יהיה    **

  בטבלה. לכל סוג מתקן המפורטמום יהמינ       
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 הצעה חלקית תפסל. - חלה חובה על המציע לנקוב במחיר עבור כל סוגי המתקנים .17.1

 הצעת מחיר הנמוכה ממחיר המינימום הנקוב לכל סוג מתקן תפסל. .17.2

 הסכומים המוצעים ישולמו בהתאם לתנאי התשלום המחייבים עפ"י ההסכם.  .17.3

שינויים בכמות המתקנים תביא לעדכון בדמי הזיכיון בהתאמה. בכל מקרה, לא יפחתו  .17.4
סוג מתקן במכפלת כמויות  /פן פרסוםדמי הזיכיון מסכום המגלם את המחיר המוצע לכל 

 המינימום.

עפ"י הגדרתם  להכוונה ידוע לי כי במסגרת הזיכיון אני מתחייב להקים מתקני מועצה .17.5
 המכרז. ועפ"י מפרט המצורף למסמכי 

 מפות\ מכווניםללמען הסר ספק, המחירים המוצעים הינם עבור כל פן )צד( פרסום ) .17.6
 בילבורדים(. לו

 .דמי הזיכיון אינם פוטרים אותי מתשלום אגרות שילוט עפ"י חוק העזרידוע לי כי תשלום  .17.7

ידוע לי כי המחירים הכלולים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל סוג הכרוכות בביצוע  .17.8
 י עפ"י המכרז וההסכם.יבויותיהתחי

ידוע לנו כי במקרה של סתירה בין תחשיב דמי הזיכיון המוצעים לסכומים הכתובים  .17.9
 או במילים, הסכום הגבוה מבינהם יחייב את המציע.\ובספרות 

ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית  .17.10
 המועצה לבצע התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הגבוהה ביותר. 

טענה כנגד ידוע לנו כי המועצה שומרת על זכותה לשנות את כמות המתקנים  ולא נעלה כל  .17.11
 שינוי זה.

 
 ולראיה חתמנו, היום______________: 

 

 מס' ת.ז./ח.פ.: _______________  שם המציע: _________________________

 כתובת המציע: ____________________________________________ 

 דוא"ל ____________________________________

  טלפון נייד: _____________פקס: ____________  מס' טלפון: __________

                                            

                 _________________________________ 
 

 חותמת וחתימת המציע        

 

 

"(, הריני לאשר כי הצעת המציע המציע" כעו"ד של  _____________________________ )להלן:
למתן זכויות לפרסום ולהתקנה ותחזוקה של מתקני פרסום מסוגים שונים  4/2017רת מכרז פומבי במסג

, נחתמה בפניי על ידי המציע, באמצעות מורשי החתימה מטעם  קרית עקרון המקומיתברחבי המועצה 
 המציע, כאשר חתימתם בתוספת חותמת המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

      __________________ 

 עו"ד         


