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  14/2019פומבי  מס' מכרז 

 תפעולשירותי  למתן 

 ומערכות במההגברה, תאורה   

 חברת כיוונים ומוסדות אמנויות הבמהלמשכן ל
 7/7/19ט, "יום ראשון, ד' תמוז תשעמועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך: 

 בדיוק! 12:00בשעה 
 

 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 

בחברת כיוונים, רחוב  משאבי אנוש והתקשרויות ,מנהל כספיםב ידניתהמסירה תיעשה 
 08-6229011פקס:  08-6290010טלפון:  14חדר  -באר שבע, קומה ב'   82ההסתדרות 

 
 סכום אשר לא יוחזר.  ₪, 000,1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 

 . , באתר כיווניםניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם רכישתם
 

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת 
 ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

  בחדר  2קומה  82המציעים והסיור )חובה( ייערך במשרדי ההנהלה, רחוב ההסתדרות כנס
. סיור מציעים יתקיים לאחר 12:00בשעה  27/6/19סיון תשע"ט  ד"כ, חמישיישיבות ביום 

  הכנס.

 למנהל כספים והתקשרויות בקובץ לות הבהרה יש להגיש בכתב שאWORD  המצורף
. יש לוודא קבלת השאלות 6290011-08ו בפקס: א irisa@kivunim7.co.il לדוא"ל:
 . 10:00בשעה  1/7/19ט, "סיון תשע ח"שאלות עד ליום שני, כקבלת . 08-6290010בטלפון: 

  בשעה  2/7/2019סיון תשע"ט,  ט, כ"שלישייום תשובות תימסרנה לכל המשתתפים עד
16:00. 

  את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אינה מתחייבת לקבל חברת כיוונים 
 

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, 
ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני 

 המכרזים.
  

    9201 יוני 
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 הזמנה
  14/2019 מס' פומבימכרז 

 ומערכות במה הגברה, תאורה תפעול שירותי מתן 

 חברת כיוונים ומוסדות אמנויות הבמהלמשכן ל

למתן מכריזה על קבלת הצעות מגופים שונים, "[ החברה]להלן: " החברה לתרבות ופנאי באר שבע –חברת כיוונים 
ובמתקני ,  41ברח' שדרות רגר  .שבעאמנויות הבמה בבאר למשכן בשירותי תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה 

 .להלן מסמכי המכרזבדרישות וההנחיות המפורטות בכמפורט חברת כיוונים, 
לפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל  ובוצעי יםהשירותהעבודות ו

 והציוד הדרושים לביצוע העבודות. , החומריםכח האדם, כלי הרכב הזוכה במכרז יהיה את
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז

הגשת ההצעות, במועד  והמקיימיםתאגידים הרשומים כדין בישראל, להגיש הצעה למכרז יחידים ו/או רשאים 

 את התנאים המצטברים שלהלן:

 המציע הינו בעל ניסיון כדלקמן )בנפרד או במצטבר(: .1

 שנתיכות במה בהיקף כספי רשרותי תפעול הגברה, תאורה ומע במתן שנים שלוש שלמוכח בעל ניסיון 

 . 6201-8201מהשנים  לכל אחת)כולל מע"מ(  ₪ 600,000מצטבר שלא יפחת מסך של 

מערכת הגברה ותאורה ומערכות   במה: בתפעול  לפחות בהפעלה נשוא המכרז,  שנים 3של  בעל נסיון מוכח .  2      

אלקטרו  במה, במות ומכונות הרמה, פיט תזמורת, קונכייה אקוסטית ומערכות )צוגים, תפאורות וסגירת

 תיאטרון, מופעי בידור, מופעי מוזיקה, הפקות, באולמות קונצרטים, הצגות ( בהיכלי תרבות,אקוסטיות 

 הפקות בתי ספר. אירועים ו

  
 המציע לצרף המלצות.על               

 ו/או מבעלי התאגיד. הניסיון יהא של מנכ"ל התאגיד המציע

, יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת כדין בהתאם והיקפי עבודה נדרשים להוכחת עמידתו בתנאי ניסיון זה

)ו( 2"ח כמפורט בסעיף ' למכרז זה וכן אישור רוהלנוסח המצורף כחלק בהתאם לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ 

  .מסמכי המכרזבלחלק א' להלן ובהתאם לנוסח המצורף 

 

מ "ק 20וחק יותר מ היר חתום מאת המציע כי מקום עיסוקיו העיקרי הינו באר שבע או לחילופין לא מרתצ .3

 מהעיר באר שבע.

 . )ד( לחלק א'[2]ראה סע' להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז  צירףהמציע  .4

 השתתפות בכנס וסיור מציעים חובה. .5
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 למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם 

 חברהכל המעוניין להשתתף יגיש הצעתו בשני העתקים על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם ידנית ל

. 16:00 עד 9:00  השעות בין ראשון עד חמישי, בימים, שבע באר 82 ההסתדרות ברחובמחלקת התקשרויות ב

 12:00בשעה  7/7/19ט, "יום ראשון, ד' תמוז תשעמועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך: , וזאת

"מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל  -במעטפה אשר הומצאה לו )להלן ק, בדיו

 סיבה שהיא, לא תובא לדיון. לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

לול לגרום לפסילת ההצעה. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, ע

 למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם. תשומת ליבם של המשתתפים

 הישות. משפטיות ישויות מספר ידי על הצעה הגשת על איסור חל. אחת משפטית ישותי ידי על תוגש ההצעה

המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב 

ההצעה. הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי 

 המשפט המוסמכים בבאר שבע . 

. ההזמנהאת  כלל לבצע שלא ואף מנהמ חלקלעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או  שומרת החברה

 בא ואינו, נוחות לצרכי רק נועד המכרזמובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי 

 .מכרזים דיני"י עפ"הצעה"  לכדי כלשהו מציע ידי על שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

 
 עמ'                מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים:  .1

 2 הזמנה .................................................................................................................... 

 4 ................................................הוראות כלליות ....................................................... א.

 6 ....הוראות למציעים ותנאי המכרז הכלליים ............................................................... ב.

 13 ........נוסח כתב ערבות בנקאית למציעים במכרז, שיצורף להצעת המציע ....................... ג.

 14 ........למציעים במכרז, שיצורף להצעת המציע ....................... ביצוענוסח כתב ערבות  1ג.

 15 התחייבות למחלקת הביטוח ..................................................................................... ד.

 18 ............................................................................... תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף .ה

 19 ....................................................... תצהיר להוכחת מקום עיסוקיו העיקרי של המציע  1ה' 

 20 .................................................ציבורייםעיסקאות גופים הצהרות המשתתף לפי חוק  ו'

 21 ...................................................................................תצהיר בדבר היעדר הרשעות   1ו'

 22 ..........................................................................................פירוט הדרישות והמפרט  ז.

 30 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים ............................................................................... .ח

 34 ..................................................................כתב הצהרת המציע במכרז ..................... .ט

 36 כתב כמויות והצעה .................................................................................................. .י

 38 ....................... המפורטים בונוסח החוזה שיחתם עם הזוכה במכרז, על נספחיו השונים  יא. 

לרבות  מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, 

 כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון בתוקף למועד ההגשה, המאשר  -ף בדבר מורשי חתימה אישור בתוק )א(

 שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו.

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב(

, 1976 -קאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו חשבונות ורשומות כאמור בחוק עס

 והתקנות שהותקנו על פיו.

 .אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור )ג(

בלתי מותנית, מבויילת וצמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס' אוטונומית ו -ערבות בנקאית  )ד(

ה תקופל₪  30,000בסך של  15/4/2019המתפרסם ביום  2019 מרץכשמדד הבסיס הוא מדד חודש  ,13

לפי נוסח הערבות המצורף בחלק ג' ומהמועד שנקבע כמועד אחרון להגשת ההצעות, חודשים  3של 

 .השם המופיע בערבות יהיה שם המציעלהלן. 
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על המשתתף יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם  

. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה כיוונים לדרישתה של 

 במידה ותוקף הערבות יפוג.

 .תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ )ה(

בדבר עיסוק המציע במתן , שנים 3י הינו בעל ניסיון מוכח של המציע כ תצהיר – עו"דו אישור רו"ח )ו(

, באולמות סגוריםהכולל פעילות  –כפי שפורט בתנאי המכרז ומערכות במה תאורה  שירותי הגברה,

האחרונות. האישור חייב לפרט את המקומות שבהם עסק המציע השנים  בשלוש, כמפורט בתנאי הסף

שהשתתף בכל אירוע, ולרבות פרטי המזמינים ומספרי טלפון בעיסוקים כאמור, ואת היקף הציבור 

 ואנשי קשר. הניסיון יהא של מנכ"ל התאגיד ו/או בבעלי התאגיד.

, בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק כאמור בתנאי הסף, מקום עיסוקו העיקרי, בדבר המציע תצהיר)ז( 

  ' למסמכי המכרז.1ה

  – ושל כל מסמך נוסףנותן השירותים ל הבהרה שהומצאשאלות  העתק חתום של פרוטוקול     (ח) 

 .למשתתפים כיווניםשהומצא על ידי           

, 1976-, בדבר תשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמציעהצהרת ( ט)

 בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ה' למסמכי המכרז. 

               בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו, בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין תצהיר ( י)

               , על תקנותיו ]החוק והתקנות, להלן: "חוק עברייני המין"[, וכן 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

 "חוק העונשין"[, והתחייבות כי על החקיקה הנובעת ממנו ]להלן:  1977-בהוראות חוק העונשין, התשל"ז

               בעבודות נשוא מכרז זה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין, ושלא עברו כל  יעסיק

 עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין.

 
  –מסמכי תאגוד מאושרים  (אי)

המשתתף )מרשם החברות או רשם השותפויות או רשם האגודות  תיאגודאישור רשמי בדבר  (1)

 השיתופיות וכיוצ"ב(;

 תקנון התאגדות המשתתף; (2)

פירוט, חתום בידי עו"ד או רו"ח, המפרט את השליטה בתאגיד. על האישור לפרט את בעלי  (3)

גיד המניות או השותפים בתאגיד, לפי חלקם. היה אחד השותפים או בעלי המניות, הינו תא

בפני עצמו, יפורטו בעלי מניותיו או שותפיו אף הם, וכל הלאה עד לזיהוי כלל היחידים העומדים 

 רי התאגיד המשתתף.ומאח

תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף   (4)  

 תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.
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 -אחרים ו/או גופים מרשויות מקומיות או מוסדות ממשלתיים או גופים ציבוריים  -המלצות     (יב)

 הנדרשיםמן הסוגים  לאירועים שונים  תאורה ומערכות במה, שירותי הגברהמתן  המעידות על 

 . , ע"י המשתתףבמסמכי המכרז

 צילום תעודת הזהות של המשתתף. –אם המשתתף הינו יחיד  (יג)

 המעידה על רכישת מסמכי המכרז.קבלה  (יד)

 

 למציעים, תנאים מיוחדים, והליכי המכרז:כלליות הוראות  -חלק ב' 
 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז: .1

 הגיש את מסמכי המכרז מטעמו;ש מי - "המשתתף  /המציע " -בחלק זה ובמסמכי המכרז:     

 שיזכה במכרז;המשתף  / ציעהמ - " קבלןה " -   

למשכן ומערכות במה תאורה הגברה, תפעול שירותי מתן  – " העבודות " -   

, בהתאם לתנאי המכרז ולמתקני חברת כיוונים אמנויות הבמהל

 ;ובהתאם להוראות המפקח והחוזה

 ו/או מי מטעמו .המשכן מנכ"ל ראש מנהל תרבות /  - " המנהל " -   

של " לפקח על ביצוע העבודות מי שימונה מטעם "המנהל – " המפקח " -  

   הקבלן בהתאם לחוזה זה .

 

על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההצעה. כמו כן על המציע לחתום  )א(

, ולחתום באופן מלאעל כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים  על ידי מורשי החתימה מטעמו, על

 בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המציע, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  חברת כיווניםעל המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת 

 חוברת המכרז שתוגש על ידו.נוספות, הבהרות, סיכום סיור קבלנים וכד', ולצרפם ל

 

על המציע להעיר את הערותיו רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת  )ב(

 , תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור.וחותמת

 .במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך )בחלק ז' 

ועלול להביא  חברת כיווניםלמסמכי המכרז(, אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

 לפסילת מסמכי המכרז של המציע.

 

 ב למלא את כל פרטי כתב ההצעה.על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמציע חיי )ג(
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 ' למסמכי המכרז.טמובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק  

כתב ההצעה מתייחס למחירון הפריטים המופיעים בו, והמציע נדרש למלא את שיעור ההנחה 

ופריט  ]במספרים חיוביים[ בלבד. אחוז ההנחה שייתן המציע בהצעתו יתייחס באופן זהה לכל פריט

המפורט במחירון. מובהר, כי ההנחה שיתן המציע בהצעתו, תחול אף במצב שבו תפוצל הזכייה בין 

 מספר מציעים ואף במצב שבו תבוצענה רק חלק מהעבודות. 

 . ולא תובא לדיון יובהר, כי מציע שייתן תוספת, הצעתו תיפסל

 

חברת בגוף החוברת עצמה, שתוגש על ידו להמציע יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשני עותקים: האחד 

 , והשני בעותק נוסף של חלק ט', הנפרד מהחוברת.כיוונים

שיעורי ההנחה ירשמו בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. מציע שלא ירשום מאומה בשדה זה, יחשב 

" בשדה 0ה "כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז. מציע אשר מעוניין שלא לתת הנחה, ירשום את הספר

 . המתאים

 

)שיעור ההנחה ביחס למחירים הגלויים( יקח בחשבון את כל חובותיו של הקבלן ואת  ההמחיר בהצע )ד(

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או 

 .כיווניםמימון נוסף מאת 

 

שיעור ההנחה על המחירים שייתן המציע בכתב הצעתו, יהיה נכון לביצוע העבודות למשך כל תקופת  )ה(

 ההתקשרות, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. 

 

אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של הזמנות  חברת כיווניםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  )ו(

לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף  או כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה שירותים ועבודות

 ובהתאם לצורך. חברת כיווניםלמגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות ב

 

באם ימצא מציע כלשהו במכרז סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן המדוייק של  )ז(

 בכתבויות בחברת כיוונים, כספים, משאבי אנוש והתקשראיזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת 

 חברת כיווניםתשובה תישלח לכל המציעים במכרז.  ,irisa@kivunim7.co.il : הדוא"לבאמצעות 

 אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה. 

 

להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון חברת כיוונים  )ח(

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק 

בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

 המכרז.ידם בעת רכישת מסמכי -בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על
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המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות  )ט(

בזמנו החופשי ובמסגרת סיור הקבלנים, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את 

העבודות  תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע

במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות 

 .וכן בישיבת ההבהרות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

, באיכות ההצעה ובטיבה. כן להתחשב ביכולתו הכספית של המציע חברת כיווניםבעת דיון רשאית  )א(

להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן  חברת כיווניםרשאית 

 מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של מציע שהורשע בעבירה פלילית, לרבות בעבירות  

, או לפי חוק רישוי עסקים, והתקנות והצווים לפיו 1965 -לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  בניה

 . והתקנות והצווים לפיו 1968 –התשכ"ח 

כן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי מציע הנמצא על שטח ציבורי  

 שבע, שלא כדין.-בתחום העיר באר

 . בהתאם לדין במכרזלאחר בחירת הזוכה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה  חברת כיוונים )ב( 

על עבודות או  נוספיםרשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  חברת כיוונים )ג(

הזמנות והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש 

בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר היחידה, והמציע יהיה חייב למסור את  מהמציע במהלך העיון

 ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

רשאית  חברת כיווניםמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  חברת כיווניםאין  )ד(

עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות לבחון גם את נסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן 

 העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  חברת כיוונים )ה( 

במקרה שכזה, לא תהיה למציעים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט 

 ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.

ף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המציעים במכרז, לא תחזיר ולא תשתת חברת כיוונים 

ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות 

 הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

ביצוע ו/או לבצע את שומרת לעצמה את הזכות להחליט על  חברת כיווניםמובהר בזאת במפורש כי  (ו)

 בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, 
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השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי (ז)

מסמכים ובין במכתב לוואי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף ה

 או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  חברת כיוונים (ח)

מונע  חברת כיווניםההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 

 הערכת ההצעה כדבעי.

חובה או להעניק למי שנקבע כזוכה  חברת כיווניםאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  (ט)

 בהיקף כלשהו. חברת כיווניםאת הזכות להתקשרות עם 

תקבע הועדה את שיעור מחיר , הצעהה באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב  )י(

 .  נקבע ע"י המציעאם לשיעור ההנחה שההצעה הסופי בהת

שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, במידה  חברת כיוונים (א)י

  , בעקרונות השוויון.חברת כיווניםולא יפגע, לדעת  חברת כיוונים שויתור שכזה לא יגרום כל נזק ל

צמה את הזכות, לפי שיקול דעתה שומרת לע חברת כיווניםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  (ב)י 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או 

אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין 

 הסף שפורטו לעיל. היתר, לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על  )א(

ימים ממועד קבלת  3, תוך ןלהל 8ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  חברת כיווניםולהמציא ל, החוזה

 הודעת הזכיה.

תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהוגשה על מציע שהצעתו לא  

 ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

רשאית לבטל את זכייתו במכרז,  חברת כיווניםהיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא  )ב(

לאחר שניתנה למציע בהודעה וזאת,  חברת כיווניםידי -בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע 

בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של 

 תנאיו.

ת הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן להגיש א חברת כיווניםבוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית  )ג(

על כל  חברת כיווניםלמסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, והמציע יפצה את 

 הפסד שנגרם לה בגין כך.

 

 חתימת החוזה וביטוח קבלני: .4
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יתו ימים ממועד קבלת ההודעה על זכי 7המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  )א(

[. עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את כל הפוליסות "החוזה"/"ההסכם" -במכרז ]להלן 

הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית והפוליסות הנ"ל יומצאו לבדיקת 

מנהל מחלקת הביטוח בעירייה אשר יפסוק אם הפוליסות ממלאות אחר תנאי החוזה. המציע הזוכה 

ייב לאור הערות מנהל מחלקת הביטוח, להמציא לאלתר כל פוליסה או תיקונה על מנת לעמוד מתח

 בתנאי החוזה.

וחברת אם המציע יסרב לחתום על ההסכם או לא ימלא כל תנאי מתנאי המכרז, ערבותו לא תוחזר לו  )ב(

ראשית לגבות את הסכום הנקוב בערבות, ללא כל הודעה נוספת, וזאת מבלי לפגוע בזכותה כיוונים 

 לתבוע דמי נזק נוספים ו/או כל סעד אחר או נוסף.חברת כיוונים  של 

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

בלבד ממועד )להלן: "תקופת ההתקשרות"(   ( 24תקופת ההתקשרות הינה לעשרים וארבעה חודשים )  (א)

חודשי העבודה הראשונים יהיו תקופת ניסיון במהלכם תבחן חברת  . ששתתימה על ההסכםהח

, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לבחון את העבודה והשירותים וונים את איכות העבודה והשירותיםכי

 . היה ת הנתונה לה בהסכם זה ועל פי דיןבמהלך כל תקופת ההתקשרות ומכל זכות אחר

הרשות הבלעדית לבטל את  , נתונה לחברת כיווניםוןשאינם משביעי רצוהבחינה תעלה ממצאים 

 זו.החלטה , ולמציע לא תהא כל טענה כלפי ההתקשרות

ההתקשרות, עד שלוש לחברת כיוונים נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת  (ב)

חוזה המקורי ני תום תקופת ה, בתנאי שתודיע על כך לקבלן לפחודשים 12פעמים נוספות, כל פעם עד 

. לחברת כיוונים חודשים 60עלה תקופת ההתקשרות על , ובכול מקרה לא תאו  התקופה המואורכת

 . להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זהקיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם 

ת נויים שהתחייבו מעצם הארכבתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשי (ג)

כה ו/או חידוש הערבויות , מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג המציע להארההסכם

 .מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש, פוליסות הביטוח וכל הבנקאיות

ת העבודה, או לפי הוראת המציע יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בצו התחל (ד)

 .המנהל

 

   תנאי תשלום: .6
וביצוע כל התחייבויות הקבלן לפי המכרז והחוזה ולשביעות  ביצוע העבודות ומתן השירותיםתמורת  (א)

 חברת כיווניםאת הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידי כיוונים , תשלם כיוניםרצונה של 

ואשר יערכו על סמך ההזמנות, והכל בהתאם למחירים שנקבעו לקבלן במכרז, לפי הצעתו שאושרה 

  "התמורה"[. -לן ]לה
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חשבון מפורט בשני עותקים בגין העבודות שבוצעו  חברת כיווניםיגיש הקבלן ל, שירותהעם סיום ביצוע  (ב)

  ידו בפועל, מחושב לפי המחיר שנקבע בהצעתו למכרז.-על

ימים  14 , במלואו או בחלקו, בתוךכספיםה המנהל ומחלקת המפקח יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור  (ג)

 .די המפקח תשולם לקבלןי-שתו, והתמורה שתאושר עלממועד הג

 
יום מיום אישור  45 שוטף + חברת כיוונים תעביר לקבלן את הסכום המאושר על ידה לתשלום בתוך (ד)

בה הסכום המנהל את החשבון או לאחר שהתקבלו אצלה כל המסמכים הנ"ל בצירוף חשבונית מס בגו

 , לפי המאוחר.שאושר לתשלום

 

 ה:הזמנת העבוד .7

ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט כתב ההצעה את  בלןלהזמין מהק חברת כיוונים הרשות בידי  )א(

ועל פי  חברת כיווניםלבצע את העבודה בהתאם לדרישת  חברת כיווניםלהענות להזמנות  הקבלןועל 

 לבצע חלק מהעבודה בעצמה. חב' כיווניםתנאי המכרז ובמועד. כן הרשות בידי 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או  חברת כיווניםכי  ,מודגש בזאת במפורשומובהר  )ב(

שומרת לעצמה הזכות,  חברת כיווניםבמכרז בהתאם למגבלות התקציביות.  יםהכלול השירותים

במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את 

 חברת כיווניםק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת יתרת העבודות ר

לעצמה את הזכות במפורש על אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי 

בתשלום פיצוי מכל סוג  חברת כיווניםשהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה יחוייבו את 

בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך  שהוא לקבלן והקבלן מוותר

 בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.

רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם חברת כיוונים  )ג( 

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3להוראות תקנה 

. בהתאם לצורך ובהתאם לדרישת המנהל, הזמנות העבודה יהיו ז הינו מכרז מסגרת, כי המכרובהרי )ד(

. אין לבצע כיוונים( סמנכ"למנכ"ל ובכיוונים )ההזמנות תהינה חתומות מראש על ידי מורשי החתימה 

ודה שתבוצע ללא הזמנה חתומה , עבי מורשי החתימה בכיווניםעבודה ללא הזמנה חתומה כדין על יד

 .תאושר לתשלוםכדין, לא 

 

 ערבות ביצוע: .8

בזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית צמודה  חברת כיווניםלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא הקבלן ל 

 תקופתבתוקף ל( ₪אלף  שלושים )במילים:₪  30,000, בסך של 13למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 

 רז, בשינויים המתחייבים.. הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי המכההתקשרות

 
 שמירת זכויות: .9

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 והתקשרויותכספים 
 512759564ח.פ 

 חתימת המציע : _____________
12 

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443, ת"ד 82רחוב ההסתדרות 
 co.il7www.kivunim. אתר החברה: 

 

 

, והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש חברת כיווניםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל )א(

 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם  חברת כיוונים (ב)

 לתנאי החוזה.

 

 . בלבד, תחולנה על המציע בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו , הכרוכותכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא .10

 

 . עצמםחל איסור על המציעים לתאם את הצעותיהם בינם לבין  .11

 

 :של בית משפט לאחר זכייה במכרז קביעה שונה .12

נקבע זוכה במכרז ]להלן: "זוכה מקורי"[ והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי מציע אחר 

הוא הזוכה במכרז ]להלן: "זוכה מאוחר"[, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה 

, פרט לשכר חברת כיווניםי לשום פיצוי או תשלום מאת המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי הזוכה המקור

 עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל.

 , בגין ההליך שבוצע.חברת כיווניםלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  

 

 __                ____________________________________     מס' עסק מורשה/ח.פ. ___________

 כתובת המציע         שם המציע         
 
 

 ___________________  ________________________________     
 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      

 
 

 תאריך : _____________     חתימה וחותמת המציע: ________________
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  נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

 בנק ______________                                  לכבוד                                                                                                     
 סניף _______________           באר שבע                                                                              חברת כיוונים

 כתובת הסניף _______________           א.נ ,                                                                                                
 תאריך _______________                                                                                                                          

 אוטונומית ובלתי מותנית  מס'_____ערבות בנקאית 
 
)להלן: "המבקש/ים"(, ת.ז./ח.פ. _______________ על פי בקשת ___________________________  .1

ש"ח( )להלן: "סכום אלף  שלושים"ח )במילים: ש 30,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של

' מס עם במכרזהערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

 אמנויות הבמה ולמתקני חברתורה ומערכות במה למשכן למתן שרותי תפעול הגברה, תא–14/2019

 .כיוונים

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  )א(  

 נק'. _____והעומד על או בסמוך לכך  /2019/515ביום שפורסם  אפרילש מדד חוד -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13, לוח מס' המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי אם יתברר ביום התשלום  .3

נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר 

ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב 

 סכום הערבות.על שלא יעלה בדרישתכם ובתנאי 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

בלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומ

 המבקש/ים.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל שתידרשנה ועד בכלל,  2019/901/0ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על הארכת התקופה 
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הגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על הארכות נוספות בהתאם כאמור ו/או במקרה ו

 לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין זה גם קבלת מסמך בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 כבוד רב ,ב                                                                                                                    
 נק _______________ב                                                                                                                     

 
 

 ביצוענוסח ערבות  - 1חלק ג'
 בנק ______________                                  לכבוד                                                                                                     

 סניף _______________           באר שבע                                                                              חברת כיוונים
 כתובת הסניף _______________           א.נ ,                                                                                                

 תאריך _______________                                                                                                                          

 אוטונומית ובלתי מותנית  מס'_____ערבות בנקאית 
 
 
)להלן: "המבקש/ים"(, ת.ז./ח.פ. _______________ על פי בקשת ___________________________  .1

 ש"ח( )להלן: "סכוםאלף  ארבעים"ח )במילים: ש 30,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של

' מס עם במכרזהערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

ולמתקני חברת  לאמנויות הבמהלמתן שרותי תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה למשכן  –14/2019

 .כיוונים

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  )א(  

 נק'. _____והעומד על או בסמוך לכך  /2019/515ביום שפורסם  אפרילש מדד חוד -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13, לוח מס' המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי  .3

נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר 

נקוב ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום ה

 סכום הערבות.על בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת להטיל עליכם כל חובה לבסס 

 המבקש/ים.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל שתידרשנה ועד בכלל,  /202101/08ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

פה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על הארכת התקו
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כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על הארכות נוספות בהתאם 

 לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין זה גם קבלת מסמך בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 כבוד רב ,ב                                                                                                                      
 __________נק _____ב                                                                                                                     

 
 

 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 
 

 על קיום ביטוחים  אישור טופס
      

 לכבוד
 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע

 שבע-, באר82ההסתדרות 
 (ו/או" המזמין" "המזמינה")להלן: "כיוונים" ו/או 

 
 א.ג.נ.,

 
המפעיל" ו/או ___________)להלן "_________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

מתן שירותי אספקה ותפעול הגברה, תאורה ומערכות במה ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ( בגין"הקבלן"
 (ו/או "העבודות" ו/או "המערכות" "השירותים: "ביחד ולחוד )להלן  הסכם _________________

 
 בזאת כדלהלן: אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים

 
ו/או העבודות  ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים לקבלן  אנו ערכנו   .1

 , כמפורט להלן:
 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 גבול אחריות: 
תובע, מקרה ותקופת ביטוח 

 שנתית

4,000,000  ₪ 
 

ו/או של   קבלןעל פי דין  בגין מעשה או מחדל של ההקבלן אחריותו של  :תאור כיסוי
העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו 

 ., כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותיםקבלןומטעמו של ה

ו/או בקשר עם המערכות ו/או כיסוי אחריותה של המזמינה בגין  .1 הרחבות נוספות
 מעשה או מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו.

 אחריות צולבת. .2

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .3

 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה. .4

 כיסוי בגין עבודות הקמה ופירוק. .5
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ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו ככול ויש שימוש ב .6
 ללבטחו ב"ביטוח חובה" , ייכלבפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

 ₪ 2,000,000בנ"ל עד סך של עבור נזקי גוף הנובעים משימוש  כיסוי 

כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות  .7
כן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב ו

   ₪. 2,000,000בטוח רכב חובה עד סך של 

 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .8

 
 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:

 ש"ח (
 
 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

בביצוע הקבלן המועסקים על ידי  הקבלן, קבלני משנה ולכל עובדיל
 שירותים.ה

אחריות  העליהיה ותוטל  ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות
 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המפעיל   כמעביד

 
 )פוליסה מספר _________________ (אחריות מקצועית ביטוח  .ג

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
1,000,000  ₪ 

  
 : תאור כיסוי

 
ו/או מי  וו/או עובדיקבלן לכיסוי אחריות על פי כל  דין של ה

בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים ו/או בגין אבדן  ומטעמ
שיגרמו לצד  כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש

כתוצאה  ולעובדיה ולמי מטעמה למזמינהשלישי כלשהו לרבות 
מחדל טעות או מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או 

הלך ו/או בקשר עם השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במ
 .  ביצוע השירותים

 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת    .1 :הרחבה נוספות

בגין ו/או בקשר עם המזמינה הביטוח מכסה את אחריות    .2
ומי מטעמו בביצוע  קבלן הפרת חובה מקצועית של ה

 השירותים.

תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן    .3
 , המוקדם  מביניהם.למזמינהשירותים מקצועיים 
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לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:
 ש"ח ( 40,000

   
 ___________ ועד __________ )כולל(. _ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
 . , בקשר עם השירותיםו/או המזמינהקבלן ה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

כיוונים ו/או עיריית באר שבע ו/או חברות בנות ו/או עובדים ומנהלים של   -ה"מזמינה" לעניין אישור זה
 הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.ביטול זכות השיבוב   .א

 . אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הקבלן.סעיף אחריות צולבת .ב

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המפעיל ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  .ג
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, קבלן  שנמסור ל
 המבוקש.

התקפות  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ד
 חריג רשלנות רבתי בפוליסות יבוטל, במידה במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(

  וקיים.

לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  קבלןה .5
 בהן.

  
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים  .6

טוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הבי
טוחי י"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב

לחוק  59המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי , אנו מוותרים ספק . למען הסר 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 
 מבטחיה.

 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 
 
 

________________________    _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
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 סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:_____________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף – החלק 
 לכבוד

 כיוונים
 

 2016-2018בין השנים  תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה ממתן שירותיהכנסות 
 

 הריני להצהיר כדלקמן:
 אני הח"מ _____________ ת.ז ____________, המשמש בתפקיד ____________ במציע 

_______________ )להלן: "המציע" ( ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וככל שלא 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אצהיר אמת אהיה

כולל מע"מ ₪   600,000בהיקף כספי של במתן שירותי תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה למציע ניסיון  .1

 .2018ועד  2016בכל שנה, בין השנים 

אמור להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר להוכחת הניסיון התואמים את ה .2

 לעיל:

תפקיד איש  אנשי קשר שם המזמין 

 קשר

היקף כספי  טלפון

 )כולל מע"מ(

סה"כ היקף 

כספי )כולל 

מע"מ ( 

 בשנה

2016 
      

     

2017 
      

     

2018 
      

     

 
בטבלה לעיל חובה לפרט את שמות המזמינים, אנשי הקשר וההיקפים הכספיים לכל אחת מההתקשרויות 

 הנדרשות כדי לבסס את עמידתו של המציע בתנאי הסף.
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_______________                                                                    _______________ 

 + חתימה רו"חשם         שם המציע + חתימה
 

 אישור
, אני הח"מ, ______________, עו"ד )מ.ר 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

__________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ שנת _____ הופיע בפניי 
שהזהרתי אותו, כי ידי ת.ז. מס' ___________, ולאחר -במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 וחתם עליה בפניי. 

______________          _________________ 
 חתימת עורך הדין              חותמת  

 
 תצהיר בדבר מקום עיסוקיו העיקרי של המציע – 1 החלק 

 
 

 לכבוד
 כיוונים

 
 
 
 

 הריני להצהיר כדלקמן:
 אני הח"מ _____________ ת.ז ____________, המשמש בתפקיד ____________ במציע 

_______________ )להלן: "המציע" ( ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וככל שלא 

 אמת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:אצהיר 

 

 מהעיר באר שבע. ק"מ 20ו לחלופין לא מרוחק יותר מ כי מקום עיסוקי העיקרי הינו באר שבע א .1

 
 

______________ 
 שם המציע + חתימה

 
 
 
 

 אישור
, אני הח"מ, ______________, עו"ד )מ.ר 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

__________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ שנת _____ הופיע בפניי 
שהזהרתי אותו, כי עליו ידי ת.ז. מס' ___________, ולאחר -במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 
 עליה בפניי. 
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______________          _________________ 
 חתימת עורך הדין              חותמת  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: - ו'חלק 
 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 ("החוק")להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

]מחק את  ,המשתתף/שותף במשתתף __, המשתתף/מנכ"לאני הח"מ ______________, ת.ז. ____________

המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

 המשתתף ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; א. . 1

אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת המשתתף או בעל זיקה  ב.

 לפחות ממועד ההרשעה;

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש  ג.

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 * ]על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 

 ב' בחוק.2זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף ** "בעל 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

____________________ 

 חתימת המציע                  

 

 
 אישור
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אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ________, 

_________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ת.ז. 

 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות -1'וחלק 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות

 2001-בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, ה'תשס"א  

 

בעל השליטה אני הח"מ, ________________________, נושא ת.ז. _________________, 

 במציע_________________, שכתובתו _______________________.

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 בכתב כדלקמן:

 

ישום בשבע השנים אני מצהיר כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בשבע השנים האחרונות, לא עמדו כנגדי כתבי א .1

האחרונות ולא תלויים ועומדים כנגדי כתבי אישום, וכן לא נחקרתי על ידי משטרה או רשות חוקרת אחרת 

 כל זאת באחת או יותר מן העבירות שלהלן: –תחת אזהרה בשבע השנים האחרונות 

 . 2001 –עבירות בשל החוק למניעת העסקה של עברייני מין, ה'תשס"א 

 שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. אני מצהיר כי זה  .2

 

 שם המצהיר _____________________     חתימת המצהיר _______________

 

 

 

 

 אישור

, אני הח"מ, ______________, עו"ד )מ.ר 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

ביום ____ בחודש _____ שנת _____ הופיע בפניי __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי 

ידי ת.ז. מס' ___________, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו -במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על
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להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 

 עליה בפניי.

 

______________          _________________ 

 חתימת עורך הדין        חותמת

 

 

 

 
 פירוט העבודה ודרישות לביצוע -' זחלק 

  14/2019מס'   פומבי מכרז

 בבאר שבע  ובמתקני חברת כיוונים לאמנויות הבמהמשכן תאורה ומערכות במה בהגברה, תפעול שירותי 
 

 פרק א': מהות העבודה והגדרות:
 מהות העבודה ונתונים כלליים: .1

  העבודה המבוקשת:תיאור     )א( 

במה  , מערכותפעול מערכות הגברה, תאורהת אספקת טכנאים לאירועים המופיעים במשכן,

, ביצוע טיפולים שוטפים בכל המערכות הטכניות במשכןוהמערכות הטכניות והאלקטרואקוסטיות 

 בהם תתקיים פעילות אמנותית. החללים, בחדרי החזרות ובכול , באולמותהבמה ומערכות

מהמפיקים   , ודרישה הבטיחות בתפעול מערכות הבמהונהלי  ם הנהוגים במשכןנהליהאכיפה של 

מהנדס  ים אישוריכוללההמוסמכים  הגורמיםמ לקבלת מסמכים ואישוריםהמופיעים במשכן 

 .פי דרישות הרשויות ודרישות החוק אישור על וכולחשמל  מהנדס, , מהנדס קונסטרוקצייהחותבטי

המערכות ומערכות הבמה  תקינותבדיקת , אחריות על ע בפתרון תקלות לפי הנחיות המפקחיווי וסיול

 .כולל הצעות ליעול ושיפור המערכות, ודיווח מידי למפקחהטכניות 

 .משכן לפי הנחיות המפקחוהמפיקים המופעים ב ומתן סיוע ללקוחותליווי 

 .המפקח הקיים במשכן ועל פי דרישות, במסגרת הציוד והפקות של המשכןתפעול המערכות באירועים 

 

ומערכות במה במשכן לאמנויות , תאורה רז שנתי למתן שירותי תפעול הגברהמהווה מכמכרז זה  (ב)

בחוזה זה שייבוצעו על ידי הקבלן, בהתאם לדרישה  ם, כהגדרתובמתקני חברת כיוונים הבמה

יצוע עבודות ושירותי תפעול , ושתכליתו בספציפית, שתפורט בצו התחלת העבודה/הזמנת העבודה

 שונים בחברת כיוונים. מוסדותב הגברה, תאורה ומערכות במה

 כיוונים.בכול מקום שבו מופיע "משכן אמנויות הבמה",  הכוונה היא למשכן ולמתקני חברת 

, כי בכול צו התחלת העבודה למועד שייראה לה. מובהריוונים רשאית ליתן הזמנת עבודה/חברת כ           

 . שרות תיחשב לפי מועד חתימת ההסכם, ולא לפני מועד צו התחלת העבודהמקרה תקופת ההתק
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בחוזה זה, לפי  ם, כהגדרתםמתקני חברת כיווניובבמשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע  וצעבוי ות(     העבודג)

, ושרת, ובהתאם להזמנת העבודה מאהנחיותיו והנחיות המפקחים מטעמו, ועל בסיס הוראות המנהל

עבודות שיבוצעו מחוץ לתחום המשכן יחשבו כעבודות  .עבודה מפורט שיועבר על ידי המפקח ולסידור

 .וספות ) רג'י ( כהגדרתן בחוזה זהנ

 

, במשך כל חברת כיווניםשתיקבע האולמות ו הטכניים, המועדיםשירותים מכרז זה מתאר את ה (ד)

חברת כיוונים, תקופת ההתקשרות. מובהר, כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינם מחייבות את 

ניצול המסגרת התקציבית הכוללת או החלקית בנוגע -ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן באשר לאי

 לכל פריט ופריט.

 

כח  ולספק אתמפקח ועל הקבלן להיות בקשר מתמיד עם המפקח היעשה ע"י עבודות הקבלן קוח על הפי(  ה)

 הציוד .המערכות ולשם הפעלת המתאים האדם 

 

בודת המשכן , שעות עשכן וסידור העבודה והנחיות המפקח: על פי תוכנית פעילות המשעות העבודה) ו (  

 .שבעה ימים בשבוע ,בכל שעות היממה

 

שבועית, ה, םיומיהטיפולים האחזקה והעבודה, התוכנית  יבצע את : הקבלן תוכנית העבודה שבועית) ז ( 

לביצוע  על פי תוכניות העבודה שיוגשו שנתית התוכנית החצי שנתית ווהתלת חודשית, החודשית, ה

 .מערכות הבמהההגברה, התאורה וכלל  מערכות ה וטיפולים שוטפים באחזקתפעול, , להמפקח יעל יד

 

 .להגיש דוחות לפי הנחיות המפקח הקבלן: על  נוהלי רישום) ח ( 

 

 .שום אינוונטרריו תפעול המחסן הטכני על כל ההבטים ) ט ( 

 

 .כישורים אישיים של כל טכנאי ו/או של כל עובד .2

 טכנאי   מטעם המציע:של כל עובד ו/או כל  ידע וניסיון של שנה 

   .רכות במהומע תאורה הגברהמערכות בהפעלת  •

 היכרות מעמיקה עם תוכנית הפעלה תאורת במה, מערכות סאונד ומולטימדיה. •

 אסרטיביות ויכולת לעמוד תחת לחץ. •

 הקפדה על לוחות זמנים.  •

 הקפדה על נהלי הבטיחות בעבודה. •

 (, יתרון לבעלי יכולת התבטאות באנגלית ושפותות מושלמת בעברית )כתיבה ודיבוריכולת התבטא •

 נוספות.

 רמת יחסי אנוש גבוהה ביותר. •
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 ערבי שבת, שבת וחגים. עבודה בשעות לא שגרתיות לרבות ערבים, לילות,  •

 בגובה.   השל משרד העבודה לעבודתקף מחזיק אישור  •

 

 

 

 

 

 הגדרות: .3

במכרז זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת. מקום שלא נקבעה הגדרה להלן,  

תהיה הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין הנוגע לעניין. במקרה של 

סתירה, יגברו המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו על 

 ההוראות והמונחים שלהלן:

 שבע.-בית המשפט המוסמך לפי העניין בבאר  -בית המשפט 

הזוכה במכרז, לרבות מנהל העבודה מטעמו, בעל כשירות לפי הדין, ולרבות עובדיו,   - קבלןה

(, כיווניםהמשנה שיועסקו על ידו )אם ולאחר קבלת אישור מ ןמועסקיו, מנהליו, קבלני/קבל

 יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

אם למפרט , ובהתכמפורט לעיל ולהלןה ומערכות במה , תאורהגברהתפעול מתן שירותי  –השירות /העבודה

, לרבות אספקת כח אדם לשם זה וכמפורט בנוסח החוזה, לרבות כל שלב משלבי העבודה

  .ביצוע העבודה על פי תוכנית העבודה והוראות המפקח

, המבוצעים מחוץ למשכן שירותי תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה, כמפורט לעיל ולהלן –עבודות נוספות 

 .במשכן מעבר להיקף הנכלל בהסכם זההבמה או עבודות המבוצעות אמניות 

 מדד  , המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה.13מדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס'   -המדד  

 הבסיס הוא זה הידוע ביום חתימת החוזה.                          

  .נשוא מכרז זה ח על ביצוע העבודותמי שימונה מטעם המנהל לפק  -המפקח 

 מנכ"ל המשכן ו/או מי מטעמו.ראש מנהל תרבות /   -המנהל 

 .החברה לתרבות הפנאי בבאר שבע -כיווניםחברת  - כיוונים

הצעת הקבלן בכתב ההצעה התמורה המחושבת בנוסח החוזה, כשהיא מחושבת בהתאם ל -התמורה 

 בפועל.ניתנו על ידו ובהתאם לשירותים ש

מתקני חברת כיוונים ברחבי העיר /בבאר שבע 41שדרות רגר  מנויות הבמה ברח'המשכן לא -משכן 

 באר שבע.

, תנה בכתב ע"י חברת כיוונים לקבלן, במכתב או ברישום ביומן העבודההוראה שני – צו התחלת עבודה

על ידי חברת כיוונים לרשות ולאחר ששטחי העבודה מוכנים להתחלת העבודה והועמד 

 .הקבלן

 .סת ביטוח שתוצא לפי הוראות החוזהפולי –הפוליסה 
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, לרבות הוספתה של עבודה או הפחתתה, או צמצומה של העבודה, כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה –שינוי 

 .ם בתיאור העבודה או אזה חלק ממנהושינויי

 שירותים: .4

במועדים  בכמויות, במחירים המפורטים בהצעתו במסגרת המכרז, שירותי התפעוליספק את  קבלןה )א(

 וכראות עיניה. חברת כיוונים, לפי צרכי חברת כיווניםשיצויינו בהזמנות שיימסרו לו ע"י ובמקומות 

הקבלן מתחייב בזאת לכסות על חשבונו כל הוצאה ונזק שיגרמו במידה והקבלן לא הופיע לביצוע  (ב)

חברת , תהא ט בהזמנה בדייקנותע העבודה כמפורבכתב. במידה והקבלן לא יבצהעבודה, למרות הזמנה 

רשאית להזמין ביצוע עבודה על חשבונו של הקבלן על ידי קבלן אחר ולנקוט בכל האמצעים  כיוונים

 , כמפורט בתנאי המכרז, בחוזה ועל פי הוראות הדין. חברת כיווניםהנראים ל

סודר בצורתו ובמראה נאה ומהפעיל טכנאים ועובדים ברמה מקצועית גבוהה מאוד הקבלן מתחייב ל (ג)

ומערכות מערכות התאורה, ההגברה הפעלת כולל  .(לבושת אחידה שתאושר על ידי המפקחת)החיצונית 

, הציבור המופיע באירוע וכל כיוונים, עובדיובאופן בטיחותי, כך שתובטח בטיחותם של עובדי הבמה 

 ציבור אחר המצוי באירוע ובסביבתו.

ימת צוות הטכנאים המוצע על ידו לביצוע העבודות בצירוף הזוכה יגיש בכתב, לאישור המפקח, את רש (ד)

תעודות מקצועיות, רישיונות מקצועיים, השתלמויות וקורסים מקצועיים) כולל תעודות רלוונטיות( 

 המפקח יאשר על פי שיקול דעתו הבלעדי, את העובדים שיועסקו  ע"י הזוכה. .והמלצות

 בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.עובדים שיועסקו ע"י הזוכה המפקח יהיה רשאי לפסול  (ה)

         .אחתבעת ובעונה  ומופעים  אירועים ערוך לאספקת טכנאים ועובדים למספר להיותהקבלן חייב    (ו)

דים בועו בטכנאים פםולדרוש להחלי. איכות הטכנאים ו/או העובדיםתהא רשאית לבחון חברת כיוונים 

 . ול דעתה הבלעדישיקלפי אחרים 

העתק מפוליסת הביטוח כיוונים על הקבלן לבטח את עצמו, ציודו, עובדיו בביטוח צד שלישי ולהגיש ל (ז)

 כפי שמפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז.כיוונים לפי דרישת 

 

 :שימוש בציוד הטכני ומערכות הבמה במשכן .5

טרו אקוסטיות האלק, התאורה והמערכות במה, מערכות ההגברהיפעיל את מערכות ה ןהקבל )א( 

  .על פי הנחיות המפקחהקיימות במשכן 

כיוונים, הקבלן יהיה אחראי להדרכה בכל עת, הן לפני האירוע והן במהלכו ולאחריו, לכל מי שתורה לו  )ב(

 . לרבות באשר לשימוש בטיחותי בציוד, באשר לאופן השימוש בציוד

 

 :אחריות הקבלן .6

זה  , כמומחה ובעל נסיון בביצוע עבודות מסוגלן כיודע את מטרת העבודה / שירותהקברואים את  )א(

, וכל יתר הדרישות למינהם של עבודה זו, וכי הוא וכמכיר את התוכניות, המפרטים, רשימת הכמויות

בקיא בהם בתנאי העבודה המיוחדים לשטח שבו תבוצע העבודה לפיכך רואים את הקבלן כאחראי 
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ת , ועליו להפנות תשומהציוד המוקמים והמתופעלים על ידוו מוסדותה ולשלמותם של הלפעולה תקינ

, טעות בתכנון אי התאמה במידות וכו' אשר עלולים לגרום לכך לבו של המפקח לכל פרט בתוכניות

. לא עשה כן, רואים אותו אחראי בלעדי ראוי או שיסכנו את בטיחות הציבורלא יפעלו כ מוסדותשה

 . בכל האחריות הכספית והאחרת לשאת ועליו

במתחמי  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים לשם הבטחת בטיחותם וגיהותם של העובדים  )ב(   

שנקלע , בין אם אלה קשורים לאירוע ובין אם המדובר בכל אדם אשר ובכל הבאים בקרבתוהמופעים 

בהתאם   להוראות הבטיחות  לאחר מכן, בין , בין בעת ביצוע השירות, בין לפניו וביןלמתחמי המופעים

 .תחייבות לפי כל דיןהמ ז ובין בהתאם להוראות הבטיחותהמצורפות למסמכי המכר

העבודות שתבוצענה והשירותים שיינתנו על ידי הקבלן יעשו אך ורק באמצעות כלים תקינים   (ג)

מיומנים וטכנאים מפעילים מנהל, ועל ידי  ., ובעלי רישוי כדין)של המשכן ושל הקבלן( ובטיחותיים

 , לביצוע העבודות / השירותים הנדרשים. תואם לפי כל דיןהמצויידים ברשיון 

והכל בהתאם  ,, שכר עבודהילקבלן, לרבות מפעהתמורה, כפי שנקבעה במכרז, כוללת את כל עלויות הד(    )

ת שהציע הקבלן בכתב בצירוף ההנחה או התוספ למחירון האירועים ולמפרטים הנספחים לחוזה,

 . (למסמכי המכרז' יהצעתו )חלק 

  

 יום הוראות הדין:ק .7

הדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לגבי כל אחת הוראות הדין והקבלן מחוייב לקיים את כל  )א(

 לות שינקטו על ידו במסגרת העבודה, ולגבי כל שלב משלבי העבודה. ומהפע

 

 :ואמצעי זהירות  בטיחות .8

 .בזמן העבודה  תנאי הבטיחות והגיהות מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הקבלן א.

לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, מעבר למפורט במסמכי המכרז, בגין דרישה של איזו שהיא  ב.

רשות מוסמכת, ועל הקבלן למלא אחר הוראות הדין ודרישות הרשויות המוסמכות בכל מהלך 

 ביצוע העבודות.

חת קיומן של הוראות הבטיחות, הקבלן יהיה אחראי, בין השאר, על מילוי כל הוראות לשם הבט  ג.

 הבטיחות הנדרשות מביצוע העבודות.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר, או בסביבתו בעת ביצוע   ד.

להשאיר תעלות העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות בעניינים אלו. אין 

פתוחות או חוטי חשמל / הגברה גלויים ו/או חופשיים, מבלי שינקטו כל האמצעים הנדרשים 

 כמפורט לעיל.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ולבעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי  ו.

 תופנה אליה. לא תכיר בשום תביעות מסוג זה אשר  חברת כיוונים זהירות כנדרש ו

 . טיות המתאימות לסוג ומקום העבודה, והנחיות רלוונהמפקח הקבלן יפעל בהתאם להוראות  ז.
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הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות של משרד העבודה. הקבלן מתחייב ח.

הוראות המופיעות במסמכים הלהבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו אחרי כל  

 המצוינים לעיל. 

קיום  , להפסיק את העבודות הקבלן בכל מקרה של איתהא רשאית לפי שיקול דעתו חברת כיוונים   ט.        

לא  תנאי הבטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונה. הפסקת עבודת הקבלן

 כן מבחינת לוח הזמנים אשר לו התחייב., מבחינה כספית ותזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו

, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שבא בשמו או הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, סוכניו  י.

, יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות ולפי כל אמצעי הזהירות המנתחייבים לפי הנסיבות מטעמו

 . כאלה לים והנהוגים בביצוע עבודותבהתאם לאמצעי הזהירות המקוב

 הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנוהלים הנוגעים בדבר ולפני הגשת הצעתו  יא. 

וכמובן לפני ביצוע כל עבודה. בעצם חתימתו על הסכם זה, או כל הסכם זמני, מאשר הקבלן 

 . והתמצאותו בתקנות והנוהלים הנ"ל ידיעותיו

 

 העסקת עובדים: .9

בדים, כלי עבודה מתאימים ותקינים ובכמות מספקת לביצוע כל העבודות הנדרשות יעסיק עו קבלןה )א(

 במכרז ובחוזה זה.

ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם  )ב(

 זה זה.במפורש במסמכי המכרז או בחוו/או למפקח אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל 

ועובדיו יהיו במעמד של קבלן עצמאי ועובדי הקבלן יהיו עובדיו בלבד, ולא יחולו בין הקבלן  קבלןה )ג(

 כל יחסי עובד מעביד. חברת כיווניםו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין 

כיוונים ו בכל סכום שתחוייב ב חברת כיווניםבכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור, יפצה וישפה הקבלן את 

 כיוונים. כתוצאה מקביעה זו, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה של 

לפקח על  חברת כיווניםהעובדים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו עובדיו בלבד, ומעבר לזכותה של  )ו(

ל , יהיו נתונים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו המלאים שחברת כיווניםעבודתם בעת המגע עם 

הקבלן, והקבלן ישא בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים 

 עפ"י כל דין.

על הקבלן להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום, זכויות סוציאליות, תשלומים 

 והפרשות כנדרש לפי כל דין.

לא יעסיק, במסגרת העבודות לפי מכרז זה, קטינים שלא בפיקוח שירות תעסוקה ואישור כדין,  קבלןה )ז(

 ולא יעסיק עובדים שאינם תושבי ישראל או מורשים לעבוד בישראל בהתאם לכל דין.

חברת מתחייב שלא להעסיק עובד כלשהו בעל עבר פלילי, במסגרת העבודות לפי מכרז זה, ו קבלןה )ח(

ה רשאי לדרוש מהקבלן כי תומצא לה תעודת יושר מהמשטרה ביחס לכל אדם או עובד תהי כיוונים 

 .קבלןהמועסק על ידי ה

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 והתקשרויותכספים 
 512759564ח.פ 

 חתימת המציע : _____________
28 

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443, ת"ד 82רחוב ההסתדרות 
 co.il7www.kivunim. אתר החברה: 

 

 

העבודות של כל אדם  מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע קבלןה )ט(

אדם שלא  המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו

כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות. אדם 

שהורחק לפי דרישה כאמור, לא ישוב הקבלן להעסיקו בדרך כלשהיא ובתפקיד כלשהוא בביצוע 

 על פי חוזה זה. העבודות

 

 

 :קבלני משנה .10

עביר לחברה ו/או אדם ו/או גורם אחר כל זכות הקבלן לא יהיה רשאי למסור, להסב, למחות, או לה (א)

, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת חברת כיווניםמזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם 

  חברת כיוונים.

ממניות החברה או מזכויות השותפות לאחר, כהעברה אסורה, בין אם  25%לעניין זה יראו בהעברת 

 ו בבת אחת. בוצעו לשיעורין ובין אם בוצע

הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע חלקים מהעבודה אך ורק לאחר שקיבל לכך  (ב)

 , כי גם לאחר שיאושר לקבלן להעסיק קבלני. בכל מקרה, מובהרחברת כיווניםאישור מיוחד מאת 

 . החוזה המצורףות מכרז זה והוראות לביצוע כל הורא חברת כיוונים, יהא הקבלן האחראי כלפי משנה

 תו של הקבלן משנה בביצועשומרת לעצמה את זכות הבלעדית לא לאשר השתתפוחברת כיוונים  (ג)

. סירובה של חברת כיוונים לאשר קבלן משנה לא יגרע מאחריות העבודה מבלי שתידרש לנמק צעד זה

סירובה של   ו לבצע בעצמו את העבודה שהוגדרה מבלי שתידרש לנמק צעד זה,הקבלן ומהתחייבויותי

לאשר קבלן משנה לא יגרע מאחריות הקבלן ומהתחייבויותיו לבצע בעצמו את העבודה  חברת כיוונים

 שהוגדרה .

אישור קבלן המשנה יהיה מותנה בכישוריו המקצועיים, ידע ונסיון בביצוע אירועים דומים, אמינות  )ד(

 ומוניטין והיקף העבודה שבכוונת הקבלן למסור לקבלן המשנה. 

בלן מתחייב לכלול בחוזה שבינו לבין קבלן המשנה את כל ההתחייבות, תנאים ודרישות המפורטים הק (ה)

  חברת כיוונים.בחוזה שלו עם 

 הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה, התאום ביניהם ובכלל,  (ו)

  כיוונים.חברת עמידתם בכל ההתחייבויות בהתאם למסמכי המכרז / חוזה עם 

 

 המציע מצהיר כדלקמן : 

  ומערכות תאורה  ,הגברהתפעול  ידוע לו שהצעתו כוללת את כל ההוצאות הקשורות בביצוע עבודות .א

 . בבאר שבע ובמתקני חברת כיוונים אמנויות הבמהלמשכן בבמה 

תחילת  המציע מצהיר כי ידוע לו כי תערך בדיקה עוד טרם המופע להתקנת הציוד והמוכנות לפני .ב

 . המופע שיעשה על ידי המפקח
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 . חברת כיווניםמחובתו יהא להתאים את ביצוע העבודה למפרט ולדרישות  .ג

 . חברת כיווניםשתקבע ע"י  ותובמקביל בשעבמשכן מספר מוקדים ידוע לו כי העבודה תתבצע ב .ד

 . שירותים נשוא ההזמנה להציע הצעותה פי כל דין לבצע וליתן את הינו מוסמך על .ה

, הגבלות או ו/או אחרת ולא קיימים כל איסוריםשלא קיימת כל מניעה חוקית ו/או על פי כל דין  .ו

 התסתייגויות המונעות בעדו לחתום על ההצעה לקבלת הצעת המחיר ועל החוזה. 

, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו מיום הצעתו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול .ז

 ועד לבחירת ההצעה הזוכה .  פתיחת המעטפות

 

 

________________________________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן

 באמצעות מורשי החתימה ( )
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 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים -' חחלק 
 

 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים
 

 המציע שזכה במכרז. -"הקבלן" 

 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בענין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות   .1

 לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

ים וכל נמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הקבל  .2

 דם אחר מטעמו.א

, 1954 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד   .3

, והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

; תקנות 1997 -יוד מגן אישי( התש"ז, תקנות הבטיחות בעבודה )צ-1988בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; 1988הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 

חברת הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד 

 ראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הו כיוונים

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות   .4

וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, משרד איכות 

 חברת כיוונים.הסביבה, משטרת ישראל ו

ן יבצע את העבודות תוך מילוי מדוייק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, הקבל  

 תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.

מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת טכנאים  /הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים   .5

 טיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. ב

כמו כן, יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה   .6

לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם 

 . מתאימים ושאינם מקצועיים

לאשר  חברת כיווניםמבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית   .7

 או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט.
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י כל הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים וכ  .8

רשיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו 

 הסמכה כחוק.

הקבלן יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות   .9

עבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי עבודה, בגדי החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג ה

 עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

קבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש ה  .10

ון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכ

 וכלי העבודה שלו. 

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות החוק, תקנות הבטיחות ונהלי חברת כיוונים.  . 11

 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מוסמכים לעבודה בגובה ולספק לעובדיו ציוד מגן אישי תקני לעבודה בגובה.  . 12

בלן מתחייב לספק לעובדיו סולמות, במות, פיגום, ו/או כל כלי הרמה ו/או אביזרי הרמה מאושרים תקנים הק  . 13

 ועומדים בכל התקנים.

והכרת    הדרכת בטיחות, בטרם תחילת עבודתםכמו כן, מתחייב הזוכה כי קבלני משנה שיועסקו על ידו יעברו    14

רשאי    ו אותה. בשום אופן לא יהיה הזוכהההדרכה והביננהלי הבטיחות ויחתמו על הצהרה לפיה עברו את 

 להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית החברה  נותן השירותיםבלי לגרוע מכל חובה מחובות מ  .15

 עתה המוחלט.לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של ספק המשנה בתנאים לפי שיקול ד

בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  יבוצעו מתן השירותיםזוכה מצהיר ומתחייב בזה כי ה .16

 רישיונות הזוכה שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, 

ונמצא  מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו', תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק 

 תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

ת הזוכה יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראו .17

בגדי  החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי עבודה, 

 עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

ש ולרכוש הזוכה מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפ .18

בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות 

 וכלי העבודה שלו. 

הרשויות  של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של מדויקתוך מילוי  השירותיםהזוכה יבצע את   .19

 על ידו. יםהמבוצע השירותיםבתחום  המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין

אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  השירותיםהזוכה מתחייב בזה להעסיק בביצוע  .20

 כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 
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זוכה ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף, הנוגעות ה .21

 לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.

 ידווח )בעבודות שנדרש( על מינוי מנהל עבודה מטעמו למפקח עבודה אזורי מטעם משרד נותן השירותים  .22

 כלכלה וימלא אחר הוראותיו.ה

 המלא של המפגע.בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי , תטפל בו החברה באופן מיידי וברציפות עד לפתרון   .23

, אחזקה, שיפוצים בהם מאוחסן ציוד רק לאחר אישור באש גלויה הקשורה לעבודות בינוי א תיעשה כל עבודהל .24

 בכתב של ממונה הבטיחות.

 זוכה מתחייב כי כל עבודה על כלי הרמה מכל סוג תבוצע ע"י עובדים מוסמכים בלבד.ה .25

 רשים לביצוע העבודה כחוק.הזוכה מתחייב לוודא תקינות ותוקף כל האישורים הנד .26

 הזוכה מתחייב לגדר )גידור קשיח(, לשלט ולסמן את איזור העבודה. .27

 על כל התקן שיהיה הגובה. SAFETYהקבלן יתקין כבלי  .28
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 הצהרה והתחייבות

 תאריך:______________          לכבוד

 חברת כיוונים

 

 א.נ.,

בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור הנני מאשר בזאת שקראתי  .1

 בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. . 2

כל הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות ב .3

 הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את  . 4

 ההוראות כלשונן.

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות  .5

למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי ע"מ הגורמים המוסמכים 

 למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

ה של בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעת .6

שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה דדים צ, לעובדיה ולחברת כיוונים, שיכסה כל נזק שיגרם לכיוונים

 ע"י ו/או מטעמי.

עוד בטרם התחלת ע"י כיוונים העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו  .7

 ביצוע העבודות.

 _______________________________________________ שם הקבלן:

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 _______ ת.ז._________________ כתובת_____________שם________

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________

 כתובת הקבלן______________________________________________

 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________

 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  
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 חתימה וחותמת הקבלן: _______________

 חתימת מנהל העבודה: ________________ 

 
 
 

 הצהרה והתחייבות המציע במכרז -' טחלק 
 

 14/2019מכרז פומבי מס' 
 בבאר שבע ובמתקני חברת כיווניםמשכן לאמנויות הבמה תאורה ומערכות במה בהגברה, תפעול שירותי 

 

 הצהרה והתחייבות המציע במכרז

לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם: ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למציעים במכרז, 

זמנים לביצוע העבודה, לוח התשלומים, אופני חישוב תנאים מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח 

התמורה, ערבויות, תקנים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה 

 זה;

ולאחר שבדקתי באתרי העבודה ובדקתי את כל תנאי האתרים ובדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר 

מויות, הכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל שהתברר לי כי כל המסמכ

 וכל המידע הדרוש לשם ביצוע העבודה;

 והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה;

עבודה במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע ה

מהזוכה במכרז, , כמפורט במכרז, מיד עם קבלת הצו להתחלת העבודה, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה 

, לפי לוח עובדיי מהם בקשר למחירים, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי 

 קדמות העבודה שבמכרז.הזמנים, שלבי הת

כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש 

לביצוע העבודה בכל היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו 

 יבה, משרד התחבורה, וכיוב'.או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד איכות הסב

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

 המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לבצע את העבודות בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.

 ותיאום עם מציעים אחרים. אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר

יום מהמועד האחרון שנקבע  90הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

 להגשת ההצעות.

 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

 ני לבינכם.אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בי

בתוקף , ₪  00030.להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של 

 7מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז. היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך תקופת ההתקשרות ל
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ת בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. היה ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבו

ידי בקשר עם השתתפותי -ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

 ידכם לגבייה, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.-במכרז, תוגש על

קבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות ה

 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 בצד ימין( X -)לסימון המציע ב

לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא בשני העתקים ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / ______ ניכוי מס הכנסה במקור אישור תקף על ____

 יש / אין / ______ או צילום ת.ז. במקרה של יחידמסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

 יש / אין / ______ הצהרת משתתף בדבר שכר מינימום ____

להוכחת עמידה בתנאי הסף כנדרש אישור רו"ח ותצהיר חתום בפני עו"ד  ____

)ה( להוראות הכלליות בנוסח 2כנדרש בסעיף  במכרז לתנאי הסף 1בסעיף 

 למסמכי המכרז 1חלק ד'

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ תצהיר הוכחת מקום עיסוקיו העיקרי של המציע ____

 יש / אין / ______ פרוטוקול ישיבת הבהרות  ____

 יש / אין / ______ ודת עוסק מורשה מאת מע"מהעתק תע ____

 יש / אין / ______ תצהיר בדבר היעדר הרשעות ועבירות מין ____

לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 התקשרויות
 

 שם המציע )באותיות דפוס( : ________________________

 ________________כתובת המציע : __________________________________ טלפון: 

 תאריך: _______________  חתימת המציע : _______________________

  שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________

 איש קשר: _____________________________
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 כתב הצעה –' יחלק 
 14/2019מס'  פומבימכרז 

 בבאר שבע ובמתקני חברת כיוונים משכן לאמנויות הבמה בתאורה ומערכות במה הגברה, תפעול שירותי 

 
לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, הוראות למציעים, 
נוסח מסמכי המכרז וההסכם  המצורף, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, 

 ל דבר העשוי להשפיע לקביעת מחיר הצעתי.ובדקתי ושקלתי כ
 בבחירת הזוכה במכרז. חברת כיווניםולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי 

 .כהגדרתו בחוזה זה  םהעבודה הפוטינציאליאחד מאתרי  –משכן ולאחר שביקרתי ב
 
 

 הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן:
 

ן בגין ביצוע שירותי בש"ח כוללים מע"מ( שישולם לקבלהשנתי ) ההצעה בנוי מסכום התמורהכתב .1.1
 (  באחוזים חיובייםוהמציע נדרש ליתן הנחה בלבד ) , תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה נשוא המכרז

 
ישמש כאחראי צוות המתמחה בניהול  1טכנאי  :במינימום טכנאים 3העבודות יבוצעו באמצעות .  1.2

מתמחה  1. טכנאי וכטכנאי בפועל צוותי העבודה והטכנאיםניהול וההגברה ומערכות הבמה, התאורה 
  .מתמחה בהפעלת מערכות הסאונד/הגברה 1וטכנאי בהפעלת מערכות תאורה 

 
לל אפשרות של עבודה שעות על פי סידור העבודה של המפקח כו 7יום עבודה של כל טכנאי הינו .   1.3

 .(בחודשטכנאים שעות  630עד בפיצול שעות )
 

בכול שעות היממה ועל פי ימים בשבוע  7, התאורה ומערכות הבמה יתבצעו שירותי תיפעול ההגברה.   1.4
 .תוכניות העבודה של המפקח

 
  .כולל מע"מ ₪ 550,000  הןסה"כ ההוצאה לשנה הראשונה 

 
 .....אחוז.........................שיעור ההנחה המוצע על אומדן זה הינו ..

 
התאם למפורט במסמכי המכרז , ובי בגין מתן שירותים נשוא מכרז זההצעתי כוללת את כל הוצאותי

 .והחוזה
 

 ., כי מציע שייתן תוספת, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיוןיובהר
           

בכתב  1.4)שמעל למסגרת כמצויין בסעיף  במתקני חברת כיוונים\במשכן ()רג'יעבור עבודות נוספות   .1.5
₪  72.5סך של מחיר שעת עבודה נוספת לטכנאי הגברה תאורה ומערכות במה הינו  לזוכהישולם  ההצעה(

 כולל מע"מ.₪  150כולל מע"מ ושל טכנאי מומחה 
 

ל פי דרישת וזאת ע₪  150,000 יוגבלו לעבודות נוספות )רג'י( במשכן לשנה הצפויות לסה"כ ההוצאות     1.6
  המפקח בכתב.

 
בהתאם להוראות בכל חלקי המשכן נוספות הטכנאים ידרשו לבצע עבודות במה ועבודות מקצועיות   .2.1

 .מפקח ה
 

 יום בכתב. 14כיוונים רשאית להודיע בכל עת על הפסקת עבודה בהודעה של .   2.2
 

 המפקח. ועל פי דרישותשל שעה  הטכנאים נדרשים לזמינות מיידית.   2.3
 

 שעות.  48טכנאים לתיפעול אירוע במקרה חירום תיעשה בהתראה מינמלית של  3. זמינות צוות של 2.4
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ענה מצד המציע לתוספות בימי מנוחה, שבתות וחגים ועבודות לילה, הצעת המציע ט. לא תעלה כל 2.5

 .כל העלויות החלות על המציע הזוכהכוללת את 
 
 
 

 + ע.מ. ו/או ח.פ.................שם המציע _______________
 

 כתובת _______________
 

 טלפון ________________
 

        חתימה/ חותמת  _________________) הצגת אישור מורשי חתימה מעודכן של רו"ח ו/או                         
 . (עו"ד במקרה והמציע חברה 

 
 
 
 

 
 המחיר הגלוי  תהווה עילה לפסילת ההצעה תוספת על על  המציע להציע הנחה בלבד!

 
 אופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה.

מובהר, כי ההנחה תילקח בחשבון אף במקרה של פיצול הזכייה במכרז או ניצול חלק ממנו. אין להתנות את ההנחה 
 עלם ממנה.תהא רשאית להת חברת כיוונים באי פיצול, וכל התניה שכזו, תיחשב כאילו לא באה לעולם, ו
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 נוסח החוזה –' יאחלק 

 
 חוזה

 14/2019מס'  פומבימכרז 
 בבאר שבע ובמתקני חברת כיוונים  הבמה משכן לאמנויותתאורה ומערכות במה בהגברה, תפעול שירותי 

 
 
 

 2019שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ חודש _____________ שנת 
 
 
 בין
 

 החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ" – כיוונים"חברת 
  8415302באר שבע  5443, העיר העתיקה , ת.ד. 82רח' ההסתדרות 

 
 

 "[חברת כיווניםלן: "]לה
 ) מצד אחד (

 לבין
 

 השם: _____________________________ ת.ז./ח.פ. ________________________

 __________________________________________________________הכתובת: 

 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

1________________________ . 

2_______________________ . 

 [להלן: "הקבלן"] 
 

 (מצד שני)
 ["הצדדים" -ושניהם ביחד, להלן ]           

 
 

מערכות ו הגברה, תאורהתפעול שירותי מתן להצעות  לקבלת 14/2019פרסמה מכרז פומבי מב  כיווניםו הואיל

[ "העבודה" -להלן ; "המכרז" -להלן ] באר שבע ב ובמתקני חברת כיווניםאמנויות הבמה למשכן ב במה 

שימסרו לקבלן כמפורט  כיווניםבמועדים שונים, בהתאם להזמנות  ובאירועים שיקויימואולמות ב

מהווים חלק בלתי נפרד הבמכרז, בתאור העבודה ובכתב ההצעה  קבלןבהסכם זה, במסמך הצעת ה

 . זהמהסכם 

 

שירותי     והקבלן הגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז, לפיה במידה ויזכה במכרז הוא מתחייב לספק,  והואיל

 במחירים המפורטים בהצעה, לפי דרישות המכרז ותנאיו.הגברה , תאורה ומערכות במה  תפעול 
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 מנכ"ל חברת    והמליצה על קבלת הצעתו של הקבלן, __________בהחלטתה מיום וועדת המכרזים       והואיל

 קיבלה ההצעה; חברת כיווניםו __________,החלטתה ביום  אישר   כיוונים                  

  

 נשוא המכרז בתנאים שירותי תיפעול הגברה , תאורה ומערכות במה והקבלן מקבל על עצמו לספק,       והואיל

נסיון והאמצעים הדרושים ה, ידעהאדם, הכח את המפורטים בהסכם זה, והוא מצהיר כי יש בידיו 

 המפורטים בתאור  ,המכרז  לביצוע ההסכם וכי הוא יהיה אחראי באופן בלעדי לביצוע העבודות נושא 

 ;העבודה ובמסמכי המכרז

 

 ;את תנאי ההתקשרות לפי המכרז וברצון הצדדים להסדיר ביניהם        והואיל

 

  יתקציבסעיף וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מתוקצבות ב        והואיל

 

 הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלן:  ,לפיכך, הוסכם

 
 מבוא והגדרות: -פרק א' 

 

מהסכם חלק מהותי ובלתי נפרד  יםמהווובכללם כתב ההצעה,  ומסמכי המכרז כולם, המבוא להסכם זה (1

  זה ויש לקראם יחד הימנו.

 

פרשנות המונחים בהסכם זה, תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט להלן, אלא אם כן תוכן  (2

הדברים מחייב אחרת. ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה במסמכי המכרז, 

 בהתאם למסמכי המכרז. תגבר הפרשנות שניתנה במסמכי המכרז. הסכם זה יפורש ככל שניתן

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן: -פרק ב' 
 

הגברה , תאורה תפעול שירותי הקבלן מתחייב, תמורת הסכומים הנקובים בכתב ההצעה לספק,  (3

במועדים שונים , ובמתקני חברת כיוונים לאמנויות הבמהמשכן באירועים שיתקיימו בומערכות במה 

שימסרו לו מעת לעת על ידי המפקח וכפי הכל מפורט בתאור העבודה  לו, בהתאם להזמנות שימסרו

 .במסמכי המכרז וההסכםשמפורטים 

 

 . כיוונים לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במועד, לשביעות רצון    (4

 

 ות  מעולים .בטיב ובאיכ שירותי תפעול הגברה , תאורה ומערכות במההקבלן יספק  ב.
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 . הווה תנאי מהותי בהסכם זההאמור בסעיף זה מ  

   וידווח למפקח על  במהה, התאורה ומערכות הגברהתקינות מערכות לבדיקת הקבלן ידאג  א. (5

 .המערכות  קינותת                    

בהם יקויימו , אולם מאולמות המשכןכל ב במההתאורה ומערכות , הגברהמערכות פעיל הקבלן י ב.

, באופן שהמערכות תהיינה חברת כיווניםהזמנה שיקבל מזה, לפי  האירועים נשוא הסכם

 .להפעלה , תקינות ומוכנותאולמותקבועות ב

בעת תקלה, לפני האירוע או בזמן  ידית ) במידת האפשר ( במיולתקן הציוד בדוק תקינות לקבלן מתחייב ה (6

 האירוע לפי הצורך. 

ולא יופיע לביצוע העבודה, למרות הזמנה לכסות על חשבונו כל הוצאה ונזק שיגרמו במידה הקבלן מתחייב  (7

רשאית  חברת כיוונים, תהא בדייקנות בכתב. מובהר, כי במידה והקבלן לא יבצע העבודה כמפורט בהזמנה

, כיוונים עבודה על חשבונו של הקבלן על ידי קבלן אחר ולנקוט בכל האמצעים הנראים להלהזמין ביצוע 

 הוראות הדין.כמפורט בתנאי המכרז, בחוזה זה ועל פי 

.  ובמראה נאה ומסודר בצורתו החיצוניתהקיים במשכן בצורה מקצועית להשתמש בציוד הקבלן מתחייב  (8

 .טכנאים לעובדים  ול גםההוראות הנ"ל מתייחסות 

באופן בטיחותי, כך שתובטח  ומערכות הבמה  ,מערכות התאורה, ההגברה תפעוללוג דאהקבלן מתחייב ל (9

 הציבור המופיע באירוע וכל ציבור אחר המצוי באירוע ובסביבתו. ים ,כיוונבטיחותם של עובדי 

  העבודת הטכנאים ופיקוח על עבודתם .לבחון, איכות  חברת כיוונים לאפשר להקבלן מתחייב  (10

ובכתבי הדרישה שתמציא ' ז בחלק באיכות מעולה ובהתאם לאמורשירותים , לספק את ההקבלן מתחייב  (11

  מעת לעת.  חברת כיוונים

חברת הקבלן מתחייב ליתן הדרכה בכל עת, הן לפני האירוע והן במהלכו ולאחריו, לכל מי שתורה לו  (12

  , באשר לאופן השימוש בציוד, לרבות באשר לשימוש בטיחותי בציוד.כיוונים

והציוד המוקמים  מוסדותתקינה ולשלמותם של הה לבדיקת פעולתםלהיות אחראי הקבלן מתחייב  (13

ולהפנות תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה והמתופעלים על ידו, 

לא עשה  לא יפעלו כראוי או שיסכנו את בטיחות הציבור. מוסדותבמידות וכו' אשר עלולים לגרום לכך שה

  כן הקבלן, רואים אותו אחראי בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

באמצעות כלים תקינים , ובדים / טכנאים מקצועיים מיומניםבעאך ורק  לעשות שימושהקבלן מתחייב  (14

המצויידים ברשיון תואם לפי כל דין, לביצוע העבודות/השירותים  ובטיחותיים, ובעלי רישוי כדין

 הנדרשים.

על פי הוראות המפקח וסידור העבודה להיות מוכן להפעלה מלאה של כל המערכות הקבלן מתחייב  (15

  שייקבע.
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 התמורה ותקופת ההתקשרות: -ג'  פרק
 

 וביצוע כל התחייבויות הקבלן לפי המכרז והחוזה ולשביעות  ביצוע העבודות ומתן השירותיםתמורת  .א

 קבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידיאת הסכומים שית חברת כיוונים, תשלם כיוונים רצונה של 

ואשר יערכו על סמך ההזמנות, והכל בהתאם למחירים שנקבעו לקבלן במכרז, לפי חברת כיוונים 

  "התמורה"[. -]להלן ולפי עבודתו בפועל הצעתו שאושרה 

 

 לשנת פעילות קלנדרית. כולל מע"מ ₪  550,000 -כנשוא הסכם זה מוערך בסכום של  עבודותביצוע ה .ב

חברת יגיש הקבלן ל, שיות על פי חוזה זהת הטכנית החודשירותי תיפעול המערכועם סיום ביצוע  .ג

ידו בפועל, מחושב לפי המחיר שנקבע -חשבון מפורט בשני עותקים בגין העבודות שבוצעו על כיוונים

  ., ובהתאם לביצוע בפועלבהצעתו למכרז

 

. , במלואו או בחלקומח' כספים בחברת כיווניםהמנהל והמפקח יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור  .ד

 כמפורט בסעיף )ה( להלן.  ידי המפקח תשולם לקבלן-שתאושר עלהתמורה 

 

ואישור  מיום סיום העבודה 45שוטף +באופן הבא: יקבל את התשלום על עבודתו  בלןהק .ה

 .החשבונות על ידי המפקח

 

לתת שירותי בהם יהא עליו והמקומות המשכן הקבלן מצהיר כי הוא בדק לפני החתימה על ההסכם את  (16

המכרז לביצוע העבודה ועיין היטב בהוראות  הדרישותוטיבן של ומערכות במה  תאורה,  הגברהתפעול 

ים את הקבלן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות ואורוההסכם 

  להשפיע על התחייבויותיו נשוא ההסכם.העלולות 

 

 פיצויים מוסכמים:(  17      

יודיע המפקח לקבלן בע"פ או בכתב, על הצורך  , אזיכלשהו ברמת ביצוע העבודהא ליקוי היה וימצ (1)  

. בגין ווח המועדים כמפורט בהודעת המפקח, והקבלן יפעל לביצוע העבודה ולתיקון הליקוי בטהקיים

  הקבלן פיצוי מוסכם כמפורט להלן: אי ביצוע הוראות המפקח יוטל על

בתוספת  ₪ 500, פיצוי מוסכם של ית העבודה ולפי הוראות המפקחתוכנא . בגין איחור בהגעה לעבודה ע"פ 

 .מע"מ 

בתוספת ₪  2,500, פיצוי מוסכם של בוש פתיחת מופע, הצגה או אירועב .  בגין איחור שיחייב עיכוב ושי

 .וכל עוד לא עלה העיכוב על שעתיים, ל שעת עיכוב בפתיחת המופע /אירוע, לכמע"מ

ת לבצע את העבודות בעצמה ותחייב את הקבלן בעלויות העבודה בצירוף תקורה ג . חברת כיוונים תהא רשאי

 .בתוספת מע"מ 15%של 
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חברת תהא רשאית לנכות ו/או לקזז סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן מכיוונים ד . 

בלן תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הק .עפ"י הסכם זהכיוונים 

 . מהתחייבויותיו על פי הסכם

 

 הדין: ביטחון, בטיחות והוראות -פרק ד' 
 

הרלבנטיים  האירועים בכל אחד מהמועדיםמאחד במשכן בכל הקבלן ו/או נציגו המוסמך יהיה מצוי  )א(  (18

 פקח על ביצוע העבודה במועד.ילהסכם זה וי

 

והקבלן , ע"פ הסכם זה התחייבויות הקבלןיהיה רשאי לתת לקבלן הוראות ביחס לביצוע המפקח  )ב(

 מתחייב לפעול בהתאם להוראות שימסרו לו כאמור. 

 

 .בזמן העבודה תנאי הבטיחות והגיהות בטחתהלהקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים   )א(      (19

 

שהיא רשות לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, מעבר למפורט במסמכי המכרז, בגין דרישה של איזו   )ב(   

מוסמכת, ועל הקבלן למלא אחר הוראות הדין ודרישות הרשויות המוסמכות בכל מהלך ביצוע 

 העבודות.

 

לשם הבטחת קיומן של הוראות הבטיחות, הקבלן יהיה אחראי, בין השאר, על מילוי כל הוראות  )ג(

 הבטיחות הנדרשות מביצוע העבודות.

 

חת חיי אדם ורכוש באתר, או בסביבתו בעת ביצוע העבודה הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבט )ד(

או חוטי  אין להשאיר תעלות פתוחותויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות בעניינים אלו. 

 מבלי שינקטו כל האמצעים הנדרשים כמפורט לעיל. חשמל/הגברה גלויים ו/או חופשיים,

 

שייגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק  (ה)

 לא תכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליה.כיוונים ו

 

, והנחיות רלוונטיות המתאימות לסוג ומקום המפקח לפני תחילת כל עבודה על הקבלן לקבל אישור  (ו)

 העבודה.

 

ות הבטיחות של משרד העבודה והמשרד לאיכות לו תקנ ותוידוע ותהקבלן מצהיר בזה כי מוכר (ז)

הסביבה. הקבלן מתחייב להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו אחרי כל ההוראות 

 המופיעות במסמכים המצוינים לעיל.
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, להפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה של אי קיום התהא רשאית לפי שיקול דעת חברת כיוונים (ח)

לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונה. הפסקת עבודת הקבלן לא תזכה  תנאי הבטיחות עד

 את הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית וכן מבחינת לוח הזמנים אשר לו התחייב.

 

הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר שבא בשמו או מטעמו,  (ט)

ת הבטיחות ולפי כל אמצעי הזהירות המתחייבים לפי הנסיבות ובהתאם יכירו וינהגו לפי תקנו

 לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות כאלה.

 

הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנוהלים הנוגעים בדבר ולפני הגשת הצעתו  )י(

ו כל הסכם זמני, מאשר הקבלן ידיעותיו וכמובן לפני ביצוע כל עבודה. בעצם חתימתו על הסכם זה, א

 והתמצאותו בתקנות והנוהלים הנ"ל.

 

, או שיהיה  חברת כיווניםהקבלן יספק על חשבונו שמירה ואמצעי זהירות לבטחונו , או שידרש ע"י  (א)י

על פי הדין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי . כן ידאג הקבלן לכל סידורי הביטחון 

 חוצים בגין כל פעולותיו על פי הסכם זה. דרשים והנהנ

הקבלן ינקוט כל האמצעים למניעת נזק או אבדן לגופו או לרכושו של אדם כלשהו , תוך כדי ביצוע 

 העבודה וישא ויהיה אחראי לכל נזק או אובדן כאלה .

 

 נדרשים.האישורים  ולהציג בפניוהמפקח , לפני תחילת העבודה , מלחייב הקבלן לקבל תדריך (22

 

 קיום הוראות הדין: (23

של כל הוראות הדין הנוגעות לקבלת היתרים ואישורים הנדרשים לפי כל  ןהקבלן יהיה אחראי לקיומ )א(

דין לכל פעולה הדרושה לביצוע התחייבות מהתחייבויותיו לפי מסמכי המכרז והסכם זה, והוא 

 שבע.-מתחייב לפעול רק לאחר מילוי כל הדרישות, התנאים והוראות הדין, לרבות חוקי העזר של באר

כי עיכוב בפעולות הקבלן ובמילוי התחייבויותיו לפי הדין או לפי דרישת כל למען הסר ספק, מובהר  

תהא רשאית לקנוס כיוונים רשות מוסמכת, לא יהוו כל עילה לפטור מאחריותו לקיום האירוע במועד ו

 לעיל ולהיפרע בסכום הפיצויים המוסכמים. 7את הקבלן בהתאם לסעיף 

 

 עובדים וקבלני משנה: -פרק ה' 
 

 מעביד:-התקיימות יחסי עובד-קת עובדים ואיהעס (24

הקבלן יעסיק עובדים, כלי עבודה מתאימים ותקינים ובכמות מספקת לביצוע כל העבודות הנדרשות  )א(

 במכרז ובחוזה זה.
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ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם  )ב(

 סמכויות שהוענקו למנהל ולמפקח במפורש במסמכי המכרז או בחוזה זה.אין בכך כדי לגרוע מ

 

הקבלן ועובדיו יהיו במעמד של קבלן עצמאי ועובדי הקבלן יהיו עובדיו בלבד, ולא יחולו בין הקבלן  )ג(

 כל יחסי עובד מעביד.כיוונים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין 

כיוונים בכל סכום שתחוייב בו כיוונים יפצה וישפה הקבלן את  בכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור, 

 .כיוונים כתוצאה מקביעה זו, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה של 

 

לפקח על עבודתם בעת כיוונים העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו עובדיו בלבד, ומעבר לזכותה של  )ו(

נים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו המלאים של הקבלן, והקבלן ישא יהיו נתו כייוונים ,המגע עם 

 בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין.

סוציאליות,  על הקבלן להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום, זכויות  

 כל דין.תשלומים והפרשות כנדרש לפי 

 

הקבלן לא יעסיק, במסגרת העבודות לפי מכרז זה, קטינים שלא בפיקוח שירות תעסוקה ואישור כדין,  )ז(

 ולא יעסיק עובדים שאינם תושבי ישראל או מורשים לעבוד בישראל בהתאם לכל דין.

 

 כיוונים ו הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובד כלשהו בעל עבר פלילי, במסגרת העבודות לפי מכרז זה, )ח(

תהיה רשאי לדרוש מהקבלן כי תומצא לה תעודת יושר מהמשטרה ביחס לכל אדם או עובד המועסק 

 על ידי הקבלן.

 

העבודות של כל אדם  הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע )ט(

הבלעדי והמוחלט, התנהג  , לפי שיקול דעתוו/או המפקח  המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת המנהל

אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע 

העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא ישוב הקבלן להעסיקו בדרך כלשהיא ובתפקיד 

 על פי חוזה זה. כלשהוא בביצוע העבודות

 

, לשם החלפה מיידית של מי גבוהה העומד ברמה המקצועית האדם -על הקבלן להחזיק עתודות כח )י(

מעובדיו אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה, מילואים ו/או כל סיבה אחרת, לרבות לפי הנחייה של המנהל 

 להפסקת עבודתו של העובד.ו/או המפקח 

 

 

 

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 והתקשרויותכספים 
 512759564ח.פ 

 חתימת המציע : _____________
45 

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443, ת"ד 82רחוב ההסתדרות 
 co.il7www.kivunim. אתר החברה: 

 

 

 איסור המחאת זכויות וחיובים וקבלני משנה: .25

, להמחות, או להעביר לחברה ו/או אדם ו/או גורם אחר כל זכות הקבלן לא יהיה רשאי למסור, להסב )א(

, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת חברת כיווניםמזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם 

 חברת כיוונים.

 

הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע חלקים מהעבודה אך ורק לאחר שקיבל לכך  )ב(

בכל מקרה, מובהר, כי גם לאחר שיאושר לקבלן להעסיק  חברת כיווניםמאת ובכתב  אישור מיוחד

לביצוע כל הוראות מכרז זה והוראות החוזה  חברת כיווניםקבלני משנה, יהא הקבלן האחראי כלפי 

 המצורף.

 

שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לא לאשר השתתפותו של קבלן משנה בביצוע  חברת כיוונים )ג(

לאשר קבלן משנה לא יגרע מאחריות  חברת כיוונים, מבלי שתידרש לנמק צעד זה. סירובה של העבודה

 הקבלן ומהתחייבויותיו לבצע בעצמו את העבודה שהוגדרה.

 

אישור קבלן המשנה יהיה מותנה בכישוריו המקצועיים, ידע ונסיון בביצוע אירועים דומים, אמינות  )ד(

 הקבלן למסור לקבלן המשנה.ומוניטין והיקף העבודה שבכוונת 

 

הקבלן מתחייב לכלול בחוזה שבינו לבין קבלן המשנה את כל ההתחייבות, תנאים ודרישות המפורטים  )ה(

 חברת כיוונים.בחוזה שלו עם 

 

של עבודות קבלני המשנה, התאום והשירותים הקבלן הראשי אחראי בלעדית עבור טיב הביצוע  )ו(

 .חברת כיווניםביניהם ובכלל, עמידתם בכל ההתחייבויות בהתאם למסמכי המכרז/חוזה עם 

 
 אחריות, נזיקין וביטוח: -פרק ו' 

 
 : וביטוח  בנזיקיןושיפוי אחריות  .26
 

 בנזיקיןושיפוי אחריות . 26.1
 העלולים   ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסדלכל נזק גוף כיוונים היה אחראי כלפי י והקבלן  לבד (1

 שי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/אוו/או לצד שלי הו/או למי מטעמ הו/או לעובדי כיווניםלהיגרם ל

הנובע ו/או בקשר לעבודות ו/או  מם בכל לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטע

של הקבלן ו/או טעות ו/או השמטה ה ממעשה ו/או מחדל כתוצא למערכות התאורה ו/או ההגברה ו/או

   כל מי מטעמו ו/או  וו/או עובדי

 

   למערכות התאורה ו/או ההגברה ו/או לאבדן, נזק או קלקול כיוונים היה אחראי כלפי י והקבלן לבד (2
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           נשוא עבודות לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ולציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על יד

  ההסכם. 

 
זקים כאמור ומתחייב נמכל אחריות לגבי  הואת הפועלים מטעמ כיווניםהקבלן פוטר בזאת את  (3

חויב לשלם עקב נזקים יימים על כל סכום ש 7תוך  הו/או את הפועלים מטעמ הו/או לפצות הלשפות

 ואפשר ליכנ"ל ו ונגדודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש ת כיווניםכאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ

 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת הקבלן לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיכיוונים  (4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של מהמזמין סכומים אשר נתבעים 

 הקבלןמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  ןמזמיכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לקבלן ה

 כאמור לעיל.

 

 האמור יחול גם לטובת עיריית באר שבע. (5

 

  ביטוח . 26.2
, מתחייב ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותו של הקבלןלהבטחת  (1

תקופה נוספת בה ימצא אחראי על למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל  ולערוך ולקיים על חשבונ הקבלן
לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור פי דין

המהווה חלק בלתי  XXXמהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח 
  נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(. 

 

מציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הקבלן י (2
ידי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלהמורשים בישראל הקבלן 

בתרופות  כיווניםמבטחי הקבלן למזמין במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 
הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו  ההסכם. בגין הפרת

 של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מכיוונים.
 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  -ביטוח כלי רכב (3
תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח ו/או מתן העבודות ולכל אורך 

אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש 
 600,000 -הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

כם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים למען ספק מוס₪. 
 נעים ממונעים מכל סוג.

 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח  (4

 "ח למקרה.ש 2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 
 כיווניםאו תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל/ריכת הביטוחים וע (5

אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי כיווניםלא יהוו אישור כלשהו מ
 ין. פי כל ד-פי הסכם זה או על-לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על
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קבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ה (6

 בפוליסות הביטוח.
 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים  (7
יגרמו להפחתה מלאה או חלקית מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר 

מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי  של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 
וע בכלליות האמור, לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפג הקבלן מתחייב (8

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
 

לנזקים באופן  יהיה קבלן אחראי כיוונים,את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הפר הקבלן (9
 זאת.עקב  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל כיווניםטענה כלשהי כלפי  ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 
 האמור יחול גם לטובת עיריית באר שבע. (10

 
  

 לבין הקבלן ו/או מי  חברת כיווניםהצדדים מצהירים כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי מעביד עובד בין  (27
 מטעמם. 

 
 ערבות: -פרק ז' 

 

במעמד  כיווניםחשב חברת להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה כולן או מקצתן, יפקיד הקבלן בידי  (28

חשב חברת החתימה על חוזה זה ערבות בנקאית מבויילת וצמודה למדד המחירים לצרכן, להנחת דעתו של 

. הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז, ת ההתקשרות לתקופ ₪ 30,000של בסכום כיוונים , 

 .בשינויים המתחייבים

 

 הפרות וסעדים: -פרק ח' 
 

להסכם זה הינם תנאים עיקריים  פרק ב' , פרק ג' , פרק ד' ופרק ו' מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיפים  ( 29

ויסודיים של ההסכם, שהפרת כל אחד ואחד מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק 

 .  1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 

להביא הסכם זה לסיומו ע"י רשאית  חברת כיווניםהפר הקבלן הפרה יסודית תנאי מתנאי ההסכם תהא  (30

הודעה בכתב לקבלן. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא 

רשום ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר  7שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לקבלן, או  96לפני תום 

  לקבלן, לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר.
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עת הצדדים כי דעל פי הדין , מוסכם על כיוונים בנוסף לאמור לעיל ובנוסף לתרופות ולסעדים המוענקים ל (31

פעיל רשאית לה כיוונים אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי הסכם זה , או כל חלק מהן תהא 

  ע"י קבלן אחר או מכל דרך אחרת שתמצא לנכון.וצוגים תאורה ,ת קול מערכות הגבר

 

 הוראות שונות: -פרק ט' 
 

 סתירה בין הוראות: (32

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מכרז זה והוראות הדין, יחולו על הקבלן הוראות הדין, אלא  

 יחולו הוראות מכרז זה.אם הוראות מכרז זה מחמירות עם הקבלן ביחס לדין, ואז 

בכל מקרה שבו קיים ספק בדבר תחולת הוראות הדין, על הקבלן להפסיק מיידית את פעולותיו, להתייעץ  

 כיוונים של יעבירה לאישורו של היועץ המשפטי עם עורך דינו ולקבל ממנו את חוות דעתו, ולאחר שעשה כן 

או מי מטעמו, יוכל הקבלן להמשיך בביצוע פעולותיו  כיוונים ,של רק לאחר שקיבל את אישור היועץ המשפטי 

 בהתאם להנחיות שניתנו לו.

 

 וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לקבלן ומועדיהם. חברת כיווניםספרי  (33

 

חברת בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה, לא יראו את השימוש האמור בזכויות  חברת כיווניםהשתמשה  (34

הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן  חברת כיווניםאלא אם  חברת כיווניםכביטול ההסכם על ידי  ניםכיוו

 יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.

 

לשלם לקבלן לא יהווה הפרה של  חברת כיווניםיום בתשלום שעל  14מוסכם בין הצדדים כי איחור של עד  (35

 ההסכם ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, ואף לא בזכות לתשלומי ריבית.

 

גילה הקבלן סתירה בהוראות הסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות  (36

רוש הנכון. הפירוש שיינתן על ידי על מנת לקבל הנחיות בדבר הפיכיוונים הנספחים השונים, יפנה במיידית ל

 יהיה סופי ויחייב את הקבלן. חברת כיוונים

 

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב  (37

 ובחתימת שני הצדדים.

 

לפי הסכם זה, ולרבות  תהא רשאית לנכות ו/או לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן חברת כיוונים .(38

 הסכומים הנקבעו כפיצויים מוסכמים, מכל סכום שיגיע לקבלן מהעירייה לפי הסכם זה.

 

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והסכם זה יפורש לאור מסמכי המכרז. (39
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 כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה. (40

דעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית או במכתב כל הו 

שעות  48רשום לפי כתובת המצויינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה 

 לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל.

 

קציביה והתקציבים שמהם ישולמו הסכומים על פי הסכם זה מותנות באישור ת חברת כיווניםהתחייבויות  (41

 על פי הסכם זה.

 

שבע, תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע -לבתי המשפט המוסמכים בבאר (42

 להסכם זה.

 

 הסכם זה כפוף לאישורים הנדרשים על פי הדין. (     43

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
  ___________________           __________________              __________________ 
 חברת כיוונים סמנכ"ל               מנכ"ל חברת כיוונים                    חתימה וחותמת הקבלן      
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